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Yayın
Kurulundan
Değerli okurlarımız,
Dergimizin 10. Sayısında yeniden birlikte olmanın
mutluluğu içerisindeyiz. İç denetim ile ilgili olarak
referans kaynağı olmayı kendisine prensip edinen
dergimizin bu yönde ki çalışmaları artan bir gayretle
devam etmektedir. Dergimiz, yayımlanma sürecinde
birçok zor aşamadan geçilerek sizlere ulaşmaktadır.
Bu aşamalar süresince tarafımızdan yapılan yanlışlıkları ve dergimizin içeriği ile ilgili önerilerinizi bildirmeniz bizler için büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu
dergi hepimizin dergisidir.
Dergimizin 10. Sayısında;
İDKK tarafından yürütülen İç Denetim Kalite Güvence
ve Geliştirme Programı kapsamında pilot kuruluş olarak belirlenen Karayolları Genel Müdürlüğü ve Gazi
Üniversitesi İç Denetim Birimlerinin Başkanları ile
söyleşi yapılmıştır. Söyleşide hem İç Denetim Birimlerimizin tanıtılması hem de İDKK tarafından yürütülen
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programının
sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Denetimin denetimi olarak ta adlandırılan Dış Değerlendirmenin Türkiye’de ilk defa uygulanıyor olması yapılan
çalışmalara ayrı bir önem katmıştır.
Üniversitelerimizde ki İç Denetim kulüplerinin tanıtımı
amacı ile Galatasaray Üniversitesi İç Denetim Kulübü
ile söyleşi yapılmış, kulüp tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Dergimizde bu sayıdan itibaren mesleki örgütlerin
yaptıkları çalışmalar ve meslekleri ile ilgili bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. İlk olarak Muhasebe
Denetmenleri Derneği Başkanı ile mesleki sorunlar
hakkında söyleşi yapılmıştır. Bundan
sonra ki sayılarımızda da diğer meslek örgütlerinin görüşlerinin
alınmasına devam edilecektir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetçileri tarafından
hazırlanan denetim sonuçlarının izlenmesine yönelik
çalışma Uygulama Önerileri köşemizde yer almaktadır. İç Denetimin en önemli fonksiyonlarından birisi
olan İzleme fonksiyonu ile ilgili bu çalışmanın sizler
tarafından da dikkate alınacağını düşünmekteyiz.
Bu çalışmaların yanı sıra dergimizde yayımlanan
makalelerin de çalışmalarımızda katkı sağlayacağını
umuyoruz. Her çalışma bir emek sonucu hazırlanmaktadır. Bu nedenle dergimize görüşleri ve çalışmaları ile
katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.
İç Denetim, iç kontrol, kurumsal yönetim, risk yönetimi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
vb. konularda yapacağınız çalışmaları bizlerle paylaşmanızı umuyoruz.
Dergimizin 11. sayısında görüşmek dileği ile…
Yayın Kurulundan

SÖYLEŞİ

DENETİŞİM: Dış Değerlendirme konusundaki deneyimlerinize geçmeden önce Biriminizi tanıyabilir
miyiz?
CANDEMİR: Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetim
Birimi olarak 2007 yılında kurulduk. 2008 yılı başından itibaren pilot uygulama ile denetimlere başladık.
2009 yılında ise normal denetim programımızı uygulamaya başladık. 15 kadromuz var. Emekliliği dolanların yerine yeni alımlar olmadı. Boşalan kadrolara
yeni iç denetçi arkadaşların alınmasını ve bu şekilde
birimimizi gençleştirmeyi istiyoruz.

M. Armağan CANDEMİR *
"İç Denetim Koordinasyon
Kurulu’ndan beklentimiz
büyük. Kurul, iç denetim
birimleri ile daha sık görüşme
yapmalı. Kurul bünyesinde
kurumların yapısını iyi bilen,
onları çok iyi tanıyan uzman
kadrolar oluşturulmalı."

Denetim faaliyetlerine başlarken birimler ile birebir
görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimiz sonucunda iç
kontrol sistemine ilişkin yapılması gerekenleri üst yönetime bildirdik. Yeni yapılanma kapsamında yeni daireler kuruldu, bunların görev tanımlarının yazılı hale
getirilmesini istedik.
Denetim çalışmalarımızda her birimin yaptığı çalışmaları iş süreçleri bazında ele alarak karşı karşıya
kalabilecekleri riskleri dikkate almaları gerektiğini
anlattık. Kurumumuzda görev, yetki ve sorumluluklar daire başkanlıkları seviyesinde yazılı hale getirildi. Ancak alt birimler, müdürlükler bazında, şeflikler
hatta birey bazında görev tanımları ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz, henüz bu
oluşturulmadı.
Bu yüzden denetimi yaparken, hem denetim yapıyor,
hem de riskleri belirleyip birimlere yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Teftişten gelme alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp, denetleneler üzerindeki algıyı değiştirmeye, denetlenen birime yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Kendilerinin hatalarını bulan değil, eksiklerini ortaya
koyup gidermeye çalışan bir yaklaşım içindeyiz.
Dış değerlendirme süreci hakkında bilgi verir misiniz?

* KGM İç Denetim
Birim Başkanı
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İDKK üyelerine dış değerlendirmede 6 pilot kuruluştan biri olarak bizi seçmelerinden dolayı teşekkür ederim. İç denetim birimlerinin kalitesini ortaya
koyma açısından gerekli bir faaliyet olan dış değer2012/10
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lendirme ile standartlar ve meslek ahlak kurallarına
uygunluk açısından durumumuzu görmüş olduk. Bugüne kadar İDKK tarafından yayınlanan rehberlerden
faydalanarak kendimizi yetiştirmeye çalıştık. Eksiklerimizi açıkçası merak ediyorduk. Dış değerlendirme
ile eksikliklerimizi gördük. Denetim faaliyetlerimizin
kalitesinin arttırılması ve daha etkin yürütülmesi için
gelişime açık alanlarımızın olduğunun farkına vardık.
Örneğin; izleme denetimi ile ilgili birimlerde tespit
edilen bulgular ve sorumluların kimler olduğunu,
önerilerin yerine getirilip getirilmediğini takip ediyoruz. Dış değerlendirme öncesinde; izleme denetimi
yapan iç denetçi arkadaşlarımızın yapılan çalışmalarla
ilgili olarak hazırladıkları raporlar üst yönetime sunuluyordu. Dış değerlendirme sonrasında ise üst yönetime raporlama yapılmadan önce, denetlenen birim
yöneticilerine, yerine getirmedikleri önerilerle ilgili
olarak oluşabilecek riskleri üstlendikleri hususunda
hatırlatma yaparak Kurumu riske, zarara sokabilecek
bulgulara yönelik olarak iç denetim birimi yöneticisi olarak tarafımdan uyarılmakta, buna rağmen her
hangi bir aksiyon alınmadığı takdirde üst yönetime
raporlama yapılmaktadır.
Dış değerlendirme yapan arkadaşlara “yerine getirilmeyenleri üst yönetime sürekli bildirecek miyiz?”
dedik. Bize söyledikleri; riskleri üstlendiklerini birimlere bildirip, üst yönetime raporladıktan sonra önceki
izlemelerden kalan yapılmayanları bildirmemize gerek olmadığı şeklindedir. Dış değerlendirmeye başlamadan önce karşılıklı beklentiler paylaşıldı, bunun iç
denetimde de anahtar rolü olduğunu düşünüyorum.
DENETİŞİM: Dış Değerlendirmelerden sonra Üst Yöneticinin iç denetimi sahiplenmesinde artış oldu mu?
CANDEMİR: İDKK üyelerinin üst yönetim ile görüşmesinin elbette katkısı olmuştur. Özellikle Bölge Müdürleri toplantılarında iç denetçiler tarafından tespit
edilen bulgulara yönelik yapılması gerekenler hususunda tüm üst düzey yöneticileri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Genel Müdürümüz bu toplantılarda hesap
verebilmenin yerleşmesi konusunda iç denetim birimimizin önemini vurgulamıştır.
DENETİŞİM: “İç denetim biriminizde gelişime açık
alanların farkına vardık” dediniz. Özellikle “izleme
de daha net prosedürler izliyoruz” dediniz. Dış de-
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ğerlendirme iç denetçilerin çalışmalarına katkı yaptı
mı?
CANDEMİR: Denetim çalışmalarımıza başladıktan
sonra dış değerlendirmeye tabi tutulduğumuzdan bu
yıl için değilse bile gelecek yıl bu katkıları göreceğimizi umuyorum. Dış değerlendirmede belirtilen eksiklerimizi denetçi arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bizi en çok düşündüren iç denetçi arkadaşlarımızın performanslarını nasıl değerlendireceğimiz
gerçeğidir. Bunu kendi aramızda tartışacağız. Yapılan
denetimlerin performansını değerlendirmeye yönelik
anket formları geliştireceğiz. Anketler doğrultusunda
eksikliklerimizi giderme adına eğitimler alacağız.
DENETİŞİM: Dış değerlendirmenin daha etkin olabilmesi için neler yapılmalıdır?
CANDEMİR: Gerek İDKK ve gerekse iç denetim birimlerinin yapısının yeniden organizasyonu gerekir.
İDKK’nın bağımsız olması, İDKK’da görev yapacak
üyelerin bu görevlerin dışında başka bir işle ilgilenmemeleri gerekir. Burada gerekli uzman kadrolar olmalıdır. Dış değerlendirme bu uzmanlar vasıtasıyla
yapılmalıdır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu’ndan beklentimiz
büyük. Kurul, iç denetim birimleri ile daha sık görüşme yapmalı. Kurul bünyesinde kurumların yapısını iyi
bilen, onları çok iyi tanıyan uzman kadrolar oluşturulmalı. Denetim raporlarımızdaki konulara ilişkin uyarıcı ve yönlendirici faaliyetlerin olmasını bekliyoruz.
DENETİŞİM: Dış Değerlendirmede birimler ile de görüşüldü. Geri bildirimler alındı. Dış değerlendirme
sonucu, iç denetimin danışmanlık hizmetine ihtiyaç
duyma konusunda farkındalık artışı oldu mu?
CANDEMİR: İç denetçi arkadaşlarımız; birimlerde
yaptıkları denetimler sırasında, danışmanlık fonksiyonumuzun olduğu, ihtiyaç olduğunda danışmanlık
yapabileceğimiz konusunda sürekli bilgilendirme ve
hatırlatmalar yapmaktadır. Bu durum dış değerlendirme yapan uzmanlar tarafından da birimlerle yapılan görüşmelerde vurgulandığı halde danışmanlık
hizmetine yönelik herhangi bir talep olmamıştır.
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DENETİŞİM: Dış değerlendirmede raporlara örnek
iyi uygulamaları da not ediyorlar, sizi sevindiren uygulamalarınızda yansıdı mı?
CANDEMİR: Özellikle bütün iç denetçilerin birimlere
yaklaşım ve diyaloglarının yapıcı ve olumlu olduğunu
söylediler. Bir de çalışmalarımızı düzenleyen rehberimizin çok iyi olduğunu belirttiler. Kalkınma Bakanlığı
bünyesinde kurulan iç denetim birimi, kendi rehberlerini düzenlemek için bizim rehberimizi örnek olarak
almışlardır.
DENETİŞİM: Denetimin denetimi de diyebileceğimiz Dış değerlendirme sırasında karşılaştığınız ilginç
anektotlar oldu mu?
CANDEMİR: Değerlendirmeye gelen arkadaşlar bi-

6

zim de denetimlerde dediğimiz gibi denetim değil
değerlendirme yapıyoruz diyorlar. Kamu iç denetim
standartlarına göre yaptığımız çalışmaları değerlendirirken denetim veya değerlendirme diyebiliriz. Eksiklerimizi görmemizi sağlıyor. Dış değerlendirmeye
gelen arkadaşlar da iç denetçi olduklarından karşılıklı
rahat görüşmelerimiz oldu.
DENETİŞİM: Sizce dış değerlendirme iç denetimin
imajı üzerinde olumlu etki yapıyor mu?
CANDEMİR: İç denetim kendi içindeki çalışmaları ne
kadar kaliteli yaparsa denetlenen birimlere ve idareye güvence verirken o kadar olumlu katkı sağlar. Bu
güvence içerisinde raporlama yapıyoruz. Standartlara bağlı denetim olduğundan, objektifliği ve güvence
vermesi ile de itibarı daha yüksek olur.
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DENETİŞİM: Gazi Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Levent BAKIR *
“Dış Değerlendirme
faaliyetleri uluslararası
standartların yeniden gözden
geçirilmesi ile iç denetçilerin
çalışmalarına olumlu katkı
sağlamıştır.”

BAKIR: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun geçici 5. maddesi gereği Üniversitemize
toplam 10 İç Denetçi ataması yapıldı. Üniversitemize
tahsis edilen on kadroya yapılan altı adet İç Denetçi
atamalarını takiben Ocak 2007 döneminde doğrudan
Rektörlük Makamına bağlı İç Denetim Birim Başkanlığı kuruldu. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca ve İDKK
tarafından yayınlanan Kamu İç Denetim Birim Yönergesi esas alınarak hazırlanan Gazi Üniversitesi İç
Denetim Birim Başkanlığının Yönergesi, 2008 yılında
yürürlüğe girdi. 2010 yılında yönerge gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. 2010 ve 2012 yıllarında risk
değerlendirme çalışmalarımız yapıldı. Son beş yıl içerisinde 38 denetim, 1 danışmanlık, 18 inceleme raporu düzenledik. Şu anda Rektörlük Kampüsü içerisinde
Araştırma Merkezi Müdürlüğü binasında faaliyet göstermekteyiz.
DENETİŞİM: Üst Yöneticinin İç Denetime bakışını değerlendirebilir misiniz?
BAKIR: Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Büyükberber Ağustos ayında görevine başladı. Ben de
Ağustos ayında Birim Başkanı olarak görevlendirildim. Üniversitemiz Senatosu’nda Birim Başkanlığımız
hakkında verdiğim brifing sırasında, Sayın Rektörümüz tarafından İç Denetime her konuda tam destek
verileceği ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı beyan edildi.
DENETİŞİM: Dış Değerlendirme uygulama sürecinin
genel olarak işleyişinden bahseder misiniz?

* Gazi Üniversitesi
İç denetim Birim Başkanı
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BAKIR: Dış Değerlendirme kapsamında iç denetim biriminin 2011 yılı çalışmaları ağırlıklı olmak üzere son
iki yılına ait faaliyetleri değerlendirildi. Denetimlerde de kullandığımız bir yöntem olan Açılış Toplantısı
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yapıldı. Birimimizce İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmiş olan bilgi ve belgeler, yönergemiz,
rehberimiz ve yazışma dosyaları, iç denetim plan ve
programı, risk değerlendirme çalışmaları incelendi
ve faaliyet raporları gözden geçirildi. Üst yönetici, iç
denetim birimi yöneticisi, denetlenen yedi birim yöneticisi ve yedi iç denetçi ile görüşmeler yapıldı. 2011
yılından iki ve 2010 yılından bir olmak üzere toplam
üç denetim dosyası incelendi.
Değerlendirme sonuçları, düzenlenen kapanış toplantısında iç denetim birimi ile paylaşıldı, birimin görüş ve katkıları da dikkate alınarak ön değerlendirme
raporu hazırlandı. Ön değerlendirme raporunun hazırlanmasından sonraki aşama devam etmektedir.
Başkanlığımızın Dış Değerlendirme kapsamında değerlendirilmesi sonucunda; iç denetim biriminin faaliyetlerini kabul edilebilir bir şekilde gerçekleştirmesine engel olmayan kısmen uyumlu birkaç faaliyeti
dışında, faaliyetlerini ve sorumluluklarını uygun olarak gerçekleştirmesine engeller olarak nitelendirilen
uyumsuz faaliyeti bulunmamaktadır. Bu da birimimiz
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açısından sevindirici bir durumdur. Önümüzdeki dönemde uluslararası standartlara uygun bir denetim
anlayışı içerisinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
DENETİŞİM: Dış Değerlendirme sürecinin biriminiz
adına faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?
BAKIR: Dış Değerlendirme kapsamında Başkanlığımız
faaliyetleri ile ilgili olarak kısmen uyumlu ve uyumlu olduğumuz noktalar dış değerlendirme yapan iç
denetçiler tarafından tespit edildi ve bu konuda bilgilendirildik. Kısmen uyumlu olduğumuz hususların,
uyumlu hale getirilmesi için Başkanlık olarak çalışmalarda bulunacağız. Dışarıdan tarafsız bir gözle uluslar
arası sertifikaya sahip arkadaşlar tarafından bizim
faaliyetlerimiz değerlendirildi, katkı sağlandı. Dış
Değerlendirme faaliyetleri uluslararası standartların
yeniden gözden geçirilmesi ile iç denetçilerin çalışmalarına olumlu katkı sağlamıştır. Dış değerlendirme çalışmalarını yürüten ve gerçekten kendilerinden
faydalandığımız iç denetçi arkadaşlara birimim adına
teşekkür ederim.
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DENETİŞİM: Denetim Kulübü nasıl kuruldu?
DENETİM KULÜBÜ: Galatasaray Üniversitesi Denetim
Kulübü 1 Haziran 2011 tarihinde Türkiye İç denetim
Enstitüsü ve Danışman Hocamız Prof.Dr. İdil KAYA’nın
katkıları ile kurulmuştur. Kuruluş amacı, mesleğin farkındalığını arttırmak ve öğrencilere sektöre girişi kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırarak,geleceğin
denetçilerinin yetiştiği akademik bir organ olmaktır.
Okulumuzdaki diğer kulüplerden ayrılan noktamız bir
meslek kulübü oluşumuzdur.

“Küresel rekabet içinde
sürekli büyüme ve gelişmeyi
hedefleyen işletmeler,
kurumsal yönetim kalitesini
sağlamak amacıyla
denetim faaliyetine ihtiyaç
duymaktadır.”

DENETİŞİM: Kulübünüzün vizyon, misyon ve hedefleri nelerdir?
DENETİM KULÜBÜ: Vizyonumuz, akademik süreç ile
profesyonel hayat arasında köprü kurmak ve sektöre
profesyonel yetkinliklere sahip bireyleri kazandırmaktır.
Misyonumuz, çağdaş, akılcı ve fark yaratacak öğrencilerle denetim mesleğine ulusal düzeyde genç bir platform oluşturmaktır.
Hedeflerimiz ise;




Staj olanaklarıyla öğrencilere meslek bilinci kazandırmak,
Mesleğe ilgi duyan öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak,
Düzenlediğimiz etkinlikleri ulusal düzeye taşımaktır.

DENETİŞİM: İç Denetim Kulübünün kurulmasından
itibaren hangi faaliyetler yapıldı ? Bundan sonra neler yapılması düşünülüyor?

Galatasaray Üniversitesi
Denetim Kulübü
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DENETİM KULÜBÜ: Denetimde Kariyer Fırsatları adı
ile 20 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen ve öğrencilerin interaktif olarak katılım sağladığı konferansımızda
Ali Kamil Uzun, Reha Yolalan ve Yaman Polat sektörel
tecrübelerini,kariyer gelişimlerini aktarmışlardı.

9

SÖYLEŞİ

Deloitte Kariyer Laboratuarı ve Beyaz Yaka Finansal
Eğitim programları düzenlenmiştir.
09 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen aktivitemizde Birleşmiş Markalar Derneği BMD)’ni konuk ettik.
Türkiye’de dünya standartlarında mağazacılık yapılması ve ülkemiz markalarının dünyaya açılarak uluslararası marka olmalarını sağlamak için neler yapılması gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.
10 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen KPMG aktivitemizde finansal raporlamanın son derece önem taşıdığını göstermek amacıyla, denetimin danışmanlık
tarafını ele aldık.
Planlarımız:






DENETİŞİM: Sizce İç denetim nedir?
DENETİM KULÜBÜ: Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
DENETİŞİM: Bu güne kadar herhangi bir pratik deneyimizi oldu mu (staj vb)?
DENETİM KULÜBÜ: Kulübümüzün üyeleri gerçekleştirilen aktiviteler yardımı ile denetim sektöründeki
Deloitte, Pwc, KPMG, Ernst&Young, Mazars Denge ve
bir çok şirketin İç Denetim gibi öncü firmalarda staj
imkanı yakalamışlardır.

Denetim Kulüpleriyle bir araya gelerek gençlik
platformu oluşturmak,
GSÜ Denetim Kulübü olarak yeni öğrenim döneminde SPK, BDDK gibi kurumları ziyaret etmek,
Öğrencileri mesleğe hazırlamak amacıyla ayrıcalıklı staj olanakları sağlamak,
İnternet ve sosyal medya da daha çok yer almak,
Tide Akademik İlişkiler komitesiyle ve Denetim
Kulüpleriyle düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmektir.

DENETİŞİM: Üniversite Yönetiminin iç denetime bakış açısı nasıl?
DENETİM KULÜBÜ: Üniversite Yönetimi gelişen bu
sektörün biz öğrenciler açısından öneminin farkında.
Bu yönde kulübümüzün kurulmasında, desteklenmesinde ve her aşamasında okulumuzun bünyesindeki
İç Denetim biriminin de katkılarıyla bize geniş olanaklar sağlamaktadırlar.
DENETİŞİM: Neden denetim/iç denetim?
DENETİM KULÜBÜ: Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler, kurumsal
yönetim kalitesini sağlamak amacıyla denetim faaliyetine ihtiyaç duymaktadır. Biz de öğrenciler olarak
yükselen bu sektörde iç denetim ve denetimi daha
yakından tanımak kariyer fırsatlarını değerlendirmek
istedik.
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DENETİŞİM: Muhasebe Denetmenleri Derneği hakkında bilgi verir misiniz?
KAPUSUZ: Muhasebe Denetmenleri mesleği; 07 Temmuz 1936 tarih ve 3349 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Maliye Vekaleti teşkilatının Vazifelerini Gösterir
Nizamnameye ve 12 Ekim 1938 tarih ve 4035 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Muhasebe Kontrolörleri
ile Muhasebe Kontrol Memurlarının Vazifelerini Gösterir Talimatnameye dayanmaktadır.
Zaman içinde unvanlar değişmiş ise de Muhasebe Denetmenlerinin asli görevleri hep baki kalmıştır.

Ziya KAPUSUZ*

Bütçe hakkının etkin şekilde kullanımı Devlet hesaplarının kalitesine bağlıdır. Devlet Muhasebesi ise özel ihtisas muhasebesidir. Muhasebe Denetmenleri Devlet
hesaplarının doğruluk, tutarlılık, hesap verebilirlik ve
güvenirlik ilkelerinin gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Yani Muhasebe Denetmenleri bir nevi Devlet
hesaplarının garantörü görevini üstlenmişlerdir.
Ama tabi bütün bunlar geçmişte kaldı.
DENETİŞİM: Geçmişte mi kaldı?
KAPUSUZ: Evet, geçmişte kaldı. Çünkü; 02.11.2011
tarihinde yayınlanan 659 sayılı KHK ile Muhasebe Denetmenlerinin denetim elamanı olma vasıfları ellerinden alındı. Bunların denetim yetkileri idarenin istediği
zaman ellerinden alabileceği, istediği zaman verebileceği bir noktaya getirildi. Yani burada idari hiyerarşi
her ne istiyorsa onu yapmaya amade bir kadro oluşturuldu. Bir nevi tetikçilik veya kılıfçılık gibi. Çünkü yetkisini yasadan almayan ve yetkisi pamuk ipliğine bağlı
hiçbir denetim elemanı gereği gibi görevini yapamaz
ve yolsuzlukla mücadele edemez.
DENETİŞİM: Böyle bir şeye niçin ihtiyaç duyuldu?

* Muhasebe Denetmenleri
Derneği Başkanı
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KAPUSUZ: Bunun temel gerekçesini TBMM’nin kabul
ettiği ve fakat Cumhurbaşkanının veto etmesi sebebiyle kadük kalan 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İl-
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keleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun
gerekçesinde görmek mümkündür. Genel gerekçede
çok sayıda denetim elemanına rağmen yolsuzlukların
önlenememesine vurgu yapılmıştır. Yani bütün yolsuzlukların günahı denetim elemanlarına yüklenmiştir. Oysa unutmamak gerekir ki, ülkemizdeki denetim
elamanları öteden beri bağlı yetki kullanırlar. Bunlar
idare içinde görev alırlar ve aynı zamanda idarenin
başında bulunan bir amire bağlıdırlar. Amirin istek
ve beklentileri dışında bir denetimin olması pratikte
mümkün değildir. Hadi diyelim ki denetim elamanı
bir yolsuzluk yakaladı ve rapora bağladı, bu raporu
işleme koyup koymama inisiyatifi idarenin elindedir.
Kaldı ki, denetim elamanların kimi ne şekilde ve nasıl denetleyeceklerine de idare karar vermektedir. Bu
sebeple yolsuzlukların vebalini denetim elemanlarına yüklemek doğru bir yaklaşım değildir.
DENETİŞİM: Peki yolsuzluklar şimdi ne durumda?
KAPUSUZ: Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından
hazırlanan ve yıllık olarak yayımlanan Yolsuzluk Algılama Endeksi (Corruption Perception Index, CPI) ve
Dünya Bankası tarafından desteklenen 2011 Yılı Uluslararası Yolsuzluk Algılama Endeksi raporunda Türkiye 183 ülke arasından Küba ve Letonya ile birlikte 61.
sırada yer almaktadır. Bu oldukça kötü bir durumdur.
5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
24.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve
yürürlüğe girmiştir. Temel odak noktası yolsuzlukları
tespit etmek olmayan ve yine kurum üst yöneticisine
bağlı olarak çalışan iç denetçilik müessesesi de yolsuzluk algısını ortadan kaldırılmasında etkili olamamıştır.

eğer denetime ihtiyaç duymuyorsa bunun yolu Muhasebe Denetmenlerini itibarsızlaştırmak, değersizleştirmek olmamalıdır. Kazanılmış haklara saygı duyulmalıdır. Muhasebe Denetmenlerinin alın teri, göz
nuru ve bileklerinin hakkıyla elde ettikleri denetim
elamanı olma vasıfları kesinlikle korunmalıdır. Muhasebe Denetmenlerinin istisnasız her biri ya Vergi
Denetim Kurulu bünyesinde Vergi Müfettişi olarak
değerlendirilmeli ya da bunlar 5018 sayılı kanunun
geçici 5. maddesinin maddesi uzatılmak suretiyle ilgili idarelerde iç denetçi olarak değerlendirilmelidir.
Devlet denetim noktasında denetime veya denetimsizliğe karar verebilir, fakat insanların kazanılmış haklarını onları itibarsızlaştırmak veya değersizleştirmek
yoluyla ellerinden alma hakkına sahip değildir.
Kazanılmış hakların korunması hukuk devletinin temel amaçları arasında yer almaktadır. Hiç kimsenin
kazanılmış hakları gasbetme hakkı yoktur ve olmamalıdır.

DENETİŞİM: Denetim sistemi nasıl işlemeli veya Muhasebe Denetmenleri nasıl değerlendirilmelidir?
KAPUSUZ: Devletin öncelikle denetim isteyip istemediği konusunda karar vermesi gerekmektedir. Eğer
denetim istiyorsa denetim elamanlarını bıktırmak,
yıldırmak, küstürmek yerine daha güçlü ve özerk bir
yapıya kavuşturması gerekir. Kaldı ki özellikle muhasebe denetmenlerine 5018 sayılı Kanunun geçici
5. maddesi ile de büyük bir haksızlık yapılmıştır. Bu
madde uyarınca hatırlı referansı olanlar iç denetçi
kadrolarına atanmış, adamı olmayanlar ise bir köşeye
atılmıştır. İç denetçi olanlar muazzam bir maaşa sahip
olurken, diğerleri kaderlerine terk edilmiştir. Devlet
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KURUMSAL
YÖNETİMDE
BULUT BİLİŞİM
Kurumsal yönetim birçok kaynağın belirli bir amacı
gerçekleştirme doğrultusunda yönetilmesidir. Kamu
Kurumları vatandaşa en iyi hizmeti en az maliyet ile
özel sektör kuruluşları da müşterilerine kar elde etmek amacı ile mal ve hizmet sunmaktadırlar.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızına yetişmenin imkansız olduğu günümüz dünyasında geri kalmak için
bu gelişmelere seyirci kalmak yeterlidir. Bireysel seyirci kalmanın maliyetine kıyasla kurumsal ve toplumsal
seyirci kalmak, ülke ve milletimizin geleceği açısından
ciddi sorunlar doğurabilecektir.

Süleymen KELOĞLU
İç Denetçi
Dışişleri Bakanlığı
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Ülkemiz kamu ve özel sektörün bilgi ve iletişim teknolojilerine yaptığı yatırımlar sayesinde dünya ile entegrasyon sürecinde yadsınamaz bir gelişme içerisindedir. 2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına
göre Türkiye genelinde hanelerin %47,2’si evden İnternete erişim imkânına sahiptir. 2011 yılı Nisan ile
2012 yılı Mart aylarını kapsayan son on iki aylık dönemde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla
kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı %45,1’dir. Kullanım amaçları arasında kamu
kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %42,9
ile ilk sırayı almaktadır. 18 Aralık 2008 tarihinde hayata geçirilen e‐Devlet Ana Kapısı üzerinden çevrimçi
hizmetlerin yanı sıra çeşitli kamu hizmetleri hakkında
bilgilendirmeler de yapılmaktadır.
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Sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması için yeni ve
yenileme yatırımlarına devam edilmektedir. Bilgi ve
iletişim teknolojilerinde ulusal gelişme bazen uluslararası gelişmeler ile eş zamanlı olabilmektedir.
Özel sektör birçok yeni uygulamayı kendisi kullandığı
gibi, kamu kurumlarına da bu anlamda hem öncülük
etmekte hem de hizmet satmaktadır. Özellikle Microsoft ve Google gibi firmalar bilgi ve iletişim alanında
sundukları yenilikler ile kamu ve özel sektör için cazip
uygulamaları hayatımıza katmaktadırlar. Bulut Bilişim
de ihtiyaçlar doğrultusunda işletmelerin maliyetlerini
düşürücü etkileri dolayısı ile kullanımı hızla yaygınlaşan yeni bir uygulama olarak hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

"Bulut bilişim (Cloud Computing),
kurumların işlerini yürütürken
yararlandıkları bilişim sistemlerine ilişkin
hizmetlerin üçüncü taraflardan internet
üzerinden alınmasıdır."

Öncelikle belirtmek gerekir ki Bulut Bilişim yeni bir
teknoloji değildir. Evimizden, iş yerimizden hatta 3G
sayesinde cep telefonu şebekesinin izin verdiği her
noktadan internete erişim sağladığımız anda biz zaten
bir internet bulutunun içine girmiş oluyoruz. Ancak en
basit kullanıcı tabiriyle bulut bilişim, kullanıcının veri
depolama merkezi olarak kendi bilgisayarının sabit sürücüsü (Hard Disk) yerine, 3. kişilerin sahip olduğu devasa çevrimiçi sunucuları kullanmasıdır. Bu basit veri
depolama hizmetinin yanında söz konusu sunucuların
bir işletim sistemi olarak kullanılacağını (Google Chrome OS gibi) veya yazılım depolama hizmetinin sunulacağını da belirtmeliyiz. Bu teknoloji ile dünyanın neresinde olursanız olun internet bulutuna dâhil olmak
suretiyle bilgisayarınızı bilgisayarınız fiziksel olarak yanınızda olmadan yanınızda taşıyabiliyorsunuz.
Bulut Bilişim genel olarak kurumların ihtiyaçlarına
göre şekillenen bir yönelimler kümesini temsil eder.
Bu yönelimler dört farklı başlık altında gruplanabilir,
İş Fonksiyonu Seviyesi: Belirli iş fonksiyonlarının
bulut’ta yer alan hazır kaynaklar üzerinden sağlanması olarak düşünülebilir. Şimdilik en az uygulaması
olan gruptur.

Bulut Bilişim Nedir?
Bulut bilişim (Cloud Computing), kurumların işlerini
yürütürken yararlandıkları bilişim sistemlerine ilişkin
hizmetlerin üçüncü taraflardan internet üzerinden
alınmasıdır. Kurumunuzda bulunan bir bilişim sisteminden beklediğiniz hemen hemen her türlü hizmet
(uygulama, veri saklama, yedekleme, bilgi işleme,
uygulama geliştirme, iletişim …) bu şekilde sağlanabilmektedir. Bulut bilişim, istenildiğinde kullanılan,
kullanım için herhangi bir işleme gerek kalmayan ve
kullanılan kadarı için ödeme yapılan bir modeldir. Ayrıca erişim için genel bir yapı bulunmamakta, internet erişimi gerçekleştiren her türlü araçla belirli bir
mekâna bağlı kalmadan bulunduğunuz her noktadan
erişim sağlayarak işin daha esnek ve hızlı yapılabildiği, gerektiğinde hizmetin ölçeğinin hızlı bir şekilde
arttırılıp azaltıldığı ve kaynakların kullanımının kolaylıkla izlenebildiği, kontrol edilebildiği ve raporlanabildiği bir yapı söz konusudur.
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Uygulama Seviyesi: Uygulamaların buluttan sunulması olarak tanımlanabilir. Software as a service
(SAAS) olarak sunulan uygulamalar bu sınıfta yer almaktadır. Örnek uygulamalar arasında bulut üzerinden chat, çağrı merkezi, eposta ve benzeri servislerin
verilmesi gösterilebilir.
Platform Seviyesi: Bulut’ta alınabilecek hizmetlerin
merkezi platformlar üzerinden sağlanmasıdır. Her bir
sağlayıcı bu konuda kendi platformunu sunmaktadır.
Kullanıcılar çeşitli ortamlarda geliştirdikleri uygulamaları bu platformlarda barındırabilmektedirler. Platform sağlayıcılar kullanılan CPU, network bant genişliği, Veritabanı büyüklüğü ve benzeri kriterlere göre
periyodik ücretlendirmeler yapmaktadırlar.
Altyapı Seviyesi: Veri depolama, Sunucu barındırma
ve benzeri altyapı servislerinin tamamen bulutta yer
alan sistemler üzerinden sağlanmasıdır.
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Bulut Bilişim Örnekleri:
Seviye

Şirket-Kurum

Açıklama

Uygulama

SalesForce

İşletmeler için CRM uygulaması ve kapsamındaki Satış, Destek, Raporlama yazılımlarını sunmaktadır. http://
www.salesforce.com

Uygulama

Google Apps

İşletmeler için Gmail, Google Takvim, Google Dokümanlar, Google Sites, Google Video ve benzeri uygulamaları kapsamaktadır. http://www.google.com/apps

Platform

Google – App Engine

Java ve Python kullanarak geliştirdiğiniz uygulamaları, Google sunucularında çalıştırabilirsiniz. Java ve
Pythona ilişkin SDKları Code Google altında yer alıyor. http://code.google.com/appengine/

Platform

Amazon – AWS

Amazon web servislerinde uygulamalarınızı Java, PHP, Python, Ruby ve .Net ortamlarından birinde geliştirebilirsiniz. Bunlara ilişkin SDK’ları ücretsiz olarak web sitesinden indirebilirsiniz. http://aws.amazon.com/

Altyapı

Amazon.com – EC2, S3

Amazon EC2 ortamından kendi sanal sunucularınızı oluşturup geliştirdiğiniz uygulamaları hızlı bir şekilde
devreye alabilirsiniz. Amazon kullandığınız kaynakların raporlanması ve yönetimi için araçlar sunmaktadır.
http://aws.amazon.com/ec2/Benzer şekilde depolama alanı olarak Amazon S3 (Simple Storage Service)
hizmetlerini kullanabilirsiniz. http://aws.amazon.com/s3/

Altyapı

Terramark

Terramark yönetilebilir barındırma hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan VMware vCloud veri merkezi hizmetleri öne çıkmaktadır. http://www.terremark.com

Bulut Bilişim’in Masaüstü
Uygulamalarına Göre Avantajları
Düşük Donanım Maliyeti
Gelişmiş Performans
Düşük Yazılım Maliyeti
Anında Güncelleme
Sınırsız Depolama Kapasitesi
Artırılmış Veri Güvenliği
İşletim Sistemleri Arasında Geliştirilmiş Uyum
Artırılmış Dosya Formatı Uyumu
Grup Çalışması
Gizlilik ve Güvenlik
Bulut Bilişim’in Masaüstü Uygulamalarına
Göre Dezavantajları
Sabit İnternet Bağlantısı Gerektirmesi
Düşük Hızlarda Düzgün Çalışmaması
Uygulamanın Yavaş Çalışması
Güvenlik Açıkları
Sistem Güncellemeleri
Deneyimsiz bulut operatörü
Kullandığınız Programın Özellikleri
Günümüz dünyasında kamu kurumlarının değişen ve
gelişen yapısı özel sektör ile paralel bir seyir izlemek-
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tedir. Teknolojinin sınır tanımayan özelliği, bilgiye erişimi ve kullanmayı son derece kolay hale getirmiştir.
1990’lı yıllarda hayal edilenler 2000’lerde avucumuzun içine girivermiştir. Bulut Bilişim’de teknolojinin
makinelerden arındırılmış bir şekilde bireylerin ve
kuruluşların hizmetine sunulmuş halidir. Bulut Bilişim hizmetlerinin kullanılması idarecilerin takdirinde
olup, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi için de en güncel araçlardan
birisi olarak gözükmektedir. Bulut Bilişimin kullanımının yaygınlaşması beraberinde birçok fırsatı getirdiği
gibi, riskleri de getirecek olup, bu konunun ayrı bir
yazıda ele alınması daha uygun olacaktır.
Kaynaklar:
Merve Karabulut, http://www.mervekarabulut.net/blog/
bulut-bilisim/, (Erişim Tarihi:03.09.2012)
http://cm.ntvmsnbc.com/dl/yenimedya/TUIK/BilgiToplumu_Istatistik_2009.pdf
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10880
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/
FerruhTunc.pdf
Sinan Çayır, http://www.sinancayir.com/?p=243, (Erişim
Tarihi: 03.09.2012)
Özcan Rıza Yıldız, http://www.bilisimdepartmani.
net/2011/10/17/bulut-bilisim-cloud-computing-nedir/,
(Erişim: 03.09.2012)
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KAMU YÖNETİMİ
ANLAYIŞINDAKİ
DEĞİŞİM VE
İÇ DENETİM

I-GİRİŞ
Sanayi devriminin gereklerine uygun olarak şekillendirilen kamu yönetimi ve merkeziyetçi bürokrasi, hızla
değişen bilgi toplumunun taleplerine gereği gibi cevap verememektedir. Sorun, kamuda çalışanlarda değil çalıştıkları sistemdedir. Binlerce yetenekli sorumluluk sahibi devlet memuru enerjilerini tüketen bu
sisteme sıkışıp kalmışlardır. Maalesef kamu kurumlarının çoğu misyonlarına (asli görevlerine) göre değil,
geçerliliği ve yeterliliği hiç tartışılmayan mevzuata ve
bütçelerine göre faaliyet göstermektedirler. Özellikle 1980’ lerden sonra dünyadaki gelişmelerin etkisi
Ülkemizde de görülmeye başlamış, son dönemlerde
çıkarılan Kanunlar ile yönetim ve denetim sisteminde
köklü değişikliklere gidilmiştir.
II-YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
Dünyada yaşanmakta olan teknolojik, ekonomik,
toplumsal, yönetsel ve kültürel değişim özellikle geleneksel yönetim anlayışında ve klasik bürokratik örgütlenmede köklü bir yeniden yapılanmayı gündeme
getirmiştir.
Özellikle 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve II. Dünya
savaşından sonra oluşan toplumsal tahribatları giderme sürecinin bir ürünü olan “Refah Devleti” , sorgusuz-sualsiz benimsenen bir devlet anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. Kuramsal çerçevesi Keynes tarafından
ortaya konan sosyal refah devleti uygulamalarında,
1945 yılından sonra önemli ilerlemeler görülmüştür.
Bu dönemde devlet; eğitim, sağlık, altyapı, sosyal hizmetler, enerji, çevre, bankacılık, madencilik, tarım,
ulaştırma, sigortacılık gibi birçok alanda doğrudan
hizmet üretmeye başlamıştır. Devletin faaliyet alanının böylesine genişlemesi, örgütsel yapısının da buna
paralel olarak büyümesi sonucunu doğurmuş, yönetim felsefesi olarak da Weberyen geleneksel bürokratik yönetim anlayışı kabul edilmiştir.1

*Ahmet ÖNAL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İç Denetim Birimi Başkanı
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1

KALAĞAN Gökhan, “1980 Sonrası Geleneksel Bürokratik Yönetim Paradigmasında Değişim ve Yönetsel - Siyasal Yeniden
Yapılanma Arayışları” http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/
sduvd/article/viewFile/1364/1451
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Refah devleti politikaları, kamuyu büyütmüş ve kamu
yönetiminin faaliyet alanını genişletmiştir. Kamu yönetiminin büyümesi ve faaliyet alanının genişlemesi,
onu çok sevimli kılmamış, aksine “verimsizlik”, “israf”, “hantallık” ve “kırtasiyecilik” gibi yozlaşma ifade
eden suçlamaların hedefi haline getirmiştir.2
Dünyada yaşanan ekonomik ve toplumsal gelişmeler
ile 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle refah devlet yaklaşımının terk edilmesi üzerinde
yoğun tartışmalar başlamıştır. Akabinde küçülmüş
bir kamu sektörünün kaynakları nasıl daha etkin ve
verimli kullanabileceği konuları üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Tüm bu gelişmeler sonucunda, Refah devleti zaman
içerisinde dinamizmini yitirmiş, örgütsel, yapısal yenilenmesini sağlayamayarak, tutucu, kalıplaşmış,
hantal bir yapıya bürünmüş ve fonksiyonlarını etkili
ve verimli bir şekilde yerine getirememeye başlamıştır. Bu yapının daha dinamik, alternatifler üretebilen,
daha esnek bir şekle dönüştürülebilmesi için belirli
ara mekanizmalar ve yeni örgütlenmelerin ortaya
çıkması gereği doğmuştur.
Bu süreçte 1980 ve 1990’lı yıllarda birçok gelişmiş ülkede kamu yönetiminde gerekli değişim ve dönüşüm
gerçekleştirilmiştir. Buradan hareketle bütün dünyada devletin verimlilik esasına göre örgütlenmesi
ve özel sektör tekniklerinin kullanılması düşüncesi
hakim olmuştur. Klasik devlet anlayışında idare faaliyetlerinin, önceden belirlenmiş yöntem ve kurallara
göre yürütülmesi esas alınmıştır. Yeni yaklaşım ise iş
ve işlemlerin kurallara göre yürütmenin yanında, hedeflerin ve önceliklerin belirlenmesi, uygulama planlarının hazırlanması, kaynakların etkin kullanılması ve
performans değerlendirmesi yapılması, risk yönetimi
gibi fonksiyonları da içermektedir.

III-DENETİM YAKLAŞIMINDA DEĞİŞİM
Bu gelişmelerden denetim sistemi de etkilenmiş olup,
doğal olarak yeni bir denetim yaklaşımı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç karşısında; dünyada ilk defa
1940’ lı yıllarda özel sektörde görülmeye başlanan
iç denetim Anglo-Sakson Ülkeleri kamu sektöründe
1980’ li yıllarda hayata geçirilmiştir. İç denetim AB
Komisyonu, IMF, Dünya Bankası, BM, NATO, OECD ve
Avrupa Merkez Bankası gibi uluslar arası kuruluşlar
tarafından hem uygulanmakta hem de üye ülkelere
denetim sistemi olarak referans gösterilmektedir. Ülkemizde de iç denetim anlayışı öncelikle özel sektör
olmak üzere 1995 yılından itibaren gelişmeye başlamış, 2000’li yıllar ise bu denetim yaklaşımının hızla
geliştiği yıllar olmuştur.
Bu arada Türk kamu yönetiminin sorunları ve geliştirilmesine yönelik olarak 1933 yılından itibaren çok
sayıda çalışma yapılmıştır. Özellikle 1961 yılında DPT
tarafından hazırlanan İdari Reform ve Reorganizasyon Hakkında raporu, TODAİE tarafından hazırlanan
(1963 tarihli) MEHTAP ve (1991 tarihli) KAYA raporlarında, Türkiye’deki mevcut denetim sistemi de değerlendirilmiştir.
Anılan raporlarda mevcut denetim sisteminin yönetimi geliştirmedeki etkiliğinin yetersiz olduğu, denetimde personele rehberlik etme işlevinin gereği
gibi gerçekleştirilemediği, usulsüzlükleri tespit etme
ve cezalandırma yönünün ağır bastığı, yol gösterme ve rehberlik yönünün ihmal edildiği tespitleri
yapılmıştır.3,4
Gerek dünyadaki gelişmeler ve gerekse araştırma raporları sonucu, 2000’li yıllardan itibaren hazırlıklarına başlanılan ve 2003 yılında yürürlüğe giren 5018
sayılı Kanun ile Ülkemiz kamu kurumlarında iç denetim sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Türk kamu yönetiminde devrim niteliğinde değişiklikler yapılmış olup, kamuda yeni bir yönetim anlayışı
başlamıştır. Bu Kanun ile mali yönetim ve iç kontrol

Bu yeni yaklaşım; Weberyen bürokrasi anlayışı yerine piyasa ilkelerini esas alan, vatandaşın memnuniyetine, etkinlik ve verimlilik esaslarına önem veren,
tedaviden çok önlem alan, kürek çekmekten ziyade
dümen tutan bir yönetim anlayışına odaklanmıştır.

3

2

4

ERYILMAZ Bilal, “Kamu Yönetiminde Reform: Statüko Ve Değişim” Sakarya Üniversitesi
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TODAĠE(1963), Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Genel- Rapor, DPT, Ankara
TODAĠE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması-Genel Rapor, DPT,
Ankara
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sistemi yeniden tanımlanmakta ve kurgulanmakta,
sistemde görev alacak aktörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmekte ve sistemin isleyiş mantığı yeni bazı esaslara dayalı olarak tarif edilmektedir.
Yeni sistemde; yetkinin kaynağının vatandaş olduğu
ve yetkileri kullanan bütün mercilerin vatandaş adına hareket ettiği anlayışı benimsenmiştir. Yönetsel
örgütlenme içinde ödenek tahsis edilen her bir birim, harcama birimi olarak kabul edilmiş ve yönetsel
sorumluluk ile mali sorumluluk birleştirilmiştir. Hesap verme sorumluluğunun gereği gibi işleyebilmesi
için birbiri ile ilişkili stratejik planlama, performans
bütçeleme, saydamlık, raporlama ve iç denetim gibi
araçlar geliştirilmiştir.
Böylelikle Türk Kamu Yönetiminin bir parçası olan denetim sistemi, “İç Denetim” adı verilen yeni bir modelle tanışmıştır. İç denetim sistemi 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yeni bir müessese olarak düzenlenmiş olup, değer katma çabası,
güvence vermesi, danışmanlık hizmeti ve etik kodları
ile klasik teftiş sisteminin uzağında olan bir denetim
motifidir. Amaçları, kapsamı, ilkeleri ve uluslar arası
geçerliliğe sahip standartları olan bir denetim sistemidir.
İç denetim; idarenin hesap verme sorumluluğunu
güçlendirmek amacıyla, kurumsal yapının ve yönetim
süreçlerinin etkililiğini değerlendirir. İdarenin, hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskleri belirleyerek
alınması gereken önlemleri tespit eder. Yönetim ve
kontrol yapılarını, kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir, harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapar, idarenin
mali işlemlere ilişkin tasarruflarının plan, program ve
politikalara uygunluğunu denetler, iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunur.
İç denetim; olası yolsuzlukları, hata ve verimsiz uygulamaları en aza indirmek için kurumun sistem ve
prosedürleri üzerinde yapılan değerlendirme işlemidir. İç denetim kurumda yürütülen iş ve işlemlerin
yönetimden farklı bir gözle değerlendirilmesi olarak
da özetlenebilir.
İç denetimin yaklaşımı kurumun faaliyetlerine değer
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katmak ve geliştirmektir. Kurumun yönetim süreçlerindeki önemli riskleri değerlendirmek suretiyle,
yönetim sürecinin iyileştirilmesi yönünde faaliyet
gösterir.Gelecek odaklı olup, insanların hatalarından
ziyade sistemlerin ve süreçlerin hataları ile ilgilenir.
Koruyucu hekimlik anlayışına sahiptir. Risk odaklı
yeni bir denetim anlayışı olup, kurum karşı karşıya olduğu riskleri biliyor mu? Bu riski yönetmek için neler
yapıyor? Alınan tedbirler yeterli midir? Gibi soruların
cevaplarını arar. Mevzuata uygunsuzluk, hata, hile ile
verimsiz uygulamaları, önleyici ve tespit edici bir sistemdir.5
Bu kapsamda etkin bir iç denetim sistemi, kurumun
sigortasıdır. Örneğin; kurumun amaç ve hedeflerine
ulaşmasına engel olabilecek risklerin tespit edilmesi
ve yönetilmesini sağlar. Hata ve suistimallerden kaynaklanan verimsizlikleri önler, birimin faaliyetlerinin
etkinliğini artırır. İşin doğru yapılması yanında doğru
işin yapılmasını sağlar. Sonuçta birimin amaç ve hedefleriyle iç denetimin amaç ve hedefleri aynıdır.
İç denetimde temel amaç; denetlenen birimlerde
hata aramak ve sorumluları cezalandırmak değil, organizasyonun daha verimli ve daha kaliteli hizmet
üretmesini sağlamaktır. Kurumun amacına verimli bir
şekilde, zamanında ve hukuka uygun, rasyonel olarak
ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmektir. Sapmalar varsa meydana çıkarmak, genel düzeltme çarelerini tavsiye etmek suretiyle hizmetlerin en uygun bir şekilde
yürütülmesine yardımcı olmaktır.6
Bu çerçevede iç denetim farklı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bir iç denetçinin risk yönetimi, yönetim
modelleri, iç kontrol sistemi, raporlama, uluslar arası
iç denetim standartları ile uygulamaları konularında
önemli ölçüde bilgi ve yetkinlik sahibi olması gerekir.
İç denetim, kurumun risk yönetimini, iç kontrol ve
faaliyetleri anlamında bulundukları durumun fotoğrafını çeken, eksiklikleri tespit eden, bunları birim ve
üst yöneticiyle paylaşan, kurumun daha iyi yönetilmesini teşvik eden ve katkı sağlayan bir denetim yak5
6

KAYA Bertan, İç Denetim Nedir? http://www.bertankaya.net/
index.php?option=com_content&view=article&id=11
GÜNLER Serkan, “Türk Kamu Yönetiminde Denetim ve Yeni
Bir Öneri” Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi
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laşımıdır. Üst yöneticinin 5018 sayılı Kanunla getirilen
yönetim sorumluluğu ilkesi çerçevesinde hareket etmesine katkı sağlar.

Kaynaklar:
ERYILMAZ Bilal, “Kamu Yönetiminde Reform: Statüko Ve
Değişim” Sakarya Üniversitesi.

Bu yaklaşım doğrultusunda iç denetçiler; öncelikle
kurumunun iş süreçlerini ve bu süreçlerin karşı karşıya olduğu riskleri belirler, bu risklere yönelik gerekli
tedbirlerin alınmasını önerir. İstenmeyen olaylar henüz ortaya çıkmadan önce bunları önlemeye yönelik
öneriler geliştirir. Kurumun hedefine ulaşmasını engelleyebilecek riskleri değerlendirerek yönetimin bilgisine sunar. Ayrıca denetimler sırasında tespit edilen
hata ve eksikliklerin sebebini araştırır. Hata ve eksikliklerin sebeplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
öneriler geliştirir.

GÜNLER Serkan, “Türk Kamu Yönetiminde Denetim ve Yeni
Bir Öneri” Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

Raporlarda olumsuzluklar kadar olumlu hususlara da
yer verilir. Kurum genelinde hayata geçirilmesi faydalı
olacak iyi uygulamalar özellikle raporlanır. Bu özellikleri taşıyan bir iç denetim faaliyeti kuruma mutlaka
değer katacaktır. Bu çerçevede kurumsal yönetimi
benimsemiş, bünyesinde çağdaş bir risk yönetimini,
iç kontrol ve iç denetim sistemlerini yerleştirmiş olan
kurumlar başarıya daha yakındır.

TODAİE(1991), Kamu Yönetimi Araştırması-Genel Rapor,
DPT, Ankara

KAYA Bertan, Ġç Denetim Nedir? http://www.bertankaya.
net/index.php?option=com_content&view=article&id=11
KALAĞAN Gökhan, “1980 Sonrası Geleneksel Bürokratik
Yönetim Paradigmasında Değişim ve Yönetsel - Siyasal Yeniden Yapılanma Arayışları”.
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduvd/article/viewFile/1364/1451
TODAİE(1963), Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Genel- Rapor, DPT, Ankara.

IV-SONUÇ
Toplum, kamu yönetiminin üstlendiği hizmetleri,
kaynakları etkin ve verimli kullanarak, zamanında ve
gereken en kısa süre içinde üretmesini beklemektedir. Bu doğrultuda etkinliğe verimliliğe ve vatandaşın
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yönetsel uygulamaları geliştirmek amacıyla bir çok mevzuat yürürlüğe
girmiş olup, yönetim reformunun mevzuat alt yapısı
neredeyse tamamlanmak üzeredir. Uygulamaya geçilen yeni yönetim modeline uygun denetim sistemi de
5018 sayılı Kanunla getirilen iç denetim sistemidir. İç
denetim sisteminin ülkemizde başarıyla uygulanması
halinde; yönetim sorumluluğu ilkesi başarıyla uygulanabilecektir. Üst yöneticilere, kurum çalışanlarına,
kamuoyu ve kurumla ilgili taraflara güvence sağlanacaktır. Böylece AB mevzuatı ile uluslararası uygulama
ve standartlar yönetim ve denetim alanında yakalanmış olacak, kamu idarelerinin faaliyetlerinde etkinlik
ve verimlilik sağlanacaktır.

2012/10
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KAMU MALİ
YÖNETİM VE
KONTROL SİSTEMİNİN
KURUMSAL AKTÖRLERİ:
İŞLEVSEL VE YAPISAL
BİR ANALİZ (II)

Çalışmanın bu bölümünde kamu mali yönetim ve
kontrol sisteminin kurumsal aktörlerinden merkezi
idareler/otoriteler ile harcamacı kamu idarelerinin
sistem içindeki fonksiyonları ile bunlara 5018 sayılı
Kanun ve teşkilat kanunları ile verilen görev ve yetkiler icmali olarak ele alınacak ve sistem içindeki rolleri
ve özerklik seviyeleri tartışılacaktır.
B. Merkezi İdareler/Otoriteler
Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi kurumsal bakımından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini
kapsamaktadır. Kapsama dahil her bir kurum, “harcamacı kamu idaresi” olarak 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermek durumundadır.
Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin kurumsal
çerçevesine bakıldığında, Kanun Koyucunun bazı idarelere sistemin tasarımı ve işletilmesi konusunda ilave görev ve yetkiler verdiği görülmektedir. Dolayısıyla
idareler arasında bu anlamda bir fonksiyon farklılaştırması söz konusudur. Kamu idarelerinin büyük çoğunluğu salt uygulayıcı konumundayken birkaç idare
bunu aşan bir statüye sahiptir.
Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin kurgulanması, işletilmesi, gözden geçirilmesi, gerekli düzeltici
tedbirlerin alınması ve mevzuatın öngördüğü diğer iş
ve işlemlerin yürütülmesi görev ve yetkisi “merkezi
otoriteler” olarak adlandırılabilecek bazı kurumlara
verilmiştir. Bu kurumların sistem içindeki görev, yetki
ve sorumluluklarının kapsamı ve içeriği farklılık göstermektedir.

Ekrem CANDAN
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5018 sayılı Kanun incelendiğinde, mali yönetim ve
kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, gözetilmesi,
bütçelerin hazırlanması ve uygulanması, faaliyet sonuçlarına ilişkin rapor ve istatistiklerin oluşturulması
ve kamuoyuna açıklanması, sistemin işleyişine ilişkin
olarak bir çok konuda uyulması gerekli usul ve esasların belirlenmesi, uygulama aşamasında kurumların
yönlendirilmesi, rehberlik yapılması, kurumlar ara-

2012/10

MAKALE

sında koordinasyon sağlanması gibi çok çeşitli alanlarda Maliye Bakanlığına görev ve sorumluluk verildiği görülmektedir. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı (Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı), Hazine Müsteşarlığı,
İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay’a da çeşitli rol ve fonksiyonlar verilmiştir.
Esasen kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde düzenleme, kontrol etme, sistemin işleyişini izleme, koordinasyon sağlama, yönlendirme, rehberlik yapma,
eğitim verme gibi temel görevler Maliye Bakanlığına
verilmiştir. Ancak, yukarıda sözü edilen diğer idareler
de 5018 sayılı Kanun ve özel kanunlardaki görev ve
yetkileri çerçevesinde çeşitli alanlarda benzer nitelikte (daha sınırlı bir şekilde) bir fonksiyon üstlenmektedir. Ayrıca, anılan idareler dışında çeşitli idarelerin
temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan ihtisas kurulları
da belli alanlarda merkezi nitelikte bazı görevler ifa
etmektedir.
Bu anlamda, söz konusu idareleri ve kurulları kamu
mali yönetim ve kontrol sistemi bakımından merkezi otoriteler olarak nitelendirmek mümkündür. Bu
idareler kimi çalışmalarda “merkezi yönlendirici idareler” şeklinde nitelendirilmektedir. Fakat bu şekildeki bir nitelendirme ve tasnifin söz konusu idarelerin
tüm fonksiyonlarını, görev ve yetkilerini kapsama bakımından yetersiz kaldığını belirtmek gerekmektedir.
Aşağıda merkezi otoritelerin belli başlı görev ve yetkilerine temas edilerek sistem içindeki konumları/rolleri ortaya konulacaktır. Detaylı analizler yerine 5018
sayılı Kanun ve ilgili teşkilat kanunlarında yer alan
görev ve yetkilerin idareler itibarıyla sınıflandırılması
yoluyla mukayesesi, dolayısıyla sistem içindeki rolünün öz olarak tanımlanmasıyla iktifa edilecektir.
1. Maliye Bakanlığı
Kanun Koyucunun söz konusu kurumlardan Maliye
Bakanlığına mali yönetim ve kontrol sisteminin işletilmesi ve gözetilmesi, merkezi yönetim bütçesinin
hazırlanması ve uygulanması, muhasebe ve kesin
hesap işlemleri, mali hizmetler, iç kontrol ve diğer
hususlarda etkin bir fonksiyon yüklediğini belirtilmek
yanlış olmayacaktır. Geçici ve ek maddelerle birlikte
110 yakın maddesi olan Kanunun 50’den fazla maddesinde Maliye Bakanlığından/Maliye Bakanından
söz edilmesi de bunu göstermektedir.
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Maliye Bakanlığının 5018 sayılı Kanunda yer alan görev, yetki ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür.
1.
2.
3.
4.

Düzenleme Yapma, Usul ve Esas Belirleme
Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması
Muhasebe, Kesin Hesap ve Mali İstatistikler
Uyumlaştırma/Koordinasyon, Görüş Verme, Yönlendirme
5. İzleme ve Değerlendirme
6. Kamuoyunu Bilgilendirme, Açıklama Yapma
7. Diğer Görevler
Görüldüğü üzere Bakanlığa çok farklı konularda görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir. Söz konusu başlıkları üç temel görev/fonksiyon altında toplamak da
mümkündür. Birincisi, Kanunla yetki verilen konularda düzenleme yapma, usul ve esas belirleme görev
ve yetkisidir. İkincisi bütçenin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesidir.
Kuşkusuz bütçeye ilişkin bu fonksiyon diğer birçok görev ve yetkiyi (mali kontrol, harcama politikaları vs.)
de kapsamaktadır. Üçüncüsü ise yine Kanunla yetki
verilen konularda izleme, gözetleme, koordinasyon
sağlama, merkezi uyumlaştırma fonksiyonu görme,
görüş vermek suretiyle uygulamayı yönlendirme ve
kamuoyunu bilgilendirmeyi içeren bir fonksiyondur.

"Kanun Koyucunun söz konusu
kurumlardan Maliye Bakanlığına mali
yönetim ve kontrol sisteminin işletilmesi
ve gözetilmesi, merkezi yönetim
bütçesinin hazırlanması ve uygulanması,
muhasebe ve kesin hesap işlemleri, mali
hizmetler, iç kontrol ve diğer hususlarda
etkin bir fonksiyon yüklediğini
belirtilmek yanlış olmayacaktır."
Bakanlığın 5018 sayılı Kanundan doğan görev, yetki
ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:
Maliye Bakanlığının 5018 Sayılı Kanundan Doğan
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
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İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve izlenmesi
(md. 5)
Özel kanunlardaki (4059 ve 4749 sayılı Kanunlar
ile diğer kanunlar) hükümler saklı kalmak kaydıyla genel bütçeli idarelerin gelirlerinin tahsilatına
ve giderlerinin ödenmesine ilişkin Hazine işlemlerinin (saymanlık hizmetleri) yürütülmesi (md. 6)
Tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmesi (md. 6)
Kamu idarelerince mali saydamlığın sağlanması
için gerekli düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı ve
gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının izlenmesi
(md. 7)
Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda
belirlenen performans göstergelerine uygunluğu
ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirleme yetkisi (md. 9)
İdarelerin bütçelerinde yer alacak performans
göstergelerinin Kalkınma Bakanlığı ve ilgili kamu
idareleri ile birlikte tespit etmek (md. 9)
Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında esas
alınacak sınıflandırma sistemini belirlemek (md.
13/k)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince hazırlanan gelir ve giderleri etkileyecek kanun
tasarılarına görüş vermek (md. 14)
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının hazırlanması ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanması (md. 16)
Orta vadeli mali planın hazırlanması ve Yüksek
Planlama Kuruluna sunulması (md. 16)
Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin
hazırlanması (md. 16)
Genel bütçe gelir teklifinin hazırlanması (md. 17)
Gelir ve gider tekliflerine ilişkin sınıflandırma sistemini belirlemek (md. 17)
Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu
idarelerinin bütçe gelir ve gider tekliflerini almak
ve bunlar hakkında kamu idarelerinin yetkilileriyle görüşmeler yapmak (md. 17)
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısını hazırlamak (md. 18)
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına eklenen
çeşitli rapor ve dokümanları hazırlamak (bütçe
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gerekçesi, yıllık ekonomik rapor ve diğer cetvel
ve listeler)
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının
TBMM’deki görüşmelerinde (Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul) Hükümeti temsil etmek
ve gerekli çalışmaları yürütmek
Merkezi yönetim bütçe kanununun hazırlık süreci paralelinde gerekli hallerde geçici bütçe kanunu çıkarılmasına veya ek bütçe yapılmasına ilişkin
hazırlık işlemlerini yürütmek
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ayrıntılı harcama programlarının vize etmek (md. 20)
Bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin esasları ve sınırlamaları belirlemek (md. 20)
Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının
hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına
ve uygulamanın izlenmesine dair usul ve esasları
belirlemek (md. 20)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerin
bütçeleri arasında kanunla yapılacak ödenek aktarmalarına ilişkin işlemleri yürütmek (md. 21)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkileri dahilinde kendi bütçeleri içinde yaptıkları ödenek aktarmalarını izlemek (md. 21)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemek (md. 22)
Maliye Bakanlığı bütçesine konulan yedek ödeneğe ilişkin işlemleri yürütmek ve bu ödenekten
ilgili idarelere aktarma yapmak (md. 23)
Yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar
ve idareler itibarıyla dağılımına ilişkin açıklamayı/ilanı yapmak (md. 23)
Örtülü ödeneklere ilişkin giderlerin gerçekleştirilmesi ve ödenmesiyle ilgili işlemleri yürütmek
(md. 24)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım programında yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi sürecinde Kalkınma Bakanlığı
(DPT) ile işbirliği yapmak (md. 25)
Dışişleri Bakanlığınca yabancı ülkelerde dış temsilcilik binası veya arsa satın alınması, bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara
yaygın yüklenmelere girişilmesine uygun görüş
vermek (md. 28)
Merkezi yönetim kapsamındaki idareler için Kanunda öngörülen hallerde üst yöneticinin ona-
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yıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilmesi için uygun görüş vermek (md. 28)
Kamu idarelerince bütçelerden yardım yapılmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmeliği
hazırlamak (md. 29)
Bütçe politikası ve gelir ve giderlerin izlenmesine
ilişkin olarak Kanunla kendisine verilen görev ve
yetkileri yürütmek (md. 30)1
Merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık
uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci
altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu kamuoyuna açıklamak (md. 30)
Kanunda belirtilen hallerde harcama yetkisinin
üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından yürütülmesi konusunda idarelere (mahalli idareler dışındaki tüm genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinde) uygun görüş
vermek (md.31)
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; harcama yetkililerinin belirlenmesi, harcama
yetkisinin birleştirilmesi ve devredilmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek (md. 31)
Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalara ilişkin gerçekleştirme görevinin yürütülmesine ilişkin esas ve usuller (md. 33)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
5018 sayılı Kanunla (md. 30); Maliye Bakanına, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulamasına ilişkin olarak; harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe
politikası yürütmek için gelir ve giderlere ilişkin kanun, tüzük,
yönetmelik ve kararnamelerle belirlenmiş konularda uygulamaları düzenlemek üzere gerekli önlemleri almaya, standartları belirlemeye, sınırlamalar koymaya, kamu istihdam
politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye,
bütçe harcama ve gerçekleşmelerini izlemeye, ödeneklerin
dağıtım ve kullanımını belirli esaslara bağlamaya ve bu hususlarda kamu idareleri için uyulması zorunlu düzenlemeleri
yapmaya yetki verilmiştir. Ayrıca, genel yönetimin tüm gelir
ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki
kamu idareleri ve merkezî yönetim bütçesinden yardım alan
kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküller;
gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan
borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her
türlü bilgi ve belgeleri, istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına
vermek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Bilgi, belge ve
hesap durumlarını ibraz etmeyen veya uygun harcama yapmayan kamu idareleri ve diğer kuruluşlarla ilgili olarak gerekli
önlemleri alma konusunda Maliye Bakanına yetki tanınmıştır.
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için giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türlerini (kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının
uygun görüşünün alınması kaydıyla) yönetmelikle belirlemek (md. 33)
Mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca, sosyal
güvenlik kurumları için ise bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından giderin çeşidine göre
aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türlerini belirlemek üzere çıkarılacak yönetmeliklere
uygun görüş vermek (md. 33)
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Kanunda belirtilen nitelikteki giderlerinin gerçekleştirilmesi, belgelendirilmesi, hesaplara alınması, ödenmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek, bu kapsama alınacak
giderleri ekonomik kodları itibarıyla belirlemek
(md. 34)
Genel bütçeli idarelerde devredilen kredi artıklarının karşılığının idare bütçesine ödenek kaydolunması (md. 35)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları
düzenleyen yönetmeliği hazırlamak (md. 35)
Gelir politikasının hazırlanması ve uygulanması
Gelir politikaları ve uygulamaları konusundaki
ilkelerin, amaçların, stratejilerin ve taahhütlerin
her mali yıl başında kamuoyuna duyurulması
(md. 36)
Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması (md. 37)
Vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer
idare, kurum ve kuruluşlara verilecek payların
bu amaçla tahsis edilen ödeneği aşması halinde
ödenek eklemesi yapmak (md. 37)
Pay ve fonlara ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek
Tahsil zamanaşımına uğrayan gelirlerin silinmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek (md. 37)
Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar konusunda kamu idarelerine görüş vermek (md. 39)
Genel bütçe kapsamındaki idarelerinde bağış ve
yardım karşılığı yapılan devirli ödenek kayıtlarının belli hallerde iptal edilmesi (md. 40)
Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal
güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet so-
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nuçlarını gösteren ve mahalli idarelerin mali yapılarına ilişkin genel değerlendirmeleri de içeren
genel faaliyet raporunun hazırlanması, kamuoyuna açıklanması ve yetkili mercilere gönderilmesi (md. 41)
İdare faaliyet raporlarına ilişkin esas ve usullerin
İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi (md. 41)
Kesi hesap işlemlerinin yürütülmesi ve kesin hesap kanunu tasarısının (gerekçesi ve ekleriyle birlikte) hazırlanması (md. 42)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi (md. 42)
Taşınır ve taşınmazların kaydı, taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına
görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin
usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin hazırlanması (md. 44)
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve
Emniyet Genel Müdürlüğünün taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine
ilişkin usul ve esasları içeren yönetmeliği Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarıyla birlikte hazırlamak (md. 44)
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
edindiği taşınmazların Hazine adına tapu sicilinde tescil olunması ve Hazine adına tescil edilen
taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmesi (md. 45)
Kamu idarelerinin, ihtiyaç fazlası taşınırlarının diğer kamu idarelerine bedelsiz devredilemeyecek
taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek (md. 45)
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her
türlü taşınır ve taşınmazlarının satışını gerçekleştirmek (md. 46)
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis
etme, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların
tahsisini kaldırma (md. 47)
Taşınmazların tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirleme (md. 47)
Maliye Bakanlığı bünyesinde teşkil edilen Devlet
Muhasebesi Standartları Kurulunun genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarını ulus-
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lararası standartlara uygun olarak belirlenmesi
(md. 49)
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısı, çalışma usul ve esasları ile diğer hususları düzenleme (md. 49)
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince
uygulanacak çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerine ilişkin hususları, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu
tarafından belirlenen muhasebe ve raporlama
standartları çerçevesinde, ilgili idarelerin de görüşü almak suretiyle belirleme (md. 49)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
için muhasebe işlemlerine, hesap planlarına ve
işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak
belgelerin şekil ve türlerine ilişkin düzenlemeyi
ilgili idarelerin görüşünü almak suretiyle hazırlamak (md. 49)
Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin
muhasebe işlemlerine, hesap planlarına ve işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak
belgelerin şekli ve türlerine ilişkin olarak ilgili kuruluşlarca yapılacak düzenlemeye uygun görüş
vermek (md. 49)
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
detaylı hesap planlarına ilişkin hususları belirleme
(md. 49)
Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların mahsup
işlemlerine ilişkin olarak zorunlu hallerde ek süre
belirlemek (md. 51)
Mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla ilgili idarelerin de görüşünü almak suretiyle, Kanunda
yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın, genel yönetim
sektörü adıyla bir kapsam belirlemek ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almak
(md. 52)
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine
ait mali istatistikleri derlemek (md. 53)
Merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerinin mali istatistiklerine ilişkin ilkeleri belirlemek ve bu idarelerin mali istatistiklerini almak
(md. 53)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait
mali istatistikleri aylık olarak yayımlamak (md. 53)
Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait
malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamın-
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daki kamu idarelerine ait malî istatistikleri birleştirerek, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistiklerini oluşturmak ve üçer
aylık dönemler itibarıyla yayımlamak (md. 53)
Mali istatistiklere esas verilerini Kanunda öngörülen süre içerisinde Maliye Bakanlığına göndermeyen idarelere ek süre vermek ve ek süre
sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, ilgililer hakkında idari para cezası verilmesini talep
etmek (md. 53)
Mali istatistiklere ilişkin olarak Sayıştay tarafından
düzenlenen değerlendirme raporunda yer alan
değerlendirmelere ilişkin olarak gerekli önlemleri
almak (md.54)
Mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin
standartları ve yöntemleri belirleme, geliştirme
ve uyumlaştırma, sistemlerin koordinasyonunu
sağlama ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti
verme (md. 55)
Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontroller, malî
hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi
tutulacak malî karar ve işlemlerin usûl ve esasları
ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemleri
belirleme (md. 58)
Mali hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliği hazırlamak (md. 60)
Kamu idarelerinin mali hizmetler birimlerinde istihdam edilen mali hizmetler uzmanları ve mali
hizmetler uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve idarelerdeki kadrolara atanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek (md. 60)
Mali hizmetler uzman yardımcılığı için yapılacak
özel yarışma sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını yönetmelikle düzenlemek
(md. 60)
4059 sayılı Kanun hükümleri ve 5018 sayılı Kanunun ek 1. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, genel
bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürütmek (md. 61)
Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin
yardımcılarına devredilmesine, muhasebe yetkililerinin herhangi bir nedenle görevlerinden
ayrılmalarında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapmaya ve sertifika
sınavlarına girmeye hak kazanılması bakımından
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muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görevleri belirleme (md. 61)
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve
belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları
belirleme (md. 61)
4059 sayılı Kanun hükümleri ve 5018 sayılı Kanunun ek 1. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, genel
bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisini atama (md. 62)
Muhasebe yetkilisi olacak görevlileri, görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime
tabi tutmak ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika vermek (md. 62)
Muhasebe yetkilisi sertifika programına başvuru
şartları, adayların eğitimi, eğitim süresi, sertifika
sınavı, sertifika verilmesi, bu işlemlerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri itibarıyla ayrı
ayrı veya birlikte yapılması ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliği hazırlamak (md. 62)
Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklara
İç Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde iç denetim eğitimi vermek ve bu eğitimi
başarıyla tamamlayanlara sertifika vermek (md.
65)
İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlara ilişkin olarak
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlan yönetmeliği çıkarmak (md. 65)
Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeliği için (başkan dahil) üç aday önermek (md. 66)
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun çalışma usul
ve esasları ile diğer hususları Kurulun önerisi üzerine çıkarılacak yönetmelikle düzenlemek (md. 66)
Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden
tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliği hazırlamak (md. 71)
Kanundaki şartların (md. 75) oluşması ve öngörülen usul çerçevesinde, kamu idarelerinin tüm
mali yönetim ve kontrol sistemlerini, mali karar
ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirmek (md. 75)
Kurumlardan alınacak hasılat paylarına ilişkin işleri yürütmek (md. 78)
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Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,
idare hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan
kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına karar vermek (md. 79)
5018 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına
ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak (md. 80)
Müşterek fon hesabına ilişkin olarak verilen yetkileri kullanmak (ek md. 2)
Fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kaydı, muhasebeleştirilmesi ve denetimine ilişkin süre, esas
ve usulleri Hazine Müsteşarlığıyla müştereken
tespit etmek (ek md. 2)
Kanundaki hükümler çerçevesinde fonların tasfiyesine ve fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapmaya ilişkin işleri yürütmek (ek md. 2)
Döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıncaya kadar bunların bütçelerinin hazırlanması,
uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebesi
ile kontrol ve denetimini yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlemek (geçici md. 11)
5018 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra kurulacak kamu idarelerinin kuruluş kanunlarında
belirlenmemesi durumunda kuruluş bütçesinin
ekli cetvellerden hangisine dahil olacağını belirlemek (geçici md. 13)
31/12/2012 tarihine kadar genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları, muhasebe ve raporlama standartları ile muhasebe
tekniğine uygunluk açısından denetlemek (geçici
md. 18)
5436 sayılı Kanunla ihdas edilen mali hizmetler
uzmanları, mali hizmetler uzman yardımcıları ve
iç denetçi kadrolarının kamu idarelerine tahsis
edilmesine ilişkin işlemleri yapmak (5436 s. Kanun, md. 16)

Yukarıda 5018 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığına
verdiği görev, yetki ve sorumluluklara temas edilmiştir. Ancak, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve
diğer birçok kanunla da Maliye Bakanlığına bunlar dışında çeşitli görev ve yetkiler verilmiş bulunmaktadır.
178 sayılı KHK (md. 2) Maliye Bakanlığının görevlerini
aşağıdaki gibi saymıştır:
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Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel
bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek,
Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine
ilişkin hizmetleri yürütmek,
Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
Gelir politikasını geliştirmek,
Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile
kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları
konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve
bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine
ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki
Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi
faaliyetleri yürütmek,
Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım
programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık
programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve
denetlemek,
Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve
denetlemek.
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek.
Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak.

Maliye Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenleyen yasal düzenlemeler dikkate alındığında,
Bakanlığın kamu mali yönetim ve kontrol sistemiyle
doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı çok geniş bir
yelpazede hizmet verdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla gerek 5018 sayılı Kanun, gerekse 178 sayılı KHK ve
diğer özel kanun hükümleri Bakanlığa çok yönlü bir
merkezi otorite statüsü kazandırmıştır. Bakanlık söz
konusu görev ve yetkileriyle kamu mali yönetim ve
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kontrol sisteminin en önemli aktörü olarak hizmet
vermektedir. Sistemin tasarlanması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi konusundaki esas sorumluluk
da Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu konuda Sayıştay
Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığının da tamamlayıcı fonksiyon ve rolleri bulunduğunu göz ardı etmemek gerekir.
Maliye Bakanlığının sistem içindeki statüsü, misyonu
ve işlevinin önemine rağmen, kamu mali yönetim ve
kontrol sistemine ilişkin söz konusu rolünü yeterince
üstlenemediği anlaşılmaktadır. 178 sayılı Kanundaki
diğer görevler ve kasik mali kontrol uygulamalarının (bütçe yönetimi, kadro ve personel uygulamaları, saymanlık hizmetleri, say2000i uygulamaları vs.)
daha öncelikli olarak görüldüğü ve 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ilke, müessese ve mekanizmaların
hayata geçirilmesi hususunun ikinci planda kaldığı
gözlemlenmektedir.
Kamu mali yönetim reformunun yıllardır sürüncemede kalması, AB müktesebatına ve uluslararası
standartlara uyum konusunda gerekli iyileştirmelerin
yapılamaması, 2003 yılından beri ortaya çıkan çeşitli
sorunların çözümü ve sistemin geliştirilmesi/yeniden
tasarımı konusunda gerekli reform iradesinin tam anlamıyla ortaya konulamaması, değişim yönetiminde
aktif ve dinamik bir tutum sergilenememesi ve ikinci
dalga mali reformların taslak seviyesini aşamaması
bu keyfiyeti teyit eden emareler olarak okunabilir.
Bununla birlikte bu konuda nihai stratejik ve politik
kararların siyasi otoritelerce verilmemesi nedeniyle bürokrasinin de risk almaktan kaçındığı ve çeşitli
saiklerin de etkisiyle reform sürecini zamana yaymak
suretiyle statükonun korunduğu izlenmektedir. Çeşitli birim veya kesimlerin grup çıkarlarıyla siyaset ve
kamu yönetimindeki başka saiklerden kaynaklanan
beklenti ve çıkarların kesiştiği bu gibi hallerde ortaya
çıkan netice gerçek bir reform yerine, sürüncemede
kalmış, sahipsiz ve çeşitli zaaflarla malul bir sistem
ve boşa verilmiş bir reform çabası olmaktadır. Son üç
yüzyıldaki siyasi, idari ve mali bütün reform girişimlerinin akıbeti bize bu konuda geleneksel hale gelen
bir reform teamülüne sahip olduğumuzu göstermektedir.
2012/10

2. Kalkınma Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı 2011 yılında yürürlüğe konulan
641 sayılı KHK öncesinde 540 sayılı Devlet Planlama
Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine istinaden Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık olarak faaliyet göstermekte
ve anılan KHK, 5018 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla
kendisine verilen görevleri yürütmekteydi.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 641 sayılı KHK
ile müstakil bir hizmet bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmış, görev, yetki ve sorumlulukları söz konusu
KHK ile yeniden belirlenmiştir. Yapılandırma sürecinde DPT’nin 5018 sayılı Kanunda yer alan görev ve
yetkileriyle ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bununla birlikte 641 sayılı KHK’nin getirdiği
düzenlemeler Kalkınma Bakanlığının fonksiyonlarını,
görev ve yetkilerini önceki düzenlemeye nazaran
daha da genişleterek ve açıkça düzenleyerek yeniden
belirlemiştir.
Kalkınma Bakanlığının kamu mali yönetim ve kontrol
sistemi içinde esas olarak beş temel alanda görev yürütmektedir:
•
•
•
•

•

Ulusal ölçekli plan ve programları hazırlayarak
makro strateji ve politikaların oluşturulmasında
Hükümete ve kamu idarelerine yardımcı olmak
Kurumsal düzeydeki stratejik planların hazırlanmasına ilişkin kuralları koymak, koordinasyonu
sağlamak ve idarelere rehberlik yapmak
Makro ve kurumsal ölçekli plan, program ve eylem planlarının uygulamasını izlemek, gerekli
tedbirleri almak,
Bütçe ve yatırım programının hazırlanması ve
uygulanması sürecinde uyulacak ilke ve kuralları
belirlemek, yatırım projelerine yapılacak kaynak
tahsislerini sektörel, kurumsal ve diğer yönlerden planlamak ve uygulamasını izlemek.
Kuruluş kanunu ve özel kanunlarla kendisine verilen diğer görev ve yetkileri yürütmek.

Bakanlığın 5018 sayılı Kanundan doğan görev, yetki
ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
Kalkınma Bakanlığının 5018 Sayılı Kanundan Doğan
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
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Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların kalkınma
planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik
usul ve esasların belirlenmesi (md. 9)
İdarelerin bütçelerinde yer alacak performans
göstergelerinin Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu
idareleri ile birlikte tespit etmek (md. 9)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince hazırlanan gelir ve giderleri etkileyecek kanun
tasarılarından kendisiyle ilgili olanlara görüş vermek (md. 14)
Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinin ilk adımını oluşturan orta vadeli programı
(kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro
politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak
şekilde) hazırlamak (md. 16)
Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım
programını hazırlama sürecini yönlendirmek
üzere Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı
Hazırlama Rehberini hazırlamak (md. 16)
Kamu idarelerinin bütçe hazırlık sürecinde hazırladıkları yatırım tekliflerini değerlendirilmek
(md. 17)
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının hazırlık
sürecinde yer almak, kanun tasarısına eklenen
milli bütçe tahmin raporunu hazırlamak ve bütçenin hazırlık sürecindeki diğer görevleri yürütmek
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının
TBMM’deki görüşmelerinde (Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul) gerekli çalışmaları yürütmek
Merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak
kamu yatırım programını hazırlamak (md. 19)
Kamu yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin ilke ve kuralları belirlemek (md. 25)
Kamu yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin olarak kuruluş kanunu
ve diğer kanunlarla verilen görev ve yetkileri yürütmek
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım programında yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi sürecinde, bütçe bütünlüğünün
sağlanması açısından Maliye Bakanlığı ile işbirliği
yapmak (md. 25)
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Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının
yatırımlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek (md. 25)
Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını izlemek (md. 25)
Kamu idarelerinin yeni yatırım projesi tekliflerini
inceleyerek yapılabilirliğini onaylamak (md. 25)
Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Devlet
Muhasebesi Standartları Kuruluna temsilci göndermek (md. 49)
Maliye Bakanlığınca, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla belirlenen genel yönetim sektörü
kapsamına ilişkin olarak görüş vermek (md. 52
Maliye Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan İç Denetim Koordinasyon Kurulu için bir üye önermek
(md. 66)

641 sayılı KHK’nin (md. 2), Kalkınma Bakanlığına
kamu mali yönetim ve kontrol sistemiyle ilgili olarak
verdiği görevler aşağıdaki gibi belirtilebilir:
•

•

•

•

•

Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak
ve imkânlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak.
Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda
makro ekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve
bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak.
Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının
iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren
faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak.
Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve
topluma perspektif sağlayan politika önerilerini
katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim
için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici
genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek.
Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı
ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde
bulunmak; kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak;
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kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme
fonksiyonunu yerine getirmek.
Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve
yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler
yapmak.
Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak.

Kakınma Bakanlığına 641 sayılı KHK, 5018 sayılı Kanun ve özel kanunlarla verilen görev ve yetkiler, Bakanlığın özellikle Hükümete müşavirlik yapma, planlama, politika ve strateji oluşturma, yatırım projelerine kaynak tahsis etme, uygulamayı yönlendirme
ve koordinasyonu sağlama konularında merkezi bir
otorite işlevine sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ulusal ve kurumsal düzeydeki planlama ve
programlama sürecinde, bütçe hazırlık ve uygulama
sürecinde ve diğer alanlarda üstlendiği görev ve yetkiler Bakanlığı kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin önemli aktörleri arasına koymaktadır. Bakanlık
kimi görev ve yetkileriyle doğrudan uygulamanın içerisinde yer almakla birlikte, bu keyfiyet esas fonksiyonunu değiştirmemektedir.
Ancak son yıllarda yapılan çeşitli düzenlemelerle
fonksiyonları, görev ve yetkileri konusundaki genişleme nedeniyle Kalkınma Bakanlığının klasik misyonundan uzaklaştığına dikkat çekmek gerekir. Örgütün
genişlemesi, ülke sathına yayılması ve alınan ilave
yetkiler, Bakanlığın ihtisaslaştığı planlama, strateji
geliştirme, kaynak yönetimi ve benzeri alanlardaki
yetkinliğini zayıflatacak bir yöneliş olarak değerlendirilmektedir.

ve kontrol sistemi içerisinde sadece belli alanlarda
(daha sınırlı) işlev üstlenmektedir. Bu yönüyle anılan
iki bakanlıktan farklılaşmaktadır.
Hazine Müsteşarlığının esas olarak beş temel işlevi
bulunmaktadır:
•
•
•
•
•

2010 yılında 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunla Müsteşarlığa verilen görevleri de ayrıca dikkate almak gerekir.
Müsteşarlığın 5018 sayılı Kanundan doğan görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Hazine Müsteşarlığının 5018 Sayılı Kanundan Doğan
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
•

•

•

3. Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı kamu mali yönetim ve kontrol
sisteminde özellikle kamu finansmanı, borç yönetimi, nakit yönetimi ve Hazine işlemlerinin yürütülmesi, KİT’lerin yönetimi ve diğer ekonomik alanlarda
fonksiyon üstlenen merkezi bir otorite olarak öne
çıkmaktadır. Müsteşarlık, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığından farklı olarak kamu mali yönetim
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Borçlanma politikası ve borç yönetimine ilişkin
işleri yürütmek
Kamu finansmanı ve nakit yönetimine (Hazine işlemleri) ilişkin işleri yürütmek
Borçlanma ve nakit yönetimine ilişkin muhasebe
hizmetlerini yürütmek
KİT’lere, fonlara ve diğer Devlet iştiraklerine ilişkin işleri yürütmek
Kuruluş kanunu ve özel kanunlarla verilen diğer
görevleri yürütmek

•

•

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması
ve borç yönetimini Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütmek (md. 6)
Her türlü iç ve dış borçlanma, yurt dışından hibe
alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara ilişkin geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususlara ilişkin iş ve işlemleri 9.12.1994 tarihli ve
4059 sayılı, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde yürütmek (md. 6)
Tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmesi konusunda görüş verme
(md. 6)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince hazırlanan gelir ve giderleri etkileyecek kanun
tasarılarından kendisiyle ilgili olanlara görüş vermek (md. 14)
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının hazırlık
sürecinde yer almak, kanun tasarısına eklenen
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

kamu borç yönetimi raporunu hazırlamak ve bütçenin hazırlık sürecindeki diğer görevleri yürütmek
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının
TBMM’deki görüşmelerinde (Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul) gerekli çalışmaları yürütmek
Kamu borç yönetimine ilişkin olan gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri konusunda yapılacak düzenlemede uygun görüş vermek (md. 33)
Kesin hesap kanun tasarısı ekinde yer alan cetvel
ve belgeleri (Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller) hazırlamak (md. 42)       
Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Devlet
Muhasebesi Standartları Kuruluna temsilci göndermek (md. 49)
Maliye Bakanlığınca, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla belirlenen genel yönetim sektörü
kapsamına ilişkin olarak görüş vermek (md. 52)
9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun çerçevesinde kendisine bağlı muhasebe birimleri aracılığıyla borçlanma, nakit yönetimi ve diğer işlemlere
ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek (md. 61)
9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun kapsamındaki muhasebe yetkililerini atamak (md. 62)
Maliye Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan İç Denetim Koordinasyon Kurulu için bir üye önermek
(md. 66)
Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonların her türlü geliri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılan müşterek
fon hesabının yönetimine ilişkin işlemleri yürütmek (ek md. 2)
Fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kaydı, muhasebeleştirilmesi ve denetimine ilişkin süre, esas
ve usulleri Maliye Bakanlığı ile müştereken tespit
etmek (ek md. 2)
Kanundaki hükümler çerçevesinde fonların tasfiyesine ve fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapmaya ilişkin işleri yürütmek (ek md. 2)

Hazine Müsteşarlığının kamu mali yönetim ve kontrol
sistemine ilişkin görev ve yetkileri esas olarak 5018
sayılı Kanun dışında 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer almaktadır. Bunlar dışında çeşitli kanunlarla da Müsteşarlığa çeşitli görev
ve yetkiler verilmiş bulunmaktadır.
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4059 sayılı Kanun; ekonomi politikalarının tespitine
yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış
ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik
ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin
finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması, bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitlik
hizmetleri, sigorta sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit
etmek amacıyla kurulan Hazine Müsteşarlığının ana
hizmet birimlerinin görev ve yetkileri ayrı ayrı düzenlemiştir. Diğer idarelerden farklı olarak Müsteşarlığın
görevleri birimler çerçevesinde belirlenmiş, genel bir
düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca, zaman içerisinde
çeşitli kanunlarla yapılan düzenlemelerle görevlerinde kimi değişiklikler yaşanmıştır.
5018 sayılı Kanun Hazine saymanlıklarına ilişkin olarak 4059 sayılı Kanun hükümlerini saklı tuttuğundan,
Müsteşarlık genel bütçeli bir idare olduğu halde
borçlanma, iç ve dış ödemelere ilişkin muhasebe hizmetlerini yürüten saymanlıklar/muhasebe birimleri
(Devlet Borçları, İç Ödemeler, Dış Ödemeler saymanlıkları) Müsteşarlığa bağlı olarak faaliyet yürütmekte
ve bu birimlerin muhasebe yetkilileri Müsteşarlıkça
atanmaktadır. Müsteşarlık bünyesinde olmak üzere
üç saymanlık bulunmaktadır. Ayrıca, madeni para ve
hatıra para basımına ilişkin işler de Müsteşarlık ve
Müsteşarlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
Hazine Müsteşarlığına kanunlarla verilen görev ve
yetkiler Müsteşarlığı hem kamu mali yönetim ve
kontrol sistemi içerisinde hem de genel ekonomi yönetimi, KİT’lerin ve fonların yönetimi, bankacılık sektörü, sermaye ve para piyasaları, sigortacılık, sosyal
güvenlik ve istihdam, Devlet destekleri, tarımsal destekleme politikaları ve diğer çeşitli alanlarda önemli
bir aktör haline getirmektedir.
Genel olarak ekonomi yönetimi, özel olarak da kamu
mali yönetimi ve kontrol sistemi içindeki rol ve sorumluluklar bakımından Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı arasındaki ilişki, bunlar
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arasında yapılan görev ve yetki paylaşımı belli ölçüde
kontrol-denge unsuru işlevi görmekle birlikte, genel
olarak koordinasyonsuzluğa, süreçlerde yavaşlaşmaya, bazı işlerin sahipsiz kalmasına veya çatışmalara
neden olabilmektedir. Son yıllarda tek parti iktidarı
ve Başbakan Yardımcılığına bağlı ekonomi yönetimi,
uygulamadaki sorunları asgariye indirmiş gözükse de
mevcut parçalı ekonomi yönetiminin kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi bakımından da olumsuzluklar doğurduğu bilinmektedir.

idarelerle ilgili olarak merkezi nitelikli bazı görevleri
yürütebilmektedir.
İçişleri Bakanlığının 5018 sayılı Kanundan doğan görev,
yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir:
İçişleri Bakanlığının 5018 Sayılı Kanundan Doğan
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
•

4. İçişleri Bakanlığı
Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yönlendiren merkezi otoriteler arasında İçişleri Bakanlığının
yer alması garipsenebilir. Esas olarak iç güvenliğin ve
asayişin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın
korunması, mülki idarenin teşkilatlanmasına ilişkin
işlerin yürütülmesi, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, sivil savunma, nüfus ve
vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi gibi alanlarda
görev yürüten İçişleri Bakanlığının kamu mali yönetim ve kontrol sistemiyle ilgili görevleri merkezi idarenin Anayasa ve yasalarda tanımlanan vesayet yetkisinden doğmaktadır.
Bakanlık mahalli idarelere ilişkin görev ve yetkilerinin
sonucu olarak genel yönetim kapsamına dahil olan
bu idarelere yönelik olarak mevzuatı hazırlama, koordinasyon sağlama, işleyişi izleme, denetim ve diğer
işleri yürütmektedir. 5018 sayılı Kanun, mahalli idarelere ilişkin kanunlar ve Bakanlığın teşkilat kanunu bu
konuda Bakanlığa önemli görev ve yetkiler vermektedir. Bakanlığın ana hizmet birimi olarak faaliyet gösteren Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve ilgisine
göre diğer merkez ve taşra birimleri mahalli idarelerin
kuruluş, yönetim ve faaliyetlerine ilişkin olarak yasal
düzenlemelerle kendilerine verilen görevleri yürütmektedir. Bir anlamda Maliye Bakanlığının merkezi
yönetim kapsamındaki idareler bakımından üstlendiği kimi merkezi işlevler mahalli idareler bakımından
İçişleri Bakanlığı tarafından (daha sınırlı olarak) üstlenilmiş olmaktadır. Bakanlık böylece merkezi idare
adına mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisini
kullanmaktadır. Bununla birlikte, özel kanunlardaki
hükümler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar da görev ve yetkileri çerçevesinde mahalli
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•

•

•

•

•

•

2

İçişleri Bakanının bakanlar için öngörülen hesap
verme sorumluluğunun sonucu olarak mahalli
idareler bakımından Hükümet politikasının uygulanması ile mahalli idarelerin stratejik planları ve
bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumlu olması
(md. 10)22
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının hazırlık
sürecinde, bütçe kanun tasarısına eklenecek rapor ve cetvellerden mahalli idarelerle ilgili olanları hazırlamak (md. 18)
Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında
yer alan projeler için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilmesi konusunda (Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bakımından) İçişleri Bakanlığına verilen yetki (md. 28)
Kanunda belirtilen hallerde harcama yetkisinin
üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından yürütülmesi konusunda mahalli
idarelere uygun görüş vermek (md.31)
Mahalli idareler için giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türlerini
Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle belirlemek (md.33)
Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneğini almak ve bu raporları
esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren
mahalli idareler genel faaliyet raporunu hazırlamak, kamuoyuna açıklamak ve ilgili mercilere
göndermek (md. 41)
Faaliyet raporlarında yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, ka5018 sayılı Kanunla (md. 10) hesap verme sorumluluğu kapsamında benzer bir sorumluluk Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler
ve yüksek teknoloji enstitüleri bakımından Milli Eğitim Bakanına yüklenmiştir.
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•

•

•

•

•

•

muoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslara ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe görüş
vermek (md. 41)
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşınırlarının
kayda alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine ilişkin usul ve esasları içeren yönetmeliği
Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarıyla birlikte
hazırlamak (md. 44)
Mahalli idarelerin muhasebe işlemlerine, hesap
planlarına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin
düzenlemeyi Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak suretiyle hazırlamak (md. 49)
Maliye Bakanlığınca muhasebe sistemi ve kamu
hesaplarına ilişkin olarak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için yapılan düzenlemelere görüş vermek (md. 49)
Maliye Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan İç Denetim Koordinasyon Kurulu için bir üye önermek
(md. 66)
Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına
yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il
özel idareleri için ilgili vali, belediyeler için ilgili
belediye başkanının talep etmesi veya doğrudan
Başbakanın onayı üzerine İçişleri Bakanı onayıyla,
yetkili denetim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini,
malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirmek (md. 77)
Mahalli idareler için iç denetçi kadrosu ihdas edilmesi sürecinde görev almak (5436 s. Kanun, md. 16)

İçişleri Bakanlığının genel manada kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki konumunu belirleyebilmek için Bakanlığa 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 442 sayılı
Köy Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer çeşitli kanunlarla mahalli idarelerle ilgili
olarak verilen görev, yetki ve sorumlulukları da dikkate almak gerekir.
Mahalli idarelerin örgütlenmesi, yönetimi, faaliyet ve
hizmetlerin yürütümü konusundaki mevcut yapı ve
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işleyişe bakıldığında İçişleri Bakanlığının bu idareler
bakımından her alanda (yalnızca mali iş ve işlemler,
kadro ve personel işleri bakımından değil) mevzuat
hazırlama, standart koyma, koordinasyon sağlama,
teftiş ve denetim yapma vs. gibi fonksiyonları üstlendiği anlaşılmaktadır.3 Ancak bu tür hizmet ve görevlerin Bakanlığın esas görevlerine (iç güvenlik, kamu
düzeni vs.) nazaran daha zayıf kaldığı anlaşılmaktadır.
5. Merkezi Kurullar
5018 sayılı Kanun (md. 49 ve md. 55, 66, 67) birisi Maliye Bakanlığı bünyesinde birisi de Maliye Bakanlığına
bağlı olmak üzere iki kurul teşkil edilmesini öngörmektedir. Kurullar atama veya görevlendirme suretiyle çeşitli idarelerin (Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu vs. gibi) temsilcilerinden oluşmaktadır.
Anılan kurullar kendilerine verilen görevleri Kanun ve
ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yürütmektedirler.
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu’nun işlevi
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarını
uluslararası standartlara uygun olarak belirlemek ve
yayımlamaktır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu iç
denetime ilişkin standart ve yöntemleri belirleme,
geliştirme, uyumlaştırma, koordinasyonu sağlama
ve idarelere rehberlik verme işlevi üstlenmektedir. İç
denetim alanında merkezi uyumlaştırma birimi olarak faaliyet göstermektedir.
Söz konusu iki Kurulun görev ve yetkileri ilgili yönetmeliklerle tanımlanmış olup, burada ayrıntıya girilmeyecektir. Kurulların teşkili, yapılanması, idari, mali
ve fonksiyonel bağımsızlığı, işlevleri, görev kapsamı,
yetkileri ve diğer bazı hususlar yönünden iki kurulun
birbirinden farklılık göstermektedir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu nisbeten daha güçlü ve bağımsız
3

Mahalli idareler reformu kapsamında yapılan düzenlemeler
çerçevesinde İçişleri Bakanlığının mahalli idareler üzerindeki
denetim yetkisinin kapsamı ve sınırları hakkında kapsamlı bir
değerlendirme için bkz: Candan, Ekrem, “Son Düzenlemeler
Çerçevesinde İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Üzerindeki Denetim Yetkisi ve Tartışmalı Hususlara İlişkin Değerlendirmeler (I), Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 125, Eylül-Ekim
2006; Candan, Ekrem, “Son Düzenlemeler Çerçevesinde
İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Üzerindeki Denetim
Yetkisi ve Tartışmalı Hususlara İlişkin Değerlendirmeler (II),
Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 126, Kasım-Aralık 2006.
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bir şekilde yapılandırılmıştır. Fakat İç Denetim Koordinasyon Kurulunun mevcut yapılanmasının uluslararası standartlar ve gelişmiş ülke uygulamalarıyla örtüşmediği ve Kurulun etkili bir şekilde hizmet vermesini
engellidiği tartışmasızdır.
C. Sayıştay
Sayıştay, Anayasal bir kuruluş olarak TBMM adına
denetleme, hesap ve işlemleri kesin hükme bağlama
(yargılama), inceleme ve diğer yasal görevleri yürütmekle görevli yüksek denetim organıdır. Sayıştay teşkilat yapısı, statüsü ve görevleri gereği öz olarak parlamento adına dış denetim yapmakta, ayrıca kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yürütmektedir.
Sayıştay’ın kamu mali yönetim ve kontrol sistemi
içindeki rolü Anayasal ve yasal statüsü ve işlevleri nedeniyle merkezi otoriteler arasında ele alınmamıştır.
Çünkü üstlendiği işlevler, yürüttüğü görev ve yetkiler
bakımından diğer merkezi otoritelerden ayrılmaktadır.
Sayıştay’ın kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içinde genel olarak beş temel işlevi üstlenmektedir:
•
•
•

•

•

Yüksek denetim organı olarak TBMM adına dış
denetim yapmak (dış denetim)
Yargı organı olarak hesap ve işlemleri kesin hükme bağlamak (yargılama)
TBMM’nin denetim taleplerini karşılamak ve kanunlarla belirlenen konularda (faaliyet raporları,
mali istatistikler, genel uygunluk bildirimi, dış denetim sonuçları vs.) TBMM’ye raporlama yapmak
(değerlendirme, raporlama, uygun görüş verme)
İdarelerin mali konulardaki yönetmelik ve yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlerine istişari
görüş vermek (istişari mahiyette görüş verme)
Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek (diğer görevler)

Sayıştay’ın 5018 Sayılı Kanundan Doğan Görev, Yetki
ve Sorumlulukları
•

•

•

•

•

•

•

•

Sayıştay bu görevlerini Anayasa (md. 160, 164) 5018
sayılı Kanun, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve diğer kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.
5018 sayılı Kanundan doğan görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
2012/10

•

Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları hakkında ilgili kamu idaresinden
rapor almak (md. 25)
İdarelerin faaliyet raporlarını, Maliye Bakanlığınca merkezi yönetim kapsamındaki idareler için
hazırlanan genel faaliyet raporunu ve İçişleri Bakanlığınca mahalli idareler için hazırlanan mahalli idareler genel faaliyet raporunu almak (md. 41)
Mahalli idarelerin raporları hariç idare faaliyet
raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek
suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak
(md. 41)
ının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme
sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst
yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili
bakanla birlikte katılması zorunludur.
Faaliyet raporlarında yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar konusunda Maliye
Bakanlığınca yapılan düzenlemeye görüş vermek
(md. 41)
Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezi yönetim
kesin hesap kanun tasarısını almak (md. 42),
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
için dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporunu dikkate alarak genel uygunluk bildirimini hazırlamak ve TBMM’ye
sunmak (md. 43)
Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Devlet
Muhasebesi Standartları Kuruluna temsilci göndermek (md. 49)
Bir yıla ait malî istatistikleri izleyen yılın Mart
ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk,
güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirmek ve bu
amaçla düzenlenen değerlendirme raporunu
TBMM’ye sunmak ve Maliye Bakanlığına göndermek (md. 54)
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
harcama sonrası dış denetim yapmak, bu dene-
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timlerde idarelerin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve
işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef
ve planlara uygunluk yönünden incelenmek ve
sonuçlarını TBMM’ye raporlamak (md. 68)
• Dış denetimi, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarını dikkate alarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeleri
esas alarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun
olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans
bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirmek (md. 68)
• Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporları bilgi
edinmek amacıyla (Sayıştay denetçileri aracılığıyla) talep etmek (md. 68)
• Dış denetim sonucunda düzenlenen denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak
dış denetim genel değerlendirme raporu düzenlemek ve TBMM’ye sunmak (md. 68)   
• Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili
işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar vermek suretiyle hesapları hükme bağlamak (md. 68)
•
TBMM adına TBMM Başkanlık Divanı tarafından
görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon
tarafından, hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler
esas alınarak yapılacak denetime (dış denetim)
tabi olmak (md. 69)
• Bütçe ve muhasebe hizmetlerini diğer kurumlardan farklı olarak 5018 sayılı Kanunda öngörülen
ayrıksı hükümler çerçevesinde yürütmek (md.
18, ek md. 1)
Görüldüğü üzere Sayıştay’ın kamu mali yönetim ve
kontrol sistemindeki işlevi yalnızca TBMM adına dış
denetim yapmak ve hesapları yargılamak değildir.
5018 sayılı Kanun Sayıştay’a bunlar dışında da çeşitli görevler vermiştir. Bu yönüyle Sayıştay, Kanunda
öngörülen konularda TBMM’ye değerlendirmelerini
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sunmakta ve raporlama yapmaktadır. Bağımsız bir organ ve yüksek denetim organı olarak Sayıştay, kamu
idarelerinin faaliyet raporları, hesapları, denetim sonuçları, kamu hesapları, mali istatistikler ve diğer konularda TBMM’ye güvence sağlamaktadır.
Sayıştay’ın denetim dışında yürüttüğü önemli bir görev de mali nitelikteki düzenleyici işlemlere yönelik
olarak görüş vermektir. 6085 sayılı Kanun uyarınca
(md. 27), genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler
ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlerin
Sayıştay’ın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulması gerekmektedir. Benzer bir hüküm mülga Sayıştay Kanununda da yer almaktaydı. Kamu idareleri
mali nitelikteki yönetmeliklerini ve yönetmelik niteliğindeki diğer düzenleyici işlemlerini hazırlarken
Sayıştay’ın görüşünü almak zorundadır. Bu düzenleyici işlemlerin Sayıştay’ın istişari görüşü alınmak suretiyle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Böylece,
Sayıştay, mevzuat hazırlık sürecinde, denetimine tabi
idarelere görüş vermekte ve daha sonra idarelerin iş
ve işlemlerine dayanak teşkil edecek, dolayısıyla da
kendi denetimlerine referans oluşturacak düzenleyici
işlemleri yürürlüğe girmeden önce inceleme fırsatı
bulmakta ve bu konudaki görüş ve önerilerini ilgili
idarelerle paylaşmış olmaktadır.
Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, denetim ve hesap yargılaması usulleri ile diğer hususlar 6085 sayılı Sayıştay Kanunuyla düzenlenmiştir.
Sayıştay’ın kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki rol ve sorumluluklarını belirlemek için 5018 sayılı Kanun, Sayıştay Kanunu ve bu konuda Sayıştay’a
görev ve yetki veren diğer yasal düzenlemeleri birlikte dikkate almak gerekir.
Sayıştay, 6085 sayılı Kanunda, “bu Kanun ve diğer
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve kurumsal
bağımsızlığı olan bir kurum” olarak tanımlanmış ve
görevleri (md. 5) aşağıdaki gibi sayılmıştır:
•

•

Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetlemek ve sonuçları hakkında TBMM’ye doğru,
yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmak.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin;
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•
•

gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygun olup olmadığını denetlemek, sorumluların
hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan
hususları kesin hükme bağlamak.
Genel uygunluk bildirimini TBMM’ye sunmak.
Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak.

Sayıştay’ın görev ve denetim kapsamı/denetim alanı
6085 sayılı Kanunda 5018 sayılı Kanuna göre daha geniş olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla Sayıştay genel
yönetim kapsamı dışında kalan idare ve kuruluşları
da (örneğin kamu iktisadi teşebbüsleri, belediye şirketleri, bağımsız/özerk bazı idareler vs.) denetleyebilmektedir.4
6085 sayılı Kanun gereği Sayıştay TBMM’nin araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararlarına istinaden talep ettiği konularda/idarelerde,
idarelerin Sayıştay denetimine tabi olup olmadığına
bakılmaksızın (Cumhurbaşkanlığı hariç) talep edilen
konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetim yapmaktadır.
Son birkaç yıl içerisinde önemli bir mesafe katetmiş
olsada Sayıştay, mevcut yapısı, görev ve yetkileri,
yargı odaklı yapılanması, insan kaynakları, denetim
stratejisi, metodolojisi ve yaklaşımı nedeniyle kamu
mali yönetim ve kontrol sistemi içerisinde dış denetim otoritesi olarak üstlenmesi gereken işlev ve rolü
gereği gibi yerine getirememektedir. Sayıştayın geçmişten gelen geleneksel denetim yaklaşımı ve metodolojisine olan bağlılığı ve hususiyle de uluslararası
standartlara uygun etkili bir dış denetim yapılması ve
denetim sonuçlarının TBMM, yetkili merciler ve kamuoyuna raporlanmasından ziyade hesap, işlem ve
dolayısıyla da kişilerin yargılanmasına yönelik tercihi
bunda belirleyici olmaktadır. Ne var ki mevcut durum
yalnızca içsel faktörlerle de açıklanamaz. Özellikle
çeşitli kesimlerin beklentileri doğrultusunda Sayıştay
denetiminin kapsamı, metodolojisi ve raporlanma4

Sayıştay Kanununda 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda Sayıştay’ın denetim yetkisi önemli
ölçüde daraltılmış ve sınırlandırılmıştır. Dış denetimin gücü
ve etkinliği hem kapsam, hem de usul ve raporlama bakımından uluslalararası standartlara aykırı olarak zayıflatılmıştır.
Sayıştay’ın fonksiyonu ve dış denetime ilişkin bir değerlendirme için bkz: Candan, Ekrem, “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Sisteminde Dönüşüm Bekleyen Bir Fonksiyon: Dış Denetim
ve Sayıştay”, Denetişim Dergisi, Sayı: 2, 2009, s. 6-24.
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sı konusunda getirilen sınırlamaların da bu duruma
gelinmesinde etkili olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Özellikle denetim kapsamının ve yetkisinin daraltılması yönünde yapılan yasal değişiklik bu konudaki iradeyi
ortaya koymaktadır. Buna rağmen, dış denetim konusunda köklü bir paradigma değişikliğine ve bu paralelde bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
D. Harcamacı Kamu İdareleri
		
Harcamacı kamu idarelerinin 5018 sayılı Kanun hükümlerine tabi olma keyfiyeti, mali yönden özerklik seviyeleri, bütçe ve harcama süreçlerinin yapısı ve işleyiş
usulü birbirinden farklılık göstermektedir. Kanun Koyucu bir kısım idareleri genel hükümlere tabi kılmışken,
bir kısmı için ayrıksı düzenlemeler getirmiş, bir kısmını
da belli hükümler dışında kendi özel mevzuatına tabi
tutmuştur. Dolayısıyla harcamacı kamu idarelerinin
kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki konumları, işlevleri ve tabi oldukları kurallar bakımından bir
homojenlikten söz etmek mümkün değildir. Bu konuda
idareler arasındaki farklılıkları ve genel kuraldan sapmaları ortaya koymak bakımından idarelerin Kanundaki tanımlanma ve tasnif biçimine bakmak gerekir.
5018 sayılı Kanun kapsama aldığı idareleri tabi oldukları hükümler ve özellikle bütçe türü bakımından iki
farklı şekilde (3’lü ve 5’li ayrım) kategorize etmiştir.
İdarelerin Devlet teşkilatı içindeki, tüzel kişilik durumları, hukuki-idari statüleri, işlevleri, faaliyet ve
hizmet konuları vs. gibi hususların etkili olduğu bu
tasnif kısmen Kanunun yürürlüğe konulduğu dönemde yürürlükte bulunan hukuk normları ile o dönemde
mevcut idari yapılanmadan da etkilenmiştir.
İdarelerin tabi oldukları kategorinin önemli sonuçları
bulunmaktadır. İdareler, bütçenin hazırlanmasından,
uygulanmasına, gelirlerin tahsilinden ödemelerin
yapılmasına, taşınır ve taşınmazların yönetiminden
muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine ve daha birçok alanda farklı kurallara tabi olmaktadır. Dolayısıyla
merkezi otoritelerin ve harcamacı kamu idarelerinin
sistem ve süreç içerisindeki görev, yetki ve sorumlulukları, idarelere tanınan inisiyatif, uygulamalardaki
esneklik vs. gibi hususlar kategoriler itibarıyla farklılık
göstermektedir.
Aşağıda buna ilişkin düzenlemelere ve uygulamadaki
işleyişe temas edilecektir.
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İdare Kategorileri
5018 sayılı Kanun kapsama dahil idareleri “genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri” olarak belirlemiş ve bu idareleri iki farklı şekilde (3’lü ve 5’li ayrım)
tasnif edilmiştir. Kamu idareleri;
1. Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri
2. Sosyal Güvenlik Kurumları
3. Mahalli İdareler
şeklinde üç ayrı kategoride gruplandırmıştır. Bu tasnif özellikle bütçe türü, bütçenin hazırlık ve uygulama
sürecine ilişkin olsa da idarelerin tabi olduğu hüküm-

ler bakımından da geçerlidir. Ayrıca, benzer bütçe
sürecine dahil olan idareler arasında bile Kanunda
öngörülen istisnalardan kaynaklanan farklılıklar bulunmaktadır.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri de
kendi aralarında üçlü bir şekilde gruplandırılmıştır:
1. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
2. Özel Bütçeli İdareler
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Özel bütçeli idareler de Kanun eki (II) sayılı cetvelde
kendi içinde yükseköğretim kurumları ve üst kuruluş-

5018 Sayılı Kanuna Tabi Kamu İdareleri
İdare Türü

Tanımı

A. Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri

Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri

1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri

2) Özel bütçeli idareler

Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri

3) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumları

B. Sosyal Güvenlik Kurumları

Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumları

C. Mahalli İdareler

Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı veya bunları kurdukları
veya üye oldukları birlik ve idareler

D. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri
(A+B+C)

Kanuna ekli (I), (II), (III), (IV) sayılı cetvelde yer alan idare ve kurumlar
ile mahalli idareler

5018 Sayılı Kanuna Tabi Kamu İdarelerin 2011 Yılı İtibarıyla Sayıları
İdare Türü

Sayısı (Adet)

A- Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler

200

1. Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler

47

2. Özel Bütçeli İdareler
Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları (105)
Özel bütçeli diğer idareler (40)

145

3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

8

B- Sosyal Güvenlik Kurumları

2

C- Mahalli İdareler

4.843

36

İl Özel İdareleri

81

Belediyeler
Büyükşehir Belediyeleri (16)
Büyükşehir İlçe Belediyeleri (143)
İl Belediyeleri (65)
İlçe Belediyeleri (749)
Belde Belediyeleri (1977)

2.950
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Mahalli İdare Birlikleri

1.793

Belediye Bağlı İdareleri

19

D- GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (A+B+C)

5.045

Not 1: Mahalli idarelerin sayılarına ilişkin 2011 yılına ait veriler İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce hazırlanan
2010 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporundan (İçişleri Bakanlığı, 2011:11-13) alınmıştır.
No 2: 2012 yılı içinde 5018 sayılı Kanun ekindeki cetvellerde çeşiti kanunlarla değişiklik yapılmıştır. Kanun eki cetvellerdeki idare
sayıları sürekli değiştiğinden söz konusu değişiklikler göz ardı edilmiş ve mahalli idare sayılarıyla paralellik arz etmesi bakımından
2011 sayıları esas alınmıştır.
Not 3: Yukarıda belirtilen idare grupları ve sayılarda yer verilmemekle birlikte, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin kurumsal
aktörleri arasında 5018 sayılı Kanuna tabi idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ile bütçe içi ve bütçe dışı fonları da göz ardı
etmemek gerekir.

ları ile özel bütçeli diğer idareler şeklinde ikili bir tasnife tabi tutulmuştur.
Kanunda idareler yukarıda zikredildiği şekilde tanımlanmış, tasnif edilmiş ve bu çerçevede tabi oldukları
genel kurallar ve istisnalar belirlenmiştir. Kanuna tabi
idarelerin türleri ve sayıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
İdarelerin Tabi Olduğu Genel Kurallar ve İstisnai Düzenlemeler
5018 sayılı Kanun incelendiğinde, Kanunun bazı hükümlerinin tüm kamu idarelerini kapsadığı ve genel
yönetim kapsamındaki bütün kamu idarelerinde uygulanması gerektiği görülmektedir. Bazı hükümler
ise sadece Kanunda açıkça sayılan idareler/idareler
grubu bakımından uygulanmaktadır. Özellikle bütçe türleri, bütçenin hazırlık süreci, bütçenin karara
bağlanması/onaylanması, uygulanması, kontrolü ve
denetimi konusunda idareler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
5018 sayılı Kanun, kapsam ve tabi olunan kurallar
bakımından çeşitli istisnalar getirmiş ve bazı idareleri
Kanun hükümlerine tabi olma yönüyle diğerlerinden
ayırmıştır. Genel istisnalar dışında konuya/madde
hükmüne göre de idareler itibarıyla öngörülen çeşitli
farklılıklar söz konusudur. Kanun hükümleri bu açıdan
incelendiğinde, aşağıdaki tespitler yapılabilir:
İdareler bakımından kapsama bakıldığında, Kanunun
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali
yönetim ve kontrolünü kapsadığı görülür. Ancak, düzenleyici ve denetleyici kurumlar bakımından öngörülen (md. 2) istisna gereğince, bu kurumlar Kanunun
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sadece belli hükümlerine/maddelerine (Kanunun 2.
Maddesinde sayılan maddeler) tabidirler. Bunlar
dışındaki hükümler söz konusu kurumlar hakkında
uygulanmamaktadır. Benzer bir şekilde Kanuna tabi
olma, bütçe uygulaması ve diğer mali işlemlerin yürütümü bakımından genel bütçeli idareler ile özel
bütçeli idareler arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Merkezi yönetimi oluşturan üç grup idare
Kanunun uygulanması bakımından aynı durumda değildir. Ayrıca, merkezi yönetim kapsamındaki idareler
ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idare bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması ile diğer mali işlemleri konusunda 5018 sayılı Kanun hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ilgili kanunlardaki hükümlere tabi
tutulmuştur. Buna göre, bu idareler 5018 sayılı Kanununda düzenlenen özel konular dışında kendi mevzuatlarını uygulamaktadırlar.
Kanuna tabi kamu kaynakları, kamu gelir ve giderleri
ile mali işlemler bakımından kapsama bakıldığında,
yine çeşitli idareler için istisnalar öngörüldüğü görülmektedir. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt
dışından sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü
bakımından, 5018 sayılı Kanuna tabi olup olmadığı
hususu ilgili uluslararası anlaşma hükümlerine bağlıdır. Çünkü Kanunda bu konuda uluslararası anlaşma
hükümleri saklı tutulmuştur. Diğer yandan, kamu finansmanı ve borç yönetimi, nakit yönetimi, Hazine
işlemlerinin yürütülmesi, Hazine saymanlıklarının
kurulması, muhasebe yetkililerinin atanması ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Hazine
Müsteşarlığına ayrıcalık tanınmıştır. Keza, TBMM ve
Sayıştay ile Cumhurbaşkanlığı için de muhasebe yet-
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kililerinin atanması ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi konusunda ististai düzenleme yapılmıştır.

Harcamacı Kamu İdarelerinin 5018 Sayılı Kanundan
Doğan Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Yönünden Özerklik
Yukarıdaki genel açıklamalardan sonra şunu vurgulamak doğru olur. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin 5018 sayılı Kanun hükümlerine tabi olma keyfiyeti bakımından özellikle merkezi yönetim ile mahalli
idareler ve sosyal güvenlik kurumları arasında önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Merkezi yönetim içerisinde
de düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile diğer idareler arasında açık bir fark bulunmaktadır. Bu itibarla
Kanun Koyucunun düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarına
belli ölçüde mali özerklik tanıdığını ifade etmek yanlış
olmayacaktır. Bu alandaki özerklik yalnızca bütçeyle
sınırlı olmayıp birçok konuyu kapsamaktadır. Şu halde
bu idarelerin mali yönetim ve kontrol sisteminin tasarlanması ve işletilmesi yönünden belli ölçüde özerkliğe
sahip olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

•

Dolayısıyla Kanunun uygulanması bakımından merkezi otoriteler ile harcamacı kamu idareleri arasındaki farklılıklar gibi harcamacı kamu idareleri bakımından da farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bu yönüyle
mali rejim (kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin
kurgulanması, işleyişi ve mali işlemler) bakımından
idareler arasında bir türdeşlik yoktur.
Bununla birlikte şunu ifade etmek gerekir ki; kamu
idarelerinin yönetim sorumluluğu çerçevesinde,
5018 sayılı Kanun ve bağılı mevzuat çerçevesinde
standartlara ve mevzuata uygun olarak, mali yönetim ve kontrol sistemini (idare ve birimler düzeyinde)
tesis etmek ve işletmek, hesap verilebilirliği ve mali
saydamlığı tesis etmek, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, bu amaçla Kanunda öngörülen
birim, sistem, süreç ve mekanizmaları oluşturmak ve
işletmek, bunun için gerekli tedbirleri almak ve tüm
mali iş ve işlemlerini belirlenen standart ve kurallar
çerçevesinde yürütmek görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Buna ilişkin olarak Kanunun birçok maddesinde özel düzenlemeler yer almaktadır.
Harcamacı kamu idarelerinin 5018 sayılı Kanundan
doğan görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması (md. 7)
Hesap verme sorumluluğu (md. 8)
Stratejik plan hazırlamak ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak (md. 9)
Performans programı hazırlamak ve idare bütçesini performans esasına dayalı olarak hazırlamak
(md.9)
Performans göstergelerini Maliye Bakanlığı ve
Kalkınma Bakanlığıyla birlikte tespit etmek ve
bütçede göstermek (md. 9)
Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde bütçe ilkelerine uymak (md. 13)
Gelir ve giderleri etkileyecek kanun tasarılarının
getireceği mali yükü (merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri) hesaplamak ve tasarıya
eklemek, bu konuda Maliye Bakanlığı ile ilgisine
göre Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşünü almak ve tasarıya eklemek (md. 14)
Merkezi yönetim bütçe sürecinde idaresinin
(merkezi yönetim kapsamındaki idareler) gider
tekliflerini hazırlamak (md. 17)
Merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecinde Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığınca belirlenen
belge ve cetvelleri hazırlamak
Kurum (mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları) bütçesini (gelir ve gider cetvelleri) hazırlamak ve yetkili mercilere sunmak (md. 17)
Gider ve gelir tekliflerini Maliye Bakanlığınca belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlamak
(md. 17)
Gerekçekil bütçe gelir ve gider tekliflerini süresi
içerisinde ve usulüne uygun olarak Maliye Bakanlığına göndermek (md. 17)
Yatırım tekliflerini değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına göndermek (md. 17)
Bütçe teklifleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapmak
Merkezi yönetim bütçesi kanun tasarısının
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasındaki süreçte görüşmelerde hazır bulunmak ve gerekli işleri yürütmek
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Ayrıntılı harcama programı hazırlamak (genel
bütçeli idareler için) ve vize için Maliye Bakanlığına göndermek ve bütçe ödeneklerini bu konudaki esaslara göre kullanmak (md. 20)
Ayrıntılı finansman programı hazırlamak (özel
bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları için)
ve harcamalarını bu programa uygun olarak yapmak (md. 20)
Bütçelerinde yer alan ödenekler kadar harcama
yapmak, ödeneklerin kullanımı, iptali ve devri ve
mahsup işlemlerinde Kanundaki esaslara uymak
(md. 20)
5018 sayılı Kanun ve yılı merkezi yönetim bütçe
kanununda belirtilen esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde idare bütçesi içerisinde aktarmak yapmak ve ödenek aktarmalarını Maliye Bakanlığına
bildirmek (md. 21
Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama
sonuçlarına ilişkin raporu Sayıştay Başkanlığına,
Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına göndermek (md. 25)
Yüklenme işlemlerini Kanundaki esas ve usuller
çerçevesinde yürütmek (md. 26)
Kanunda öngörülen hallerde üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişmek
(md. 27)
Kanunda öngörülen hallerde, merkezi yönetim
kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının
uygun görüşünü almak kaydıyla, üst yöneticinin
onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmek (md. 28)
Kanunda öngörülen esaslara uygun olarak idare
bütçesinden dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş,
sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapmak
(md. 29)
Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesine
ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca talep edilen bilgi ve belgeleri bu Bakanlığa göndermek, Bakanlıkça belirlinen esaslara uymak (md. 30)
İdare bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları
ve ikinci altı aya ilişkin bekletiler ve hedefler ile
faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı
içinde kamuoyuna açıklamak (md. 30)
Belli hallerde, mahalli idarelerde İçişleri Bakanlığı, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzere harcama yetkisininin harcama yetkilileri dışında kalan kişilerce yürütülmesine karar vermek (md. 31)
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Giderin gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek (md. 33)
Nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderleri muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödemek ve ödemelerde Kanunda öngörülen öncelik sırasına uymak (md. 34)
Ödenmeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlara
ilişkin işlemleri yürütmek 8md. 34)
Kanunda öngörülen esaslar ve limitler çerçevesinde ön ödeme yapmak (md. 35)
Gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek (md. 37, 38)
Özel gelirlere (özel bütçeli idareler için) ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek (md. 39)
İdareye yapılan bağış ve yardımların kayıtlara
alınması, bütçeleştirilmesi, harcanması, aktarma
yapılması, devredilmesi ve iptal edilmesi işlemlerini Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde
yapmak (md. 40)
Her yıl faaliyet raporu (üst yöneticiler ve bütçeyle
ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri) hazırlamak, kamuoyuna açıklamak ve yetkili mercilere
göndermek (md. 41)
TBMM’de idarenin yönetim ve hesap verme sorumluluğunu görüşmek üzere yapılan görüşmelere (ilgili bakan, üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısı) katılmak (md. 41)
Kesin hesap işlemlerini yürütmek, gerekli bilgi ve
cetvelleri hazırlamak ve yetkili mercilere göndermek (md. 41)
Kanundaki esaslar çerçevesinde taşınır ve taşınmaz işlemlerini yürütmek (md. 44, 45, 46, 47)
Taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanım sorumluluğu (md. 48)
Kanundaki esaslar ve belirlenen standartlar çerçevesinde muhasebe sistemini kurmak ve yürütmek, muhasebe ve mahsup işlemlerini yürütmek
(md. 49, 50, 51)
Mali istatistiklerin hazırlanmasında uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri almak (md. 52)
Mali istatistiklere ilişkin esas verileri süresi içerisinde Maliye Bakanlığına göndermek (md. 53)
Kanunda ve standartlarda tanımlandığı şekliyle
kurumsal düzeyde iç kontrol sistemi-mali yönetim ve kontrol sistemi kurmak ve işletmek, (md.
55, 56, 57)
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Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli önlemleri almak (md. 57)
Yönetim sorumluluğu çerçevesinde ön mali kontrol işlemlerini (harcama birimleri ve mali hizmetler birimi aracılığıyla) yürütmek, bu konuda Maliye Bakanlığınca belirlenen standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla ilave düzenlemeler
yapmak (md. 58)
Kanunda sayılan mali hizmetleri yürütmek, bu
amaçla mali hizmetler birimi teşkil etmek (md.
60, 5436 sayılı Kanun, md. 15)
Mali hizmetler biriminde mali hizmetler uzman
yardımcısı ve mali hizmetler uzmanı istihdam etmek (md. 60)
Muhasebe hizmetini (muhasebe hizmeti Maliye
Bakanlığınca yürütülen genel bütçeli idareler hariç) yürütmek (md. 61)
Muhasebe yetkilisini (muhasebe yetkilileri Maliye Bakanlığınca atanan genel bütçeli idareler hariç) yetkilisi amak (md. 62)
İç denetim yapmak üzere iç denetçi atamak, doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak iç denetim birimi başkanlıkları kurmak (md. 63, 64, 65)
İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmesi
gerekli bilgi ve raporları göndermek (md. 66, 67)
Sayıştay tarafından yapılan dış denetime ilişkin
olarak kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmek (md. 68)
Kamu zararlarının takip ve tahsiline ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek (md. 71)
Tahsilat ve ödeme işlemlerinde Kanunda belirtilen esaslara uymak (md. 72)
Kanunda öngörülen para cezalarına ilişkin yetkiyi
(üst yönetici) kullanmak (md. 73)
Mali karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve
belgeleri düzenli olarak muhafaza etmek (md. 76)
Malî yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin
hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması,
muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemlerine
ait bilgi ve belgeleri denetimle görevlendirilmiş
olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını
sağlayacak önlemleri almak ve her türlü yardım
ve kolaylığı göstermek (md. 76)
5018 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bütçelerin hazırlanması ve uygulanması ile
diğer mali işlemleri (sosyal güvenlik kurumları ve
mahalli idareler için) ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yürütmek (md. 77)
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Çeşitli kurum ve kuruluşlara verilecek hasılat
paylarını göndermek (md. 78)
Kamu alacaklarının silinmesine ilişikin yetkiyi kullanmak (md. 79)
Fon ve döner sermayelere ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek (ek md. 2, geçici md. 11)

Bu hükümler 5018 sayılı Kanunun önceki kanun uygulamasından farklı olarak harcamacı kamu idarelerine mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması,
yönetilmesi, işletilmesi, bütçe ve harcama ile diğer
mali işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde daha
geniş yetkiler tanıdığını göstermektedir. Bu konuda
idare grupları arasında önemli farklılıklar bulunmakla
birlikte, genel olarak daha esnek ve yönetim sorumluluğuna dayalı bir sisteme geçildiği ifade edilebilir.
Ancak vurgulamak gerekir ki, ikincil ve üçüncül düzey mevzuat düzenlemeler ve uygulamadaki işleyiş
ve kurumsal insiyatiflerle Kanunun öngördüğü esnek
ve adem-i merkeziyetçi sistem belli ölçüde aşındırılmakta, kısmen daha katı ve merkeziyetçi bir hale
getirilmektedir. Bu konuda merkezi idarelerin/otoritelerin yaklaşımlarının ve yaptıkları idari düzenleme
ve tasarruflarının belirleyici olduğunu kabul etmek
gerekir.
Son olarak şu ifade edilebilir: Kamu mali yönetim ve
kontrol sisteminin iki farklı kesimini oluşturan kurumsal aktörlerden merkezi idareler/otoriteler ile harcamacı kamu idareleri arasındaki görev ve yetki paylaşımı, bir başka anlatılma bu iki kesim arasındaki fonksiyonel vesayet ilişkisi ve özerklik seviyesi uygulamada
kanundaki tasarımdan farklılaşmaktadır. Yapılan düzenlemeler ve fiili uygulamalar normla ve gerçeklik
arasındaki mesafeyi açmaktadır.
Bu nedenle gerek kanuni düzenlemelerden gerekse
de ikinci ve üçüncül düzey mevzuattan ve fili uygulamalardan kaynaklanan merkeziyetçi uygulamaların
gözden geçirilmesi ve merkezi idareler/otoriteler ile
harcamacı kamu idareleri arasındaki görev-yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması elzem görülmektedir. Tabi bu noktada her iki kesim için de yetkili
mercilere ve kamuoyuna hesap verilmesi, raporlama
mekanizmalarının güçlendirilmesi ve iç ve dış denetim işlevlerinin etkinliğinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Sistem içinde kurumsal aktörler, işlevler,
görevliler ve süreçler bakımından dengeyi sağlayacak
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kontrol-denetim mekanizmalarının ihdası gerekmektedir. Aksi halde sistemde çeşitli yönlerden zaafiyetler oluşabilecektir.
IV. SONUÇ
Bu çalışmada 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve teşkilat kanunlarındaki hükümler çerçevesinde kamu mali yönetiminin yapısı, kamu mali yönetiminin işlevsel ve kurumsal yapılanması, kamu mali
yönetim ve kontrol sistemindeki kurumsal aktörlerin
sistem içindeki statüleri, işlevleri, görev, yetki ve sorumlulukları, aktörler arasındaki rol ve sorumluluk paylaşımı, görev-yetki-sorumluluk dengesi ve mevcut yapının
etkinlik seviyesi ele alınmış ve birbiriyle olan ilişkileri,
özerklik seviyeleri ile vesayet ilişkileri tartışılmıştır.
Kamu mali yönetim sisteminin bileşenleri ve ilkelerine ilişin genel çerçeveye yer verildikten sonra kurumsal aktörlerin sistem içindeki rolleri ele alınmıştır.
Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin kurumsal
aktörleri;
1. Parlamento ve Siyasi Otoriteler
2. Merkezi İdareler/Otoriteler
3. Harcamacı Kamu İdareleri
başlıkları altında incelenmiştir. Kurumsal aktörlerden
özellikle TBMM ve Bakanlar Kurulunun sistem içindeki görev ve yetkileri tafsilatlı olarak incelenmiş, diğer
merciler ile merkezi otoritelerin görev ve yetkilerine
ise ilgili mevzuat hükümlerine atıf yapılmak (kurum/
kategori bazlı olarak hazırlanan tablolar) suretiyle
temas edilmiştir. Harcamacı kamu idarelerinin tabi
oldukları ortak hükümler, kategorik olarak yararlandıkları ayrıcalıklar ve diğer hususlar ayrıca ele alınmıştır. Böylelikle, aktörlerin 5018 sayılı Kanundan
doğan görev, yetki ve sorumlulukları mukayeseye imkan verecek şekilde tasnif edilmiş ve öz olarak ortaya
konulmuştur. Ayrıca, aktörlerin sistem içindeki rol ve
işlevlerine ilişkin bazı değerlendirme ve önerilere yer
verilmiştir. Burada her bir aktör bağlamında yapılan
tenkit ve önerilere yeniden dönülmeyecektir. Yalnızca önemli görülen birkaç tespite ve öneriye yer verilecektir.
1. 5018 sayılı Kanunla, kamu mali yönetim ve kontrol
sistemi yönetim sorumluluğuna dayalı olarak hesap
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verilebilirlik, mali saydamlık ve kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli kullanılması esası üzerine bina
edilmiştir. Yeni yapı kamu idarelerinin geleneksel politika oluşturma ve karar verme sürecini yeniden şekillendirmiş ve daha hesap verebilir, daha şeffaf, daha
katılımcı ve daha denetlenebilir bir hale getirmiştir.
Özellikle bütçe, muhasebe, raporlama ve denetim
konusunda yapılan düzenlemeler hem yetkili mercilerin hem de kamuoyunun bu süreçteki etkinliği geliştirmiştir.

"5018 sayılı Kanunla, kamu mali
yönetim ve kontrol sistemi yönetim
sorumluluğuna dayalı olarak hesap
verilebilirlik, mali saydamlık ve
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması esası üzerine bina edilmiştir."
Parlamentonun ve siyasi otoritelerin kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki misyonu yeniden
tanımlanmış ve daha güçlü bir statüye kavuşturulmuştur. Bununla birlikte, kamu idarelerinin, bakan
ve üst yönetcilerin hesap verme sorumluluğunun/
yönetim sorumluluğunun kapsam ve sonuçlarının
belirsiz kalması, uygulanacak müeyyidelerin açıkça
düzenlenmemiş olması, raporlama ve denetim mekanizmalarındaki yetersizlikler, mevcut parlamenter
rejimin niteliğinden ve yasama organının işleyişinden
kaynaklanan çeşitli sorunlar nedeniyle Parlamento
bütçe hakkından doğan kanuni yetkilerini etkili bir
şekilde kullanamamaktadır. Parlamento, yasama yetkisi, bütçe hakkı ve denetim yetkisine rağmen, yürütme organı (bakanlar kurulu-başbakan ve bakanlar)
ve kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna tabi idareler)
ve bürokrasi (üst yöneticiler, harcama yetkilileri) üzerinde gerekli denetim ve kontrolü sağlayamamakta,
faaliyet sonuçları ve yönetim performansına ilişkin
olarak hesap soramamakta ve bu konuda aksiyon
alamamaktadır. Bütçe ve kesin hesap kanunlarının
yasalaşma süreci ve usulü böyle bir denetime imkan
vermemekte, bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları,
kurumların faaliyet raporları ve Sayıştayın düzenlediği denetim raporları ve uygunluk bildirimleri niteliklerine uygun bir işlev görmemektedir.
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2. Öte yandan, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin tasarımında ve uygulanmasında genel olarak
adem-i merkeziyetçi bir yapı tesis edilerek harcamacı kamu idarelerine inisiyatif tanınmış ve sistemin
esneklik seviyesi güçlendirilmiştir. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması, harcama yapılması, mali
işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, iç
kontrol sisteminin oluşturulması, mali karar ve işlemlere ilişkin ön mali kontrolün yürütülmesi ve denetim konusundaki görev, yetki ve sorumluluk yönetim
sorumluluğunun gereği olarak kamu idarelerine verilmiştir. Daha önce merkezi otoritelerce yürütülen
birçok görev ve yetki kamu idarelerine devredilmiştir.
Ancak birçok konuda Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay gibi idarelere/otoritelere merkezi bazı görev ve
yetkiler verilmiştir. Bu idareler genel olarak mevzuat hazırlama, sistemi izleme, görüş verme, koordinasyon sağlama, uygulamayı yönlendirme, kaynak
tahsisi ve kullanımı konusunda 5018 sayılı Kanun ve
teşkilat kanunlarıyla kendilerine verilen yetkileri kullanma, denetim yapma gibi görevler üstlenmektedirler. Her bir merkezi otorite kuruluş amacı, görevleri
ve faaliyet alanı paralelinde çeşitli yetkilerle donatılmıştır. Sistemin kurgulanması, işletilmesi, izlenmesi
ve geliştirilmesine yönelik olarak söz konusu idarelere verilen görev ve yetkiler birbirinden farklılık göstermektedir. Bu kapsamdaki en geniş görev ve yetki
Maliye Bakanlığına tanınmıştır. Kamu mali yönetim
ve kontrol sisteminin kurgulanması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi konusundaki esas sorumluluk
Maliye Bakanlığına verilmiştir.
Mevcut yapı ve uygulama performansı dikkate alındığında, merkezi idareler/otoriterler arasında koordinasyon ve işbirliği alanında çeşitli sorunlar yaşandığı, bazı yetki paylaşımlarının etkinsizliklere neden
olduğu ve kimi alanlarda görev çakışması yaşandığı
anlaşılmaktadır. Ayrıca, merkezi idareler/otoritelerin
özellikle de Maliye Bakanlığının reformun yönetimi
ve sürdürülebilirliği konusunda kanuni misyonundan
doğan öncülüğü üstlenemediği ve sistemin geliştirilmesi konusunda reform iradesini yeterince ortaya
koyamadığı gözlemlenmektedir. Reform konusunda
stratejik nitelikli politik kararların verilememesi ve
bazı alanlardaki belirsizlik ve kararsızlık doğal olarak
Maliye Bakanlığını ve bürokrasiyi de etkilemektedir.
Bu durum neredeyse son on yılın reform konusunda
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beklentilerle heba edilmesine ve tüm aktörler bakımından belirsiz bir bekleyiş içerisinde geçirilmesine
neden olmuştur.
3. Merkezi idarelerin/otoritelerin dışında kalan harcamacı kamu idarelerinin sistem içindeki rol ve sorumlulukları, görev ve yetkileri idare grupları itibarıyla farklı şekilde düzenlenmiştir. Harcamacı kamu
idareleri tüzel kişilikleri, bütçe türleri, faaliyet konuları, idari ve mali özerklikleri ve benzeri kriterlere
göre farklı kategoriler altında tanımlanmış ve farklı
hükümlere tabi kılınmıştır. Bu idareler bakımından
kanun hükümlerine tabiiyet ve özerklik seviyesi bakımından homojenlik bulunmamaktadır. Kimisine
kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içinde geniş
bir özerklik tanınmışken (düzenleyici ve denetleyici
kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler)
kimisi ise daha katı kurallara tabi kılınmış ve merkezi
idarelerin/otoritelerin vesayeti altında tutulmuştur.
Bu alanda tüm harcamacı kamu idarelerine daha fazla insiyatif verilmesi ve kanun hükümlerine tabi olma
bakımından belli bir homojenitenin (mahalli idareler
hariç) sağlanması gerekmektedir.
4. Diğer yandan çeşitli uygulamalar konusunda kanuni tasarımla daha alt düzeydeki normlar ve uygulamadaki işleyiş arasında farklılıklar söz konusudur.
Kanun Koyucunun harcamacı kamu idarelerine verdiği çeşitli yetkiler merkezi idareler/otoritelerce sınırlandırılmış ve zayıflatılmıştır. Bu durum kamu mali
yönetim ve kontrol sisteminin öngörüldüğü şekliyle
hayata geçirilmesi ve harcamacı kamu idarelerinin
yönetim sorumlulukları paralelinde insiyatif alabilmelerini güçleştirmiştir. Ayrıca, harcamacı kamu idarelerinin idari kapasatilerindeki yetersizlikler ve mali
yönetim ve kontrol, mali mevzuat konsunda yetişmiş
insan kaynaklarının teminindeki sıkıntılar bu idarelerin performanslarını olumsuz etkilemiştir. Bu konuda
yalnızca merkez teşkilatında yer alan strateji geliştirme birimlerine mali hizmetler uzmanı kadrolarının
tahsisi yetersiz kalmış, idarelerin bu alanda ihtiyaç
duydukları yönetici ve uzman personel ihtiyacı karşılanamamıştır.
5. Genel olarak kamu yönetiminde ve bürokraside
(özellikle üst ve orta kademe yönetim kademelerinde) kamu mali yönetim reformunun ve bu kapsamda
tasarlanan kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin
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benimsenmesi konusundaki isteksizlik, yeni yönetim
araçlarının (stratejik yönetim, performans esaslı bütçe, iç kontrol, iç denetim, faaliyetlerin ölçülmesi ve
raporlanması, hesap ve işlemlere güvence verilmesi
vs.) öneminin yeterince kavranamaması ve bunların
daha çok kanuni yükümlülükler, bürokratik prosedürler, yönetimi/hizmetleri yavaşlatan/engelleyen
mekanizmalar olarak algılanması, getirilen yenilikler
ve müesseler konusunda gerekli eğitim etkinliklerinin yeterince yapılamaması gibi çeşitli etkenler kamu
mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde
kurulması ve işletilmesini engellemiştir.

"Kamu mali yönetim ve kontrol
sisteminin kurumsal aktörleri
(Parlamento ve siyasi aktörler, merkezi
idareler/otoriteler ve harcamacı kamu
idareleri) arasındaki görev-yetkisorumluluk dengesinin sistemin adem-i
merkeziyetçi konsepti ve yönetim
sorumluluğu doğrultusunda gözden
geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin
yapılması gerekmektedir. "

yönetim performanslarına dayalı olarak hesap sorma
kapasitesini geliştirecek demokratik bir mali yönetim
ve kontrol sistemi tasarlanması önem kazanmaktadır.
Bu doğrultuda harcamacı kamu idarelerine yönetim
sorumluluklarına paralel olarak daha fazla yetki verilmesi ve merkeziyetci uygulamaların sınırlandırılması icap etmektedir. Keza iç kontrol sistemlerinin,
muhasebe ve raporlama mekanizmalarının, iç ve dış
denetim fonksiyonlarının, hesap verme süreçlerinin
ve güvence mekanizmalarının yeniden tasarlanarak
etkili bir şekilde işleyecek bir yapıya kavuşturulması
gerekmektedir. Ayrıca, kurumların idari kapasitesinin
geliştirilmesi, profesyonel insan kaynağı ihtiyacının
karşılanması ve süreçte yer alan görevlilerin yetkinliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için merkezi uyumlaştırma birimlerinin fonksiyonları paralelinde güçlü bir şekilde yapılandırılması
elzem görülmektedir. Tüm bunların yapılabilmesi için
herşeyden önce samimi bir reform iradesine ve yetkin bir değişim yönetimine ihtiyaç vardır.

Yukarıda temas edilen tüm olumsuzluklar kamu mali
yönetim reformunun yönetim biçimi, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin işletilmesi konusundaki
yaklaşım, sistemin kurgusundaki hatalar ve yapısal
bazı zaaflar ile kurumsal aktörlerin (özellikle merkezi
kamu idareleri/otoriteleri), süreçte yer alan görevlilerin (harcamacı kamu idarelerinin üst yöneticileri ve
birim yöneticileri) yaklaşımlarından ve uygulamadaki diğer hatalardan kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin kurumsal aktörleri (Parlamento ve siyasi aktörler,
merkezi idareler/otoriteler ve harcamacı kamu idareleri) arasındaki görev-yetki-sorumluluk dengesinin
sistemin adem-i merkeziyetçi konsepti ve yönetim
sorumluluğu doğrultusunda gözden geçirilmesi ve
gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Parlamentonun sistem içindeki denetim rolünü güçlendirecek, kamu idareleri, bakanlar ve üst yöneticilerden

2012/10

43

MAKALE

KAMU İÇ KONTROL
STANDARTLARI
BAĞLAMINDA
HASSAS GÖREV
(POZİSYON) ANALİZİ1

Giriş:
Her kamu kurum ve kuruluşu gerek kurum içinden
gerekse kurum dışından kaynaklanan pek çok riskle
karşı karşıyadır. Kurum içi risklerin önemli bir kısmı
çalışanların fiil ve davranışlarından kaynaklanır. Bu
kapsamda, kurum faaliyet ve süreçlerinden bazıları,
yapılan işin doğası gereği, işi yapan kişi ya da kişilerin
kötüye kullanımına göreceli olarak daha fazla maruz
kalma riskini taşır ve bu durum, söz konusu faaliyet
ve işlemleri yürüten pozisyonlara yönelik risk analizi
çerçevesinde gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini
zorunlu kılar.
Kamu iç kontrol standartlarında ve (taslak) iç kontol
rehberinde “hassas görevler” olarak belirten söz konusu pozisyonların tanımlanması, analizi ve alınacak
tedbirlerin belirlenmesi konusunda uygulamada sıkıntılarla karşılaşıldığı ve hassas görev analizinin genel
olarak yanlış anlaşıldığı gözlenmekmektedir.
Bu çerçevede, bu çalışmada, uygulayıcılara yardımcı
olmak amacıyla öncelikle hassas görevlerden (pozisyon) ne anlaşılması gerektiği, hassas pozisyon analizine niçin ihtiyaç duyulduğu, hassas pozisyon analizi
kapsamında kullanılabilecek risk faktörlerinin neler
olabileceği ve hassas pozisyon analizinin aşamaları ile
uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.
Hassas Pozisyonun1 Tanımı

Ali KAYIM
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
1 Bu çalışmada yazarın, Mali Hizmetler
Uzmanları Derneği Mesleki Eğitim
Programı kapsamında 10-11 Mart 2009
tarihlerinde Antalya’da vermiş olduğu
“Kamu Yönetimde İç Kontrol ve İç Kontrol
Eylem Planlarının Hazırlanması” eğitim
notlarından yararlanılmıştır.
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Hassas pozisyon, kurumun kaynaklarının, sahip olunan makamın/pozisyonun ya da elde edilen bilgilerin
kötüye kullanılma olasılığının yüksek olduğu pozisyonlar olarak tanımlanabilir. 2Burada görevin hassasi1

2

Hassas görev analizinin görev tanımı kapsamında yapılan işlerden yola çıkarak görev unvanı/pozisyon bazında yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle, analizin pozisyon bazında yapılması ve bu kapsamda tedbirlerin alınmasına vurgu yapmak
için bu çalışmada hassas poziyon ibaresi tercih edilmiştir.
Hassas görevlerle ilgili genel bilgi için bkz: Sensitive posts,
CFCU Policy Paper, www.cfcu.gov.tr/.../A-9%20Sensitive%20P.
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yetini belirleyen temel unsur, görevin şahsi bir menfaat için (maddi ya da maddi olmayan menfaatler) kötüye kullanılma olasılığının diğer pozisyonlara oranla
daha fazla olmasıdır. Görevin hassasiyetini, görevdeki
kişinin kendi şahsi özellikleri değil, görevin doğası ya
da üçüncü kişiler için taşıdığı önem belirler. Şöyle ki,
görevde bulunan şahsa geniş bir takdir yetkisinin tanındığı ya da görevin aşırı teknik uzmanlık gerektirmesi nedeniyle görev yapanın çok geniş bir hareket
alanının olduğu görevler ya da devlete ya da kuruma,
personele ait gizli bilgileri bünyesinde barındıran bir
pozisyon, hassas pozisyon olarak değerlendirilir. Aynı
şekilde, doğal olarak, işin mali boyutu da pozisyonun
hassasiyetini etkileyen bir unsurdur. Yapılan işin mali
büyüklüğü arttıkça, özellikle de idareye gerek harcama gerekse tahsilat konusunda kısmi de olsa takdir
yetkisinin tanınmış olması durmunda, sahip olunan
pozisyonun hassasiyeti de artacaktır.
Hassas pozisyon analizi neden önemli?
Riskinizin farkında değilseniz, onu kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla, her bir kurumda doğası gereği kötüye kullanılabilecek pozisyonların belirlenmesi ve risk
analizine tabi tutulması, hassas pozisyonlara ilişkin
mevcut durumun tesbitini ve ilave tedbirlere ihtiyaç
olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olacaktır.
Çünkü, hassas pozisyonlara ilişkin riskler yönetilmezse, pek çok kamu kurumunda görüldüğü gibi, sahip
olunan makam ya da pozisyon dolasıyla rüşvet alınması, yakınlara menfaat temini, gizli bilgilerin satılması vb. hile ve yolsuzluk olayları sonucunda kamu
zararına neden olunacak ya da kurum/kamu güvenliğinin zaafiyete uğratılması söz konusu olabilecektir.
İşte bu nedenledir ki Avrupa Birliği, hem AB Komisyonu düzeyinde hem de üye ülkelerde Avrupa Birliği
fonlarının yönetiminde kötüye kullanımı engellemek
için, iç kontrole ilişkin düzenlemelerde, diğer uluslar
arası standartlardan farklı olarak hassas pozisyonların önemine vurgu yapmış3 ve AB fonlarının kulla3

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Aralık 2000 yılında kabul edilen ilk versiyonunda hassas görevler ayrı bir standart
olarak yer almışken sadeleştirilmiş olan 2007 versiyonunda
(The Revised Internal Control Standards For Effective Management) operasyonel yapı standardı altında düzenlenmiş
ve hassas fonksiyonlarla ilgili risklerin uygun tedbirlerle ve
rotasyon uygulamalarıyla minimize edilmesi gerektiği hüküm
altına alınmıştır. Bkz: ,http://ec.europa.eu/budget/library/
biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
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nabilme kapasitesinin değerlendirildiği akreditasyon
sürecinde de, aday ülkelerin AB fonlarının kullanımından sorumlu kuruluşların hassas pozisyon analizi
yapmasını ve gerekli tedbirleri almasını bir ön şart
olarak ortaya koymuştur.4

"Hassas pozisyon, kurumun
kaynaklarının, sahip olunan
makamın/pozisyonun ya da elde edilen
bilgilerin kötüye kullanılma olasılığının
yüksek olduğu pozisyonlar
olarak tanımlanabilir. "
Hassas Pozisyon Risk Faktörleri
Hassas pozisyonlar yürütülen görev ve faaliyetlere
bağlı olarak kurumdan kuruma değişiklik arzeder. Bu
kapsamda, her bir idare aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde risk analizini yapacak ve hassas pozisyonlarını belirleyecektir. Ancak doğal olarak büyük yatırımcı
kuruluşlar, vatandaşa doğrudan hizmet sunan, özellikle bir hak ya da menfaat tahsisatı yapan ya da gelir
tahsil eden kurum ve kuruluşlar ile sağlık ve güvenlik
kuruluşlarındaki görevlerin hassasiyeti diğer kurum ve
kuruluşlara göre daha büyük önem arz edecektir.
Avrupa Birliği fonu kullanan kurumların akreditasyonu sürecinde hassas pozisyon analizinde genel olarak
4-5 kriter kullanılmakta olup, söz konusu kriterler ve
risk değerlendirmesinde esas alınabilecek değerlendirme ölçütleri aşağıda verilmiştir:5
4

5

Katılım öncesi yardım aracını (IPA) oluşturan 1085/2006
sayılı Konsey Tüzüğünün Uygulanmasına İlişkin 12 Haziran
2007 tarihli ve 718/2007 sayılı KOMİSYON TÜZÜĞÜ ekindeki
akreditasyon kriterlerinde hassas pozisyonlar konusu ayrıca
ele alınmış ve hassas pozisyonlara ilişkin gerekli tedbirlerin
alınması hususuna aday ülkelerle yapılan anlaşmalarda yer
verilmiştir. Örn; Kırsal Kalkınma Bileşeni olan 5. Bileşene ilişkin sektörel anlaşma ekinde insan kaynakları standardı içinde
hassas pozisyonlar konusu bir akreditasyon kriteri olarak yer
almıştır. Bkz: http://www.tkdk.gov.tr/files/SektorelAnlasmaIngilizce.pdf
Bu matrisin geliştirilmesinde Todor Yankulov, Sensitive posts
management-irregulatities, IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı Teknik yardım Projesi, Aralık 2011,
http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/document/risk-managementsensitive-post/164’dan yararlanılmıştır.
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Kriter

Yüksek Risk

Orta Risk

Almış olduğu kararın icrası için
Almış olduğu kararın bir üst
bir üst makamın onayına gerek
mercii tarafından onaylanması
yoktur. Nihai karar alma yetkisine
gerekir.
sahiptir.
Yetki sebebiyle değil de
Görevi gereği sahip olunan yetki
sahip olduğu bilgi ve beceri
çerçevesinde nihai karar alma
dolayısıyla nihai karar alma
merciini etkileyebilir:Örn; Müst.
merciini etkileyebilir:Örn; Bakan
Yrd, genel md yrd vb.
danışmanlığı vb.

Düşük Risk

1.

Bağımsız karar alma
kapasitesi

2.

Karar alma mercilerini
etkileme gücü

3.

Özellikle mali işler başta
olmak üzere üçüncü
taraflarla (diğer kurumlar,
müteahhitler, vatandaşlar
vb.) potansiyel menfaat
ilişkisi olasılığı

Üçüncü kişilerle doğrudan temas
edebilir ve sahip olduğu gizli
bilgileri (örn:yaklaşık maliyet)
kötüye kullanabilir.

Üçüncü kişilerle doğrudan temas
edebilmekle birlikte menfaat
Üçüncü kişilerle doğrudan
sağlayabileceği bilgilere erişim
imkanı yoktur.
hakkı yoktur.

4.

Gizli bilgilere erişim
derecesi

Gizli bilgilere doğrudan
erişebilme ve aynı zamanda
onları değiştirebilme imkanı
vardır.

5.

Görevin teknik uzmanlık
gerektirmesi

İleri teknik uzmanlığı nedeniyle
alanında tektir, ikamesi ve
çapraz kontollere tabi tutulması
mümkün değildir.

Gizli bilgilere doğrudan
erişebilme imkanı vardır ancak
onları değiştirebilme imkanı
yoktur.
Teknik uzmanlığı yüksek bir
görevi yürütmektedir ancak
ikamesi mümkündür ve üçüncü
kişilerce yaptığı işin denetlenmesi
mümkündür.

Karar alma yetkisi yoktur.
Alt düzeyde yetki ve görev
sahibi olduğu için karar
alma makamlarını etkileme
gücü çok düşüktür.

Gizli bilgilere doğrudan
erişebilme imkanı yoktur.
Pozisyon, üst düzey
teknik bir uzmanlık
gerektirmemektedir.

Hassas pozisyon analizinin aşamaları

Hassas Pozisyonlara Örnekler

Hassas pozisyon analizi, görev ünvanlarının görev tanımı kapsamında yapılan iş ve işlemlerden yola çıkarak bir risk analizine tabi tutulmasını ve bu analiz çerçevesinde hassasiyet derecesinin belirlenerek gerekirse o pozisyon için ilave kontrollerin tesis edilmesini
ve uygulanmasını içerir. Aşağıda söz konusu analizin
aşamaları verilmiştir:

Daha önce ifade edildiği gibi hassas pozisyonlar, kurumdan kuruma farklılık arz edecektir. Her bir idarede üst yöneticilik ve birim amirliği pozisyonları, sahip
oldukları takdir yetkilerinin boyutu, harcama yetkiliği ve gizli bilgilere erişim vb. nedenlerle öncelikle
hassas olarak kabul edilmelidir. Destek pozisyonları
olarak ifade edebileceğimiz satın alma, insan kaynakları, mali işler, bilgi işlem vb. fonksiyonlara ilişkin
pozisyonlar, tüm kurumlarda karşılaşabileceğimiz ve
hassas pozisyon olarak değerlendirilebilecek ortak
pozisyonlardır.

1. Kurumda her bir birim düeyinde görev unvanlarının envanterini çıkartın ve karşılarına görev tanımı çerçevesinde yapılan işleri yazın.
2. Hassas görev kriterlerine göre söz konusu pozisyonların hassassiyetini puanlayın
3. Hassas olarak seçtiğiniz pozisyonların esas alınan
risk kriterleri çerçevesinde taşıdığı riskleri sıralayın
4. Hassas pozisyonun taşımış olduğu risklere karşı
mevcut kontrollerin yeterliliğini ve etkililiğini değerlendirin
5. Değerlendirme sonucuna göre gerekirse ilave
tedbirler belirleyin
Bu metodolojiye göre yapılan bir analiz örneği EK-1
de verilmiştir.
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Farklı kamu kurum ve kuruluşlarından hassas pozisyon olarak değerlendirilebilecek pozisyonlara örnekler verecek olursak;
Belediyelerde imar müdürlükleri, yapılan işin doğası
gereği (imar planının hazırlanması, imar değişiklikleri vb.) potansiyel olarak hassas bir pozisyondur. Aynı
şekilde iş yeri ruhsat işlemleri ve denetimlerini yapan ruhsat denetim müdürlüğü de, işin gereği olarak
mükellefle yoğun ilişki içerisinde olunması ve gerek
ruhsat verilmesi gerekse denetimler sırasında takdir
yetkisinin kötüye kullanımı riskini barındırdığından
2012/10
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potansiyel olarak hassas bir pozisyon olarak değerlendirilebilir.
Benzer şekilde piyasa denetimi yapan denetim elemanlıkları da (vergi müfettişliği, sosyal güvenlik ve
iş müfettişlikleri vb.) denetimlerin planlanmasında
takdir yetkileri bulunmamakla birlikte6 denetimin
yürütülmesi sırasında denetimin kapsamının ve denetimde uygulanacak testlerin belirlenmesinde ve
uygulanacak müeyyidelerin tespitinde takdir yetkilerinin bulunması ve subjektif davranabilme risklerinin
mevcut olması nedeniyle hassas pozisyonlar olarak
tespit edilebilir.7

karıştırılmaktadır. 8Yukarıda daha detaylı açıklandığı şekilde, hassas görev analizi, hassas pozisyonun yetki, görev ve sorumluluğundaki iş ve
işlemler dikkate alınarak görev ünvanları bazında
yapılmalıdır.

"Kamu kurum ve kuruluşlarında yolsuzluk
ve usulsüzlüğün önlenmesinde en önemli
unsur, risk analizine dayalı etkin
bir iç kontrol sisteminin tesisi
ve işletilmesidir."

Hassas Pozisyonlar için Alınabilecek Tedbirler
Hassas pozisyonlar için alınabilecek tedbirler her bir
hassas pozisyon tarafından yerine getirilen iş ve işlemlere göre farklılık gösterecektir. Ancak özellikle,
genel olarak, hassas pozisyona yapılacak atamadan/
görevlendirmeden başlayarak alınabilecek tedbirlerle ilgili aşağıda örnekler verilmiştir.
Hassas Pozisyon Analizinde Hatalı Uygulamalar
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının internetten erişim sağlanabilen hassas görev analizleri incelendiğinde, gerek hassas pozisyonların tanımlanması gerekse
analiz sonrası alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi
noktasında bir takım hatalı uygulamalar gözlenmiş
olup, tespitlerimiz ve önerilerimiz aşağıda paylaşılmıştır:
1. Hassas görevler yanlış tanımlanmaktadır: Hassas görevden genelde idarenin hassasiyet arz
eden iş ve işlemleri anlaşılmaktadır. Bu kapsamda pozisyon/görev ünvanı bazında yapılması gereken hassas görev analizi, kritik süreç analiziyle

6

7

Bu çerçevede, gerek denetlenecek birimlerin/firmaların ve
gerekse denetleyecek denetim elemanlarının seçilmesinde
ve raporların değerlendirilmesi ve işleme konulmasındaki
yetkileri nedeniyle söz konusu birimlerin başkanlıkları da
hassas bir pozisyon olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kapsamda, vergi müfettişleri için uygulanan rotasyon ,,
hassas pozisyondan kaynaklanan risklerin yönetilebilmesi
için önemli bir kontrol önlemi olmakla birlikte söz konusu
tedbirlerin tüm müfettişleri kapsamaması nedeniyle, kapsama dahil olmayanların hassasiyet derecesi de artmaktadır.
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2. Risk analizi eksik yapılmaktadır: Hassas görev
analizi yapılırken hangi kriterlere göre analiz yapıldığı belirtilmemekte ve analiz edilen pozisyonun risk durumuyla ilgili bir tespit yapılmamaktadır. Bu çerçevede, doğal olarak hassas görevle
ilgili uygulanan mevcut tedbirlerin ne olduğu
ortaya konulmamakta ve hassas görevlerle ilgili
riskleri kontrol etmek için hangi önlemlerin alınacağı belirlenmemektedir. Hassas görev analizininin amacı idare için yapısal olarak risk teşkil eden
görev ünvanlarının tespiti ve mevcut tedbirlerin
8

Kritik süreçler, her hangi bir idarenin temel amaç ve hedeflerinin yerine getirilmesi açısından vaz geçilmez nitelikte olan,
işleyişindeki sorunlar nedeniyle kurumun hizmet sunumunu
aksatabilecek ve önemli mali, hukuki ve itibari riskler doğurabilecek süreçler olarak tanımlanabilir. Kritik süreçlerin tanımlanması sırasında, söz konusu sürecin kurumun stratejik
amaçları için taşıdığı önem derecesi, sürecin kaç birim/kişi
tarafından yerine getirildiği, sürecin işlememesi ya da aksaması durumunda ortaya çıkacak itibar riskinin büyüklüğü
ve bu kapsamda karşılaşılabilecek mali kayıpların, ceza ve
müeyyidelerin boyutu, sürecin başarılı bir şekilde işlemesinden etkilenen diğer süreçlerin varlığı vb. kriterler dikkate
alınmaktadır. (Bkz: http://www2.agilityrecovery.com/assets/
SBA/criticalbusfuncsba.pdf ve www.mm.anadolu.edu.tr/
mmf-web/.../Muh-Mim+Fak.+Surecler.ppt. ) Bu itibarla, kritik süreç analizinde odak noktası, kurum hedeflerine ulaşma
ve faaliyet/hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması açısından ilgili sürecin ne derece önemli olduğudur. Öte yandan, hassas
pozisyon analizinde, sahip olunan yetki, bilgi ve uzmanlığın
kötüye kullanılabildiği faaliyet ve süreçlere odaklanma vardır.
Bu açıdan, kritik süreç analizinden yola çıkılarak hassas pozisyonların tespiti de bir dereceye kadar mümkün olmakla birlikte, yukarıda belirtilen risk faktörlerinin kullanılmaması ve
pozisyon/görev unvanı çerçevesinde bir analiz yapılmaması,
hassas olarak değerlendirilen pozisyonların taşıdığı risklerin
yönetilmesi açısından sakıncalar doğuracaktır.
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yeterliliğinin değerlendirilerek ilave önlemlerin
alınmasıdır. Aksi halde hassas pozisyonun tespit
edilmesi tek başına bir anlam ifade etmemektedir.
Sonuç:
Kamu kurum ve kuruluşlarında yolsuzluk ve usulsüzlüğün önlenmesinde en önemli unsur, risk analizine
dayalı etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi ve işletilmesidir. Bu çerçevede, kurumlarda görev ve yetkilerinin kapsamı gereği, kötüye kullanıma göreceli
olarak daha fazla maruz kalma riskiyle karşı karşıya
olan pozisyonların analizi ve bu analize göre gerekli
tedbirlerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
Bu nedenle, Avrupa Birliği iç kontrol standartlarında
yer verilen hassas pozisyon analizine, ülkemizde de
kamu iç kontrol standartlarında yer verilmiş ve her
bir kurumun hassas görevleri analiz etmesi hüküm
altına alınmıştırç
Ancak uygulamada hassas görevin ne anlama geldiği ve nasıl analiz edileceği hususu tam olarak anlaşılamamış ve bu nedenle hatalı uygulamalar ortaya
çıkmıştır. Özellikle hassas görevler, kritik faaliyet ve
süreçlerle karıştırılmakta ve ayrıca, yapılan analizlerde hassas pozisyonları tanımlamada kullanılan risk
faktörlerine ve analiz sonuçlarına göre, hassas pozisyonlardan kaynaklanan risklerin yönetimi için ilave
ne tür prosedürlerin uygulanacağı hususuna yer verilmemektedir.

EU Comission, Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June
2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006
establishing an instrument for pre-accession assistance
(IPA),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
ELEX:32007R0718:EN:NOT..
KAYIM, Ali, Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları, İç Denetim Dergisi, TİDE, Yaz 2006, Sayı:15, s..28-62
KAYIM, Ali, Kamu Yönetimde İç Kontrol ve İç Kontrol Eylem Planlarının Hazırlanması, Mali Hizmetler Uzmanları
Derneği Mesleki Eğitim Programı, 10-11 Mart 2009, Antalya.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU,
Kırsal Kalkınma Bileşeni Sektörel Anlaşma eki Akreditasyon Kriterleri http://www.tkdk.gov.tr/files/SektorelAnlasmaIngilizce.pdf,
YANKULOV Todor, Sensitive Posts Management and Irregulatities, IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programı Teknik Yardım Projesi Eğitim Notları, Aralık 2011,
http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/document/risk-managementsensitive-post/164

Bu çerçevede, öncelikle hassas görevden belirtilen
risk faktörlerine riskli iş ve işlemleri barındıran görev unvanları/pozisyonları anlaşılmalı ve yapılacak
analizlerde hassas pozisyon olarak tespit edilenlere
yönelik mevcut tedbirlerin yeterliliği irdelenmeli ve
gerektiğinde ilave kontroller öngörülmeli ve uygulanmalıdır.
Kaynaklar:
CFCU, Sensitive Posts-Policy Paper, www.cfcu.gov.
tr/.../A-9%20Sensitive%20P.
EU Comission, 2007 SEC(2007)1341, The Revised Internal
Control Standards For Effective Management, Brussels,
16 October, ,http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/
documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
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3. Kişilerle mali İlişkiler :
Yüksek

Aşırı Teknik Uzmanlık :
Orta

Gizli Bilgilere Erişim Y:
Orta

Karar alma mercilerini
etkileme gücü : Yüksek

Bağımsız K. Alma Kap:
Yüksek

Hassas Pozisyon Risk
Düzeyi: Yüksek

•

Lojman tahsisatında
ayrımcılık yapılması
nedeniyle çalışanların
hak kaybına uğraması
Kurum taşınmazlarının •
düşük bedelle
kiralanması yoluyla
şahsi menfaat temini
ve kamu zararının
doğması
•
Kritik bilgileri içeren
imha süresi gelmemiş
evrak ve dosyaların
imhası yoluyla hesap
verebirliğin önlenmesi •
Personel işlemlerinde
ayrımcılık yapılması
nedeniyle hak kaybı
Erişim sağlanan gizli/
kritik bilgilerin firma/
personel bilgilerinin
şahsi menfaatler için
kullanılması vb.

•

•

•

•

•

•

•

Gerçekten ihtiyaç
•
olmayan mal/hizmet
alımına karar verilmesi
yoluyla kurumun
zarara uğratılması
Doğrudan temin yoluyla mal ve
hizmet alımına ilişkin herhangi bir
analiz yapılmamakta ve Başkan
tarafından belirlenen firmalardan
fiyat teklifi alınarak ihtiyaçlar
karşılanmaktadır.
Tüm satın alımlar Sayıştay
denetimine tabidir. Ancak kurum
teftiş ya da iç denetim birimi
tarafından son 5 yılda her hangi
bir denetim yapılmamıştır.
Mal ve hizmet alımlarında
personelin nitelik yönünden
yetersiz olması nedeniyle, Mali
işler yöneticisi ihalelerin her
sürecine müdahil olmaktadır.
Lojman tahsisatına ilişkin işlemler
Konut Yönetmeliğine göre
yapılmakta ancak kriterlerin
doğru kullanılıp kullanılmadığına
ilişkin her hangi bir denetim
yapılmamaktadır.
Mali işler daire başkanının
atanmasında aranılan niteliklere
ilişkin DMK hükümleri dışında her
hangi bir kriter bulunmamaktadır.
Mali İşler Daire Başkanının
görev, yetki ve sorumluluklarına
ilişkin yazılı bir görev tanımı
bulunmamaktadır.
Arşiv ve dosyalamaya ilişkin
herhangi bir düzenleme yoktur.

Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme

•

Görev Tanımı Riskleri

* Yer darlığı nedeniyle burada yer verilmemesinde rağmen alınması gereken ilave tedbirlerle ilgili olarak
eylemin kim tarafından ve ne zaman, hangi aralıklarla gerçekleştirileceği de belirtilmelidir.

….

•

•

•

•

•

•

•

Mali İşler
Başkanı/
Destek H.
Müd vb.

Birim ve idarenin
genel ihtiyaçları
ilgili olarak
harcama/ihale
onayının verilmesi
İhale kararının
onaylanması
Lojman tahsisatına
ilişkin işlemlerin
yürütülmesi
Kurum
taşınmazlarının
kiralama
işlemlerinin
yürütülmesi
Satın alım türüne
göre firmalarla
müzakere/pazarlık
yapılması
Arşiv dosyalarının
imhası işlemlerine
başkanlık edilmesi
Personel işlemleri
( terfi, performans
değerlendirme,
disiplin vb. )

Görev Tanımı

Pozisyon

EK: Hassas Pozisyon Analizi Örnek Uygulama

•

•

•

•

•

•

Taşınır ve stok kayıtları ve
personel hareketleri vb.
dikkate alınarak mal ve
hizmet alımlarında ihtiyacın
yerindeliğine ilişkin ön
analiz yapılması
Idari mali işler tarafından
yapılan satın alım
işlemlerinin periyodik
olarak iç denetim/teftişinin
yapılması
Mevcut satın alma
personelinin eğitilmesinin
sağlanması ve/veya nitelikli
personel takviyesi
Lojman tahsisatında dikkate
alınacak kriterlerin açık
ve net olarak belirlenmesi
ve güncel lojman puan
durumlarının intranette
yayımlanması
Dosya ve yazışmaların
gizliliğine ilişkin
sınıflandırma yapılarak
dosya ve arşivlere erişime
ilişkin esas ve usullerin
belirlenmesi
Vb…

İlave tedbirler*
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KAMUSAL
YÖNETİŞİM
AÇISINDAN
MUHASEBE
STANDARTLARI
VE İÇ DENETİMİN
FONKSİYONLARI

ÖZET: Bilindiği üzere 2000 li yılların başından itibaren
ülkemizde bankacılık sektörünün yeniden yapılandırması ile başlayan, Sermaye Piyasasına kayıtlı şirketler
ile devam eden kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik yasal düzenlemeler, kamu yönetiminde asıl olarak Kamu Yönetimi Temel Kanununda detaylı olarak
yer almış, fakat veto edilmesi nedeniyle yürürlüğe
girememiştir. Yine kamu yönetiminin yapılandırılması kapsamında, Kamu Yönetimi Temel Kanununda yer
alan ilkeler esas alınarak, kamusal yönetişimin1 mali
yönetimini ilgilendiren boyutu, 10.12.2003 tarihinde
kabul edilen ve 24.12.2003 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak ancak 2006 yılında yürürlüğe giren,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile genel anlamda
kamu kaynağının kullanılması konusunda yetkili olanların, kaynakların elde edilmesi ve kullanılması konusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri ekseninde oluşturulan bir takım yönetsel araçlar
vasıtasıyla sorumluluklarını ifa etmesi amaçlanmıştır.
Makalemizde kurumsal yönetimin katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik olarak nitelendirilen ilkelerinin yerleşmesi için önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan, uluslar arası standartlar çerçevesinde yürütülen
bir iç denetim ile güvenilir ve uluslar arası standartlarda oluşturulan muhasebe sisteminin kamu sektörü
için önemi, özel sektör uygulaması ile karşılaştırılması
ve bu alanlardan arzu edilen katkının sağlanması için
yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Kamusal Yönetişim, İç Denetim ve Muhasebe Standartları,
1

Hulusi GÜNŞEN
İç denetçi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
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Bu terim ilk kez 27 Eylül 1996 tarihinde, Kamu Denetim Politikası Genel Müdürlüğü Tarafından hazırlanan“Government
Governance; on the management – control – supervision –
accountability cycle” (Kamusal Yönetişim; Yönetim – Kontrol
– Gözetim – Hesapverme Sorumluluğu Çevrimi) başlıklı araştırma raporunda kullanıldı. T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi Baran Özeren,Uzman Denetçi
Özlem Temizel Denetçi-2004
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KAMU YÖNETİMİNDEN KAMUSAL YÖNETİŞİME
Dünya genelinde yaşanan hızlı değişim ve özellikle ülkemizin son yıllarda yaşanan krizlerde sürdürülemez
olduğu belirginleşen yönetim anlayışı ve yapısı dikkate alındığında Kamuda yeniden yapılandırmanın vaktinin çoktan gelip geçtiği, bu alanda ihtiyacın da ötesinde bir gereklilik olduğu gözlenmektedir. Bu genel
çerçevede Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı yeni
ve kapsamlı bir perspektif içinde kamu yönetiminde
yeniden yapılandırma sürecini yeniden başlatmak ve
bu sürece rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kamu yönetimi zihniyetinde, yaklaşımında ve yöntemleri ile organizasyon yapısında köklü değişiklikler
ön gören bu tasarı, kapsamlı bir çerçeve “iyi yönetişim” ilkesini hayata geçirmeyi hedeflemiştir.2
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 5227
sayılı bu yasanın bazı maddeleri Anayasaya aykırılıklar nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından veto
edilmesi nedeniyle yürürlüğe girememiştir. Ancak
Kamu Yönetimi Temel Kanununun gerekçesinde de
yer aldığı üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
2003 yılında kabul edilmesi ve 2006 yılında yürürlüğe
girmesi ile gerçekleşmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun
adında mali yönetim kelimesi geçmiş olmakla birlikte, yönetsel alanda kullanılması tasarlanan araçlarla
tüm yönetim süreçleri etkilenmektedir. Kanun içerisinde Yönetimin 5 fonksiyonunu sağlayan araçlar
düzenlenmiştir. Bilindiği üzere yönetimin Planlama,
Yöneltme (Yönetme), Örgütleme, Koordinasyon (Eşgüdümleme), ve Denetim olmak üzere 5 temel fonksiyonu vardır. Bu kapsamda orta vadeli programların
ve kalkınma planlarının hazırlaması ve buna uygun
olarak tüm kamu kurumlarının uzun vadeli stratejik
planlarının hazırlanması, stratejik plana uygun yıllık
performans programlarının hazırlanması ve buna uygun olarak bütçelerin hazırlanması kısmı, Planlama
fonksiyonunu sağlamaya yönelik araçlar olarak yer
almaktadır. Hedef ve kaynak planlaması kısmından
sonra amaçlara ulaşmak için yöneltme, örgütleme
ve koordinasyon gerekmektedir. Bunun için ise anı2 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi
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lan Kanun ve alt düzenlemeleri ile uluslararası standartlara uygun Kamu İç Kontrol Standartları oluşturulmuştur. Denetim fonksiyonu ise, öz değerleme
(birimlerin kendi kontrol yapılarının kurulması ve
izlenmesi), İç Denetim (oluşturulan kontrol yapılarının kurum denetçilerince değerlendirilmesi ve Dış
Denetim (kurum dışı değerlendirme- Sayıştay) olarak
dizayn edilmiştir.
Diğer taraftan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu ile mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması bakımından kamu hesapları
ve malî istatistiklerin uluslararası standartlara uygun
olarak hazırlanması ve komu oyuyla paylaşılması öngörülmüştür.
Böylece Kamu Mali Yönetim adı altında kamu yönetimi, hesap verilebilirlik ve şeffaflığı önde tutan;
paydaşları yönetime katılmayı sağlayan araçlarla kurumsal yönetim ilkeleri temelinde yeniden yapılandırılması öngörülmüştür.
KURUMSAL YÖNETİŞİM İÇİN ÖNGÖRÜLEN
DENETİM VE MUHASEBE SİSTEMİ
Vatandaş odaklı yönetim anlayışı, devlet fonksiyonlarının ve devletin kurumsal yapısının yeni bir anlayışla
ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlayış, kamu
mali yönetiminin de değişen devlet yapılanmasına
ve fonksiyonlarına uyumlu olarak değişimi konusunda itici bir güç oluşturmaktadır.3 5018 Sayılı Kanunla
Kamu Mali Yönetimi Kanunu da kurumsal yönetim
ilkelerini referans alarak, uluslararası standartlara
uygun olarak yapılandırılması öngörülmüştür. Bu süreçte yine uluslararası standartlar referans alınarak
denetim de yeniden yapılandırılmıştır. 5018 sayılı Kanuna göre denetim mekanizması, Öz değerlendirme,
İç Denetim ve Dış denetim olarak tasarlanmıştır.
İç denetim 5018 sayılı kanunun 63. Maddesinde,
“İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer
katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak
amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama
ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin
3 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Gerekçesi
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yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk
yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Kanun yer alan tanımında genel
kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir ifadesi ile uluslararası standartlar işaret edilmiş,
iç denetim konusunda yapılan alt düzenlemelerde
de uluslar arası standartlar referans alınmıştır.
İç denetim faaliyetlerinin uluslararası standartlara
uygun olarak ifa edilmesini sağlamak, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve
tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere Maliye
Bakanlığına bağlı olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuş, Kanunun 67. Maddesinde de iç denetimin gelişmesi, takip edilmesi ve kamuda yerleşmesi
konusunda oldukça önemli görevler tevdi edilmiştir.

yayımlanan denetim standartları, Avrupa Birliğiyle
entegrasyon anlamında “Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişiyle İlgili Tavsiyeler”, INTOSAI Denetim
Standartlarına İlişkin Avrupa Uygulama Rehberi, Avrupa Birliği Sayıştayı Standartları, Uluslararası Bağımsız Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Standartları ve
diğer ülkelerin Sayıştay uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.5
Aslında yukarıda değindiğimiz kamuda yönetim ve
denetim alanında gerçekleştirilen reformlar öncelikle Bankacılık sektöründe uygulanmaya başlanmıştır.
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin etkisiyle mali
bünyeleri ve karlılık performansları kötüleşen bankaların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabilmek amacıyla, 2001 yılı Mayıs ayında Bankacılık Sektörü Yeniden
Yapılandırma Programı uygulamaya konulmuştur.6

"Kurumsal varlığın sürdürülebilirliğinin
güvencesi olan kurumsal yönetim
uygulama etkinliğinde; yönetim
kurulunun liderliği, denetim komitesinin
etkin gözetimi, kurumsal risk yönetimi,
uluslararası standartlarda iç ve
dış denetimin sorumluluğu
bulunmaktadır."

İç denetim tanımından da anlaşılacağı üzere idarelere
katkı sağlama misyonu ile hareket etmektedir. Kanunda öngörülen iç kontrol sisteminin bir parçası olan iç
denetim risk odaklı denetim anlayışını benimsemiş,
risklere karşı idarelerin tasarladığı yönetim ve kontrol süreçlerini değerlendirerek, idarelerin hedeflerine
ulaşmasında katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu yönüyle denetim aslında yönetim biliminde anlam kazandığı
üzere yönetimin bir fonksiyonu haline gelmektedir.
Diğer taraftan kanunun öngördüğü bir diğer denetim
türü olan dış denetim yani Sayıştay denetimine yönelik olarak 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun 35. (1)/b
Maddesinde “Denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülür”
şeklinde düzenleme ile dış denetim için uluslararası
standartlar referans gösterilmiştir.
Kamu İç Denetim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün
(IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama
Standartları” esas alınmıştır.4 Sayıştay denetimi ise
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 832 sayılı Kanun ve
ilgili Anayasa Mahkemesi kararları, 5018 sayılı Kanun, Kurumun üyesi bulunduğu INTOSAI tarafından
4

Kamu İç Denetim Standartları, 16.08.2011/28027 Resmi Gazete, İç Denetim Koordinasyon Kurulu
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Yeniden yapılandırma programı kapsamında denetim faaliyetlerinin kapsam ve etkinliği artırılmış, bilgi
işlem denetimi başlatılmıştır. Uluslararası bankacılık
düzenlemeleriyle uyumlu ve etik bankacılık ilkelerinin benimsendiği bir risk yönetim anlayışının oluşturulması ve daha etkin bir gözetim ve denetim mekanizmasının kurulması yönünde dersler çıkarılmıştır.
İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin
etkinliği önem kazanmıştır.7
Bilindiği üzere 2007 yılında Bankacılık alanında baş
gösteren ve halen etkileri devam eden küresel krizin
5
6
7

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Gerekçesi
Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu, 29.12.2009
Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu, 29.12.2009,s.41
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Türk bankacılık sistemini etkilememesinin ardında
söz konusu reform ve bu reformun uygulanması ve
gözetiminden sorumlu olan Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun sahiplenmesi ve süreci iyi bir
biçimde yönetmesi yer almaktadır.Bu örnekten de
anlaşılacağı üzere reformların başarısı mutlaka sahiplenmesine ve uygulamanın gözetim altına alınmasına
bağlıdır.
Diğer taraftan Uluslararası İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 1999 yılında Kurumsal Yönetim
İlkeleri yayınlanmış, 2004 yılında güncellenerek tüm
dünyada kurumsal yönetim yapılanması yönünde referans kaynağı haline gelmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye piyasasında faaliyetini sürdüren firmalar için hazırlanan kurumsal yönetim ilkeleri8 ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından Bankaların tabi olacağı kurumsal yönetim
ilkeleri9 hazırlanmıştır.
Kurumsal varlığın sürdürülebilirliğinin güvencesi olan
kurumsal yönetim uygulama etkinliğinde; yönetim
kurulunun liderliği, denetim komitesinin etkin gözetimi, kurumsal risk yönetimi, uluslararası standartlarda
iç ve dış denetimin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu
çerçevede kurumsal yönetim ve iç denetimin rolünü
değerlendirdiğimizde şirket ve kurumların risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili
bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyetinin “iç denetim” olarak ifade edebiliriz. Bu
nedenle iç denetim şirket ve kurumlarda yönetsel
hesap verebilirlik müessesesinin yerleşmesi için çok
büyük katkı sağlamaktadır.10
İç denetim bahsettiğimiz üzere uluslararası standartları olan bir meslek olması nedeniyle, denetimin
yeterliliği konusunda diğer bir ifade ile standartlara
uyumu açısından kalite güvencesi ölçülebilmektedir.
Böylece iç denetimin iç ve dış paydaşlar açısından
güvence sağlama fonksiyonu konusunda sorgulanabilmektedir.Bu durum da iç denetiminde hesap ve8

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56), Sermaye Piyasası Kurulu
9 Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik,
BDDK 01.11.2006 Tarihli Resmi Gazete
10 Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Rolü, 2006 Ali Kamil
Uzun,Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri Yönetim Kurulu Danışmanı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi
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rilebilirliği açısından son derece önemlidir. Denetim
alanında standartlar konularak, bu alanda ortak bir
dil oluşturulduğu gibi, denetimin de kalite güvencesi
sorgulanabilir, uluslararası bir meslek haline gelmesi
sağlanmıştır.Bu amaçla tüm ülkelerde aynı koşullarda, CIA,CGAP,CISA gibi uluslar arası geçerliği olan sertifikasyon sınavları gerçekleştirilmektedir.
Buraya kadar yapılan açıklamalarla iç denetimin önemi üzerinde durduk.Fakat iç denetimin başarıya ulaşması, dolayısıyla yönetime yeterli katkı sunması ancak
bu faaliyetleri sürdürecek olan denetçilerin niteliğine
bağlı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bugüne kadar
kamuda iç denetim konusunda bilgi birikiminin olmaması, – özel sektörde bile çok az diyebiliriz.- neredeyse sıfırdan bu mesleğin kamuda icra edilecek olması
nazara alındığında, başarılı olmak adına iç denetçi
olarak atananlara iç denetim alanında mutlak suretle
yeterli eğitimlerin verilerek niteliklerin arttırılması,
uygulamaların uzman gözü ile izlenmesi, iç denetim
konusunda standartların belirlenmesi, koordinasyonun sağlanması ve uygulama sonuçlarının izlenerek
kalite kontrollerin gerçekleşmesi gerekmektedir.
Kanunla yeniden yapılandırılan kamu mali yönetiminin başarıya ulaşması için koordinasyon görevi
Maliye Bakanlığına verilmiştir.İç kontrol konusunda
uyumlaştırma görevi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Uyumlaştırma
Dairesi Başkanlığına, İç Denetim Konusunda ise değindiğimiz üzere İç Denetim Koordinasyon Kuruluna
ve bu Kurulun sekreterya görevini ise yine Bütçe ve
Mali Kontrol Dairesi Başkanlığı İç Denetim Merkezi
Uyumlaştırma Dairesi Başkanlığı gerçekleştirilmektedir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri ise
bilindiği üzere asli görevlerinin yanında tali bir görev
olarak, aylık belli günler toplantı yapmak suretiyle
görevlerini ifa etmektedirler.
Diğer taraftan Kurumsal yönetimin öznelerinden şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından, uluslararası
standartlarda mali raporların ve bütçe sonuçlarının
üretilmesi son derece önemlidir.
2000 ve 2001 yıllarında kısa aralıklarla üst üste yaşanan krizler, ekonomideki diğer aksaklıkların yanı
sıra mali saydamlığın sağlanmasında gecikilmesinin
ve kurumsal yapıların bu gerekliliğe ayak uydurama-

53

MAKALE

masının da maliyetini gözler önüne sermiştir. 11Ancak
Mali saydamlık için gerekli olan uluslararası standartlarda muhasebe sisteminin gelişimi için yine İç
Denetim Koordinasyon Kurulu yapısında hatta daha
zayıf -standartları takip edilecek bir web sitesine dahi
rastlayamadığımız- Devlet Muhasebesi Standartları
Kurulu oluşturulmuştur.
Söz konusu kurul tarafından, bugüne kadar Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Kamu Sektörü
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan
Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları
olarak adlandırılan IPSAS (International Public Sector
Accounting Standards) standartları referans alınarak
22 adet standart yayınlamıştır.
IPSAS’ın ülkemizde uygulanması hazırlanan mali tabloların uluslararası karşılaştırılabilirliliğini ve şeffaflığını artırabilecektir. Ancak bunun için her şeyden
önce IPSAS’ı Türkiye’ye uyarlayan düzenleyici otoritenin (Devlet Muhasebe Standartları Kurulu) en azından uluslararası muhasebe standartlarına (IFRS) vakıf
meslek mensuplarından oluşması büyük bir önem
arz etmektedir.12
11 M.Ferhal Emil Öğretim Görevlisi, H.Hakan YILMAZ Öğretim
Görevlisi, Mali Saydamlık İzleme Raporu IV, Temmuz 2006
12 Ahmet ARSLAN / MBA, CPA, SMMM, Kamu Sektörü Uluslararası Muhasebe Standartları (IPSAS) ve Türkiye uygulaması
http://www.dunya.com, 15 Ekim 2011

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VE DEVLET MUHASEBE
STANDARTLARI KURULU

KAMUDA İÇ DENETİM VE MUHASEBE SİSTEMİNİN
KOORDİNASYONU İÇİN ÖRNEK BİR MODEL
Makalemizin bu bölümüne kadar, kamu yönetiminin
kurumsal yönetim temelinde uluslararası gelişmelere
uygun olarak yeniden yapılandırılması, kurumsal yönetim açısından iç denetim ve muhasebe standartlarının önemi üzerinde durduktan sonra, iç denetim
ve muhasebe standartlarını düzenleme ve koordinasyonundan sorumlu kurulların yapısal anlamda bu
fonksiyonları yerine getirecek güçte olmadığını belirttik. Bu aşamadan sonra bir iç denetçi olarak, objektif
kriterler ve iyi uygulama örneklerini ortaya koymak
suretiyle, amaçlanan iyi yönetişim için, iç denetim
ve muhasebe standartlarını düzenlenmesinden sorumlu olacak kurumun hangi yapı ve özellikte olması
gerektiğine yönelik somut önerilerde bulunmaya çalışılacaktır.
Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanununa tabi özel
hukuka tabi şirketlerde icra edilecek denetimin ve uygulanacak muhasebe standartlarının koordinasyonu
için Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Ancak Kamuda Mali
denetim yetkisini haiz iç denetimin koordinasyonu ile
kamu muhasebe standartlarının oluşturulmasından
sorumlu olan kurullarla aynı fonksiyona sahip olan
bu Kurumun yapısal bir takım farkları söz konusudur.
İki kurulun karşılaştırması aşağıda tabloda gösterilmiştir.

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI
KURUMU

YAPILARI BALIMINDAN
Herhangi bir teşkilat yasası bulunmamaktadır. Yani Tüzel kişiliği
yoktur.Maliye Bakanlığına bağlıdır.

Görevleri yerine getirmek üzere Kanun hükmünde kararname
ile kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip,
Başbakanlıkla ilişkili bir Kurum kurulmuştur.

KURUL ÜYELERİ BAKIMINDAN

Kurul 7 üyeden oluşur.Üyelikler asli görevin yanında 2. görev
olarak yürütülür. Kurul üyeleri idari teşkilat içerisinde yer
almakta, bu nedenle fonksiyonel bağımsızlığı bulunmamaktadır.
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Kurul Başkan ve üyeleri, bilimsel amaçlı ders ve konferans gibi
etkinlikler hariç olmak üzere, Kurumdaki resmi görevlerinin
dışında resmi veya özel hiçbir görev alamaz, serbest
meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun düzenlemek
ve denetlemekle yetkili olduğu sektör veya alanla ilgili
ortaklıklarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamaz
ve ticaretle uğraşamazlar. Kurul görevini yaparken bağımsızdır.
Hiçbir organ, makam, merci ve kişi; Kurulun kararını etkilemek
amacıyla emir ve talimat veremez
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KURULUN ÇALIŞMASI BAKIMINDAN
Maliye Bakanlığınca Yönetmelikte belirlenmiştir. Yönetmelikte
basitçe Kurulun toplanması, karar nisabı ve gündem
düzenlenmiştir.

Kanun hükmünde Kararname ile belirlenmiştir ve kurulun
çalışması ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

KURULUN GÖREVLERİ BAKIMINDAN
İç denetim Koordinasyon Kurulu Kamunun mali, uygunluk,
performans, Bilgi İşlem ve sistem denetimlerine yönelik
standartlar ile bu işi gerçekleştirecek iç denetçilerin seçimi ve
çalışma standartlarını belirlemek ve kalitesini izlemek temelli
görevler.
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu uluslararası standartlar
çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarını tespit
etmek, ve uygulamayı yönlendirmek.

TTK tabi olan şirketlerde gerçekleşecek denetim standartlarını,
denetçi seçimini ve çalışma standartları ile Türkiye muhasebe
standartlarını belirlemek.

TEŞKİLATLARI BAKIMINDAN
İç Denetim Koordinasyon Kuruluna ait teşkilat ve yapılanma
yoktur. Sekretarya görevi Maliye Bakanlığına Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğüne Bağlı bir Daire Başkanlığınca
yürütülür.
Kamu Muhasebe Standartları Kuruluna ait Teşkilatlanma
yoktur. Sekretarya görevi Maliye Bakanlığına Muhasebat Genel
Müdürlüğüne Bağlı bir Daire Başkanlığınca yürütülür.

Kurum olarak teşkilatlanmış, Kurum başkanı, yardımcıları,
hizmet birimleri olarak teşkilatlanmıştır.

PERSONEL BAKIMINDAN

Personel istihdam edilmemektedir.

Kurum başkanı Bakanlık Müsteşarı özlük haklarına sahip olup,
kurumda istihdam edilmek üzere yarışma sınavı ile uzman
personel istihdam edilmesi öngörülmüştür.

BÜTÇE BAKIMINDAN
Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurumun
bütçesi 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kurulun bütçesi yoktur. İç denetim uygulamalarının geliştirilmesi
Kontrol Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır
için Dünya Bankasından hibe alınmaktadır.
ve kabul edilir. Ancak, genel bütçeden Kuruma Hazine yardımı
yapılabilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmamız ile, bu güne kadar Kamu İç Denetçileri
Derneği ve İç Denetimin gelişmesi yönünde destek
verenlerin dile getirdikleri, İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun kurumsal yapı ile teşkilatlanması, kanunda yer alan bağımsızlık ilkesi gereğince idari ve mali
özerkliğe sahip olması, yeterli sayı ve nitelikte uzman
personelin burada görev yapması gibi talepler sürekli
olarak dile getirilmiş, hatta bir an önce gerekli ku-
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rumsal yapıların oluşturulmaması halinde reformun
başarıya ulaşamayacağı dile getirilmesine rağmen
bugüne kadar bir arpa boyu yol alınmamıştır.Her seferinde meclise dahi sokulmadan bu düzenlemeler
bürokratlar tarafından tırpanlanmıştır. Bu durumda
da uygulamanın içerisinde olarak bizler özellikle iç
denetim alanında belli meslek gruplarının bu reformun başarısızlıkla sonuçlanmasının arzulandığına
şahit olduk. Kamu yönetiminde hedeflenen kurumsal
yönetimin bu yapılarla sağlanamayacağı bir iç denet-
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çi hassasiyeti ile objektif kriter esas alınarak (Türkiye
uygulamaları), Benchmarking (kıyaslama) yöntemi ile
haklılığını ortaya koyabilmek amaçlanmıştır.
Bu konudaki haklılığımızı ise aynı fonksiyona sahip
olan bir kurumun henüz Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe dahi girmeden güçlü bir şekilde yapılandırılmak
suretiyle ispatlanmıştır. Hazırladığımız tablodan da
anlaşılacağı üzere kurumların arasındaki tek benzerlik fonksiyonlarında bulunmaktadır.

Sonuç olarak, kamu mali yönetimi ile hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi ve kurumsal yönetimin uygulanabilir olması bakımından bir an evvel, İç Denetim
Koordinasyon Kurulu ve Devlet Muhasebe Standartları Kurulunun birleştirilerek hatta İç kontrol merkezi
uyumlaştırmayı da kapsayacak yeniden yapılandırmaların koordinasyonunun sağlanması amacıyla, tıpkı Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu kurumsal yapısında bir kurumun oluşturulması gerekmektedir.

"Kamu yönetimi kendi sorumluluğundaki
kaynakların iyi yönetim ilkeleri
doğrultusunda yönetmek için de en
az özel sektöre göstermiş olduğu ilgiyi
göstermesi gerekmektedir. Bu durumda
kamu yönetimince, kamusal yönetişim
için yapılan düzenlemelerin samimiyeti
ve kararlılığı anlaşılmış olacaktır."
Kamu yönetimi kendi sorumluluğundaki kaynakların
iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetmek için de
en az özel sektöre göstermiş olduğu ilgiyi göstermesi
gerekmektedir. Bu durumda kamu yönetimince, kamusal yönetişim için yapılan düzenlemelerin samimiyeti ve kararlılığı anlaşılmış olacaktır. Nitekim kamu
kaynaklarının stratejik olarak tahsisinin sağlanması,
etkin ve paydaşlara güvence sağlayacak bir biçimde
yönetilmesi, bütçe ve muhasebe uygulamalarının
uluslar arası standartlara uygun olarak oluşturulması ve uygulanması ile nakit akışlarının takip edilebilirliği, ekonomiye yerinde müdahale edilmesi , iç ve
dış borçlanma ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi
yoluyla faiz oranlarının dengede kalmasının sağlanması gibi konularda doğru karar vermeyi sağlayacak
ve makro anlamda ülke ekonomisinin de en az riskle yönetilmesi sağlanacaktır. Ayrıca kamusal yönetişimin iyi bir şekilde uygulanması halinde ekonomik
göstergeler konusunda yerli ve yabancı yatırımcılar
açısından güvence oluşturması ve ekonomik imaj ve
itibar anlamında da getirileri olacaktır.Kamu ve özel
sektör kurumsal yönetim çalışmaları aslında bir bütündür ve aynı istikamette ve aynı yapı ile desteklenmesi gerekmektedir.
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MALİ YÖNETİM
REFORM SÜRECİNE
İLİŞKİN EKSİKLİKLER
VE ZAAFLAR!

ÖZET: Bu makalede, Türkiye’de gerçekleştirilen mali
yönetim reform süreci bağlamında yaşanan belirsizlikler ve eksiklikler ile başarılı bir reform sürecinde nelerin yapılması gerektiği; reform ile getirilen yeni yapı
ve anlayışın geleneksel bürokratik sistemde oluşturduğu direnç; reformun temelini oluşturan kamu mali
yönetim ve kontrol kanununun, genel olarak neleri
kapsadığı ve hedefleri; mali reformun içsel ve dışsal
dinamiklerinin analizi ve bu dinamiklerin reform sürecine olan etkileri; mevcut bürokrasinin reforma bakışı
ve reform sürecinde meydana gelen belirsizlik ve zaafların neler olduğu ile çözüm yolları, gibi hususlara yer
verilecektir. Son olarak ise; Türkiye’de gerçekleştirilen
mali yönetim reformunun hayata geçirilmesinde iç dinamiklerden daha çok, dış dinamiklerin etkili olduğu;
ve bu durumun da bazı komplikasyonları doğurduğu
ifade edilerek, sorunlara ilişkin olarak ne yapılması
gerektiğine ilişkin hususlara kısaca yer verilecektir.
ANAHTAR KELİMELER: Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Mali Yönetim Reform Süreci, Geleneksel Bürokrasi, Yeni Kamu Yönetimi
1- GİRİŞ

Ziya ALP
İç Denetçi,
Marmara Üniversitesi
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Özellikle 1980’li yıllardan itibaren demokrasi söylemi
tüm dünyada yaygın bir hal almış ve sivil toplum örgütleri, devlet kurumları karşısında etkin bir pozisyon
elde etmiştir. Bununla birlikte, uluslararası sistemin,
tarafı olduğu sözleşmeler vasıtasıyla ulus devletlere bir takım yükümlülükler yüklemesi; temel hak ve
özgürlüklerin birey hesabına öncelikli bir konu olarak
ön plana çıkması; yönetilen ve aynı zamanda edilgen
bir konumda bulunan halkın, kendisine ait olan kaynakların devlet erki tarafından yönetilmesi sürecine
daha etkin bir şekilde katılmak istemesi gibi unsurlar;
devlet mekanizması içinde yer alıp, ihtiyaca cevap verebilecek ve aynı zamanda uluslararası bir niteliği ve
boyutu olan, bir kontrol ve denetim mekanizmasını
gerekli kılmıştır.
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Bu ihtiyacın ortaya çıkardığı reform hareketleri, özellikle 1980’lerden bu yana hakim hale gelen yeni kamu
yönetimi (new public management) yaklaşımı çerçevesinde gerek dünya genelinde gerekse Türkiye’de
büyük bir ivme kazanmıştır. Kamu yönetimi alanında
gerçekleştirilen reformlara kuramsal temel oluşturan
yeni kamu işletmeciliği yaklaşımı, verimlilik, etkililik,
ekonomiklik gibi temel ilkeler etrafında kamu yönetiminin performans yönetimini esas alan, sonuca ve
hedefe odaklanmış, yerel ve yerinden yönetime ağırlık veren bir anlayışla yönetilmesini öngörmektedir.
Bu yaklaşım doğrultusunda kamu mali yönetimi alanında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimin esas unsurları; kamu kaynaklarının öncelikli
kamu hizmetlerine ayrılması, tahsis edilen kaynakların tespit edilen amaçlara uygun, etkin, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, ilgili idarelere ve bunların harcama birimlerine, bütçenin hazırlanması ve
uygulanması aşamalarında daha fazla yetki verilmesi,
faaliyetlerin esnekliğinin arttırılması ve kaynakların
yönetilmesi sürecinde hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması, gibi hususlardır.1
Aynı dönemde, Dünya’da ve Türkiye’de meydana
gelen değişim ve dönüşümler kamu yönetimi aygıtını da derinden etkilemiştir. Bu noktada, 1999 yılında Helsinki Zirvesinde AB’ne aday ülke olarak kabul
edildikten sonra Türkiye’de, mali yönetim ve kontrol
alanını düzenleyen yasal mevzuatın AB mevzuatıyla
uyumlaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 2000’li yılların başından itibaren IMF ve
Dünya Bankası ile yürütülen anlaşmalar çerçevesinde
kamuda iç denetim ihtiyacının farkına varılmış ve AB
müktesebatına uyum sürecinde, üye ülkelerin bütçe
uygulamalarında standart bir uygulama olan “Kamu
İç Mali Kontrol” sisteminin ülkemizde de uygulanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, kamu maliyesinde
bir reform olarak nitelenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir.2
Kanun gerekçesine göre daha etkin, ulusal program
ve diğer resmi belgelerde yer alan uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun bir mali yönetim ve
1
2

DPT, Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi,
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara 2006,
s. 8
Yasin Sezer ve Tamer Kavakoğlu, “Denetimin Denetişime Evrilmesi”, Denetişim Dergisi, Sayı: 6, s. 42
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kontrol yapısı amaçlanmıştır. 5018 sayılı kanun stratejik planlar, performans esaslı çok yıllı bütçeler, mali
saydamlıkla ilgili düzenlemeler, iç ve dış denetimin
birbirinden ayrılması gibi, bir dizi mekanizmayı içermektedir. Bu mekanizmalar ile siyasi ve idari sorumluluğun ayrıştırılması, bütçe uygulama sürecine siyasi
müdahalelerin engellenmesi amaçlanmıştır.3
Bu makalede, özellikle Türkiye bağlamında ve 5018
sayılı Kanun özelinde gerçekleştirilen reform süreci
analiz edilecektir. Bu analiz yapılırken, önce Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu genel olarak ele alınacak, daha sonra ise buna ilişkin reform süreci bir
bütün olarak değerlendirilecektir. Ayrıca reform sürecine ilişkin eksiklikler ve belirsizlikler ifade edilerek,
nelerin yapılması gerektiğine işaret edilecektir. Son
olarak ise reform ihtiyacının ve dinamiklerinin iç ve
dış faktörler açısından değerlendirilmesi yapılarak,
mevcut komplikasyonlara ve bu komplikasyonların
doğurduğu sorunların çözümüne yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği hususlarına yer verilecektir.
2- MALİ YÖNETİM REFORMUNA ESAS TEŞKİL EDEN
5018 SAYILI KANUNA GENEL BİR BAKIŞ
5018 sayılı kanun devletin ve mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması sürecinde çok temel bir
düzenleme niteliğini haizdir. Yasanın diğer önemli bir
niteliği ise mali yönetimin temel kanunu olan 1050
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu yürürlükten
kaldırması ve onun yerine geçmesidir.4 Eski Kanun yasama, yürütme ve yargı organları olarak isimlendirilen kuruluşları kapsamaktaydı. Bunların ortak özelliği
genel bütçeli olmaları ve tümünün devlet tüzel kişiliği
içinde erimiş olup ayrı tüzel kişiliklerinin bulunmamasıydı. Yeni kanun ise merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemini
düzenlemektedir. Görüldüğü üzere yeni kanun, kapsamını uluslararası standartlara uygun olarak çok geniş olarak belirlemiştir.
3
4

DPT, Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi,
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara 2006,
s. 66
Selime Güzelsarı, Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü
Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2008, s. 242
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Bu kanunla birlikte bütçe kapsamı genişleyecek ve
böylece bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinlik artacak; mali yönetimde şeffaflık sağlanacak;
hesap verme mekanizması ile harcama sürecindeki yetki-sorumluluk dengesi daha sağlıklı bir şekilde oluşturulacak ve etkin ve standartları olan bir iç
kontrol mekanizması kurulacaktır. Böylece kamu
idarelerinin bütçe yapma ve uygulama sürecindeki
etkinlikleri artacaktır.5 Şunu da unutmamak gerekir
ki; iç kontrol mekanizmasının etkinliğinin değerlendirilmesi çok önemli olup, bunun yerine getirilmesi iç
denetim müessesesi ile gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bu yasanın özellikle denetim sistemine yaptığı
en büyük katkı; iç denetim kurumunun kendisi ve bu
kurumun iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirme işlevidir.
Daha önceki düzenlemede harcama yapmaya yetkili
görevli ile bu harcamadan sorumlu kişi uygulamada
farklı kişilerken, yeni uygulamada söz konusu yetki
ve sorumluluk tek kişide birleştirilmiştir. Böyle bir düzenleme ile yetki-sorumluluk dengesi etkin hale getirilerek, harcamaların kontrol altında tutulması amaçlanmıştır.6 Eski sistemde harcama yetkisi, kurumun
en üst görevlisi olan ita amirlerinde iken; sorumluluk
ise, harcama yapma yetkisi olmadığı halde sayman ve
tahakkuk memurlarının üzerinde idi. Bu dengesizlik
yeni yasayla birlikte düzeltilerek, yetki kime verildiyse sorumluluğunda ona ait olduğu anlayışı getirilmiş
ve böylece yetki-sorumluluk dengesi sağlıklı bir biçimde kurulmuştur.
Yeni kanunla birlikte, her bir harcamacı kamu idaresinin görev, yetki ve sorumlulukları ”yönetim sorumluluğu” esası altında arttırılmış ve Maliye Bakanlığına
sadece merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu yerine
getirme görevi verilmiştir.7 Başka bir ifadeyle, kamu
idarelerinde oluşturulan mali hizmetler birimleri va5
6

7

Ya da en azından kanunun yapılmasındaki görünen maksadın
bunları gerçekleştirmek olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak uygulamada kamu yönetimi kültürümüzü ve yönetim
anlayışımızı dikkate aldığımızda bu dengenin gözetilip gözetilmeyeceği tartışmalıdır. Örneğin, Belediyelerde üst yönetici olan Belediye Başkanlarının harcama yetkilileri karşısında
üstün konumu ve mutlak otoritesi bu dengenin sağlanması
önünde önemli bir engeldir.
İlerleyen kısımlarda 5018 sayılı yasa öncesi uygulama ile yeni
uygulamanın karşılaştırıldığı bölümde bu konu ayrıntılandırılmıştır.
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sıtasıyla mali yönetim ve kontrol fonksiyonunun idarenin kendi yönetim sorumluluğu altında yürütülmesi anlayışı esas alınmıştır.
Örneğin, bu doğrultuda kamu kurumları bünyesinde
bulunup Maliye Bakanlığına bağlı olan maliye başkanlıkları ve bütçe dairesi başkanlıkları kaldırılmıştır.
Bu durum yeni kanunun, mali yönetim ve kontrol sorumluluğunu, idarelerin bizzat kendisine vermesinin
somut bir göstergesidir.
Diğer yandan, Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt
dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanılması ve denetimi de uluslararası anlaşmaların
hükümleri saklı kalmak şartıyla 5018 sayılı kanun
hükümlerine tabi kılınmıştır. Merkezi yönetim kapsamında yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
ise kanunun sadece bazı maddelerine tabi tutularak,
özerk yapılarının korunması8 amaçlanmıştır.9 Ayrıca il özel idaresi ve belediyelerin şirketleri ile köyler
ve köylerin kendi aralarında teşkil ettikleri birliklerin
kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin kapsamı dışında bırakılmış olduğu görülmektedir.10
Kanun kapsamı dışında bırakılan kamu idareleri
şunlardır: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar (mali
özerkliklerinin korunması amacıyla Kanunun 3’üncü
maddesinde sayılanlar hariç); Kamu İktisadi Teşebbüsleri; Belediye İktisadi Teşebbüsleri; T.C Merkez
Bankası; Kamu Bankaları (Ziraat ve Halk Bankası);
Kamu görevi veya hizmeti gören dernek ve vakıflar;
5018 sayılı kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı kanunla yapılan düzenleme sonucu kapsam dışına çıkartılan kuruluşlar (TRT, TOKİ, TMSF gibi).
Ayrıca bu yasayla birlikte, denetim sisteminde de,
büyük değişiklikler yaşanmıştır. Esasen kamusal faaliyetler üç yönden denetime tabi tutulur. Bunlardan
birincisi kamuoyunun gözetim ve denetimidir. İkincisi
parlamentonun doğrudan denetimi ya da onun adına
8

Bu kurumlar, 5018 sayılı Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17,
18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 76
ve 78 inci maddelerine tabi tutulmuşlardır. Dolayısıyla bu
kurumlarda kanun kapsamında yer alan iç denetim sistemi
öngörülmemiştir.
9 M. Sait Arcagök ve Ertan Erüz, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Sistemi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ankara, 2006, s. 30
10 M. Sait Arcagök ve Ertan Erüz, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, , s. 32
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dış denetim organlarınca yapılan denetim faaliyetidir.
Üçüncüsü ise; kamu idaresinin kendi iç dinamiklerinden hareketle kendi kendisini denetime tabi tutmasıdır. Özellikle 20. yüzyılda denetimin iç denetim ayağı
büyük önem kazanmış; bu bağlamda birçok reform
hareketi gündeme gelmiştir.

"2000’li yıllara geldiğimizde özellikle
finans ve denetim alanında yaşanan bir
takım yolsuzluklar ve bu yolsuzlukların
neden olduğu krizler, devletin özel
sektöre müdahalesini zorunlu kılmış;
tüm bu yaşananlar ise devlet anlayışının
(en azından teorik düzeyde)
yeniden tartışılmaya başlanmasına
neden olmuştur."
Kara Avrupa sisteminden etkilenen Türkiye’de mali
yönetim ve denetim alanında hali hazırda köklü bir
teftiş geleneği mevcuttur. Günümüze kadar, idari ve
mali denetim, kurumların ilgili denetim birimleri tarafından; harcama sonrası mali denetim ise Maliye
Bakanlığı denetim elemanlarınca mevzuata uygunluk
açısından icra edilmiştir. Sürekli ve disiplinli bir denetim mekanizması kurulamamış; ağırlıklı olarak birim,
olay, kişi ve işlem odaklı bir denetim anlayışı etkili olmuştur. Özellikle risk yönetimi ile performans denetiminin gerçek anlamda gerçekleştirildiğini söylemek
mümkün değildir. Ve sonuç olarak; denetim sistemi,
kamu kaynaklarının sağlanması ve değerlendirilmesi
çerçevesinde kendisinden beklenen işlevi yerine getirememiş ve bu açıdan da birçok eleştiriye maruz
kalmıştır.11
3- REFORM SÜRECİNİN ANALİZİ
3.1- Reform Zemini
Reformlar12 belirli bir devlet anlayışı temelinde or11 Bkz. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık” Özel İhtisas Komisyonu Raporu.
12 Bu arada şunu da söylemek gerekir ki; sıklıkla yapılan hatalardan birisi, yeniden yapılandırma ile reform kavramlarına

60

ganize edilirler. Bir toplumda devletin görev ve rolü,
öncelikle o toplumun devlet anlayışı ile şekillenmektedir. Bu durumun sonucu olarak, Batı Avrupa’da yakın zamanlarda birbirine karşıtlık gösteren iki devlet
anlayışı kendini göstermektedir: Sosyal devlet düşüncesi ve Yeni Liberal devlet anlayışı. Bu anlayışlar devletin şekli yönünü belli bir çerçeveye oturtmuş; devletin değişik stratejilere yönelmelerine yol açmıştır.
Bu nedenle, 60’lı ve 70’li yıllarda devletin genişleyen
büyümesi “sosyal devlet” düşüncesi tarafından şekillendirilmiştir. Diğer yandan 80’li yıllardaki özelleştirmenin yükselmesi ise, Neo-Liberal devlet anlayışının
bir zorlamasıdır.13 Ancak, 2000’li yıllara geldiğimizde
özellikle finans ve denetim alanında yaşanan bir takım yolsuzluklar ve bu yolsuzlukların neden olduğu
krizler, devletin özel sektöre müdahalesini zorunlu
kılmış; tüm bu yaşananlar ise devlet anlayışının (en
azından teorik düzeyde) yeniden tartışılmaya başlanmasına neden olmuştur.
Günümüzde ise kamu yönetimini değişim yönünde
zorlayan üç temel eksen söz konusudur. Bunlardan
birincisi; kamu harcamalarının bütçe üzerine getirdiği yükler ve bütçe açıklarının mali sistem üzerinde yol
açtığı gediklerdir. İkincisi; bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı gelişmesidir. Üçüncüsü ise; toplumsal
taleplerin artması ve çeşitlenmesi neticesinde kamu
yönetiminin performansının yetersiz kalmasıdır. Dolayısıyla kamu yönetimi reformu da, iki temel esas
üzerinde şekillenmektedir. Birincisi devletin rolü
olarak da bilinen, kamu yönetiminin görev alanının
belirlenmesidir. İkincisi ise, bu görevlerin ne şekilde
yapılacağıdır. Bu itibarla ne yapmalı ve nasıl yapmalı
sorularından hangisine öncelik verileceği reformun
temel stratejisini belirlemek adına zorunludur.14
aynı anlam ve işlevi atfetmek olmaktadır. Halbuki, yeniden
yapılandırma kendi başına bir reform olmayıp reforma yönelik bir adımdır sadece. Zira reforma tabi kurumlar salt yapıdan oluşmazlar. Mevcut yapının işlemesi ve bu işleyişe ilişkin
ilkeler, kurallar, gelenekler ve örgütsel kültür de kurumların
bir parçasıdır.
13 Mehmet Özel, “Devletin İşlevsel Dönüşümü ve Genel Kamu
Yönetimi Üzerine Etkileri”, Editör: Mehmet Özel ve Veysel
Eren, Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi, Çizgi Kitabevi, 1.Baskı,Ocak 2008, s.151
14 Osman Yılmaz, Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve
Ülke Deneyimleri, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı, Şubat 2001, s. 91, http://ekutup.dpt.gov.tr/
kamuyone/yilmazo/reform.pdf (Erişim: 14 ARALIK 2011)
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Elbette ki, köklü kurumsal ve yapısal reformlar için
müsait siyasal zemini meydana getirmek çoğunlukla,
şu ya da bu türden –ister savaş ya da yabancı ülkelerin baskısı gibi dış kaynaklı, ister devrim ya da ekonomik çöküş gibi içeriden olsun- çeşitli krizlere sebep
olur. Her yeni kurumsal düzenleme, kazananlar yarattığı gibi kaybedenler de yaratır.15 Özel sektör anlayışıyla karşılaştırdığımızda, kamu kesiminin maruz
kaldığı en büyük handikap; özel sektör, merhametsiz
Darwinci bir rekabet ve seleksiyon sürecine girerken,
kamu idarelerinin böyle bir tecrübeden mahrum kalmasıdır.16
Kuşkusuz köklü bir değişim sadece resmi kurallar üzerinden sonuca ulaştırılamayacaktır. Modern anayasal
hükümetler ve hukuk düzeni, çoğunlukla Aristo’ya atfedilen “insanlar tarafından değil yasalar tarafından
idare edilmek” sözünde belirtildiği gibi, devlet erkinin kullanılmasındaki takdire bağlılığı sınırlandırmak
için kasten kurulmuştur.17 Ancak bu yeterli değildir.
Günümüzde kamusal faaliyetlerin meşruluğu, onların hukuki ve politik rasyonelliğinin yanı sıra ekonomik rasyonelliğine ve sorun giderme kapasitesine de
bağlanmaktadır.18 Yani sadece hukuki ve idari yapıyı,
rasyonel bir yöntemle düzenlemek yeterli değildir. Bu
yapıyı ayrıca mümkün olan en etkin şekilde işletmek
ve bunun sonucunda mevcut sorunlara pratik çözümler getirebilmek gerekir. Aksi takdirde meşruluğunu
sağlayamayan siyasal iktidar ve reform sürecinde etkin olan devletin diğer kurumları, toplumsal kesimler
tarafından gayri meşruluk ve kuralsızlık eleştirisiyle
karşılaşacaktır. Böylece devletin meşruiyet zemini
sorgulanır hale gelecek ve devlet aygıtının tabii bir
işleyişle kendi varlığını devam ettirmesi, ancak geçici
bir süre için mümkün olabilecektir.
Sadece anayasaları, kanunları ve diğer mevzuat düzenlemelerini kapsayan bir reform, istenilen neticeyi
15 Francıs Fukuyama, “Devletin inşası: 21.Yüzyılda Dünya Düzeni
ve Yönetişim”, Çev. Devrim Çetinkasap, Remzi Kitabevi, 4.Basım, Nisan 2008, s.46-47
16 Francıs Fukuyama, A.g.e s.102
17 Fukuyama Francıs, Devletin İnşası : 21. Yüzyılda Dünya Düzeni ve Yönetişim, Çev.Devrim Çetinkasap, Remzi Kitabevi,
4.Basım, Nisan 2008, s.90
18 Veysel Eren, “Devletin Yapısında ve İşlevlerinde Değişim –
Yönetsel ve Siyasal Liberalizasyon”, Editör: Mehmet Özel ve
Veysel Eren, Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi, Çizgi Kitabevi, 1.Baskı,Ocak 2008, s.79
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vermeyecektir. Önemli olan sistemin işleyişi ve sorun
çözme kapasitesi üzerinden köklü ve esaslı bir dönüşümü gerçekleştirebilmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için de öncelikle Kamu Yönetiminin faaliyetlerini hangi amaçlara yönelik olarak sürdürdüğü ve bu
amaçların günümüzde geçerliliğini koruyup korumadığı; içinde bulunulan koşulların gerekli kıldığı amaç
ve hedeflerin neler olduğunun belirlenmesi gerekir.
Diğer yandan yapısal reformlara yönelik talebin yetersiz olması, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki
kurumsal gelişmenin önündeki en ciddi engeldir. Bu
çeşit bir talep, genellikle krizlerin ya da reformlara
kestirme bir yol sunan olağanüstü koşulların bir ürünü olarak ortaya çıkar. Eğer güçlü bir iç talep yoksa
kurumsal talep dışarıdan gelebilir.19 Aslında Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin birçok yapısal reformu dış
dinamiklerin etkisiyle gerçekleştirmesinin arkasında
yatan sebep, böyle bir gerekliliğin ve mecburiyetin
olmasıdır diyebiliriz. Eğer iç dinamikler köklü ve esaslı
bir dönüşümü yapmaya yetecek kadar güçlü ve aynı
yönde hareket etme kabiliyet ve iradesine sahip değilse, birbirleriyle çatışan ekonomik ve siyasal çıkarlar, uzlaşma gerektiren büyük çaplı yapısal reformların gerçekleştirilebilmesinin önündeki en büyük engel olacaktır.
Güler’e göre; Türkiye, kamu yönetimi reform politikasını oluşturma bakımından büyük oranda bağımsız
ve kurucu bir aktör olmamıştır. Yani yerli toplumsal
güçler ve kurumlar, bu politikanın yapıcısı değil, uzantısı ve ikincil bir dinamiği konumundadır. Dolayısıyla
birincil dinamik konumundakileri yönlendirme ya da
politika oluşturma sürecine katılma noktasında, herhangi bir insiyatif sahibi değildir. Bu itibarla, reform
politikası sürecinde yer alan birincil ve ikincil unsurların doğru ve açık bir şekilde tespit edilmesi, kamu reformlarının bilimsel açıklaması ve analizi bakımından
çok önemlidir.20
Her şeye rağmen 5018 sayılı kanun, geçmiş düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alındığında
Muhasebe-i Umumiye Kanununa ait birçok eksikliği
19 Francıs Fukuyama, A.g.e., s.50
20 Birgül A. Güler, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet-Eleştirel Hukuk Dergisi, Sayı: 2, Nisan-Haziran
2004, s. 30
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ve sorunları giderme kapasitesine sahiptir. Bununla
birlikte bu durum yeni yasanın da bir takım eksiklikleri ve problemleri olmadığı anlamına gelmemektedir.
Fakat mevcut sistemde yer alan bazı sorunlu alanlarda, değişiklik veya revizyon yapılabilmesi, kurumsal
taassuplar, şahsi çıkar yaklaşımları, grup menfaatlerini muhafaza etme güdüsü gibi sebepler nedeniyle
mümkün olamamaktadır. Bu engeller aşıldığı takdirde tam anlamıyla arızasız bir mali yönetim ve kontrol
sistemini kurmak mümkün olabilecektir. Türk bürokrasisinin yapısı, kurumlar arası güç dengeleri, çıkar
çevrelerinin kanun yapma sürecine müdahil olması
gibi hususlar, yapılması gereken bazı düzenlemelerin
gerçekleştirilebilmesini engellemektedirler.21
Elbette ki, küreselleşen ve küçük bir mahalleyi andıran dünyamızda, tüm dünyayı ilgilendiren genel, yapısal ve konjonktürel dönüşümlerden etkilenmemek
mümkün değildir. Ya bu dönüşümü kendi hesabımıza
en az zararla ve en fazla faydayla değerlendireceğiz;
ya da yaşadığı çevrede meydana gelen her türlü değişime karşı kendi kabuğuna çekilen bir kaplumbağa
misali, kendimizi dış dünyaya kapatarak bu şekilde
hayatta kalmaya çalışacağız. Tarihi geçmişimiz ve
yaşadığımız coğrafya dikkate alındığında ikinci şık
mümkün olmadığına göre yapılması gereken; mevcut
çıkarlarımızı ve kırmızı çizgilerimizi22 esaslı bir unsur
olarak dikkate almak suretiyle değişim ve dönüşüme
ayak uydurmak ve hatta bu değişimi kendi lehimize
dönüştürmeye çalışmak; değişimden etkilenmekle
beraber aynı zamanda, onu etkileme ve yönlendirme
gayreti içinde olmaktır.
3.2- Reform İhtiyacının Gerçekliği
Geçmişten günümüze, devletin üniter yapısının tehlikeye düşmesi ihtimaline karşı, kamu yönetiminde
merkeziyetçi bir anlayış benimsenmiştir. Dolayısıyla
tüm kamusal faaliyetlerin tek bir elden idare edilmek
istenmesi, şişkin, ağır, etkisiz ve verimsiz bir bürokrasinin oluşmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, toplum
nezdinde kamu yönetiminin büyük sorunları olduğu
ve bu sorunların çözülmesi için acilen bir şeylerin yapılması gerektiği yönünde bir ihtiyaç/inanç oluşmuş21 Ekrem Candan, “Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin
Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi ve 5018 Sayılı Kanun İle
Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler (II)” Vergi Dünyası,
Sayı:296, Nisan 2006, s.178
22 Ulusal ekonomik çıkarların gözetilmesi anlamında.
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tur. 23 Zira, 2009 yılında Uluslar arası Şeffaflık Örgütü tarafından açıklanan 2008 Yılı Yolsuzluk Algılama
Endeksine göre; Türkiye’nin 4.6 oranıyla 180 ülke
arasında Polonya ve Ukrayna ile birlikte 58’inci sırada yer alması denetim sisteminin de kendisini kritiğe tabi tutmasının gerekliliğini açık bir şekilde ortaya
koymaktadır.24
Ancak, bir kesim görüş sahipleri, meseleyi sadece
hukuki ve mali faktörlere indirger iken, diğerleri ise
siyasi argümanları tek belirleyici faktör olarak kabul
etmektedirler. Bu bağlamda yapılan subjektif değerlendirmeler esasen politik görüşlerdir. Her iki tarafta, meseleyi kendi pencerelerinden değerlendirirken
politik (bir anlamda; gerçeği olduğu gibi değil de, bir
takım hesaplar doğrultusunda olmasını istedikleri
şekilde göstermek; var olan gerçeğin sadece bilinmesini istedikleri bölümü kadarını ifade etmek; mevcudun koordinatlarını, bulunulan konumdan/taraftan/
açıdan yola çıkarak belirlemek; var olanı, bilinçli bir
stratejinin gerektirdiği şekilde manipüle etmek…v.s)
hareket etmektedirler. Yapılması gereken şey ise, reformun ardında yatan bütün sebepleri ve argümanları bir arada değerlendirmek ve reel olanı spekülatif
değerlendirmelerle gözden kaçırmamaktır.
Başka bir görüşe göre ise; iç denetim açısından ele alınan mali reform, sadece reel bir ihtiyacın hissedilmesi
ya da buna gereksinim duyulması nedenleriyle salt içsel dinamiklerin harekete geçirmesiyle değil, bununla
birlikte AB ile müzakereler çerçevesinde ve başat siyasi
politikaların öyle gerektirmesi nedeniyle hayata geçirilmiştir. Zira, genel idari reform koşulunun AB tarafından ilk kez 2001 raporunda açıkça dile getirilmesinin
ardından, Türkiye’nin aynı yıl Dünya Bankası’ndan mali
sektör ve kamu sektörüne yönelik orta vadeli reform
programları gerçekleştirmek amacıyla ‘program amaçlı mali sektör’ ve ‘kamu sektörü uyum’ kredilerini alması, genel idari reformun manivelasının, ya da itici
gücünün, bir bakıma alınan bu finansal teşviklerin olduğunu düşündürmektedir.25 Örneğin; IMF’den alına23 Mehmet Özel, “Küreselleşme Sürecinde Türk Kamu Yönetimi
ve Yeniden Yapılanma”, Editör: Mehmet Özel ve Veysel Eren,
Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi, Çizgi Kitabevi, 1.Baskı,Ocak 2008, s. 242
24 Yasin Sezer ve Tamer Kavakoğlu, “Denetimin Denetişime Evrilmesi”, Denetişim Dergisi, Sayı: 6, s. 48
25 A. Argun Akdoğan, Türk Kamu Yönetimi ve AB (Karşılaştırmalı
Eleştirel Bir İnceleme), TODAEİ, No:342, Ocak 2008, Ankara, s. 177
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cak 340 milyon dolarlık kredinin serbest bırakılmasının
ön koşulu, 5018 sayılı kanunun çıkarılması olarak belirlenmiştir. Ayrıca ortaya çıkan bir gerçek de şudur ki;
Maliye Bakanlığı 1050 sayılı kanun ile mali yönetimin
merkezi koordinasyon kurumu iken 5018 sayılı kanun
ile yalnızca muhasebe kayıtlarını tutan, bütçe sürecini
kendisine bildirilen bilgi ve belgeler üzerinden izleyen,
sisteme hiçbir müdahale yetkisi bulunmayan bir muhasebe ve istatistik birimi haline getirilmiştir.26 En azından resmi belgeler üzerinden çekilen resim, sınırlı bir
fonksiyonun varlığını göstermektedir.
Öyle anlaşılıyor ki; her ne kadar bu sisteme duyulan
ihtiyaç reel olsa bile bu reforma ilişkin uygulama sürecine geçişin manivelası ve belirleyicisi, idari ve mali
faktörler kadar belki de onlardan daha fazla siyasi ve
politik faktörler olmuştur; ya da en azında öyle bir
görüntü oluştuğu muhakkaktır.
Her şeye rağmen, mali reformun reel bir ihtiyaç olduğu muhakkaktır; ancak bu ihtiyacı karşılayacak olan
reform, daha önceki paragraflarda da ifade edildiği
üzere sonuç olarak belli bir küresel politik görüşün ve
anlayışın etkisi ve yönlendirmesiyle gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla yapılması gereken; politik sürecin bu
reforma olan olumsuz etkilerini, yeniden yapılanmanın eksikliklerini, handikaplarını ve çelişkilerini tespit
ederek, sistemin işleyişini kendi rayına oturtmaktır.
3.3- Geleneksel Bürokratik Yapının Reforma Bakışı
Reform, kamu mali yönetiminin genelinde yapı ve süreçleri etkileyerek yönetim kültürünün değişim ve dönüşümünü de zorunlu kılmıştır. Kişisel ve kurumsal açıdan reformdan olumsuz etkilenme endişesiyle reforma karşı bir direncin oluşacağı, ve bu direncin reformu
temel ekseninden saptırabileceği riski, özellikle reform
yapıcılar tarafından daha işin başında dikkate alınmalı;
risk yönetim süreci içerisinde minimize edilmelidir27
İşte bunun için de, reformun kurumsallaştırılması zorunludur. Esasen bu noktadaki en önemli zorluk, kök26 Kamil Karatepe, Anglo-Sakson Denetim Sistemi Çökerken
Türk Denetim Sisteminin “Anglo-Saksonlaştırılması” Üzerine
Bir İnceleme, Ankara Üniv. Yay. No: 242, Ed. Barış Övgün, Ankara 2009, s.212
27 DPT-Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi,
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2006, s.92
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lü değişimlerin yaşanacağı uzun süre boyunca, reformun olmazsa olmaz koşulu olan siyasal ve bürokratik
sahiplenme ve desteğin sağlanabilmesidir. Kamu yönetimi sistemi durağan olmadığına göre sistemi işleten kamu çalışanları’nın da sürece olumlu katkısının
sağlanması ve değişime set olan örgütsel kültürün
revize edilmesi büyük önem arzetmektedir.28 Tam da
bunun için; reform sürecinin her aşamasında reforma
konu kurumlara ilişkin tüm aktörleri bilgilendirmek
ve hatta sürecin içine dahil etmek gerekir. Böylelikle,
reformun kapsamı dahilindeki tüm aktörler reform
sürecini içselleştirmek suretiyle sahiplenecekler; yapılan değişim ve dönüşüm hamlelerine karşı çok fazla
bir direnç göstermeyeceklerdir.
Bununla birlikte 5018 sayılı kanun kapsamının geniş
olması ve bu kapsamda çok sayıda kamu idaresinin
bulunduğu dikkate alınırsa merkezi uyumlaştırma
birimlerinin29 idari yapıları ve kurumsal kapasitelerinin yeterli olduğunu söylemek çok zordur. Zaten bu
tespit, AB ilerleme raporlarında da yer almaktadır. Bu
nedenle söz konusu merkezi uyumlaştırma birimleri
organizasyonel ve fonksiyonel olarak daha güçlü ve
etkin bir yapıya kavuşturulmalıdır.
3.4- Mali Yönetim Reformu ve Yapısal Sorunlar
Mali yönetim reform süreci kritik edildiğinde, esasen
adem-i merkeziyetçi bir anlayışın etkili olduğu görülecektir. Kamu idarelerine mali yönetim ve kontrol
alanında insiyatif tanınması, bu anlayışın bir göstergesidir. Ancak, genel olarak kamu yönetimi sistemi
merkezi bir özellik taşımakta olup; bu durum uyumsuzluklara sebep olmaktadır. Örneğin; özel bütçeli
idarelerden olan Üniversitelere aktarılan bütçelerin
kullanılması sürecinde, merkezi vesayetin sıkı bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Öyle ki zikredilen
özel bütçeli kurumlar kendilerine aktarılan bütçe üzerinde tam bir tasarruf hakkına sahip olmayıp; merke28 Osman Yılmaz, Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve
Ülke Deneyimleri, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı, Şubat 2001, s. 93, 94, http://ekutup.dpt.gov.
tr/kamuyone/yilmazo/reform.pdf (Erişim: 14 ARALIK 2011)
29 İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi: İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU-İDKK; Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi
Uyumlaştırma Birimi: MALİ YÖNETİM VE KONTROL DAİRESİBütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde 22 adet
daireden birisi.
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zi yönetimin bu yöndeki direktiflerini dikkate almak
suretiyle işlem yapmak durumundadırlar.
Bu nedenle, mali yönetim reformuna esas olan 5018
sayılı Kanun’un adem-i merkezi mantığıyla, kamu yönetimine hakim olan merkezi yönetim anlayışının,
optimum denge seviyesinde uyumlaştırılması zorunludur. Bu uyumun sağlanabilmesi ise, ilgili mevzuat
değişikliklerinin belli bir eşgüdüm içinden gerçekleştirilebilmesiyle mümkün olacaktır.
Elbette ki reformun sadece mali alanda ve özelde de
denetim alanında yapılması yeterli değildir. “Reform
yapmaya, yönetimden başlamak gerekir. Yönetimin
kodlarında bir değişime gitmeksizin, yeni bir denetim
modelini sisteme monte etmeye çalışmanın sağlıksız
olduğu açıktır. Yönetimde kapalılığın esas, şeffaflığın
istisna olduğu ve hesap verebilirliğin çok uzaklarda bir
ütopyaya dönüştüğü atmosferde, iç denetimin misyonu, yel değirmenleriyle savaşmaktan ibaret olacaktır.”30
Örneğin; iç denetim müessesesinin temeli, yapısal ve
kurumsal nitelikli bir kısım problemlerin üzerine kurulmuştur, denebilir. Zira, kamu yönetimi reformu temel kanununda düzenlenmesi gereken denetim sistemi, bu kanun yasalaşmadığı için revize edilememiş
ve iç denetim sistemi, eski yapı üzerine adeta iliştirilmiştir. Eski ve yeni hali hazırda bir arada bulunmakta;
denetim sistemi bir bütün olarak ele alınıp reforma
tabi tutulamamaktadır. Bu sebeple iç denetimin sağlıklı bir işleyişe sahip olması zor gözükmektedir.31 Bunun çözümü için, kamu yönetiminde gerçekleştirilen
reform süreçlerinin yönetiminde ve farklı alanlarda
yürütülen reformlar arasında aynı yönde ve güçlü bir
uyumun sağlanması gerekmektedir. Yani reform sürecinde koordinasyonu sağlayacak uzman bir birimin
görev alması çok önemlidir.

kamu yönetiminin tümüne yönelik reformun gerçekleştirilemeden onun sadece bir unsuru olan denetim
alanında reform yapılması; bürokratik aygıtın geleneksel yönetim kültürünün etkisi altında çağdaş yönetim kültüründen yeterince yararlanamaması, gibi
sebepler dolayısıyla mali reform sürecinin etkin ve
doğru bir şekilde yürütüldüğünü iddia etmek güçtür.
Elbette ki model alınan ülkelerdeki kaynaklardan yararlanılmalı, çeviriler yapılmalı ancak, edinilen bilgi
ve tecrübeler Türkiye gerçeğine uygun bir şekilde değerlendirilmelidir. Denetim sistemi kamu yönetiminin
bir parçası olarak ele alınmalı ve yapılacak reform bu
anlayış içerisinde yürütülmelidir. Aksi takdirde kamu
yönetimi daha karmaşık bir yapıya bürünecek ve sorun çözmekten ziyade sorun üreten bir mekanizmaya
dönüşecektir.
Yapısal sorunların yol açtığı bir diğer problem de aşırı
bürokrasi ve kırtasiyecilik olarak ifade edilmektedir.
Bu itibarla, kamusal faaliyetlerde şeffaflık arttırılırken
kırtasiyecilik azaltılmalı; kamu hizmetlerinde hesap
verebilirlik ilkesi hayata geçirilerek her türlü yolsuzlukla mücadele edilmelidir. Ayrıca kamu personelinin
hizmete alınma ve hizmet içi eğitim koşulları çağdaş
insan kaynakları yönetimi ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmeli; yönetime katılma gibi demokratik yönetim yolları gerçek anlamları ile sisteme dahil
edilmeli; e-devlet uygulamaları ile sistemin iletişim
ve enformasyon eksiklikleri giderilmelidir. Kamu hizmetlerinde etkinlik ve kalitenin arttırılması temel bir
kamu hizmeti felsefesi olarak benimsenmelidir.”32

Diğer yandan, yasal metinlerin oluşturulması sürecinde, mevcut kurumsal kültürün dikkate alınmaması;

Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki; yapılan reforma yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi de bu
konuyla ilgilidir. Bu görüşe göre; yapılan reformlar,
ekonomi, etkinlik ve verimlilik kriterleri üzerinde gereğinden fazlaca durmakta olup, kamu yönetiminde
en az bunlar kadar önemli olan hakkaniyet (equity),
kanun önünde eşitlik, katılım ve temsil gibi değerleri
yeterince dikkate almamaktadır.33

30 Şener Gönülaçar, Türkiye’de Teftiş ve İç Denetim Fonksiyonları Teorik ve Pratik Olarak Nasıl Ayrıştırılabilir ?, Denetişim
Dergisi, Sayı: 6, s. 17
31 Denetim sistemi, Kamu Yönetimi Reformu Temel Kanunu çerçevesinde yapılandırılmadığı için, eski denetim bürokrasisinin hali hazırdaki mevcudiyeti, iç denetimin varlığını çelişkiye
sokmaktadır. Bu nedenle kurumlarda, görev alanları ve fonksiyonları açısından eski ve yeni denetim bürokrasisi arasında
yer yer çatışmalar yaşanması muhtemel bir gelişmedir.

32 Uğur Ömürgönülşen ve M. Kemal Öktem, “Türkiye’nin AB’ne
Yönetsel Uyumu: Yönetsel Sorun Alanları, Uyum Kriterleri ve
Uyum Çabaları”, Editör: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi II (Konular, Kuramlar, Kavramlar), Noel
Yay., Ankara, Ekim 2003, s. 61
33 Selim Coşkun, “Kamu Reformları: Değişim ve Süreklilik”, Editör: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi II
(Konular, Kuramlar, Kavramlar), Noel Yay., Ankara, Ekim 2003,
s. 131
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Kaldı ki, bireylerin kamu yönetiminden talepleri siyasal
süreçler sonucunda toplumsal bir nitelik kazanmakta
ve kamu hizmeti tercihi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle kamu hizmetlerinin ve dolayısıyla kamu yönetimi reformunun, siyasal boyuttan arındırılabilmesinin
ne kadar mümkün olduğu tartışılır. Zira, piyasacı yaklaşım, ekonomik ve ticari yönü ağır basan hizmetlerde
başarılı sonuçlar verse bile, bu anlayışın temel kamu
hizmetlerinde uygulanması, etkinlik, ekonomiklik ve
verimlilik açısından mümkün olmayabilir.34
Bu bağlamda, salt ekonomik gerekliliklerin önemsendiği, toplumsal değerlerin ve ihtiyaçların ikincil
düzeyde ele alındığı bir reformun temel sacayaklarından birisi eksik demektir. Yapılan reform toplumsal,
ekonomik ve idari sorunlara çözüm olduğu sürece anlamlıdır. Aksi takdirde, sadece bir unsuru öne çıkarıp
diğer unsurlara ilişkin sorunların artışına göz yumuluyor ise yapılan düzenlemeler adil, etkin ve başarılı
kabul edilemez. Bu itibarla reform süreci değerlendirilirken, gerçekleştirilen yapılandırmanın, toplumsal,
iktisadi ve idari açıdan sorunların çözümüne ne düzeyde katkı yaptığı ayrıntılı olarak analiz edilmelidir.
3.5- Mali Reform ve İlgili Yasal Düzenlemelere İlişkin
Belirsizlik ve Eksiklikler
Devlet Planlama Teşkilatının, mali reform sürecini analiz etmek için hazırlamış olduğu “Kamu Harcama ve
Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi” başlıklı özel ihtisas komisyonu raporunda, sürece ilişkin belirsizlik ve
eksikliklerin neler olduğu ayrıntılı olarak tespit edilmiş
olup; bunlara ilişkin bazı hususlar ile reformun başarıya ulaştırılabilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesine
ilişkin olarak ne yapılması gerektiğiyle ilgili tarafımızca
yapılan değerlendirmeler, aşağıda yer almaktadır: 35
Başarılı bir reform yapabilmek için evvela bu reform
sürecinde yer alacak aktörlerin görev, yetki ve sorumluluklarının çok açık ve net bir şekilde belirlenmesi
gerekir. Bu belirleme yapılırken ayrıca, reformun nasıl
34 Osman Yılmaz, Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve
Ülke Deneyimleri, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı, Şubat 2001, s. 91, http://ekutup.dpt.gov.tr/
kamuyone/yilmazo/reform.pdf (Erişim: 14 ARALIK 2011)
35 DPT-Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi,
DPT-Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara 2006, s. 58-72
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uygulanacağına ilişkin sürecin de, ayrıntılı olarak bir
eylem planı dahilinde kabul edilmesi yararlı olacaktır.
Elbette ki, bir reformun başarıya ulaşabilmesi için reforma konu olan kesimlerin reforma destek vermesi
zorunludur. Tam da bunun için, reformun bu reformu
gerçekleştirenler tarafından sahiplenildiğini ve bu reformun arkasında durduklarını göstermek için bahse
konu eylem planının en üst düzeyde bir metin, belge
ve reform stratejisi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, fiili duruma baktığımızda üzülerek ifade etmem
gerekir ki; mali reformun amaç ve hedeflerini, süreçte yer alanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen ve uygulama aşamalarına ilişkin eylem planını
kapsayan, üst düzeyde yürürlüğe konulmuş bir metin
ve reform stratejisi mevcut değildir.

"Başarılı bir reform yapabilmek için
evvela bu reform sürecinde yer
alacak aktörlerin görev, yetki ve
sorumluluklarının çok açık ve net bir
şekilde belirlenmesi gerekir. Bu belirleme
yapılırken ayrıca, reformun nasıl
uygulanacağına ilişkin sürecin de, ayrıntılı
olarak bir eylem planı dahilinde kabul
edilmesi yararlı olacaktır."
Halbuki, geçiş sürecine ilişkin olarak bu süreçte izlenecek yöntemleri ifade eden bir reform stratejisi
hazırlamak ve kamu oyuna duyurmak; bu sürecin sahiplenilmesini ve rayından çıkmasını engelleyecek bir
oto-kontrol sağlayacaktır. Bu itibarla; en üst düzeyde
yürürlüğe konmuş (örneğin yasama meclisinin kabul
ettiği bir metin, belge, strateji) bir belge ya da reform
stratejisinin kamuoyuna açıklanması, sürece ilişkin
kesimlerin görüşlerinin alınması suretiyle periyodik
olarak güncellemelerin yapılması ve elde edilen neticelerin performans değerlendirme sürecine tabi tutularak analiz edilmesi yerinde olacaktır.
Uygulamaya baktığımızda ise kanunların hazırlık aşamalarında oluşturulan taslak metinlerin kamuoyunda
yeterince tartışılmadığı için kamuoyu tarafından sahiplenilmediğini ve buna yönelik bir direncin oluştuğunu
görmekteyiz.
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Sürece ilişkin ikinci handikap; reformun hayata geçirilmesine yönelik olarak esaslı bir geçiş sürecinin planlanmamış olmasıdır, diyebiliriz. Geçiş sürecinde gerekli
mevzuat düzenlemelerinin zamanında yapılmaması,
öngörülen sistemin bütünüyle uygulanmasını zorlaştırmış ve beklenen neticenin ortaya çıkmasına mani
olmuştur. Böylece sistem, diğer mevzuatla tam olarak
uyumlaştırılmadan, ikincil düzenlemeler tamamlanmadan ve kamu idarelerince gereken hazırlıklar yapılmadan uygulamaya geçirilmek mecburiyetinde kalınmıştır.
Uluslararası örneklere baktığımız da ise aşamalı geçiş yönteminin uygulandığını ve bu geçiş sürecinin bir
eylem planına göre yürütüldüğünü görüyoruz. Böyle yapılarak yeni uygulamanın mevcut yapı üzerinde
meydana getirebileceği komplikasyonların önüne
geçilmekte ve bahse konu değişimlere ve yeniliklere
gösterilen direnç azalmaktadır.
Üçüncü olarak; mali reformun yapılmasından önce
mali yönetim sistemine zemin oluşturacak kamu yönetimi reformunun yapılması gerekirken, kamu yönetimi reform çalışmalarına mali reformdan önce başlanamamıştır. Bu sebepledir ki; yeni sistemde mali yönetim ve kontrol yapısı, merkeziyetçi olmayan ve yetki devri esasına dayanan bir model olmasına karşın,
genel kamu yönetimi sistemi ve anlayışı merkeziyetçi
olup, bu noktada herhangi bir dönüşüm söz konusu
olmamıştır. Bu durum, kamu yönetimi ile kamu mali
yönetimi arasında uyumsuzluğa sebep olmaktadır.
Bu nedenle, mali yönetim reformuna esas olan 5018
sayılı Kanun’un adem-i merkezi mantığıyla, kamu yönetimine hakim olan merkezi yönetim anlayışının,
optimum denge seviyesinde uyumlaştırılması zorunludur. Bu uyumun sağlanabilmesi ise, ilgili mevzuat
değişikliklerinin belli bir eşgüdüm içinden gerçekleştirilebilmesiyle mümkün olacaktır. Bunun için, kamu
harcama ve kontrol sisteminde yapılan değişiklikler
ile birlikte ilgili mevzuatlarda da paralel değişikliklerin yapılması gerekir. Kamu yönetimi, kamu mali yönetimi ve personel yönetimi mevzuatları arasındaki
uygunluk kadar kurumların teşkilat yasalarında ve dış
denetim birimlerinin mevzuatında da gerekli düzenlemelerin yapılması zorunludur.
Dördüncü olarak; performans esaslı bütçelemeyle
ilgili düzenlemelerde önemli belirsizliklerin olduğu
göze çarpmaktadır. Şöyle ki; stratejik planlarda yer
alan amaç ve politikaların farklı kurumlar arasında ol-
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ması gereken uyumunun nasıl mümkün olacağı; stratejik planlar ile alt düzeyde hazırlanan (ulusal-bölgesel, hükümetler-idareler) stratejik planlar arasındaki
ilişkinin nasıl kurulacağı ve stratejik plan-bütçe arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı; bunlarda
yer alan önceliklerin OVP ve OVMP’ye nasıl yansıtılacağı ve çok yıllık bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde
politikalara yukarıdan aşağıya kaynak tahsisinin nasıl
yapılacağı hususları belirsizlik taşımaktadır. PEB’in
uygulamasında da bazı belirsizlikler mevcuttur. Mesela performans bilgi sisteminin nasıl ve hangi ölçütlere göre kurulacağı; faaliyet raporları ve performans
denetimi arasındaki ilişkinin nasıl sağlanacağı; hizmet
üretme ve kaynak kullanım sürecinde etkinlik sağlanamadığı takdirde yönetimin hangi tedbirleri alacağı;
ya da hedeflere ulaşılması durumunda ödüllendirmenin nasıl yapılacağı; personel yönetimi ile bütçe
ilişkisinin nasıl kurulacağı; ödüllendirme ve cezalandırmanın nasıl bir usule bağlı olacağı; yaptırımların
uygulanması aşamasında iç ve dış denetimin rolünün
ne olacağı konularında belirsizlikler söz konusudur.
Bu itibarla, sistemde yer alan kalkınma planı ve yıllık programlar ile diğer belgeler arasında uyumun ve
ilişkinin nasıl kurulacağının açık ve net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Diğer yandan denetim konusuyla ilgili olarak da bazı
eksikliklerin ve belirsizliklerin olduğunu görmekteyiz.
Örneğin; dış denetim ve teftiş kurullarının yapılandırılmasına ilişkin net olmayan bir görüntü söz konusudur.
Yeni sistemde iç denetim sistemi oluşturulmuş, ancak
mevcut denetim birimleriyle ilişkileri, yeri ve geleceği
ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
Böylece denetimin çok başlı ve koordinasyondan uzak
bir şekilde yapıldığı yönünde eleştiriler artmış; denetime ilişkin bu yeni düzenlemeler, ulusal programla
çözülmesi taahhüt edilmiş bulunan denetim sistemi
problemlerinin çözümüne katkı sağlamada yetersiz
kalmış ve problemi daha da karmaşık hale getirmiştir.
Bunun için, 5018 sayılı yasada bütün mevcut denetim
birimlerinin varlığı, rolü ve işlevi konusunda net bir düzenleme yapılmalı; iç denetçiler ile mevcut denetim birimlerinin görev alanları uluslararası standartlara göre
açık ve net olarak tespit edilmeli ve böylece muhtemel
yetki ve görev çatışmalarının önüne geçilmelidir.
Ayrıca parlamento denetimine de gereken önemin
verilmediği açıktır. Zira plan ve bütçe komisyonunun
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iş yükü çok fazla olup, ayrıca yeterli sayıda uzman ve
teknik desteğe de sahip değildir. Bu nedenle, yeni
sistemin uygulanmasında parlamento denetiminin
ayrı bir komisyon tarafından gerçekleştirilmesi daha
doğru olacaktır. Bununla birlikte; TBMM’nde Plan ve
Bütçe Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ile kurulması önerilen kamu hesaplarıyla ilgili komisyonunun görev, yetki ve işlevlerinin birbirini
tamamlayan yapıda düzenlenmesi ve uzman personelle desteklenmesi gerekir. Parlamento denetiminin
ayrı bir Komisyon eliyle yürütülmesi yoluyla, etkin bir
performans değerlendirme ve yönetim ve hesap verme mekanizmasının oluşturulması, sistemin etkin ve
verimli bir şekilde işlemesi için çok önemlidir.
4- SONUÇ
Önceki bölümlerde ifade edilen hususları ve özellikle
de 3.5 bölümünde yer alan eksiklik ve belirsizlikleri
analiz ettiğimizde görüyoruz ki; gerçekleştirilen reformların daha ziyade içsel dinamiklerden kaynaklanarak gerçekleştirilmemesi; bilakis, reform isteğinin
ağırlık noktasını, dış dinamiklerin oluşturması, çeşitli
komplikasyonlara sebebiyet verebilmektedir.
Aslında yukarıda ifade edilen eksiklikler ve belirsizlikler, mali yönetim reform sürecinde en azından
bundan sonra yapılabilecekler konusunda esaslı bir
fikir vermektedir. Bu itibarla, bahse konu eksiklik ve
belirsizliklerin giderilmesi, şu anda yaşanan birçok
sorunun kendiliğinden çözülmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken; tespit edilen eksiklik ve
belirsizlikleri giderici bir eylem planı hazırlamak ve bu
planı eksiksiz bir biçimde hayata geçirmekten ibarettir.
Bundan sonra yapılacak olan yeniden yapılandırma
ve reform hareketlerine ilişkin olarak geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için yapılması gereken
temel işler tavizsiz bir biçimde gerçekleştirilmelidir.
Bu itibarla; reform sürecinde yer alacak aktörlerin
kimlerden oluştuğunu; bu aktörlerin görev, yetki ve
sorumluluklarının neler olduğunu; ve reformun nasıl
uygulanacağına ilişkin sürecin ayrıntılarını gösteren
bir eylem planı daha işin başında hazırlanmalıdır.
Reformun başarıyla ulaşabilmesi reforma olan desteğin sağlanabilmesiyle mümkündür. Özellikle kamuoyunun bu reformu yapanların yaptıkları işin ar-
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kasında olduğunu algılamaları gerekir. Bu sebeple,
reform yapıcılar tarafından hazırlanan eylem planı ya
da strateji belgesinin, en üst düzeyde bir belge olarak kabulü yararlı olacaktır. Örneğin TBMM’nin kabul
edeceği bir strateji belgesi tüm kesimlerin bu sürece
olan inancını pekiştirecektir.

"Mali yönetim ve kontrol
reform sürecinin varoluşsal amacı
ile kamu yönetiminin bütününe
hakim olan anlayışın bir arada
bulunmasından kaynaklanan çelişkinin
varlığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Şöyle
ki; 5018 sayılı yasa ile gerçekleştirilen
mali reformun ekseni, adem-i merkezi bir
anlayışı esas alırken; kamu yönetiminin
bütününe baktığımızda merkezi
bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz."
Reform hayata geçirilirken, aşamalı geçiş yönteminin
uygulanması, reformun başarıya ulaşması açısından
daha uygun olacaktır. Bu nedenle geçiş sürecine ilişkin
bir yol haritasının ve yasalara ilişkin taslak metinlerin
kamuoyuna duyurulması, ilgili kesimlerin bu değişiklikleri tartışmasına fırsat verilmesi ve böylece geçişin
daha yumuşak bir şekilde gerçekleştirilmesi, reforma
karşı oluşabilecek muhtemel direnci de zayıflatacaktır.
Reformun kapsamı çok iyi belirlenerek, öncelikle tüm
yapı ve süreçleri kapsayan genel ve köklü reformların
yapılmasına öncelik verilmelidir. Daha sonra ise bu
yeni zemin üzerinde daha özel nitelikli yeniden yapılanma çalışmalarının yapılması daha isabetli olacaktır.
Aksi takdirde, kamu yönetiminin ya da biraz daha özele indirgersek, kamu denetim yapısının bütününü kapsayan genel ve köklü bir reform yapmadan; eski yapı
üzerine, yeni mali yönetim ve kontrol anlayışını getiren
bir reform yapmak birçok soruna yol açabilecektir.
Bu itibarla, mali yönetim ve kontrol reform sürecinin varoluşsal amacı ile kamu yönetiminin bütününe
hakim olan anlayışın bir arada bulunmasından kaynaklanan çelişkinin varlığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Şöyle ki; 5018 sayılı yasa ile gerçekleştirilen mali
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reformun ekseni, adem-i merkezi bir anlayışı esas
alırken; kamu yönetiminin bütününe baktığımızda
merkezi bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. İşte
bu yapısal sorun sebebiyledir ki, önceki bölümlerde
ifade edildiği üzere birçok uyumsuzluklar ve etkinsizlikler ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla, görevli devlet organlarının denetim alanındaki reform çalışmalarını sahiplenerek, kararlı bir
şekilde sürdürmesi ve genel kamu yönetimi ile kamu
mali yönetimi arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi
için gerekli değişim ve dönüşümleri sağlayacak kamu
yönetiminin bütününü kapsayan yasal düzenlemeleri
yapması halinde, karşılaşılan sorunların çözülmesine
yönelik olarak önemli gelişmeler sağlanabilecektir.
Elbette ki; kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi
yapısında ve anlayışında esaslı bir değişim ve dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için mevzuat değişikliklerinin çok ötesinde yönetim kültürü ve zihniyetinin
de değiştirilmesi gerekmektedir. Bu ise yasaların değiştirilmesinden çok daha zorlu ve uzun bir sürecin
hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu bağlamda öne çıkan “iyi yönetim” ilkesinin kamu
yönetimlerine hâkim olmaya başladığını görmekteyiz. Dolayısıyla reform süreçlerinde hedeflenen
yönetim yapısı; katılımcı, demokratik, insan haklarına saygılı, saydam, yolsuzluklardan arınmış, yüksek
ahlâk standartlarını tutturmuş, etkili-verimli çalışan,
yurttaş gereksinmelerine duyarlı ve denetlenebilir
bir kamu yönetimi olmalıdır. Bunu yapabilmek içinse
özetle; bütün kamu yönetimini içine alan, gerek yapısal gerek felsefi düzlemde gerekli değişim ve dönüşümleri gerçekleştirmeyi hedefleyen, köklü bir kamu
yönetimi reformunun hayata geçirilmesi zorunludur.
Kaynaklar:
Akdoğan A. Argun, Türk Kamu Yönetimi ve AB (Karşılaştırmalı
Eleştirel Bir İnceleme), TODAEİ, No:342, Ocak 2008, Ankara
Arcagök M.Sait ve Erüz Ertan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ankara, 2006,
Candan Ekrem, “Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi ve 5018 Sayılı Kanun İle Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler (II)” Vergi
Dünyası, Sayı:296, Nisan 2006,
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GÖREVİN
GÖZETİMİ? KİM,
NEREDE, NASIL?

GİRİŞ
İç Denetimin Türkiye’de yerleşmesiyle modern bir denetim anlayışı da kurumlarımızda yer bulmuştur. Modern denetim anlayışı, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, kişileri değil sistemleri değerlendiren bir model
öngörmektedir. En önemli yenilik, denetim içerisine
“kalite” kavramının işlenmiş olmasıdır. Modern denetim anlayışı denetim faaliyetinin uluslararası standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu sorgulamanın baş aktörü ise
denetimin sahibi ve sorumlusudur.
İç denetim, denetçinin ceketini çıkarıp, denetlenenle
birlikte masaya oturduğu ve sorunlar üzerinde denetlenen birimin ihtiyaç ve düşüncelerini de göz önünde
bulundurarak gerçekleştirdiği bir meslektir. Denetçi
yaptığı inceleme neticesinde önemli sorunlara çözümler üretmekte ve bu çalışmalarını sağlam ve ikna
edici kanıtlara dayandırmaktadır. Sağlam ve ikna edici
kanıtların ve gerçekleştirilen incelemenin kalitesinin
garantisini Uluslararası Standartlara uygun denetim
metodolojisinin uygulanmış olması sağlamaktadır.
Yürütülen denetimlerde söz konusu metodolojiye ve
standartlara uyumun değerlendirilmesi ve kalitenin
korunmaya çalışılmasının aracı ise görev gözetim1 sorumluluğudur.
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen Küresel İç Denetim Araştırması
sonucunda 2940 iç denetim birimi yöneticisi görev
gözetimi ve çalışma kağıtlarıyla ilgili sorunların raporlanmasının geliştirilmesi gereken en önemli alanlar
1

Şerif OLGUN ÖZEN
İç Denetçi,
Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı
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Bu kavram, Kamu İç Denetim Raporlama Standartlarında yer
alan örnek denetim raporu kapağında denetim gözetim sorumlusu olarak yer almıştır. Bu nedenle denetçiler arasında
denetim gözetim sorumluluğu olarak yerleşmiştir. Ancak IIA
Uluslararası İç Denetim Standartları ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayınlanan Kamu İç Denetim Standartlarında “görevin gözetimi” ifadesi kullanılmaktadır. Bu çalışmada da standartlara sadık kalınarak görevin gözetimi ifadesi
kullanılmıştır.
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olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları iç denetimde görev gözetiminin istenilen düzeyin altında
olduğunu ve zorunlu Uluslararası İç Denetim Standartlarına uyulmadığını göstermiştir.2 Türkiye’de de
iç denetim görevleri yürütülürken uygulanmakta en
fazla sıkıntı yaşanan hususlardan biri görevin gözetimidir. Bunun en önemli nedeni iç denetim kaynaklarının (özellikle iç denetçi sayılarının) yeterli olmamasıdır. Bunun yanında görev gözetiminin nasıl yapılacağı, sınırlarının ve müdahale alanlarının neler olacağı,
uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği tartışılmaya devam
edilen konulardır. Bu yazı ile bahsettiğimiz konulara
açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Görev gözetiminin
pratikte nasıl yerine getirileceği, sorunların nasıl çözülebileceği konularına Uluslararası Denetim Standartlarına dayanılarak öneriler getirilecektir.
ANAHTAR KELİMELER; İç denetim, Görev gözetimi,
Denetim Gözetim sorumluluğu, iç değerlendirme
Görev Gözetimi Nedir?
Denetim gözetimi; Uluslararası İç Denetim Enstitüsü
(IIA-Institute of Internal Audit) tarafından yayınlanan Uluslararası İç Denetim Standartlarında (UİDS)
“2340-Görevin Gözetimi ve Kontrolü” başlıklı standartta ele alınmıştır. Bu standarda göre; görev amaçlarına ulaşılması, kalitenin güvence altına alınması
ve personelin gelişmesini sağlayacak tarzda denetim görevlerinin gözetlenmesi ve kontrol edilmesi
gerekmektedir. Bu standart İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayınlanan Kamu İç Denetim
standartlarına (KİDS) küçük değişikliklerle taşınmıştır.
Standardın başlığı sadece Görevin Gözetimi olarak
alınmış, personelin gelişimi yerine ise iç denetçinin
mesleki gelişimi ifadesi yer almıştır.
Standartta sadece görevin gözetlenmesinin gerekliliği
üzerinde durulmuş, nasıl ve kimler tarafından yerine
getirileceği konusunda bir bilgi verilmemiştir. Ancak
standardın ifadesinde görevin gözetimi ile ulaşılmaya
çalışılacak noktaya dikkat çekilmiştir.

1. Görev Amaçlarına Ulaşılmasının Sağlanması: Denetim görevinin planlanması aşamasında iç denetçi tarafından belirlenen ve bireysel çalışma
planında onaya sunulan amaçlar doğrultusunda
denetimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
2. Kalitenin Güvence Altına Alınması: İç denetçi tarafından yürütülen denetim, danışmanlık, inceleme ve araştırma gibi görevlerin UİDS’ye göre yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir. Özellikle
performans standartlarına uygunluğun izlenmesi
bu anlamda önem arz etmektedir.
Denetim prosedürlerinin uygulanmaması yanlış sonuçlara ulaşılmasına sebep olabilir. Her ne kadar
uluslararası standartlara uygun denetim prosedürlerini izlemek bizlere extra işyükü gibi gelse de, doğru
ve tutarlı sonuçlara ulaşabilmeyi belli ölçüde garanti
etmektedir.33
3. Personelin gelişiminin sağlanması: Görevin gözetimi, denetçilerin kişilikleri, denetimin kalitesi,
performansı hakkında doğrudan girdi sağlar. Gözetim sorumlusu denetimin etkin bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, denetim metodolojisine
uyulup uyulmadığı, denetim teknikleri ve becerilerine denetçinin sahip olup olmadığı, eğer birden fazla denetçi görevliyse uyumlu bir çalışma
yürütülüp yürütülmediği konularında bilgi sahibi
olur.4 Elde edilen bu bilgilerin denetçilerin eksiklerini giderecek şekilde eğitim ve gelişim planlarına dahil edilmesi gerekmektedir.
Görevin Gözetiminde Kim, Ne Yapmakla Sorumludur?
İç denetim faaliyetlerinin uygun ve yeterli bir şekilde gözetiminin yapılmasından İç Denetim Birim Yöneticisi sorumludur.5 İç Denetim Birim yöneticisi bu
sorumluluğunu direkt kendisi yerine getirebileceği
gibi, bir başka iç denetçiyi görevlendirerek de yerine
3

Görevin gözetimi üç amaca hizmet etmelidir:
2

Chris Dogas, Effective Audit Supervision, October 2011,
http://www.theiia.org/intAuditor/feature-articles/2011/october/effective-audit-supervision. Erişim:13.08.2012
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4
5

Chris Dogas, Effective Audit Supervision, October 2011,
http://www.theiia.org/intAuditor/feature-articles/2011/october/effective-audit-supervision. Erişim:13.08.2012
A.g.e., Erişim:13.08.2012
IIA, “Uluslararası İç Denetim Standartları, Mesleki Uygulama
Çerçevesi”, “Uygulama Önerisi 2340-1: >Görevin Gözetim ve
Kontrolü, TİDE yayınları No:3, İstanbul.

2012/10

MAKALE

getirebilir. Ancak bu görevlendirme neticesinde dahi
İç Denetim Birim Yöneticisi görevin gözetiminin uygun ve yeterli bir şekilde yerine getirilmesinden nihai
olarak sorumlu olmaya devam etmektedir. Bu nihai
sorumluluk ise taslak raporlar ve nihai raporların iç
denetim birim yöneticisi tarafından gözden geçirilmesi ve katkı sağlanması yolu ile yerine getirilebilecektir. İç denetçi sayısının yetersiz olduğu ve görevin
gözetiminin birim yöneticisi tarafından yerine getirildiği durumlarda bu görevin tüm gerekliliklerini doğal
olarak birim yöneticisi yerine getirecektir. Ancak görev gözetiminin bir başka iç denetçi tarafından yerine
getirilmesi durumunda ise görev gözetim sorumlusu
ve birim yöneticisinin yerine getirmesi gerekenler ve
sorumlulukları ayrılmaktadır. Görevin gözetimi kapsamında İç Denetim Birim Yöneticisinin sorumlulukları şunlardan oluşmaktadır.6

"İç denetim faaliyetlerinin uygun
ve yeterli bir şekilde gözetiminin
yapılmasından İç Denetim Birim
Yöneticisi sorumludur."
1. İç denetçilerin denetimi yürütürken ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere, becerilere ve diğer kabiliyetlere sahip olmalarını sağlamak, mevcut kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için uygun imkânlar
sağlamak.
2. Planlama safhasında görevin amaç ve kapsamı
konusunda yönlendirici talimatlar vermek.
3. Raporların açık, doğru, objektif, özlü ve yapıcı olmasını ve zamanında yapılmasını sağlamak
4. Görev amaçlarına ulaşılmasını sağlamaktır.
iç denetim birim yöneticisi bu sorumlulukları şunları
yaparak yerine getirebilir:
İlk olarak iç denetim birim yöneticisinin denetimin
amaç ve kapsamının açık ve net şekilde tanımlandığı ve iç denetçiyi yönlendirici bir içeriğe sahip görev
yazıları ile denetçiyi görevlendirmesi işin doğası gereğidir.
6

IIA, a.g.e., s.291
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Gözetim görevini yerine getirirken yapması gereken
ikinci bir husus taslak raporun gözden geçirilmesidir.
İç denetim birim yöneticisi taslak raporun başlangıçta belirlenen amaçları karşılayıp karşılamadığı, KİDS’e
uygun olarak yazılıp yazılmadığına ilişkin incelemesini
yapmalıdır. Ayrıca raporu değerlendirirken iç denetçinin geliştirmeye ihtiyaç duyabileceği alanları da tespit etmeye çalışmalıdır. Gözetim sürecine personelin
eğitim ve gelişim çalışmaları, performans değerlendirmeleri ve benzeri diğer bazı idari işler de dâhildir.7
Yine aynı şekilde denetim amaçlarına ve standartlara
uygunluk ve denetçinin geliştirilmesi gereken yönleri
göz önünde bulundurularak nihai rapor da iç denetim
birim yöneticisi tarafından gözden geçirilmelidir. Raporların nihai olarak iç denetim birim yöneticisi tarafından gözden geçirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır.
Çünkü iç denetim faaliyeti bir bütün olarak değerlendirilmektedir. İç denetim raporları birime ait raporlardır. Bu raporların doğruluğu ve güvenilirliğinden iç
denetim birim yöneticisi sorumludur.8
Denetim gözetiminin aslında standartlara uyumun
yanında önemli olan diğer ayağı, gözetimden elde
edilen bilgilerin iç denetim fonksiyonunun geliştirilmesi için kullanılmasıdır.9 İç denetim birim yöneticisi
bu kapsamda elde ettiği bilgiler doğrultusunda eğitim planlaması yapar.
Görev Gözetim Sorumlusu Ne Yapar?
Öncelikle denetim gözetim sorumlusunun nelerle
sorumlu olabileceği ve hangi noktalarda katkı sağlayacağını açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Daha
sonra bu görevleri yerine getirebilecek nitelikleri sıralamak daha doğru olacaktır.
Görev gözetim sorumlusunun denetimin başından
sonuna kadar her safhada gözetim sorumluluğu bulunmaktadır. Görev gözetim sorumlusu,
•
•
7
8
9

Görev iş programının onaylandığı haliyle uygulanıp uygulanmadığını gözetlemeli ve kontrol etmeli,
Çalışma kağıtlarının tespit ve önerileri yeterince
destekleyip desteklemediğini, tespitlerin yeterIIA, a.g.e., s.293
IIA, a.g.e., s.292
Chris Dogas, a.g.e., 13.08.2012
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•

li ve ikna edici kanıtlara dayanıp dayanmadığını
kontrol etmeli,
Denetim testlerinin görev amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeterli ve uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

Bu kontrolleri aşağıda sayılan işleri yaparak yerine
getirebilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ön hazırlık aşamasında denetçiye ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmasını sağlamak ve tecrübe paylaşımı konusunda yönlendirici bilgi sağlamak.
Risklerin belirlenmesinde ve risk kontrol matrisinin gözden geçirilmesinde katkı sağlamak.
Denetim amaçlarının belirlenen riskler doğrultusunda revize edilmesini sağlamak.
Risklere ilişkin belirlenen testlerin uygunluğunu
ve yeterliliğini değerlendirmek.
Açılış toplantısına katılım ve katkı sağlamak.
Testlerin uygulanması esnasında, denetçinin ihtiyaç duyması halinde, bilgi ve tecrübelerin aktarımıyla destek sağlamak.
Tespit ve önerileri gözden geçirerek yeterli ve
ikna edici kanıtlarla desteklenip desteklenmediğini kontrol etmek ve paraflamak.
Çalışma kağıtlarını yeterli ve ilgili bilgileri içerip
içermediği konusunda kontrol etmek ve paraflamak.
Taslak raporu doğruluk, tarafsızlık, açıklık, özlük,
yapıcılık ve tamlık açısından değerlendirmek.

Profesyonel bir iç denetçide bulunması gereken kritik
düşünme, analitik düşünme, iletişim, teknoloji kullanımı gibi beceriler saha çalışmalarının gözetiminde
değerlendirilebilir. Buradan elde edilen bilgiler denetçilerin eğitim ihtiyaçlarının ve geliştirilmesi gereken alanların tespitinde kullanılır.� Görev gözetim
sorumlusu, eğitim ihtiyaçları ve geliştirlmesi gereken
alanları, gerekli önlemleri alması için iç denetim birim yöneticisine raporlamalıdır.
Kimler Görev Gözetim Sorumlusu Olabilir?
Yukarıda ayrıntılı olarak sayılan işler incelendiğinde
görülecektir ki, gözetim görevlisinin denetçiye yön
gösterebilecek düzeyde denetlenen süreçlere hakim
olması gerekmektedir. Çünkü görev gözetim sorumlusunun (GGS) denetimin başlangıç safhasında belir-
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lenen risklerin değerlendirilebilmesi, saha çalışmasında denetim testleri, bulgu ve kanıtlar arasındaki
bağlantıyı değerlendirebilmesi ve doğru yönlendirme
yapabilmesi için denetlenen süreci iyi bilmesi önem
arzetmektedir.

"Görev gözetim sorumlusunun (GGS)
denetimin başlangıç safhasında
belirlenen risklerin değerlendirilebilmesi,
saha çalışmasında denetim testleri,
bulgu ve kanıtlar arasındaki bağlantıyı
değerlendirebilmesi ve doğru
yönlendirme yapabilmesi için denetlenen
süreci iyi bilmesi önem arzetmektedir."
Bunun yanında görev gözetim sorumlusunun denetim metodolojisini iyi biliyor olması ve uygulama konusunda görevi yürüten denetçiyi yönlendirebilmesi
gerekmektedir. Hazırlık çalışmasının yürütülmesi ve
risk değerlendirmesinin standartlara uygun olarak
yapılması, denetim amaç ve kapsamının riskler doğrultusunda belirlenmesi, saha çalışmasında analitik
testler, görüşme, istatistiki testler gibi yöntemlerin
kullanılarak bulgulara ulaşılması….v.s. sırasıyla uygulanması denetimin başarıya ulaşmasını garanti edecektir.10
Diğer bir önemli husus ise UİDS ve KİDS’deye hakimiyet GGS’nda aranması gereken önemli niteliklerden
biridir. Çünkü görev gözetiminin ana amaçlarından
biri iç denetim faaliyetlerinin kalitesini sağlamaktır.
Kalitenin sağlanması ise görevlerin UİDS ve KİDS’ye
uygun olarak yürütülmesi ve tamamlanmasını gerektirmektedir.
Özet olarak GGS’nin taşıması gereken 3 nitelik sayılabilir. Birincisi gözetiminden sorumlu kılındığı görev
kapsamındaki süreçleri iyi tanımak, ikincisi denetim
metodolojisine hakim olmak, üçüncüsü ise standartları iyi derecede bilmektir. En ideal olanı bu niteliklerin üçünü birden taşıyan iç denetçilerin görev gözetimi ile sorumlu tutulmasıdır. Ancak kaynak kısıtları
10 Chris Dogas, a.g.e., 13.08.2012
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nedeniyle bunun yapılamadığı durumda en azından
birinin GGS’nda aranması yerinde olacaktır.
Uyuşmazlık Çıkarsa?
Belli konularda çevremizdeki insanlarla anlaşamadığımız durumlarla günlük hayatımızda sıkça karşılaşırız. İç denetim faaliyetlerini yürütürken iç denetim
birimi yöneticisi veya görev gözetim sorumlusu ile
üzerinde aynı düşünmediğimiz noktalar olması çok
doğaldır. Bu durumda bir orta yol bulunması ve konunun uzlaşma ile çözülmesi en ideal olanıdır. Ama görevi yürüten denetçi ve gözetim sorumlusu arasında
uzlaşmaya varılamaması durumunda iç denetim birim yöneticisinin vereceği karar esas alınmalıdır. Çünkü UDS’de iç denetim görevlerinin tamamı bir bütün
olarak değerlendirilmiş ve iç denetim faaliyeti ifadesi
sıklıkla kullanılmıştır. Görevlerin yürütülmesi dışında
iç denetim faaliyetlerinden genel olarak iç denetim
birim yöneticisi sorumlu tutulmuştur.

"Görev gözetimi alanında yaşanan iki
önemli sorun etkin bir görev gözetimi
yapılmasını engellemektedir. Bunlardan
ilki iç denetim birimlerinin sayı olarak iyi
organize olamaması ve yeterli iç denetçi
sayısına sahip olmamalarıdır. Diğer
önemli sorun ise, iç denetçiler arasında
otorite ve sorumluluk anlamında dikey
bir farklılaşma olmamasıdır"
Görev Gözetim Belgelerini Dokümante Edin!
Denetim veya danışmanlık görevlerinin gözetiminde en fazla kullanılan yöntem bireysel çalışma planı,
risk kontrol matrisi, çalışma kağıtları ve raporların
gözden geçirilmesidir. Bu gözden geçirmeler neticesinde bir takım iyileştirme önerileri getirilecektir. Bu
önerilerin gözetim sorumlusu ve iç denetçi arasında
dökümante edilerek denetim dosyasında saklanması
faydalı olacaktır. Denetim gözetimi saha çalışmasında
yapılan gözlemlerin doğruluğunu ve çalışma kağıtla-
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rıyla dökümante edilmesini içerecek şekilde etkin bir
sisteme bağlanmalıdır. Yani iç denetim birimleri tarafından gözetim görevinin kim tarafından nasıl yerine
getirileceği ve nasıl kayıt altına alınacağı tanımlanmalı ve sistemli bir şekilde uygulanmalıdır. Sistemli
bir gözetim yapılması ve dökümante edilmesi Kalite
Güvence Geliştirme Programı kapsamında yapılacak
olan dış değerlendirmelerde iç denetim biriminin işini kolaylaştıracaktır.
Görev Gözetiminde Yaşanan Sorunlar
Görev gözetimi alanında yaşanan iki önemli sorun
etkin bir görev gözetimi yapılmasını engellemektedir.
Bunlardan ilki iç denetim birimlerinin sayı olarak iyi
organize olamaması ve yeterli iç denetçi sayısına sahip olmamalarıdır. Diğer önemli sorun ise, iç denetçiler arasında otorite ve sorumluluk anlamında dikey
bir farklılaşma olmamasıdır.11
İç denetim birimlerinin kaynak ihtiyacını belirlerken,
görev gözetimini de denetim faaliyetleri içerisinde
değerlendirmesi ve denetçi sayısını bu ihtiyacı belirleyecek şekilde tespit etmesi gerekmektedir.
Türkiye’de iç denetim mesleği içinde otorite ve sorumluluk anlamında hiyerarşik bir yapı (baş denetçi,
kıdemli denetçi veya yardımcı denetçi gibi) oluşturulmamıştır. İç denetimin henüz beş yıllık bir geçmişe sahip olması ve denetçiler arasında kıdem ve
tecrübe farklılaşmasının yeterli düzeyde oluşmaması
nedeniyle görev gözetimi eşitler arasında gerçekleştirilmektedir. Zaman geçtikçe ve yeni iç denetçiler
göreve başladıkça kıdem ve tecrübe farklılaşması
oluşmaktadır. Ancak yeni göreve başlayan bir iç denetçi ile tecrübeli bir iç denetçi arasında otorite ve
sorumluluk anlamında bir farklılık bulunmamaktadır.
Bu nedenle görev gözetiminin iç denetim birimlerinde tecrübe esas alınarak yürütülmesi yaşanabilecek
sorunları önleyebilecektir.
SONUÇ
Görev gözetimi Uluslararası İç Denetim Standartlarında ve Kamu iç denetim standartlarında yerine getiril11 a.g.e. 13.08.2012
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mesi zorunlu bir husus olarak yer almıştır. Denetim
de kalitenin sağlanmasının bir gereği sürekli gözetim
kapsamında gerçekleştirilecek olan görev gözetimidir. Görev gözetimi iç denetim birim yöneticisinin sorumluluğundadır. İç denetim birim yöneticisi iç denetim faaliyetlerinin standartlara uygun olarak yerine
getirilmesini, görev amaçlarına ulaşılmasını sağlamak
amacıyla iç denetim faaliyetlerini etkin ve sistemli bir
gözetime tabi tutmalıdır. Ülkemizde tüm Dünya da
olduğu gibi görev gözetiminin yerine getirilmesinde
bir takım sorunlar yaşanmakta, standartların gerektirdiği düzeyde bir gözetim yapılamamaktadır. Etkin
bir gözetim görevin sonuçlarını olumsuz etkileyecek
yanlış veya tutarsız profesyonel yargıya varma riskini
engelleyecektir. Bu nedenle iç denetim birimlerinde
görev gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak sistemler kurulmalı ve uygulanmalıdır.
Kaynaklar:
Chris Dogas; Effective Audit Supervision, October 2011,
http://www.theiia.org/intAuditor/feature-articles/2011/
october/effective-audit-supervision. Erişim:13.08.2012.
IIA, “Uluslararası İç Denetim Standartları, Mesleki Uygulama Çerçevesi”, “Uygulama Önerisi 2340-1: >Görevin Gözetim ve Kontrolü, TİDE yayınları No:3, İstanbul.
PCAOB; “Auditing Standart No.10, Supervision of the Audit
Engagement”, http://pcaobus.org/Standarts/Auditing/pages/Auditing_Standarts_10.aspx, Erişim:13.08.2012.
İDKK; Kamu İç Denetim Standartları, Yayın No:2, 2011.
Gleim, Planning and Supervising Audit Angagement,
http://www.4shared.com/office/_rgwWEKy/Planning_
and_Supervising_the_A.html, Erişim: 28.09.2012
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İÇ DENETİM
AÇISINDAN KAMU
YÖNETİMİNDE
ŞEFFAFLIK ve HESAP
VERİLEBİLİRLİK

GİRİŞ
Türkiye’de denetim olgusu hep tartışmalı olmuş ve
denetimin kamu yönetimi üzerinde olumsuz etkileri
üzerinde durulmuştur. Bu tartışmaları 50 yıl öncesine,
kamu yönetimi disiplininde önemli yeri olan MEHTAP
raporunda yer alan teftiş ile ilgili eleştirilere kadar
götürebiliriz. Bu raporda dile getirilen eleştiriler neredeyse hiç değişmeden 50 yıldır tekrar edilip durulmaktadır:
“… Teftişin veya müfettişin baskısı, çekingenlik ve
korku yaratmakta, bu durum ise, idarede atalet doğurmaktadır. Buna karşılık, “dürüst kimse teftişten
korkmaz” denilmekte ise de, zamanımızda mevzuat
o kadar karışık ve tefsirde hataya düşmek o derece
mümkündür ki; memurlar karşılaştıkları meselelerde
mümkün olduğu kadar amirlerine danışmak, karar
vermekten kaçınmak veya tehlikesiz kararlar vererek
kendilerini korumak eğilimindedirler.”1
Benzer tespitler yine bir komisyon tarafından hazırlanan KAYA raporunda da yer almaktadır.2 2004 yılında
hayata geçirilmeye çalışılan kamu yönetimi reformu
kapsamında da denetime ve denetim elemanlarının
yaklaşımlarına eleştiriler getirilmiştir.3 Tüm bu eleştirilerde karşımıza çıkan ortak husus denetimlerin kamu
hizmetlerini engelleyici bir etkisinin olduğudur.
Uluslararası uygulamalara baktığımızda da kamu kurumlarındaki denetim yapılarının eleştirildiği örneklere rastlamaktayız. Örneğin ABD’de denetim sisteminin
1
2
3

Fatih SEZER
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
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Merkezi Hükümet Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu, TODAİE yayını.1963 s .98
Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, TODAİE yayını.1991
s .40,41
“Denetimde keyfilik ve denetim sisteminin siyasi tercihler
ile amaç dışı kullanımı da eklendiğinde denetim sistemi son
derece sorunlu bir haldedir.” Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1 . Değişimin Yönetimi İçin Yönetim Değişim. Başbakanlık Yayını. 2003.
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benzer şekilde eleştirildiğini görmekteyiz. Harvard
Üniversitesinden Steven Kellman ABD’deki genel müfettişler tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine
hakim olan “ceza” odaklı yaklaşımının geçmiş yüzyılın kamu yönetimi anlayışını yansıttığını ve bu haliyle
kamu hizmetlerin sunumunu güçleştirdiğini, kamu
personelini demoralize ettiğini, personelin eleştiriden kaçınmak için herhangi bir girişimde bulunmaktan kaçındığını ve bu durumun nitelikli personel istihdamını güçleştirerek kamu kurumları üzerinde uzun
dönemli olumsuz etkileri olduğunu ifade etmiştir.4
Eleştiriler arasındaki benzerlik çarpıcıdır. Aradaki temel fark ABD’de özellikle basının ve Kongre’nin genel
müfettişlere ve yaptıkları çalışmalara sahip çıkmaları
ve kamuoyunun bütçenin harcanması konusunda üst
seviyedeki hassasiyetidir. Bu nedenle yapılan yoğun
eleştirilere karşın ABD’de genel müfettişlerin yetkiler
arttırılmaya devam edilmektedir. Bu durum ABD’nin
etkili gazetelerinden Wall Street Journal tarafından
eleştirilmiş ve genel müfettişlere daha da fazla yetki
verilmesi durumunda kurum içinde görev yapan bir
genel savcıya dönüşeceklerini ve bu durumun da kurumların çalışmasını felç edeceğini ileri sürmüştür.5
ABD’deki genel müfettişlik sisteminin ülkemizden
diğer önemli bir farkı ise hesap veren bir yapının
varlığıdır. Genel Müfettişlerce yapılan denetim ve
soruşturma faaliyetleri bir başka kurumun genel
müfettişlik ofisi çalışanları tarafından düzenli bir şekilde değerlendirilmektedir. ABD Sayıştayı da zaman
zaman Genel Müfettişlerce yapılan çalışmaları değerlendirmektedir.6 Bunların ötesinde Kongre geniş
yetkiler verdiği Genel Müfettişlik ofislerini yakın bir
şekilde izlemektedir.
I-Hesap Veren Denetim anlayışı İç Denetim
Ülkemizde 5018 sayılı kanunla kamu yönetimimize giren iç denetim istemi de kanunun felsefesine uygun
olarak kendi içinde hesap verme mekanizmalarını ba4
5
6

KELMAN, Steve. “The IG Ideology”. Washington Post. April 4,
2007.
Başyazı.“Prosecutors General”. Wall Street Journal.   New
York, Dec 9, 2010.
Örneğin federal düzeydeki genel müfettişlerle ilgili şu rapora bakılabilir: http://www.gao.gov/new.items/d11770.pdf
(11.07.2012 tarihinde erişim sağlanmıştır)
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rındırmaktadır. Tüm iç denetim birimleri en az beş
yılda bir dış değerlendirmeden geçmek zorundadırlar. Dış değerlendirme uluslararası denetim sertifikasına sahip ve kurum dışından iç denetçiler tarafından
yapılmaktadır. Dış değerlendirme sonucunda ilgili iç
denetim birimince yürütülen faaliyetlerin denetim
standartlarına uygun olup olmadığı ve denetim raporlarının denetim kanıtlarına dayanıp dayanmadığı
belirtilmektedir. Bunun yanında iç denetim faaliyetleri dış denetim organı olan Sayıştay tarafından da
değerlendirilmektedir. Şu ana kadar 6 kurum dış değerlendirmeden geçmiş olup Türkiye’deki tüm iç denetim birimlerinin dış değerlendirmesinin yapılması
planlanmaktadır.
II-İÇ DENETİM GEREKLİ Mİ?
İç denetim kamu yönetimimizde yeni bir unsur olması
nedeniyle önemli bir dirençle karşılaşmıştır. Özellikle
daha önce bünyelerinde denetim birimi bulundurmayan idarelerde iç denetimin varlığı sorgulanmış ve
iç denetimin idare için gerekli bir unsur olmadığı ileri
sürülmüştür. Buna gerekçe olarak da iç deneticilerin
üst yöneticilere bağlı olarak faaliyet gösterdikleri ve
üst yöneticiye raporlama yaptıkları ancak üst yöneticilerin idare içinde olup biten her şeyi yakından izlediği ve önemli her türlü hususun kendisinden geçtiği
ifade edilmektedir
Bu iddianın ne ölçüde geçerli olduğunu bu konuda
yapılmış önemli bir araştırmanın sonuçlarından yararlanarak değerlendirebiliriz. Mintzberg tarafından
üst düzey yöneticiler arasında yapılan bir araştırmaya
göre7;
•
•
•
•

Şirket genel müdürlerinin herhangi bir işe ayırdığı ortalama zaman 9 dakikadan az,
Ancak üç günde bir üzerinde çalıştığı konuya yarım saatten fazla zaman ayırabiliyorlar,
Yöneticiler bağımsız bir gözleme ancak zamanlarının %1 ‘ini ayırabiliyorlar,
Bilgi kaynakları daha çok sözel açıklamalara dayanıyor.

Bu araştırma sonuçlarının daha sonra kamu yöneti7

MINTZBERG, Henry. “The Manager’s Job: Folklore and Fact”.
Harvard Business Review July-August 1975.
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mindeki yöneticiler içinde geçerli olduğu gösterilmiştir. Mintzberg yöneticilerin sistematik bir şekilde
planlama yaptığı düşüncesinin bir mit (efsane) olduğunu belirterek yöneticilerin günlük işlerin baskısı
altında çalıştıklarını planlama ve sistematik değerlendirmelere zaman ayıramadıklarını bildirmektedir.
Dolayısıyla üst yöneticilerin idare içinde gerçekleşen
işlemlere hakim oldukları, üst yöneticinin iç denetim
tarafından ayrıca bilgilendirilmesine gerek olmadığı
iddiasının içi boş bir iddia olduğu ortaya çıkmaktadır.
İkinci eleştiri ise idare içinde işlemlerin bir süreç içerisinde gerçekleştirilmesi nedeniyle otokontrol mekanizmalarının bulunduğunu bir problemin varlığı halinde bu problemle ilgili ayrıntılı bir inceleme yapılabileceği ancak planlı ve periyodik bir denetime gerek
olmadığını ileri sürmektedir.

rak kurumun daha iyi yönetilmesini sağlamakta ve sistematik hatalarına yapılmasının önünde geçmektedir.
Nitekim bütün bu yönetim literatürünün birikimi ve büyük şirketlerde yaşanan skandallar göz önünde bulundurularak büyük şirketlerde ve bankalarda iç denetim
faaliyetinin zorunlu hale getirildiğini görüyoruz. New
York borsasında işlem görmek isteyen şirketler bünyelerinde iç denetim birimleri kurmak zorundadırlar.11Yine
bankalarla ilgili küresel standartları belirleyen Basel Komitesi güçlü bir iç denetim faaliyetinin bankalar için bir
gereklilik olduğunu söylemektedir.12

Bu eleştiri ile ilgili olarak yine yönetim literatürünün
çıktılarından yararlanmamız gerekmektedir. Nobel
ödüllü Kahneman’ın yaptığı çalışmalar insanların rasyonel bir şekilde karar almadıklarını ve sistematik olarak da hata yaptıklarını göstermiştir.8 Örgütlerde karar
alma süreçler ile ilgili olarak yapılan araştırmalar da
daha önce alınmış kararların kritik bir şekilde gözden
geçirilmemesi veya grup taassubu(Groupthinking)
gibi nedenlerle sistematik bir şekilde hataların yaşandığını ortaya koymuştur.9

Ülkemizde iç denetimin varlığına itiraz eden yöneticilerin dile getirmedikleri ancak daha ön planda olan
husus ise iç denetimin yönetimin önüne çözülmesi
gerekli olduğu değerlendirilen problemleri taşıması
ve bunları çözmesi için yöneticileri zorlamasıdır. İç
denetim olmasa idare içinde kalacak veya unutulacak sorunlara raporlarda yer verildiği için çözülmesi
gerekli olan sorunlar haline dönüşmektedir. Özellikle keyfi tutumlar ve işlemler arasında tutarsızlıklar
gün yüzüne çıkmakta ve idarenin tedbir almamakta
ısrarcı olduğu problemler kayıt altına alınmaktadır.
Sorumlulukları altındaki birimlerdeki problemlerin
üstünü örtmek veya ötelemek isteyen yöneticiler ise
iç denetim faaliyetlerini engellemektedirler.

Karar alma süreçlerinin daha etkili hale getirmek isteyen yöneticilere

III-5018 SAYILI KANUN ŞEFFAFLIK ve HESAP VERME
SORUMLULUĞUNU SAĞLADI MI?

•

Temel bir amacı mali saydamlığı sağlamak olan 5018
sayılı kanunun bugüne kadarki uygulamasının önemli
bir açılım sağlamadığı görülmektedir. İdareler tarafından düzenlenen faaliyet raporları daha çok rakamlar
yığını haline gelmiş ve ilgili idare tarafından önceki yıl
düzenlenen faaliyetlerin sıralandığı tekdüze ve okunmayan belgeler haline gelmiştir. Raporlarda idarelerin karşı karşıya kaldığı riskler ve bunlara ilişkin aldıkları tedbirler konusunda yeni bilgi bulunmamaktadır.
Faaliyet raporlarıyla ilgili bir başka önemli sorun ise
idarelerde iç kontrol sitemlerinin kurulmamasına
rağmen iç kontrol güvence beyanlarının verilmeye

Karar alma sürecinde birini “şeytanın avukatı”
olarak belirleyin,
• Yeni bir perspektiften bakmaya çalışın,
• Daha önce alınan kararlarda rol almamış birilerini dinleyin
tavsiyesi yapılmıştır.10
Bu tavsiyeler bir bütün olarak incelendiğinde aslında
iç denetim faaliyetlerinin tanımlandığını görülmektedir. İç denetim düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışa8

Bu konuda Daniel Kahneman’ın artık bir klasik olmuş şu çalışmasına bakılabilir. “Judgment under Uncertainty: Heuristics
and Biases”. Cambridge University Press; 1 edition.1982.
9 Bazerman Max ve diğ. “Judgment in Managerial Decision
Making”. Wiley; 7 edition. 2008
10 HAMMOND, John ve diğ.”The Hidden Traps in Decision Making” Harvard Business Review. January 2006.
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11 http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internalaudit-faqs/?i=3083 (10.07.2012 tarihinde erişim sağlanmıştır)
12 http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm(10.07.2012 tarihinde
erişim sağlanmıştır)
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devam edilmesidir. Bu beyanlar mevcut durumda
gerçeği yansıtmamaktadırlar.
Uluslararası uygulamaya bakıldığında faaliyet raporlarında bir kurumla ilgili önemli her türlü hususa yer verdikleri görülmektedir. Örneğin AB komisyonu tarafından düzenlenen faaliyet raporları incelendiğinde genel
müdürlüklerle ilgili kritik sorunların ele alındığı ve bunlarla ilgili yapılanlara yer verildiği görülmektedir.13 Bu
yaklaşım idarenin yürüttüğü faaliyetler ile ilgili şeffaflık
sağlayarak kamuoyunun bilgilendirilmesine yardımcı
olmaktadır. Nitekim bu nedenden dolayı haber değeri
olan söz konusu faaliyet raporları AB faaliyetleri üzerine odaklanan European Voice adlı gazete tarafından
haberleştirmiş ve faaliyet raporlarındaki hususlarla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır.14
Faaliyet raporları ile ilgili diğer bir eksiklik ise iç denetim sonuçları hakkında bilgi verilmemesidir. İç denetim raporlarında idareye tahsis edilen kaynakların ne
ölçüde etkili kullanıldığına ilişkin tespitler yapılmakta
ve öneriler getirilmektedir. Ancak mevcut durumda
iç denetim sonuçlarına faaliyet raporlarında herhangi
bir şekilde değinilmemektedir.
Yine uluslararası uygulamaya bakıldığında birçok ülkede
iç denetim raporlarının kamuoyuna açıklandığı görülmektedir. Örneğin Kanada’da federal kurumlarda düzenlenen tüm iç denetim raporları internet sitesinden
kamuoyuna açıklanmaktadır.15 Raporların doğrudan
açıklanamadığı İngiltere ve AB Komisyonu gibi örneklerde ise iç denetim sonuçları hakkında faaliyet raporlarında detaylı bilgi verilmekte ve raporlarda dile getirilen
hususlarla ilgili kamuoyu bilgilendirilmektedir.
5018 ve Hesap Verilebilirlik
Hesap verilebilirlik ve şeffaflık arasında çok yakın bir
ilişki vardır. Şeffaflık olmadığında hesap verme so13 AB Komisyonundaki genel müdürlüklerin düzenlediği faaliyet
raporlarına şuradan ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/atwork/
synthesis/aar/index_en.htm (10.07.2012 tarihinde erişim
sağlanmıştır)
14 http://www.europeanvoice.com/article/imported/what-sgoing-wrong/74724.aspx(10.07.2012 (10.07.2012 tarihinde
erişim sağlanmıştır)
15 Kanada’da federal düzeydeki kurumların iç denetim raporlarına şu siteden ulaşılabilmektedir:http://www.tbs-sct.gc.ca/
aedb-bdve/recent-eng.aspx (10.07.2012 tarihinde erişim
sağlanmıştır)
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rumluluğu da zedelenmektedir. Yukarıda ayrıntılı bir
şekilde açıkladığımız gibi idarenin iş ve işlemlerinin
sonuçları açıklıkla kamuoyu ile paylaşılmadığı için kamuoyu tarafından etkili bir izleme yapılması bir başka
deyişle hesap sorulması söz konusu değildir.

"Hesap verme sorumluluğunun
idarelerde tesis edilebilmesi için
bir diğer önemli şart etkili denetim
mekanizmalarının varlığıdır. Kurumsal
bağımsızlığa sahip dış denetim ile
fonksiyonel olarak bağımsız bir iç
denetim faaliyeti kurumların hesap
verilebilirliğini sağlayacak aktörlerdir."
Hesap verme sorumluluğunun idarelerde tesis edilebilmesi için bir diğer önemli şart etkili denetim mekanizmalarının varlığıdır. Kurumsal bağımsızlığa sahip
dış denetim ile fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyeti kurumların hesap verilebilirliğini sağlayacak aktörlerdir. Ancak aşağıda detaylı bir şekilde
anlatılan nedenlerden ötürü iç denetim bu misyonunu
yerine getirememektedir. 6085 sayılı kanunla çağdaş
dış denetim normlarına ulaşma imkanını yakalayan
Sayıştay’ın ise son değişikliklerle önü tıkanmıştır. Bütün bunlar hesap verme sorumluluğunun gerçek anlamıyla kamuda tesis edilemediğini göstermektedir.
IV- İÇ DENETİM FAALİYETİNİN MEVCUT DURUMU
İç denetim kamu idarelerinde ilk atamaların yapıldığı
2006 yılından bu yana önemli bir gelişme kat edememiştir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere özellikle genel bütçeli idarelerde ve mahalli idarelerde iç
denetçi atamalarında büyük eksiklikler vardır. Birçok
idarede halen iç denetim faaliyeti başlatılamamıştır.
Kadro

2008

2009

2010

Genel Bütçe

432

225

212

225

Mahalli İdareler

588

288

278

272

Özel Bütçeli İdareler

314

253

249

257

*İDKK’nın 2008, 2009 ve 2010 faaliyet raporlarından derlenmiştir.
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Diğer taraftan iç denetim faaliyeti bulunan idarelerde
de iç denetim faaliyeti üst yönetimden gerekli desteği göremediği ve yalnız bırakıldığı hatta yok sayıldığı
görülmektedir.16
İç Denetimin Mevcut Durumunun Arkasında Yatan
Nedenler
İç denetimin karşı karşıya olduğu temel problemler
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
İ. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun iç denetimi
destekleme noktasındaki yetersizliği
İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) kamuda iç
denetim sistemi üzerinde düzenleyici ve denetleyici
bir role sahiptir. Ancak İDKK bu rolü gereği gibi yerine getirebilecek insan kaynağından yoksundur. Tüm
Türkiye’de – Bakanlıklar, üniversiteler, İl Özel İdareleri ve belediyelerde – görev yapan iç denetçilerin
çalışmalarının izlenmesi ve iç denetçi adaylarının
eğitilmesi gibi işler Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü içindeki bir Dairede çalışan ve iç denetimle
ilgili birikimleri çok zayıf olan Maliye Uzmanları eliyle yürütülmeye çalışılmaktadır. İDKK’nın yapısının
zayıf olduğu ve güçlendirilmesi gerektiği Hükümet
Programlarına da girmiştir. Ancak 2008, 2009, 2010,
2011 ve 2012 yılı Programlarında yer almasına karşın
bu hususta herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir.
İç denetimin beklendiği ölçüde gelişememesinin en
temel nedeni İDKK’nın iç denetim sistemini destekleme düzenleme ve değerlendirme görevlerini yerine
getir(e)memesi olmuştur.
ii. İç denetim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan insan
kaynaklarının temin edilememesi
5018 sayılı Kanuna göre iç denetçi olabilmek için 5
yıl denetim elemanlığı veya 8 yıl uzmanlık yapma
şartı bulunmaktadır. Ancak bu şartı taşıyan ve kariyerlerinin ilk aşamalarını bitirmiş, önlerinde çeşitli
seçenekler bulunan uzman ve denetçiler için iç denetçilik mesleğinin cazip bir kariyer adımı olması gerekmektedir. Ancak mevcut koşullarda diğer meslek
16 Örneğin Sağlık Bakanlığı organizasyon şemasında iç denetim
birim başkanlığına yer verilmemiştir. http://www.saglik.gov.
tr/TR/belge/1-15207/teskilat-semasi.html (10.07.2012 tarihinde erişim sağlanmıştır)
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personeli için iç denetçilik cazip bir meslek değildir.
Bu nedenle 600’ü bulan açık iç denetçi kadroları bu
sebepten dolayı doldurulamamaktadır.
Diğer taraftan iç denetçilik mesleğinin, meslek personeli açısından cazibesini kaybetmesinin bir başka
sonucu atanabilecek durumda olan kişilerin de iç denetçi olarak atanmak istememeleridir. Nitekim Derneğimiz tarafından yapılan bir araştırmada kamu iç
denetçi sertifikası sahibi 120’yi aşkın kişi arasından
ancak 20 tanesinin idarelerde iç denetçi atanmak için
istekli olduğu ortaya çıkmıştır.
İnsan kaynakları ile ilgili bir diğer sorun mevcut iç denetçi adaylarının, iç denetçi atamak isteyen mahalli
idarelerde ve üniversitelerde çalışmak istememeleridir. Bu durumun altında yatan temel nedenler şunlardır:
a) Bu idarelerde daha önceden denetim kültürünün
olmaması nedeniyle iç denetçilerin çalışmakta güçlük
çekmeleri
b) 666 sayılı KHK’da mahalli idareler ve üniversitelerde çalışan iç denetçilerin ayrımcılığa tabi tutulmalarıdır.
iii.İç denetim faaliyetlerinin idarelerde uygun bir şekilde yapılandırılmaması
Mevcut durumda, 5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükmü uyarınca bakan veya müsteşar/başkan/
genel müdürden alınan onaylarla idarelerde doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları/iç denetim birimleri kurulmaktadır. Fakat şimdiye
kadar TBMM dışında hiçbir idarenin teşkilat kanununda buna paralel bir değişiklik yapılamamıştır.
İç denetim birimi başkanlıklarına teşkilat kanunlarında yer verilmemesi birim yönetimlerinin yeterli seviyede etkin ve etkili olamamasına yol açmaktadır. İç
denetim birimi başkanlıklarının içinde bulunduğu bu
durum, iç denetim faaliyetlerinin hızını ve kalitesini
de olumsuz etkilemektedir.
Ayrıca Maliye Bakanlığı belirlediği bütçeleme ilkeleriyle, iç denetim birimi başkanlıklarına kurumsal
düzeyde bütçe verilebilmesini (iç denetim birimi
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başkanlarının harcama yetkilisi olabilmesini), ilgili
iç denetim birimi başkanlıklarının teşkilat kanunlarında gösterilmesini zorunlu tutmaktadır. Halen iç
denetim birimlerinin bütün harcamaları, özel kalem
müdürlüklerinin bütçelerinden karşılanmaktadır. Bu
durumun, iç denetim faaliyetlerinin bağımsızlığını ve
etkinliğini olumsuz etkilemektedir.
iv. İç denetim-teftiş ayrımının yapılmaması
İç denetim ve teftiş, kamu hizmetlerinin gelişimine
katkılar sağlayan kamu yönetiminin önemli unsurları
arasındadır. Bununla birlikte, ülkemizde son dönemde
denetim alanına yönelik yapılan bazı düzenlemeler, bu
iki fonksiyon arasındaki görev ve yetki karmaşasını derinleştirmiş ve mükerrer iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ihtimalini artırmıştır. Denetim ve teftişe ilişkin
düzenlemeler oldukça karmaşık bir hal almıştır. Kamu
yöneticileri ve çalışanları dahi teftiş ve iç denetim arasındaki farklılıkları algılamakta güçlük çekmektedir.
Bir idarede aynı kapsamdaki bir işin, birden fazla birim tarafından yürütülemeyeceği açıktır. Hiç bir kurumda hem personel genel müdürlüğü hem de insan
kaynakları genel müdürlüğü bulunmamaktadır, ya
personel genel müdürlüğü veya insan kaynakları genel müdürlüğü vardır. Aynı şekilde bir kurumda aynı
alan ve birimlere hitap eden farklı isimlerde iki ayrı
denetim biriminin olmaması gerekir. Bir kurumda
aynı alan ve birimlere hitap ettiğini söyleyen iki ayrı
denetim biriminin varlığı, büyük bir kaynak israfına
ve çatışmalara yol açmaktadır.

İç denetimin de içinde bulunduğu Kamu Mali Yönetimi reformunun en büyük destekçisi olmak durumunda olan Maliye Bakanlığının destek olmak bir yana,
Gelir İdaresi Başkanlığı’nda iç denetçi ataması yapmayarak diğer idarelere olumsuz yönde mesaj vermiş
ve iç denetim birimlerine bağımsız harcama yetkisi
vermemek suretiyle de iç denetim faaliyetlerinin yönetimini zorlaştırmıştır. İç denetim camiası Türkiye’de
iç denetimin gelişmemesinde en büyük sorumluluğun Maliye Bakanlığı’na ait olduğunu düşünmektedir.
İç denetim sisteminin Türkiye’de kurulması ve geliştirilmesi Maliye Bakanlığı’nın uhdesinde kaldıkça
istenilen ölçüde gelişme sağlanması pek mümkün
görülmemekle birlikte, zamanla Maliye Bakanlığı’nın
olumsuz etkisinin kırılacağı ve olumlu gelişmelerin
geç de olsa yaşanacağı beklenmektedir. AB üyesi ülkelerden iç denetim açısında geri kalmış iki ülke olan
Portekiz ve Fransa’da son on yılda önemli atılımlar
yapılmış, iç denetim sistemi bulunmayan İspanya,
Yunanistan ve Lüksemburg da ise bu alanda gerekli
çalışmalar başlatılmıştır. 17Kanada, İsveç ve Kore gibi
idari yapıları ve kültürleri çok farklı ülkelerde iç denetim giderek daha güçlü hale gelmiştir.18 Türkiye’nin
de orta veya uzun vadede bu küresel trendin de bir
parçası olması kaçınılmazdır.

V- İÇ DENETİM NEREYE GİDİYOR
İç denetimin mevcut sorunlar karşısında muhtemel
geleceği konusunda bir fikir edinmek için bu konuda
öncü idare olması beklenen Maliye Bakanlığındaki ve
bağlı idaresi Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki iç denetçi
sayılarına bakılması yeterlidir.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Maliye Bakanlığı

17

15

14

13

9

8

Gelir İdaresi
Başkanlığı

0

0

0

0

0

0

*İlgili kurumların faaliyet raporlarından derlenmiştir.
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17 Bu konuda AB Komisyonunun şu yayınına bakılabilir: “Compendium of the public internal control systems in the EU
Member States 2012” s.14
18 İsveç örneği için Management Control In Modern Government Administration: Some Comparative Practices. OECD.
1996 S. 35. Kore Sayıştayı örneği için Eylül 2011’de yapılan
ASOSAI konferansında yapılan sunuma bakılabilir: http://
jointconference.sayistay.gov.tr/6/Korea-cp.pdf. Kanada örneği için Kanada Sayıştayının raporuna (http://www.oag-bvg.
gc.ca/internet/English/parl_oag_201106_03_e_35371.html)
veya
Kanada Hazinesi tarafından düzenlenen değerlendirme
raporuna bakılabilir: http://www.tbssct.gc.ca/report/
orp/2012/fyepia-eqpvi/fyepia-eqpvitb-eng.asp. (Tüm belgelere 11.07.2012 tarihinde erişim sağlanmıştır
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ARSA
POLİTİKASININ
MALİ OLMAYAN
AMAÇLARI VE
ARAÇLARI

I-GİRİŞ:
Kentleşme olgusuna bağlı olan kentleşme ve çevre
sorunları, temelde toprak sorunlarından kaynaklanmaktadır. Toprağın bu denli önemli bir faktör olması,
talebinin ve dolayısıyla da fiyatının devamlı olarak artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle devletler, toprağı elinde bulundurma noktasında ortaya çıkan eşitsizlik durumunun yol açacağı olumsuzlukların önüne
geçmek amacıyla birtakım politikalar geliştirmektedirler. Kamu yönetimleri bu politikalarla, kent toprağı
üzerindeki bireysel mülkiyet ile toplum ve kamu yararını bağdaştırmaya, bireysel arsaların toplum yararına
aykırı kullanımlarını önlemeye çalışmaktadırlar.
Devletin toprakla ilgili geliştireceği politikalar, arsa
üretimi(arazinin vasfının değiştirilmesi) ve kent planlaması yoluyla olmaktadır. Bu politikaların kentsel
boyutu olan kentsel arsa üretimi, kamu yönetimlerinin planlama ve kentsel hizmetler götürmesi yoluyla,
arsaların değer kazandırılması olayını ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kentsel arsa üretiminden
kastedilen,“tarımsal toprağın (arazinin) kentsel toprağa (arsaya) dönüştürülmesidir”.
Bu çalışmada, Dünyada Konut Politikaları, Kırsal Toprağın (arazinin) Kentsel Toprağa (arsaya) Dönüştürülmesi, Türkiye’de Arsa Politikasının Yasal Mevzuatı,
Yönetsel ve Yargısal Sürecin Değerlendirilmesi, Arsa
Politikasının Mali Olmayan Amacı ve bu Amacın Uygulanmasında Yararlanılan Araçlar ve Arsa Politikasında
Rol Oynayan Aktörler (Kuruluşlar) ele alınacaktır.
II-DÜNYA ‘DA KONUT POLİTİKALARI:

Mehmet OĞUZBİR
İç Denetçi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Konut politikaları ülkeden ülkeye değişmektedir.
Farklı ülkelerde benzer problemlerin olduğu bilinen
bir vakadır. Konut politikaları ülkelerin ekonomik sosyal ve kültürel politikalarından etkilenir ve oluşturulan politikalar konut piyasalarını, dolaylı olarak tüm
ekonomik ve sosyal hayatı etkilerler.
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Topraktaki bireyselliğin sağladığı rant, bir yandan tarımsal üretim ve kentleşme üzerinde olumsuz etkilerde bulunurken, bir yandan da nitel olarak gelişmeyi
felce uğratmakta, ne köy nede kent kimliğindeki yöre
kentleri yaratmaktadır. Bunun neticesi olarak, gecekondulaşma ve bol çelişkili anakentler ortaya çıkmaktadır.

ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik, Koruma
Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Belediyelerin
Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması
ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

Bu nedenledir ki, hükümet (kamu) müdahalesi, alt
gelir gruplarının ve diğer mağdur insanların konut ihtiyacının karşılanmasında, piyasanın yatırım tercihleri etkili olduğundan dolayı zorunlu olmaktadır. Buna
karşın bazı görüşler ise bu müdahalelerin haksız rekabete neden olduğu ve özel sektörün gelişimini engellendiğini savunmaktadırlar. Yine de mevcut duruma
baktığımızda, kamu sektörünün ihtiyaca göre sürece
müdahil olduğunu görmekteyiz.

Mevzuattaki bu çeşitlilik arsa üretiminde yetki ve sorumluluğu olan kuruluşların da farklılaşmasına yol
açmaktadır.

III-TÜRKİYE’DE ARSA POLİTİKASININ
YASAL MEVZUATI, YÖNETSEL VE YASAL
SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A-YASAL MEVZUAT
Ülkemizde kentsel arsa üretimini düzenleyen çok sayıda yasa ve yönetmelik bulunmaktadır.
Bu konudaki mevzuat şöyle sıralanabilir:
•

•

3194 sayılı İmar Kanunu,2981 sayılı Kanun, Kentsel Dönüşümle ilgili Kanun (Özel Kanun),775 sayılı Gecekondu Kanunu, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik, Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik,2981 sayılı
Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği, 3194 sayılı
İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa, Düzenlemesi İle ilgili Esaslar
Hakkında Yönetmelik, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Tapu
Planları Tüzüğü, Tescile Konu Harita ve Planlar
Yönetmeliği, Arsa üretimiyle doğrudan ilgili yasa
ve yönetmeliklerin yanı sıra aşağıda sayılan mevzuatlar da dolaylı olarak bu konu ile ilgilidir:
Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm
Merkezlerinde İmar, Planlarının Hazırlanması
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B-YÖNETSEL VE YASAL SÜRECİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
1927 yılında nüfusun % 24’ü kentlerde yaşarken,
2000 yılı nüfus sayımlarına göre bu oran yaklaşık %
65’e ulaşmıştır. Bu sorunun en temel nedenini ise
“göç” kavramıyla ilişkilendirmek mümkün olmaktadır.
Bilindiği üzere, günümüzde Marmara, Ege ve Akdeniz
bölgelerine göç artarak devam etmektedir. Büyük şehirlerde olan bu yoğun göçün kente geri yansıması,
sağlıksız kentleşme, konut ve barınma problemleri
şeklinde olmaktadır. Dolayısıyla göçün beraberinde
getirdiği konut sorunu, ekonomik sorunlar, sosyokültürel sorunlar, sosyal gerilimler ve çatışmalar yeni
sorunların da artışına yol açmaktadır.
Cumhuriyet döneminde başlayan “modern, bilinçli,
sistemli ve gayretli” olarak ifade edilebilecek kentleşme hareketlerinin, 1950’lere gelindiğinde yoğun
göçlerle birlikte hızlanması ve mevcut kentsel donanımların bu hızı yakalamada son derece geri kalması, kuşkusuz ülkemizde sağlıksız kentleşmenin ilk tohumlarını atmıştır. Buna paralel olarak, konut sorunu
da gündeme gelmiştir.
1960’larda gecekondunun biçim değiştirmeye başlaması, hisseli ifraz ve yasadışı yapılanma sonucu
ortaya çıkan konut dokusu, 1970’lere gelindiğinde
kentleri örgütlü bir yağmacılık sistemi ile tehdit eder
hale gelmiştir. Ardı ardına çıkarılan imar afları sorunu
daha da kötüye götürmüş, özellikle yoğun göç alan
büyük kentlerimizde en üst düzeylere ulaşan plansızlık, sağlıksız kent dokularının hızla artmasına neden
olmuştur.
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1980’lerde, gecekondu bölgeleri, “örgütlü yağmacı
ve vurguncuların denetimine girmiştir”. Böylece bu
bölgelerdeki mülkiyet dokusu da bu dönemde çok
değişmiş ve bu değişiklik gecekonduyu, kentlerdeki
yoksul halkın barınma sorununa kendince bulduğu
bir çözüm olmanın çok ötesine taşımıştır. Bu dönemde çıkarılan imar affı yasaları uyarınca ruhsatsız yapılaşmış alanlara Islah İmar Planı yapılmıştır.
Barınma gereksinmesinin kısa dönemde çözümlenmesi amacıyla ortaya çıkan sağlıksız ve yasadışı konutlar, altyapı sorunları, tahrip edilen kültür mirası,
düşük fiziksel standartlar konut alanlarına yönelik
yeni bir yaklaşım ihtiyacını düşündürmektedir. Her
ne kadar Beşer Yıllık Kalkınma Planları ile gecekondu sorununa çözüm getirilmeye çalışılmış ise de bu
çözümlerin hiçbiri etkin, kalıcı ya da uygulanabilir olmamıştır.
Şöyle ki; planlı gelişmeyi sağlamak ve yasal çerçevede konut edinme gücü olmayan alt gelir grupları için
ucuz arsa ve konut üretmek sorumluluğu olan merkezi ve yerel yönetimler, bu işlevi yerine getirememenin
temel gerekçesi olarak kaynak sorunlarını gündeme
getirmektedir. Halbuki, kamu arazileri üzerinde kaçak gelişen bölgelere yol, su, elektrik, kanalizasyon,
eğitim ve sağlık hizmetlerinin götürülmesi de belirli
bir kaynak aktarılarak gerçekleşmektedir. Bu itibarla,
esas olan bu sürecin ve kaynak tahsisinin, baştan öngörülüp uygulanmasıdır. Sık sık çıkarılan imar affı yasalarıyla “ruhsat”a kavuşturularak meşrulaştırılan kaçak yapılar, bilimsel ve teknik anlamda güvenli, sağlıklı ve özellikle de depreme dayanıklı değildir. 1999
Marmara Depremi sonrasında ortaya çıkan hasar
tablosu bu durumun en çarpıcı göstergesi olmuştur.
Yerel yönetimlerin, özellikle 1985’ten sonraki spekülatif imar kararları doğrultusunda oluşturdukları imar
planları ile denetimsiz imar yetkileri, giderek kentlerimizde kaçak ya da yasal olarak arsa ve arazi rantını
yükseltme adına oluşturulmuş bir konut dokusunun
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Yasalarla tanımlanan hususlara rağmen büyük kentlerdeki konut stokunun büyük kısmının imar mevzuatına aykırı yapılardan oluştuğu ve kaçak yapılaşmanın
konut dışı sektörlerde de (ticaret, sanayi, turizm, tarım, vb.) yaygınlaştığı görülmektedir.
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Bunun bir neticesi olarak, başta İmar Yasası olmak
üzere diğer arazi kullanım kararlarını belirleyen, plan
yapma, onama, izin verme ve denetleme konularını
düzenleyen yasaların hem uygulanmasında hem de
boşluklarının giderilmesinde yetersiz kaldığı görülmektedir.
“İmar affı” kavramı, genel bir ifadeyle imar mevzuatına aykırı olan yapıların, “imar affı” yasalarında belirtilen koşullarda bağışlanması ve kaçak yapılaşmanın
yasallaştırılması anlamını taşımaktadır. 1948 yılında
Ankara’da yaşanan sorunları çözmek için 5218 sayılı Yasa ile başlayan ve bugüne kadar sayıları on’dan
fazla olan imar affı yasaları, süreç içerisinde içerik ve
kapsam olarak değişmiştir. Bunun en önemli sebebi,
“imar affı” olarak tanımlanan yasaların, imar mevzuatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesidir.
İmar affı yasalarıyla “ruhsat”a kavuşturularak yasallaştırılan kaçak yapıların, bilimsel ve teknik anlamda
güvenli, sağlıklı ve özellikle depreme dayanıklı olduğu
da söylenemez. Bugüne kadar yürürlükte olan imar
affı yasalarının hiçbirisi konuya bir kent planlaması
ve çağdaş şehircilik anlayışı içinde yaklaşmamış, adeta kaçak yapılaşmayı özendirmiştir. Bu durum kentsel altyapı hizmetlerinin maliyetini arttırmış, büyük
kentlerimizde her yıl kentsel hizmetler için ayrılan
bütçenin yarısına yakını kaçak yapılaşmış ve ıslah
imar planları kapsamında yeni yapılaşan alanlara ayrılmıştır. Böylece, kentin imarlı kesimlerinde yasalara
uyarak ve vergisini ödeyerek kaçak yapılaşmanın maliyetini üstlenen, ancak ulaşım, teknik, altyapı, sosyal
donanım gibi hizmetler bakımından çevre kalitesi
giderek kötüleşen kentlerde yaşamak zorunda kalan
kesimlerin aleyhine bir durum gelişmiştir.
İmar affı yasaları olan 2981 ve 3290 sayılı Yasaların
kapsadığı süreden sonra inşa edilmiş olan çok sayıda ruhsatsız yapının yasallaştırılması olanaklı değildir. 2981 ve 3290 sayılı Yasalar ruhsatsız inşa edilen
konutlardan, özellikle gecekondudan büyük miktarlarda spekülatif kazanç elde etmeye olanak tanımış
olduğu için, aynı yaklaşımla yeni bir af yasasının çıkarılması girişimlerinin karşısında büyük toplumsal
tepkiler oluşmaktadır.
Esasen, kentsel arsa ve arazi yönetiminin özünü taşınmaz mülkiyet hakkı oluşturmaktadır. Hazine arazisi ile belediye arazisi üzerine yapılan bu konutlar

83

MAKALE

(gecekondular) bakımından gerekli önlemleri alırken
devletin ilk yapacağı iş, bu araziler üzerindeki kamusal mülkiyeti muhafaza etmek olmalıdır. Hâlbuki
1950’den beri yapılan gecekondu yasalarında bu temel ilkenin tam zıddı bir ilke benimsenmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin zilyetliğe ilişkin kararında ise
“şüphesiz, kanun koyucu devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerin mutlaka kişiler
tarafından işgal, ihya ve imar yollarıyla veya başka
biçimde mal edinebilmesinin sebep ve şartlarını tesis
etmek zorunluluğunda değildir. Hatta bir kanunla bu
hükümlerin tümünü ilga ederek zilyetlik yoluyla bir
hak doğamayacağını ilan edebilir” dediğinin altı çizilmektedir.
Siyasal iktidarlar zilyetlik yoluyla özel mülkiyet edinilemeyeceğini ilan etmeseler de Dördüncü Beş Yıllık
Planda konut bölümüne “kazandırıcı zaman aşımı ve
zilyetlik hükümleriyle, imar ve ihya yollarıyla devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerin özel mülkiyete geçirilmesi, yasal düzenlemeler yapılarak önlenecektir.” hükmü konulmuştur. Ancak bu hüküm yok
hükmünde olarak tarihe geçtiği için mülkiyet çekişmeleri sürmekten öte günümüzde devlet ve belediyeler mahkeme kararlarıyla “tazminatla” karşılaşır,
büyük kamulaştırma bedelleri öder duruma düşürülmüştür. Bu da Türkiye’yi, kentsel arsa ve arazi yönetimini güçleştiren bir çizgiye doğru itmektedir.
Yine kamuya ait arazilerin envanteri tam olarak çıkarılamamış, kamu taşınmazları üzerindeki işgal oranına dair tespitler ülke, bölge ve kent bütününde belirlenememiştir. Kamuya ait arazilerin oluşturduğu,
taşınmaz mal varlığının (tescilli veya tescilsiz araziler,
hazine veya vakıf arazileri vb.) tespiti, izlenmesi ve
korunması için envantere ihtiyaç vardır. Bina sayımlarında veri eksikliği nedeniyle kaçak yapı stoku hakkında bilgiler sınırlıdır. Planlamaya ilişkin nüfus, zemin,
tapu, kadastro, orman, mera gibi veri ve bilgilerin tamamlanmamış bulunması, coğrafi bilgi sistemlerine
dayalı ulusal veri bankasının oluşturulmamış olması, bu konuda yürütülen çabaların kurumlar ve belli
yerleşmeler düzeyinde kalması sağlıklı ve hızlı karar
almayı güçleştirmektedir.
İmar mevzuatının birçok yasa ve yönetmelikten oluşması, “yetki” bakımından da birçok kurum ve kuru-
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luşun rol almasına yol açmıştır. Böylece mevzuat
çok başlı-yetkili bir planlama yapısı sergilemektedir.
Bugün gelinen noktada bölgeleme ve arazi kullanım
kararlarının üretilmesinden yapı denetimi boyutuna
kadar yaklaşık 33 kurum veya kuruluş plan yapma ve
denetleme yetkisine sahiptir.
1990’lı yıllar küreselleşmenin kent mekânında meydana getirdiği dönüşümleri ihtiva etmektedir. Büyük ofis yapıları, plazalar, alışveriş merkezleri kent
mekânında kapsamlı dönüşümlere yol açmıştır.
1990’ların sonlarıyla birlikte ve Marmara Depreminin
de etkisiyle 2000’li yılların başlarında ise bugün yaşamakta olduğumuz son dönüşüm dalgası başlamıştır.
Aslında, deprem trajedisinin kentsel politikaya olan
etkisi sadece yavaş adımlarla netleşmeye başlamış
bulunmaktadır.
IV-KIRSAL TOPRAĞIN (ARAZİ), KENTSEL
TOPRAĞA(ARSA) DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Bilindiği gibi toprak, bir devletin kullanabileceği en
temel zenginliğidir. Bunu kullanmada gösterilecek
başarı, ülkenin diğer kaynaklarının da yönlendirilmesinde ve kullanılmasındaki etkinliğini artıracak mahiyettedir. Arsa herhangi bir toprak parçası değildir.
Toprak olmasının ötesinde üç özelliğe sahiptir. Kent
içinde bir yere sahiptir, altyapı ile donatılmıştır ve
imar planı ile hakkında bir karar getirilerek üstünde
ne tür kullanışların yer alacağı belirlenmiştir. Herhangi bir toprak parçasının kentsel arsa niteliğini kazanabilmesi için bu niteliklerle donatılması gerekir.
Mevzuatımızda arsa ve arazi ayrımı, imar mevzuatında net olarak yapılmamıştır.Bu durum sorunlara
neden olmaktadır. Ülkemizde taşınmazların arsa mı,
arazi mi olduğuna dair ayrımı, 319 sayılı Emlak Vergisi
Kanunu’nun 1610 sayılı Kanunla değişik 12/2 ve 12/3
maddeleriyle yapılmaya çalışılmıştır.
Arsa kavramı ise yasanın 12. maddesinde; “Belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş arazi arsa
sayılır. Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan
parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna
göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilir. Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer
maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsar”
biçiminde tanımlanmaktadır. Ancak, hangi arazilerin
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arsa sayılacağı uzun süre tartışılmış ve bu alandaki
karmaşa Bakanlar Kurulu’nun 28.02.1983 tarih ve
83/6122 nolu Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi
Hakkında Karar’ı ile çözümlenme yoluna gidilmiştir.
Ancak bu karar uygulamada farklı yorumlara neden
olmuştur. Konu T.C. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’na taşınmış; Genel Kurul’un 17.04.1998
gün ve E.1996/3, K.1998/1 nolu kararıyla uygulamanın teknik ve hukuki ilkeleri belirlenerek uygulamada
birliktelik sağlanmıştır.

"Sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi
gerçekleştirmek, hızlı kentleşmenin
gerektirdiği altyapı ve konut
gereksinmesini karşılamak,
gecekonduların arsa sorunlarını
çözmek, ülkemizde, özellikle planlı
dönemde gözetilen başlıca arsa
politikası amaçlarıdır."
3194 sayılı Yasada ve bu yasaya ilişkin yönetmeliğin
tanımlar bölümünde arsa tanımı yer almamıştır. Gelişme alanlarında ise parselasyon planlarının tasdik
edilmiş bulunması, plana ve bulunduğu bölgenin
şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri
gibi teknik alt yapısının yapılmış olması şartları “Ancak” paragrafı ile ortadan kaldırılmıştır. (3194/23a-b)
Günümüz Türkiye’sinde bir arazinin arsa niteliğine
dönüşmesi için kadastral haritasının, hâlihazır haritasının, imar planının ve parselasyon planının yapılıp
ilgili idarelerince onaylanarak parsellere ayrılıp tapu
kütüğüne kayıt edilmesi yeterli sayılmaktadır. Kadastro değer boyutuna kavuşturulmadığı için de haksız kazancın vergilendirilmesi söz konusu olmamaktadır. Böylece Kentsel arazi spekülasyonunun önü açılmaktadır.
Oysa kadastro tekniğinde henüz ekime, dikime elverişli olmayan toprağın cinsi “ham toprak” olarak tanımlanır. Yine bir tarlanın cinsi bağ, bahçe, zeytinlik
olması için emek ve para sarf ederek o tarlanın bağ,
bahçe, zeytinlik haline getirilmesi gerekir. Oysa kentsel arazinin uygulama imar planında belirtilen teknik
ve sosyal alt yapıları yapılmadan, imar uygulaması ile
arsaya dönüştürülmektedir.
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V-ARSA POLİTİKASININ MALİ OLMAYAN AMAÇLARI
VE BU AMAÇLARIN UYGULANMASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:
Ülkemizin en önemli şehircilik sorunu, gecekondu
ve izinsiz yapı problemidir. Bu problem hızlı nüfus
artışı nedeniyle şehirlere olan akının bir sonucudur.
Kentleşme olgusuna bağlı olan kentleşme (konut,
gecekondu vs.) ve çevre sorunları temelde toprak
sorunlarından kaynaklanmaktadır. Toprağın bu denli
önemli bir faktör olması, talebinin ve dolayısıyla da
fiyatının devamlı olarak artmasına neden olmaktadır.
İnanılmaz boyutlara ulaşan kentleşme hızı, kentsel
arsa ihtiyacını had safhaya ulaştırmıştır. Yol, su, elektrik, kanalizasyon, park, otopark, okul, hastane ve
konut gibi yapılar, kentlerin büyümesine koşut olarak, geniş bir toprak istemini ortaya çıkarmakta ve
sınırlı bulunan kent toprağının değerini sürekli olarak
yükseltmektedir. Bu durum, arsa spekülasyonuna
kaynaklık etmektedir. Ayrıca, geri kalmış ülkelerde
yaşanan istikrarsız ekonomik büyüme, kentsel rantı,
vazgeçilmez bir yatırım aracına dönüştürmektedir.
Kentsel altyapı hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilebilmesi, kentlilerin kentsel haklarının bir sonucu
olan kentsel yaşam kalitesinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, doğru arsa politikalarının uygulanması ile
mümkündür.
Bu nedenle devletler, toprağı elinde bulundurma noktasında ortaya çıkan eşitsizlik durumunun yol açacağı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla birtakım
politikalar geliştirmektedirler. Devletin toprakla ilgili
geliştireceği politikalar arsa üretimi ve kent planlaması yoluyla olmaktadır. Bu politikaların kentsel boyutu olan kentsel arsa üretimi, kamu yönetimlerinin
planlama ve kentsel hizmetler götürmesi yoluyla arsaların değer kazandırılması olayını ifade etmektedir.
Bu açıdan bakıldığında, arsa üretiminden kastedilen,“
arazinin (tarımsal toprağın) arsaya (kentsel toprağa)
dönüştürülmesidir”
Kamunun, fiyat dondurma ya da denetleme girişimlerinin başarısı, geniş ölçüde kamu yönetimlerinin
elinde fazla miktarda arsa bulunmasına bağlıdır. Bu
ise, vaktinde fazla miktarda arsa satın alarak, arsa
stoklarını çoğaltarak ve aynı zamanda sahip olunan
arsaları elden çıkarmamayı kural olarak benimsemekle olur. Devlet, belediyeler ve kamu ekonomik
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girişimleri, ellerinde bulunan arsaları satmak yerine,
uzun sürelerle kiraya vermeyi yeğ tutarlarsa, gerektiği takdirde arsa piyasasına etkili bir biçimde sokulmaları kolaylaşmaktadır.
Denilebilir ki, sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi gerçekleştirmek, hızlı kentleşmenin gerektirdiği altyapı
ve konut gereksinmesini karşılamak, gecekonduların
arsa sorunlarını çözmek, ülkemizde, özellikle planlı
dönemde gözetilen başlıca arsa politikası amaçlarıdır.
Bu amaçla, kentsel gelişmenin denetlenmesi, tarım
topraklarının kentsel amaçlarla kullanılmasının sınırlandırılması, arsa ve arazi fiyatlarındaki aşırı ve yapay
artışların ve spekülasyonun önlenmesi, arsalardan
sağlanan kazançların, bu kazançların doğmasına yol
açan kamu yönetimlerine geri verilmesi, arsa politikasının temel amaçları arasında yer almaktadır.
Çağdaş kent toprakları politikası, kent toprağı üzerindeki bireysel mülkiyet ile toplum ve kamu yararını bağdaştırmaya, bireysel arsaların toplum yararına
aykırı kullanışlarını önlemeğe çalışmaktadır. Bu genel
amaç çerçevesinde, bir arsa politikasıyla, kent planlarının uygulanmasının kolaylaştırılmasına çalışılır. Arsa
politikası ne ölçüde başarılı olursa, kent planlarının
başarısı da o ölçüde artar. İkinci olarak, arsa arzının
artırılması, dar gelirli geniş kitlelerin barınma sorunlarının çözümünün ön koşuludur. Arsa politikası,
üçüncü olarak, emlak fiyatlarındaki enflasyonu önlemenin bir aracı olarak hizmet görür. Son olarak, planlama kararları sonucunda değerlenenlerden alınacak
“değerleme payı” ile arsasının değeri düşenlere ödenecek tazminat konularını toplum yararı açısından
bir dengeye kavuşturmak da arsa politikasının amaçlarındandır.
Özet olarak denilebilir ki, köylerden kentlere olan nüfus akınları, kent konutlarının sıkışıklığı, gecekonduculuk, spekülasyon, gelir düzeyi ile konut mal oluşu
arasındaki dengesizlik, konut gereksinmelerinin, kent
toprakları üzerinde büyük bir baskı yapmasına yol
açmaktadır. Bundan dolayıdır ki, özellikle, gelişmekte
olan ülkeler, kent topraklarının kullanılışını yönlendirmek, istenmeyen biçimde kullanılmasını engellemek,
kötüye kullanılmasını önlemek, hiç kullanılmamasını
ya da boş bekletilmesini denetlemek, düzenli bir biçimde yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla arsa
piyasasına karışmaktadır. Arsa politikası ne ölçüde
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başarılı olursa, kent planlarının başarısı da o ölçü de
artar.
Bu itibarla; arsa politikalarının mali olmayan amaçlarını gerçekleştirmede;
•

İmar planlarının delinmemesi, noktasal uygulamalar yerine, “kim için, ne zaman, nerede, ne kadar, nasıl” konut yapılacağının belirlenmesi,
• İmar planı yapımı dolayısıyla arsaların değerinde
meydana gelen artışların satış sırasında vergilendirilmesi ve arsa sahiplerinin altyapı ve kamu
hizmetleri giderlerine katılmalarının sağlanması,
• Kentsel planlama, kentsel tasarım konularında
kamu kuruluşları arasındaki yetki karışıklığının
giderilmesi,
• Yerleşmelerde aşırı yoğunluklardan kaçınılması,
• Teknik altyapı kadar sosyal altyapıya da önem verilmesi,
• Doğal ve tarihsel çevrenin korunması, planlama
ve uygulamada mimarlığın, mühendisliğin ön
planda tutulması, bu anlayışta başta TOKİ olmak
üzere bütün kamu kuruluşlarının özel kesime örnek oluşturması,
• Konut yerleşmelerinin korunaklı, ayrıcalıklı, kapalı birimler olmaktan çıkarılıp toplumsal mozaiğe uygun hale getirilmesi,
• Kamu arazileri üzerinde altyapısı hazır planlı arsa
üretiminin gerçekleştirilmesi,
• Arsa temininde kamu kaynaklarının kullanılması,
kamu yatırımları sonucu arsa ve konut değerlerindeki artıştan kamunun yararlanması,
• Şehirlerdeki arsaların boş bekletilmesi sorununun bu arsalardan alınacak ek vergilerle önlenmesi,
gibi hususlar kullanılabilecektir.
VI- ARSA POLİTİKASININ UYGULAMA ARAÇLARI:
Tarım topraklarının kentsel amaçlarla kullanılmasının sınırlandırılması, arsa ve arazi fiyatlarındaki aşırı
artışların ve spekülasyonun önlenmesi, arsalardan
sağlanan kazançların gerçek sahibine geri verilmesi
(kentsel toprak rantının kamuya kazandırılması) arsa
politikasının temel amaçları arasında yer almaktadır.
Hiç şüphesiz ki bu amaçlar mali politika araçları olmaları yanında mali olmayan politika araçlarıdır. Bu
amaçları gerçekleştirmek için bir takım araçlar kulla-
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nılmaktadır. Bunlardan en etkin olanları; planlama,
düzenleme ortaklık payı, kamulaştırma, vergilendirme, satma-satın alma- kiralama ve son zamanlarda
yaygın olarak uygulanan kentsel dönüşüm projeleridir.
A-Planlama: Kentsel arsa veya araziler, imar planları
sonucu değer kazanır ya da değer kaybederler. Arsadan beklenen rant ile planlama süreci, çift yönlü bir
ilişkiye sahiptir. Kimi zaman rant beklentisi planlama
kararını etkilemekte, kimi zaman ise yanlış planlama
rant yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında planlama
hem arsa spekülasyonunu önleme aracı, hem de bizzat spekülasyona neden olup, ranta yol açan bir araç
olabilmektedir. İmar planlarıyla geniş alanlar imara
açılırken imar programlarına işlerlik kazandırılmadığı
için yaygın kentsel gelişme ve altyapı sunumunda yetersizlikler veya etkinlik kayıpları ortaya çıkmaktadır.
Bu durum Avrupa Kentsel Şartı’nın Mayıs 2008’de yenilenen metninde, sürdürülebilir kentsel gelişmenin
sağlanabilmesi için yaygınlaşmayan kent (Compact
Cities) formunun benimsenmesi gerektiği ilkesiyle
bağdaşmamaktadır. Kentsel alanlarda imar planı ve
uygulamasını yapma yetkisinin özel kanunlarla farklı
kurumlara verilmiş olması da çeşitli uygulama sorunlarının nedeni olmaktadır. Planlama ve imar mevzuatının Avrupa Kentsel Şartı-2008 ile uyumlandırılması
ve yapılacak uygulamaların bu çerçevede yapılması
önem kazanmaktadır.
İmar planlarının bazı uygulama araçları, arsa politikasında etkili bir denetim işlevini yerine getirmektedir.
Bunlar; parsellemenin denetimi ve bölgeleme, yapı
yasağı ve yapı yapmaya zorlama gibi araçlardır. Parsellemenin denetimi, plansız kentsel gelişmenin önüne geçilmesi amacıyla, kentsel toprakların aşırı ölçüde bölünmesini engellemek suretiyle özel mülkiyete
getirilen sınırlamaları ifade etmektedir.
Bölgeleme, ya konut, sanayi ve ticaret alanlarının
kentin belirli kesimlerinde yerleşmelerini düzenleyen
kullanım bölgelemesi, ya bir semtteki kat yüksekliklerini belirleyen yükseklik bölgelemesi, ya da bir semtteki nüfus yoğunluğunu belirleyen yoğunluk bölgelemesi biçiminde uygulanabilir. Bölgeleme yapılarak
inşaatlara kat sınırlaması getirilerek, arsaların değerlerinin artması engellenmektedir. Yine bölgeleme yoluyla, arsaların kullanım biçimi düzenlenmekte özel
mülkiyetteki arsaların kentsel hizmetler için ayrılması
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konusunda mülk sahipleri ile belediyeler arasında anlaşmazlıklar çıkmaktadır.
Özel mülkiyete getirilen sınırlamalar bazen de yapı
yasakları ile olmaktadır. Kentsel alanların kamu hizmetine ayrılmış kısımlarına yapı yasağı getirilerek
kamu yararının özel mülkiyet karşısında korunması
amaçlanmaktadır. Ancak çarpık kentleşme olgusu
yapı yasaklarına rağmen devam etmekte, bu da planlamanın kentleşme açısından ne denli önemli bir araç
olduğunu ortaya koymaktadır.
İmar uygulamasına giren kadastral parsellerden yapılabilecek Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisinin, yapılaşma yoğunluğu dikkate alınmadan yüzde
40 ile sınırlandırılması, yüksek yoğunlukta yapılaşma
hakkı tanınan yerleşmelerde yeterli miktarda kentsel
donatı sunumunda sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan İmar Kanunu’nun 18.
maddesinin uygulanmasında değer esasının dikkate
alınmasına olanak verecek yasal düzenlemenin bulunmaması da hak çalık ilkesiyle bağdaşmayan haksızlıklara yol açabilmektedir. İmar uygulamalarında
sorun yaratan ve düzeltilmesi gereken çeşitli hususların yanı sıra imar durumu, mülkiyet ve doğal özelliklerle ilgili verilerin yerleşmelerin çoğu için sayısal ortamda ve bir arada elde edilememesi de uygulamada
güçlüklere neden olmaktadır.
Ülkemizde kent planları en başta 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu anılan kanuna bağlı “Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde
yapılmaktadır. Gerek yasa gerekse yönetmelik planlama süreci için “plan dönemi”, “nüfus tahmini” gibi
planlamaya temel verileri ile ilgili net bir tanım ya da
zorunluluk tarifi getirmemektedir. Özellikle planlama
dönemi tanımlanmasının bir planlama gereksinimi
olarak ortaya konulmuyor olması, bilimsel yöntemlerle elde edilecek nüfus tahmini gereksinimini de
ortadan kaldırmaktadır.
Özel yasalarla kentsel arsa üretme yetkisine sahip
kurumların arsa geliştirme uygulamaları ile yerel
yönetimlerin plan ve uygulamalarının örtüşmemesi
planlama mevzuatında farklı kurumlara özel yasalarla verilen yetkiler, arsa üretimi konusunda üst ölçek
planların eksikliğini beraberinde getirmektedir. Ayrıca, farklı kurumların uygulamaları da yerel yönetim-
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lerin uygulamaları ile örtüşmemekte, bu da kaynak
ve zaman kaybına ve arsa üretimi konusunda sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Arsa arzı, en başta kent planlaması ve planların uygulama süreci ile ilişkili olduğundan imar ve parselasyon planlarının yapımı konusundaki sorunlar belirlenmiştir. Bu sorunların başında,
•

Bazı belediyelerde planlanan alanın büyüklüğü
ile plan dönemi nüfus tahminleri arasında önemli
uyumsuzlukların olması, bazı yerleşmelerde gereksinime göre oldukça fazla, bazı yerleşmelerde
ise yeterli olmayan miktarda alanları kapsayan
imar planlarının yürürlükte olması gelmektedir.

Gerek 3194 sayılı İmar Kanunu, gerekse kanuna bağlı
“Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” planlama süreci için “plan dönemi”, “nüfus tahmini” gibi
planlamaya temel verileri ile ilgili net bir tanım ya
da zorunluluk tarifi getirmemektedir. Bu çerçevede
gerçekçi nüfus artışları ya da planlama dönemlerine
dayalı etaplaşmalarla oluşmuş planlama yaklaşımları
pek nadir biçimde karşımıza çıkabilmektedir. Ülkemizde planlama faaliyetleri nüfus hareketlerine ilişkin öngörüleri yeterince dikkate almamaktadır. Planlama ve arsa üretiminde mülkiyet, kullanım türü ve/
ya kısıtlara ilişkin verilerin eksikliğinden kaynaklanan
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Nüfusa uygun arsa üretilmesi için mekânsal veri sisteminin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve etkin biçimde kullanılması ve
arsa üretiminin bu temelde yapılması gerekmektedir.
-Belediyelerin imar uygulamasını 18. madde yerine
kadastral mülk sahipleri veya onların yetki verdikleri konut yapımcılarıyla pazarlıkla 16. Maddeye göre
yaptıkları kentlerde konut üretimi gereksinime göre
oldukça düşük miktarda gerçekleşmektedir. Bu nedenle arsa üretimi 18. madde uyarınca imar programlarına göre geniş alanlarda parselasyon planları
yapılarak gerçekleştirilmesi gerekliliği açıktır.
Planlama sürecinde arsalar, apartman yapımı için uygun büyüklükte oluşturulmakta, kendi konutunu inşa
edebilecek dar gelirlilerin satın alabilecekleri küçük
arsalar, ruhsatlı arsa piyasasında bulunmamaktadır.
Bu nedenle dar gelirliler ruhsatsız arsa piyasasına yönelmektedir.
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B-Düzenleme Ortaklık Payı: İmar Planlarının uygulama araçlarından birisi de isteğe bağlı olmayan parselleme olarak adlandırılan düzenleyici birleştirimdir.
Düzenleme Ortaklık Payı; 3194 sayılı imar kanununun
18. maddesinde ”Belediyeler ve valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha,
düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları
karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme
ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve
arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez” şeklinde düzenlenmiştir.
Alınan bu pay, belediyeler tarafından yapılan imar sınırları içerisindeki arsa ve arazilerin hak sahiplerinin
rızası alınmaksızın birleştirilmesi işleminin sonucu
olarak, götürülen kamu hizmeti karşılığında arsanın
değerinde meydana gelen artışın kamuya kazandırılması anlamına gelmektedir.
Yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve boşluklar nedeniyle (özellikle İmar Kanunu’nun 16. ve 18. madde uygulamalarında), Düzenleme Ortaklık Payı [DOP]
alımlarında kesintilerinin yapılaşma (nüfus) yoğunluğu ile ilişkilendirilmesi ve kadastral mülklerin imar
parsellerine dönüştürülmesinde) değer esasına geçilmesi gerekmektedir.
C-Vergilendirme: Arsa değerlerindeki artışın kamuya
kazandırılmasının bir diğer yolu ise, vergilendirmedir. “Vergi, boş duran ya da planda öngörülen biçimde kullanılmayan topraklar üzerinde yapı yapılmasını
zorlayıcı nitelikte olabilir. Öte yandan yapıya özendirici
nitelikteki vergi bağnazlıkları ile toprak üstünde yapı
yapmayı özendirme yoluna da gidilmektedir. Buna
göre, boş bekletilen arsalar üzerinde, arsaların alımsatım sürecinde, mülkiyetin miras yoluyla el değiştirmesinin yol açtığı değer artışlarında vergilendirilmeye
gidilmektedir. Bunun dışında kent içinde rantın yüksek
olduğu alanlarda yüksek, düşük olduğu alanlarda düşük oranlı vergi uygulanarak rantın yönlendirilmesi söz
konusu olabilmektedir. Emlak vergisi, veraset ve intikal
vergisi bu kapsamda uygulanan vergi türleridir.
Özel kanunlarla tanımlananların dışında taşınmaz
satışlarında süreye bağlı vergi muafiyeti tanınmış ol-
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ması kamu yatırımlarının katkısıyla oluşan taşınmaz
değer artışlarından kamunun pay elde etmesini olanaksız kılması taşınmazların tapunun elde edinildiği
tarihten dört yıl veya daha geç satılması halinde gelir vergisine tabi olmaması, kentsel değer artışından
kamunun pay almasını olanaksız hale getirmekte ve
arsaların spekülatif amaçla bekletilmesini teşvik etmektedir.
Enflasyon endekslemesi de yaparak taşınmaz alım
satımında elde edilen kazançların vergilendirilmesi
gerekmektedir.
D-Kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerince,
kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin
ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz
malların tamamına veya bir kısmına el konulması
veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir.
Kamulaştırma yetkisi, devlete, kamu menfaatlerinin
korunması ve kamu hizmetlerinin görülmesi için tanınmış yetkilerdendir. Kamulaştırma, taşınmaz mülkiyeti üzerine konulmuş sınırlamalardan biri olup, ancak kanunların kendilerine bu yetkiyi tanıdığı kamu
idare ve kurumları tarafından kanunlarda belirlenen
şartlar, usul ve prosedür (izlek) dairesinde kullanılır.
İdari bir işlem ve eylem olan kamulaştırmanın dayanağı ise, idarenin kamu yararı açısından sahip olduğu
güç ve yetkidir. Özel mülkiyete konu olan taşınmazların, sahiplerinin rızası aranmaksızın, tek taraflı irade
beyanıyla kazanılmasını sağlayan bu yetkinin idareye
tanınmış olması, kamu yararının özel kişilerin çıkarlarına üstünlüğü anlayışından kaynaklanmaktadır.
Anayasalarımız, özel mülkiyetin korunması ve ona
saygı ilkesi gereği kamulaştırmaya ilişkin esas ve usullerin tespitini özel kanunlara bırakmıştır.

Anayasasının 35’inci maddesinde de aynı hüküm getirilmiş, 46’ncı maddesiyle de kamulaştırmaya ilişkin
hükümleri düzenlemiştir. “Kamulaştırma bedelinin
hesaplanma tarz ve usulleri kanunla belirlenir. Kanun
kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış
kıymet takdirini, taşınmaz malın birim fiyatlarını ve
yapı maliyet hesaplarını ve diğer objektif ölçüleri dikkate alır. Bu bedel ile vergi beyanındaki farkın nasıl
vergilendirileceği kanunla gösterilir.”
“Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak ödenir.
Ancak tarım reformunun uygulanması, büyük enerji
ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir.
Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler peşin olarak ödenir ve peşin ödenmeyen
kısım devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz
haddine bağlanır.”
“Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli, herhalde peşin ödenir.” denmektedir.
Görülüyor ki Anayasa, özel mülkiyete ait taşınmazın
kamulaştırılması ve bu yolla özel mülkiyete devletin
el atması karşılığında, hakkaniyete uygun adil ölçülere dayalı bir bedelin ödenmesine ve böylece mülkiyet
hakkının korunmasına özen göstermiş bulunmaktadır.

1924 Anayasasının 74’üncü maddesi, “Kamu faydasına gerekli olduğu usulüne göre anlaşılmadıkça ve
özel kanunları gereğince değer pahası peşin verilmedikçe hiç kimsenin malı mülkü kamulaştırılamaz”
hükmünü taşımaktaydı.

1. Kamulaştırma, kamu yararı amacı ile devlet ve
kamu tüzel kişileri tarafından yapılabilir. Kamulaştırma yapacak idarenin, öncelikle kamu yararı
kararı alması gerekir. Çünkü kamulaştırma mülkiyet hakkını sınırlayan bir işlemdir. Taşınmazın,
malikin elinden zorla alınmasıdır. Bu nedenle
yetkili idarenin, taşınmaz mala, hizmeti yürütebilmesi için kesin ihtiyacı olmalıdır.

1961 Anayasası, mülkiyet hakkına temel haklar bölümünde yer vermiş ve 36’ncı maddesinde “Herkes
mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar ancak
kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilir.” Demişti 1982

Kamu yararı kararının alınması ve onaylanması idari
bir işlem olduğundan, idari yargının denetimine tabidir. Eğer kamu yararı yoksa taşınmaz maliki yetkili
idare mahkemesinde iptal davası açabilir.
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2. Kamulaştırma bedeli peşin ve nakden ödenmelidir. Bu şart Anayasada da emredilmektedir. Bedel ödenmeden kamulaştırma yapılamaz. Bu husus kamulaştırmanın en önemli şartıdır. Aksi hal,
mülkiyet hak ve özgürlüğünü kısıtlama sonucunu
doğurur.
3. Kamulaştırılacak taşınmaz, gerçek ve özel hukuk
tüzel kişilerine ait olmalıdır. Devlete, bir kamu
tüzel kişisine ya da kamu kurumuna ait taşınmaz
kamulaştırılamaz.
Nesnel bedelle yapılan kamulaştırmalar. Kamu yönetimine, kentlerin içinde ve gelişme alanlarında çok
miktarda arsa ve araziyi ucuz fiyatlarla elde etme
olanağını verir. Özellikle az gelişmiş ülkelerin yoksul
belediyeleri için, nesnel bedel ölçütü, bir can simidi
gibidir.
Kamulaştırma özel mülkiyete sınırlama getirilmesinde
en yaygın kullanılan araçlardan biridir. İdare kamulaştırma yapmadan önce kamu yararı almak zorundadır.
Ancak imar planlarının uygulanması amacıyla kamulaştırma yapılıyorsa kamu yararı almaya gerek yoktur.
Bu husus Kamulaştırma Kanunun 6. maddesinde şu
şekilde düzenlenmiştir.
“Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı
özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için
ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir
karar alınır”. Belediyeler başta olmak üzere kamu yönetimleri arsa ihtiyaçlarını genellikle bu yoldan sağlamaktadırlar.
Her şeyden önce belediyeler sahip oldukları imar
yetkileri ile hem kentsel konut alanlarının oluşumuna
hem de kentsel rantın yaratılmasında önemli bir yere
sahiptir. Belediyelerce kentin gelişme alanlarında yapılacak geniş ölçekli kamulaştırmalar, kentsel gelişme
alanlarının imar planlarına göre şekillendirilmesine
yardımcı olacak, plansız gelişmelere kaynaklık eden
hisseli satışların önüne geçecek, konut üretimi için
konut kooperatiflerine ucuz arsa sağlayacaktır. Böylelikle, imar planları arsa spekülasyonunun yönlendirmesinden kurtarıldığı gibi, birkaç spekülatöre büyük
miktarda rant sağlayacak bu alanlar, sabit gelirlilerin
konut edinmesinde kullanılacak, toplumca yaratılan
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rant yine topluma geri dönecektir. Sağlıklı, altyapılı,
yeşil ile dost kentsel alanlar yaratılacak, alt ve orta
sınıfların konut edinmesinin önündeki en önemli engellerden birisi olan kentsel rantın önüne geçilecek,
konut fiyatlarının makul bir düzeye çekilmesi ile rant
asıl sahibi olan halka geri döndürülecektir.
E-Satın Alma – Satma, Kiralama: Düzenli kentsel gelişmeyi sağlamak, planlama kararlarını uygulamak ve
yine özellikle yoksul ve dar gelirli kitlelerin barınma
sorunlarını çözebilmek için kamu yönetimlerinin serbest piyasa koşulları çerçevesinde özel mülkiyetteki
arsaları sürüm değer üzerinden karşılığını ödeyerek
kamu mülkiyetine geçirmeleridir. Kamu yönetimleri
ellerindeki arsa stokunu arttırmak amacıyla bu yönteme başvururlar. Satın alma pahalı bir araç olmasına
rağmen, imar planlarının hazırlayıcısı ve uygulayıcısı
olan belediyelerin, planları uygularken sorun yaşamaması ve arsa spekülasyonunu önleyebilmeleri
açısından önemlidir. Kamu yönetimlerinin özellikle
de belediyelerin ellerindeki arsaları satmaları; kaynak sıkıntısı çekmeleri, özelleştirme politikaları vb.
sebeplerden ötürü günümüzde çok sık rastlanan bir
durumdur.
Arsa politikasının amaçlarından birisi kamunun elindeki arsa stokunu çoğaltmaktır. Ancak kamu yönetimlerinin anılan sebeplerden ötürü ellerindeki arsaları
satmaları sebebiyle bu amaç gerçekleştirilememektedir. Bugün hemen hemen hiçbir belediyenin elinde, kendi planlı gelişmesini sağlamayı kolaylaştıracak
ölçüde toprak kalmamıştır.
Kamunun elindeki arsaların elden çıkmaması, arsa
stoklarının azalmaması için uygulanan bir araçtır.
Kentsel toprakların mülkiyetinin kamunun elinde olması plan kararlarının uygulanmasında kamu yönetimlerinin baskı altında olmamasını sağlayacak, aynı
zamanda da kiralamadan gelir elde edilecektir.
F-Kentsel Dönüşüm Projeleri:
Kentsel dönüşüm; bozulma ve çökme olan kentsel
alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür.
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1-Kentsel Dönüşüm Sürecinin Ortaya Çıkma Nedenleri
Kentsel dönüşüm sürecinin ortaya çıkmasına sebep
olan faktörleri kategorize etmek suretiyle sıralamak
mümkündür. Buna göre bu faktörleri;
•

Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin
araştırılarak, bunun ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemek,
• Kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel
olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap vermek,
Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı
bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak,
• Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve
gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik
stratejiler belirlemek,
• Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak
kentsel politikaların şekillendirilme ihtiyacını karşılamak üzere sivil toplum örgütleri ve toplumun
farklı kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamak,
olarak sıralayabiliriz.
2-Kentsel Dönüşüm Sürecine İvme
Kazandıran Etkenler
Bu etkenler;
•

•
•

•

•

Kırdan kente göçün yavaşlaması nedeniyle yeni
gecekondu yapımı yerine mevcut gecekonduların
ve diğer ruhsatsız inşa edilmiş yapıların dönüşümünün daha fazla gündeme gelmesi,
Kentlerin depreme dayanıklı biçimde yeniden planlanarak yapılandırılması gereğini trajik bir biçimde
vurgulayan 1999 Marmara Depremi deneyimi,
1999 yılı itibari ile başlayan ülkenin AB adaylık
süreci kapsamında yasal / yönetsel çerçevede
yapılan radikal değişimler üzerinden uygulamayı
etkileyen uyum sürecinin varlığı,
İstanbul gibi hızlı büyüyen kentlerde yükselen
arsa fiyatları nedeniyle sermaye/arsa oranının
yükseltilmesi yönünde baskıların oluşması, bunun sonucu işlevini kaybetmiş veya kent dışına
taşınan sanayi ve depolama gibi faaliyetlerin
alanları için yeni işlevlerle ve yüksek yoğunluklu
yapılaşma talebi,
Çok sayıda niteliğini kaybetmiş ruhsatlı veya ruhsatsız inşa edilmiş konut yerleşmeleri için daha
yoğun yapılaşma taleplerinin ortaya çıkması,
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•

Küreselleşme sürecinde sermayeyi çekme yarışındaki kentlerin rekabetçi konumlarını arttırmak
amacıyla yerel yönetimlerin dönüşüm ve kentsel
iyileştirme projelerini desteklemeleri, bu kapsamda tarihi değeri olan yerleşmelerin ve konut
stokunun korunması ve sağlıklılaştırılmasının da
gündeme gelmesi,
şeklinde özetlenebilir.
3-Kentsel Dönüşüm Projelerinin
Amaçları ve Sonuçları
Kentsel dönüşüm kendiliğinden bir süreç değildir.
Toplumsal, ekonomik, kültürel ve hatta siyasal amaçlarla kent parçalarının kullanım biçimine dışarıdan bir
karışma sonucunda gerçekleşir. Dönüştürme etkinliklerine konu yapılan alanlar, gecekondu bölgeleri,
yüksek yoğunluklu kaçak apartmanların bulunduğu
alanlar, doğal yıkım riski yüksek alanlar, kent özeklerindeki (merkezlerindeki) çöküntü alanlarıyla, tarihsel kent çekirdekleri ve ekonomik ömrünü doldurmuş görünen kent bölümleridir.

"Kentsel dönüşüm, salt gecekondu
bölgelerindeki derme çatma yapıların
temizlenmesinden ibaret değildir.
Buna ek olarak, koruma, canlandırma,
iyileştirme, yeni işlevler kazandırma,
yeniden imar etme, hem yapıları, hem
de bulundukları kent kesimlerini, yitirmiş
bulundukları ekonomik ve toplumsal
değerlerine ve fiziksel ölçünlerine
yeniden kavuşturmak da kentsel
dönüşüm çalışmalarının
amaçları arasındadır."
Kentlerin karşılayamayacağı oranda nüfus artışı ve
göç, düzensiz, çarpık kentleşmeyi, teknik altyapı ve
sosyal donatı alanlarının yetersizliğini, trafik sorununun büyümesini ve tüm bunlara bağlı olarak kamu
asayişinin bozulmasını beraberinde getirdiği için, çözüm olarak, kentsel dönüşüm projelerinin başlatılmasına karar verilmiş ve uygulamaya konulmuştur.
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Kentsel dönüşüm, salt gecekondu bölgelerindeki
derme çatma yapıların temizlenmesinden ibaret değildir. Buna ek olarak, koruma, canlandırma, iyileştirme, yeni işlevler kazandırma, yeniden imar etme,
hem yapıları, hem de bulundukları kent kesimlerini,
yitirmiş bulundukları ekonomik ve toplumsal değerlerine ve fiziksel ölçünlerine yeniden kavuşturmak da
kentsel dönüşüm çalışmalarının amaçları arasındadır.
Kentsel dönüşüm projelerinin amaçları, kentin yapılaşma ve imar bakımından sıkıntılı bölgelerine çözüm
bulmak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve teknik
sosyal altyapısı tamamlanmış sağlıklı konutlar üretmektir.
Kentsel Dönüşümün gerçekleşmesi sonucunda;
1. Hazine ve vakıf arazilerinin, Tapu Tahsis Belgesi
sahiplerince bedelsiz yere işgali engellenmiş olur.
2. Gecekondular, kentin merkezi yerlerinden kaldırılmış ve arındırılmış olur.
3. Tapusu devlete, Tapu Tahsis Belgesi ile vatandaşa verilmiş yerlerin, mülkiyet sorunları çözülmüş
olur.
4. Çöküntü alanları ortadan kaldırılarak, Olası deprem durumunda can ve mal kaybının en aza indirilmesi sağlanmış olur.
5. Daha da Önemlisi, İstanbul Gibi Metropol Şehirlerde Kaliteli Ve Merkezi Lokasyonda (alanda)
Yaşanan Arsa Sıkıntısına, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları İle Kaliteli Arsalar Üretilerek Katkıda
Bulunulmuş Olur.
6. Kurumlar, Özel Sektör ve Meslek Odalarının Katılımı İle yapılacak uygulamalarla kent kimliklerinin
Korunması sağlanır.
2000’li yıllardan bu yana geçen süreç içinde ülkemizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarının
“yumuşak karnı”, sosyal boyuta ve katılıma ilişkin eksiklikleridir. Mevcut uygulamalar ülkemizde katılım
modelleri yeterince geliştirilmediği için dönüşüm
projelerinde karar vericileri ve uygulamacıları toplumsal tepki ile karşı karşıya bırakmaktadır. Katılımın,
kentsel sit alanları için hazırlanan plan ve projelerin
dışında yasal tanımlı bir süreç haline gelmemiş olması yer yer dönüşüm alanlarında yaşayanların yerinden
olmalarına neden olabilmektedir. Sürecin diğer söz
sahipleri olan meslek odaları, ilgili STK’lar ve üniver-
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siteler gerçek anlamda katılım sağlamamaktadır. Mutenalaştırmayı en aza indirgeyecek katılımcı yaklaşımın sağlanması gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm, fiziksel mekanın dönüşümünün
yanı sıra, sosyal gelişim, ekonomik kalkınma, ekolojik
ve doğal dengenin korunması ve sürdürebilirliğinin
sağlanması ile birlikte kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ele alınırsa başarıya ulaşma olanağından söz
edilebilir.
Kentsel dönüşümde sosyal boyuta ilişkin olarak sürdürülebilir kentsel dönüşüm kavramı dikkate alınabilir. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm kavramı tarihi
dokunun korunmasını, yerleşim alanlarının deprem
sakınımlı olmasını ve çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılmasını kapsamaktadır.
VII-ARSA POLİTİKASINDA ROL OYNAYAN AKTÖRLER:
Planlı dönem sonrasında konut ihtiyacının karşılanmasında etkili bir arsa politikası uygulanması gerektiği, bunun içinde merkezi bir teşkilatın kurulmasının
zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Bu amaçla kurulan
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, bunun dışında ise belediyeler (imar planlarının hazırlayıcısı ve uygulayıcısı
olmaları nedeniyle) arsa politikasında doğrudan rol
oynayan kuruluşlardır. 1984 yılında kurulan Toplu Konut İdaresi ise Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 2004
yılında kaldırılmasıyla bütün yetkileri devralması açısından önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.
A-Arsa Ofisi
Arsa Ofisi arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla 1969 yılında tanzim alış satışları yapmak, konut,
sanayi ve turizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere, İmar ve İskân Bakanlığına
bağlı olarak kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip ve
döner sermeyeli bir kuruluştur. 1989 yılında Maliye
Bakanlığına bağlanan Arsa Ofisi, arsa alım satımından
kar elde etme konusunda daha etkin bir konuma getirilmiştir.
Yıllar itibariyle Arsa Ofisi kanununda çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 1164 sayılı kanunun birinci maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklikle, “Bu kanunda
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yazılı görevler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. Bu Kanunda, diğer kanunlarda ve ilgili
mevzuatta, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan
atıflar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.
B-Belediyeler
Arsa politikasında rol oynayan bir diğer önemli kurum
belediyelerdir. 5393 sayılı belediye kanunu, 775 sayılı
gecekondu kanunu, 3194 sayılı imar kanununda belediyelerin kentsel arsa üretimine ilişkin düzenlemeler
getirilmiştir. 5393 sayılı belediye kanununun 69. maddesinde arsa ve konut üretimi başlığı altında, belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut,
sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla
belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri
hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu
konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla
arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları
trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine
sahiptir, hükmü getirilerek belediyelerin arsa politikasında daha etkili olmaları sağlanmıştır.
775 sayılı Gecekondu Kanununda ise, “… Hazinenin,
özel idarelerin ve Vakıflar idaresi dışındaki katma
bütçeli idarelerin mülkiyetindeki arazi ve arsalardan
belediye sınırları içerisinde olanlar bedelsiz olarak
belediyelere devredilecektir” denilerek belediyelerin
arsa temin etmesini kolaylaştırıcı düzenlemeye gidilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununda ise,” … Hazineye ve İl
Özel İdaresine ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı il
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye
bu alanların dışında il özel idaresine bedelsiz terk edilir. Bu amaçla edinilen arsa ve araziler satılamaz ve
başka amaç için kullanılamaz” denilerek belediyenin
arsa edinmesi sağlanmıştır.
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi,
Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile edinilen arsaların nasıl tahsis edileceğine ilişkin kriterler belirlenmiştir. Arsa, konut ve işyerlerinin
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üretiminde ihtiyaç duyulacak arsa ve araziler 2942
sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre temin
edilir. Temin edilen arsa ve arazilerin satış ve tahsisinde önce imar planları tamamlanır. Konut yapılmak
amacıyla arsa tahsis edilecekler ile sosyal konut tahsis edileceklerde Dar gelirli olmak, Kendisinin, eşinin
veya on sekiz yaşından küçük çocuklarının o belediye sınırı içinde konutu veya konut yapmaya müsait
arsası bulunmamak, Sanayi bölgelerinden nakledileceklerden olmak, Afete maruz kalmış olmak, En az
bir yıldan beri o belediye sınırları içinde ikamet ediyor olmak 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu
Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi olup,
gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak olmak şartlarının bir kısmı veya birkaç tanesi bir
arada aranır. Tahsis edilecek arsa miktarından fazla
müracaat olması halinde uygulanacak puanlama kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir. Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta
bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer
varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile diğer hususlar
puanlama kriterleri olarak dikkate alınır.
Belediyelerin de arsa politikasında etkin olamamaları, mevcut yasal düzenlemelere rağmen uygulamada
planlı kentleşmeyi sağlayacak düzeyde politika üretememeleri temelde Arsa Ofisiyle benzer sorunlardan
kaynaklanmaktadır.
Bu bağlamda, belediyelerin arsa stoklarını çoğaltmak
yerine satışı tercih etmeleri, kimi zaman arsa spekülasyonunda yapsatçılığa göz yumarak müteahhitlerle
işbirliği içine girmeleri belediyelerin kentsel topraklar üzerindeki denetiminin olmaması ve özel yararın
kamu yararının önüne geçtiğini göstermektedir.
C-Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
TOKİ gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden
konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda
veya valiliklerce toplu konut iskân sahası olarak belirlenen alanlarda her türlü ölçekteki imar planlarını
yapmaya, yaptırma veya tadil ettirmeye yetkilidir.
Toplu Konut İdaresinin arsa politikasına ilişkin yetkileri 1984 yılında kabul edilen 6385 sayılı Toplu Konut
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Kanununda düzenlenmiştir. 8.12.2004 tarihinde 5273
sayılı “Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda
Değişiklik yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanununla birlikte Arsa
Ofisinin bütün yetkileri TOKİ’ye devredilmiştir. Buna
göre TOKİ’nin arsa üretiminden elde ettiği gelir, hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa
maliyet bedellerinin en çok % 25’ine kadar alınacak
bir katılım payı olarak belirlenmiş; TOKİ kaynakların
ayrıca toplu konut alanlarına arsa temin edilmesinde kullanılması öngörülmüş ve kanunla birlikte TOKİ
arsa politikasında daha etkin bir konuma getirilmiştir.
Konut yapımında TOKİ genelde iki yöntem uygulamaktadır.
1. Kamu arsalarında, orta ve alt gelir grupları için
geliştirdiği projelerle ihaleler açılması ve yükleniciler tarafından yapılan konutları uzun vadeli
ödeme planlarıyla satılması,
2. Hâsılat (gelir) paylaşımı yoluyla konut üretimi.
TOKİ bu işi kendisi doğrudan ya da yine kendi
kuruluşu olan Emlak Konut GYO A.Ş. aracılığıyla,
arsalar kendisine ait olmak üzere yapmaktadır.
DPT ve TÜİK verilerine göre Türkiye’nin ivedi konut
gereksinmesi 2,5 milyon birim. TOKİ bunun yüzde
5-10’unu karşılamayı tasarlamaktadır. TOKİ yıllık gereksinimin yüzde 10’u kadar konut üretirken konut
edinmek için desteğe ihtiyacı olan dar gelirli hane
halklarının oranı en az yüzde 40 düzeyindedir. Bazı
kentlerde bu oran yüzde 50’nin çok üzerindedir. Nüfusun ancak yüzde 10’u için uygun ödeme koşullarında konut üretilirken devletin desteğine gereksinim
duyan kesimlerin mülk veya kiralık konut edinmeleri
için sağlanan herhangi bir katkıdan söz etmek olanaklı değildir.
Piyasa koşullarında üretilen konut fiyatları mevcut
gelir dağılımı ve ihtiyaç sahipleri açısından yüksektir.
TOKİ’nin kooperatiflere kredi vermeyi durdurması,
birçok kentte yeterli miktarda arsa üretilememesi ve
hazine arsalarının TOKİ’ye devredilirken, TOKİ’nin yıllık gereksinimin ancak yüzde 10’u kadar konut üretebiliyor olması, konut piyasasında düşük ve orta gelir
grubuna ait kişilerin büyük bölümünün konut edinmek için desteğe olan gereksinimleri sürmektedir.
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Piyasanın egemeni olarak TOKİ belirleyici ve yönlendirici konumunda olup bir bakıma gereksinmenin
yüzde doksanını karşılaması beklenen özel kesimle de
rekabet halindedir. TOKİ ülke genelinde devlet eliyle
konut üretimi yoluyla konut sektörünün en önemli ve
tek aktörü haline gelirken, TOKİ uygulamaları sektörü belirler hale gelmiştir. TOKİ’ye tanınan ayrıcalıklar,
özel kuruluşlar karşısındaki haksız rekabet üstünlüğü
göz ardı edilse bile kentsel planların delinmesi ve ilkelerin çiğnenmesi açısından eleştirilebilir.
TOKİ burada bazı ayrıcalıklara sahiptir. Örneğin, kamu
arsalarından yararlanarak bu arsalarda, belediyelerin
iznini almadan plan yapma yetkisine sahiptir. İnşaat
yoğunluklarını (emsali) dilediğince artırabilir. Yürürlükteki bir plana karşın, yapılaşma yoğunluğunun
artırılması ve bunun belediye yetkileri aşılarak, belediyeler dışlanarak yapılması olağan bir durum değildir ve sakıncalıdır. Bu yoldan belki konut maliyetleri
düşürülebilir. Ancak kentsel bütünlük ve denge açısından düşünüldüğünde, ortada bir tutarsızlık olduğu
açıktır. Şu anda TOKİ’nin hedefi, olabildiğince çok sayıda konut üretmektir; ancak bu yapılırken, bilimsel
kentsel planlama, kentsel tasarım, mimarlık ve estetik sorunlarının yeterince göz önünde tutulmadığı da
görülmektedir.
Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili
en temel sorunlardan biri, dönüşüm alanlarının bilimsel ölçütler dikkate alınmadan, arsa rantı ölçütü
ile saptanmasıdır. Oysaki belirli bir alanın dönüşüm
alanı olarak ilan olabilmesi için, eski konut dokusu,
konfor koşullarının noksanlığı, onarım ve mevcudu
sürdürme durumu, genel görünümünün sefilliği, çok
kullanıcılık ve yüksek oranda kiracılık durumları, çöp
dolu sokaklar, kirlilik, sanayi ve konut karışımı yerleşme dokusu, işlevsiz hale gelmeye başlamış, az işleyen okullar gibi çok çeşitli ölçütlerin ve bileşenlerin
bulunması gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, belediye meclislerine dönüşüm alanı saptama
ve ilan etme yetkisi vermiş, ancak sınır saptama ve
ilan etmenin hangi fiziksel, sosyal, ekonomik ve idari
kriterlere göre yapılacağını tanımlamamıştır. Kanuna
göre bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı
olarak ilân edilebilmesi için; yalnızca o yerin belediye
veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en
az elli bin metrekare olması şartı aranmaktadır.
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Bazı kentlerin imar planlarının sürdürülebilirlik ilkesiyle, çevresel değerleri koruyan ve Avrupa Kentsel Şartının (2008) öngördüğü yaygınlaşmayan kent (Compact
cities) yaklaşımıyla bağdaşmayan özellikler taşıması
sürdürülebilirliği tehdit etmektedir. Bazı kentlerde nüfus tahminlerine göre çok geniş alanların imara açılması ve imar programlarının uygulanmamasının yanı
sıra TOKİ’nin kamu arsası mevcudiyetini esas alarak,
planlı alanların oldukça dışında konut üretmesi bu
sorunun başlıca nedenleridir. TOKİ’nin baş aktör olarak bu süreçte oynadığı rol, her ne kadar bir ölçüde
çağdaş yaşam mekânları yaratma konusunda bir çaba
içermekte ise de, kuruma karşı ilgili tüm taraflardan
gelen eleştiriler, TOKİ’nin uygulamalarının bir yandan
tek tipleşmeye yol açması, yöreye özgü karakteristiği
ve geleneksel yaşam ve mekân biçimlerini göz ardı etmesi, diğer yandan da düşük gelirliler ve yoksullar için
ürettiği yeni konutların gereksinime göre sayıca yeterli
olmaması şeklinde özetlenebilir.
Son yıllarda TOKİ’nin gerçekleştirdiği dönüşüm uygulamalarının bir bölümü mevcut yapıların yıkılıp
yerlerine yeni konutların inşa edilmesini kapsayan
projelerdir.Bu yerleşmelerden ruhsatsız inşa edilmiş
olanlarından bazıları yasalaştırıldıkları halde ıslah
imar planları uyarınca dönüşmemiş, bazıları için ise
Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi’nde olduğu gibi yasalaştırılmaları için özel kanun çıkarılmıştır.
Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin finansman boyutu programlama ve uygulama aşamalarında farklı
modellerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Proje
bazında kamu ve özel sektörün dönüşüm uygulamasındaki rolleri ve ağırlıkları, ortaklık modellerinin kurgulanması başarılı bir dönüşüm uygulamasının temel
kabulleri arasındadır.
Ortaklıklar, kentsel dönüşümün en önemli unsurları
arasındadır. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama
öncesi ve sonrası da dâhil olmak üzere, programlarının finansmanı, aynı zamanda, süreçte arazi değer
artışı ile bağlantılı ve orantılı olarak girişimciden talep
edilen katkı payının kullanımının yönetimini de kapsamaktadır. Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamalarının ortaklık modelleri, ağırlıklı olarak kamu işbirliğine dayalı olarak işlemektedir. Bu anlamda TOKİBelediye uygulamaları en sıklıkla izlenen modellerin
başında gelmektedir.
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Mevcut uygulamaların bir bölümünün ekonomik modeli, TOKİ tarafından yüksek oranda üst gelir grubu
için konut üretilerek, bu süreçle oluşturulan kaynağın, sınırlı sayıdaki düşük gelir grubuna yönelik olarak
üretilen konutların yapımında kullanılması esasına
dayanmaktadır.
D-Kooperatifler
Arsa politikalarının uygulanmasında rol alan aktörlerden biri olan Kooperatifler de, dayanışma ve ortak
ihtiyaçların birlikte giderilmesi gibi sosyal faydaları
yanında toplu üretimin sağladığı maliyeti düşürücü
ekonomik faydaları da içinde barındırmaktadır.
Belediyeler ile işbirliği içinde olan kooperatiflere halkın güveni daha fazladır. Kooperatiflerin kendileri gibi
kar amacı gütmeyen belediyeler ile işbirliği yapması
hem konutların daha ucuza mal olmasını sağlayacak
hem de halk katılımını artıracaktır. Ancak son yıllarda
kooperatiflerin arsa politikalarının uygulanmasındaki
rolü azalmıştır.
VIII-SONUÇ
Çağdaş kent toprakları politikası, kent toprağı üzerindeki bireysel mülkiyet ile toplum ve kamu yararını bağdaştırmaya, bireysel arsaların toplum yararına
aykırı kullanışlarını önlemeğe çalışmaktadır. Bu genel
amaç çerçevesinde, bir arsa politikasıyla, kent planlarının uygulanmasının kolaylaştırılmasına çalışılır.
Denilebilir ki, sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi gerçekleştirmek, hızlı kentleşmenin gerektirdiği altyapı
ve konut gereksinmesini karşılamak, gecekonduların
arsa sorunlarını çözmek, ülkemizde, özellikle planlı
dönemde gözetilen başlıca arsa politikası amaçlarıdır.
Bu amaçla, kentsel gelişmenin denetlenmesi, tarım
topraklarının kentsel amaçlarla kullanılmasının sınırlandırılması, arsa ve arazi fiyatlarındaki aşırı ve yapay
artışların ve spekülasyonun önlenmesi, arsalardan
sağlanan kazançların, bu kazançların doğmasına yol
açan kamu yönetimlerine geri verilmesi, arsa politikasının temel amaçları arasında yer almaktadır.
Kentsel işlevlerin kent toprakları üzerinde gerçekleşmesi iyi bir arsa politikasını ve iyi bir kent planlama
sürecini gerektirmektedir. Kentsel toprakların kamu-
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nun elinde bulunması işte bu noktada önem arz etmektedir.
Kamu yönetimleri arsa spekülasyonunu ancak ve ancak arsa stokunu genişleterek engelleyebilirler. Aksi
halde kentsel toprakların çoğunluğunun özel mülkiyette olduğu bir durumda, ne konut sorunu çözülebilir ne de planlı gelişme sağlanabilir.

Kentsel Toprak Siyasamız, AÜSBF Dergisi, No 1–2, 1991
YİLDİZ Nazmı , Türkiye›de Arsa Politikası
PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi (e-dergi),
http://www.paradoks.org Yıl:2 Sayı:2, ISSN 1305-7979
AVCI Mehmet Araş.Gör Muğla Üniversitesi, İİBF, İktisat
Bölümü TÜRKİYE’DE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER
VE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR Ali ÇIMAT Yrd.Doç.
Dr.,Muğla Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü..,

"Çağdaş kent toprakları politikası, kent
toprağı üzerindeki bireysel mülkiyet ile
toplum ve kamu yararını bağdaştırmaya,
bireysel arsaların toplum yararına aykırı
kullanışlarını önlemeğe çalışmaktadır."
Özetle; Kamunun elindeki arsa stoklarının yeteri ölçüde olmayışı, arsa politikasında etkinliğini yitirmesine, planlama sürecinde ise bir takım baskılara maruz
kalınmasına sebep olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti
coğrafi ve jeopolitik konumu nedeniyle çok değerli
bir arsa üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle kamu yönetimleri mevcut uygulama araçlarını kamu yararına
kullanmalı, arsa stokunu arttırmalı, arsaların satışından mümkün olduğunca kaçınmalı bunun yerine
uzun dönemli kiralama sistemi uygulanmalıdır.
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Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara, 1999
GERAY, Cevat, 2000’li Yılların Eşiğinde Toplumsal Konut,
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DENETİM
SONUÇLARININ
İZLEMESİ VE ÖRNEK
BİR UYGULAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetçileri

2012/10

ÖZET: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda denetim uluslararası standartlara
uygun olarak yeniden yapılandırılmış, bu kapsamda iç
denetçi eğitimleri sonrasında 2008 yılının son çeyreğinden itibaren iç denetim faaliyetleri gerçekleşmeye
başlanmıştır. Kamuda, hatta özel sektörde bile iç denetim alanında tecrübelerin henüz oluşmaya başlaması ve her yıl farkındalığın artması ile standartlara
uyum konusunda daha çok gayret gösterilmektedir.
Bu sürecin hızlanması ancak kanunla kendisine verilen görevleri gerçekleştirebilecek niteliği haiz İç Denetim Koordinasyon Kurulunun liderliği ile mümkün
bulunmaktadır.
İç denetimin klasik denetim anlayışından farklarını
belirtildiği üzere “iç denetim, denetim sonuçlarını
sonuçlarını izler” şeklinde ifade edilen fonksiyonu,
gerçekten iç denetimin katkı sunması bakımından en
az iç denetim faaliyeti kadar önemli bir yere sahiptir.
Nihayetinde iç denetimin sonucunda öneriler yerine
getirilmediği takdirde, iç denetim faaliyeti ile tespit
edilen riskler kurum için tehdit oluşturmaya devam
edecek, bu durumda iç denetimin idareye değer katma işlevi sonuçsuz kalacaktır. Ancak genel olarak iç
denetim birimlerince, henüz sistemsel bir izleme mekanizması kurulamadığı bilinmektedir. Bu nedenle iç
denetim faaliyetleri içerisinde belki de en zayıf yönlerden biri, denetim sonuçlarının izlemesi olarak sayabiliriz. Bu makalemizde denetim sonuçlarının izleme
faaliyeti, bu konuda oluşturulan standartlarla birlikte
değerlendirilerek, İç Denetim Birimimizce tasarlanan
ve kendi kaynaklarımızla yazılımını gerçekleştirdiğimiz, İç Denetim İzleme Sistemi ile denetim sonuçlarının Bilgi Teknolojilerinden faydalanmak suretiyle,
sistemsel olarak izlenmesine yönelik deneyimimizin
paylaşılması amaçlanmıştır.
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DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ
VE İÇ DENETİM STANDARTLARI
Bilindiği üzere Uluslararası İç Denetim standartları
–Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi- Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından hazırlanmakta ve iç denetim mesleğinin “resmi rehberi”
olma1 özelliğine sahip bulunmaktadır. 01.01.2009
tarihinde güncellenen ve hala güncellenmekte olan
kırmızı kitap olarak mesleki literatürde anılan resmi
rehber iki sınıf rehberden oluşmaktadır. Bunlardan
birincisi zorunlu rehberdir. Zorunlu rehber adından
da anlaşılacağı üzere iç denetim faaliyetleri sırasında uyulması zorunlu kuralları ve standartları düzenlemektedir. Bunlar, İç Denetim Tanımı, Etik Kurallar
ve İç Denetimin Uluslararası Mesleki Uygulama Standartlarından oluşmaktadır. İkinci rehber ise Kuvvetle
Tavsiye Edilen Rehber dir. Bunlar ise iç denetim uygulamalarında zorunlu olmamakla birlikte iç denetim
tanımının, etik kuralların ve standartların etkili olarak
tatbikine yönelik uygulama esasları anlatılmaktadır.
UMUÇ’un kuvvetle tavsiye edilen rehberleri ise; Pozisyon raporları (position papers,) uygulama önerileri
(pratice Advisories) ve uygulama rehberinden (Pratica Guides) oluşmaktadır.
Denetim sonuçlarının izlenmesi, uluslararası mesleki
uygulama standartlarının 2500- İLERLEMENİN GÖZLEMLENMESİ standardına göre gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu standartta göre; İç denetim yöneticisi yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin
gözlenmesi için bir sistem kurmak ve uygulamak zorundadır.
2500.A1- İç denetim yöneticisi, yönetin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uygulandığından veya üst
yönetimin gerekli tedbirleri almamasının riskini üstlenmeyi kabul ettiğinden emin olmak ve gelişmeleri
gözlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmak
zorundadır.

Bu standartta ilişkin kuvvetle tavsiye edilen uygulama önerisi 2500-1 İLERLEMENİN GÖZLENMESİ olarak yer almaktadır. Bu uygulama önerisinde özetle,
denetim sonuçların akıbetinin etkili bir şekilde gözlenebilmesi ve üst yönetime raporlanması için, İç
Denetim Yöneticisi belirlenen kriterler çerçevesinde prosedürler oluşturması gerektiği ve ilerlemenin
etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi adına yönetimin,
raporlanan durumları düzeltmeye veya önerileri uygulamaya yönelik çabalarını değerlendirmek için yönetimden düzenli olarak güncel bilgi alınması belirtilmektedir.2
Diğer taraftan ilgili ana standartta yönelik olarak
2500.A1-1 TAKİP SÜRECİ uygulama önerisi bulunmaktadır. Söz konusu uygulama önerisi bilgi almanın
ötesine geçmekte ve eylem planına bağlanan düzeltici tedbirlerin alınıp alınmadığını veya tavsiyelerin uygulanıp uygulanmadığını iç denetçi tarafından
tespit edilmesi öngörülmektedir. Bu faaliyetin de
yine risk odaklı ve iş programlarının bir parçası olarak hazırlanacak denetim programı kapsamında denetim yoluyla, tespit edilmesi tavsiye edilmektedir.3
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları”
referans alınarak düzenlenen Kamu İç Denetim Standartlarının4 denetim sonuçlarının izlenmesine yönelik
2500 - İLERLEMENİN İZLENMESİ başlığı ile standart
oluşturulmuştur. Bu standartta göre, “İç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların uygulanma
durumunun izlenmesi için bir sistem kurmak ve uygulamak zorundadır.
2500.G1 – İç denetim yöneticisi, üst düzey yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uyguladığından
veya üst düzey yöneticilerin gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul ettiğinden emin olmak ve
gelişmeleri izlemek amacına yönelik bir takip süreci
kurmak zorundadır.
2500.D1 – İç denetim yöneticisi, ilgili yöneticilerle

2500.C1- İç denetim faaliyeti, müşterisiyle mutabık
kalındığı ölçüde danışmanlık görevlerinin sonuçlarının akıbetini gözlemek zorundadır.

2

1

4

Uluslar arası İç Denetim Standartları, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 2010
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Ayrıntılı bilgi için bkz. Uluslararası İç Denetim Standartları,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 2010
Ayrıntılı bilgi için bkz. Uluslararası İç Denetim Standartları,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 2010
Kamu İç Denetim Standartları, 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
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mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin
sonuçlarını izlemek zorundadır.
Yine Kamu İç Denetim Standartlarına göre, standartlarda öngörülmeyen durumlarda, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) belirlemiş olduğu Uygulama Önerilerine uyulması tavsiye edilmektedir.
Diğer taraftan İç denetçi Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’in 48.maddesinde ve Çerçeve
İç Denetim Birim Yönergesinin 24. Maddesinde İzlemeye ilişkin hükümler yer almaktadır.
Bu açıklamalarımıza göre iç denetimin standartlara
uygun olarak icra edilmesi sadece denetim faaliyeti
ile sınırlı olmayıp, denetim sonuçlarının izlenmesi ve
takip denetimlerinin gerçekleşmesini de kapsamaktadır.
DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ VE
DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ÖRNEK BİR MODEL:
İÇ DENETİM SONUÇLARI İZLEME PROGRAMI
Değinildiği üzere Türkiye kamu iç denetim uygulamaları bakımından, iç denetimin zayıf yönlerinden biri
olarak değerlendirilebilecek olan denetim sonuçlarının izlenmesi faaliyeti, her geçen yıl eylem planına
bağlanan önerilerin de artması dikkate alındığında,
artık bu konunun belli bir süre sonra baş edilemez
bir sorun haline geleceği öngörülebilmektedir. Bu
nedenle, bu sorunun öncelikle çözüme kavuşturulması amacıyla İç Denetim Birimi olarak denetim sonuçlarının sistemsel izlenmesine yönelik çalışmaları
başlattık. Bu kapsamda Kurumumuza yazılım hizmeti
veren hizmet sunucusu ile birlikte analiz çalışmalarını
başlatarak, yaklaşık 7 aylık bir çalışma sonucu tasarımı birimimize ait bir iç denetim izleme programını
yaşama geçirmeyi başardık.
Programın Tanıtımı: Bilindiği üzere 2009 yılında İç
Denetim Koordinasyon Kurulu5 ile Dünya Bankası
arasında İç Denetimin güçlendirmesine yönelik gerçekleştirilen hibe anlaşması çerçevesinde Birimimiz
belediyeler arasından pilot idare seçilmiş ve iç denetim konusunda uluslararası tecrübesi olan bir firma
5

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Eski Başkanı
Sn.Ahmet BAŞPINAR’ın kişisel çabaları ile proje hayata geçmiştir.
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ile pilot iç denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu
denetimde bulguların paylaşması ve ilgili birimden
cevapların alınması, eylem planı formatında bir tablo kullanılarak gerçekleştirmiş, bu uygulama bize de
makul ve kullanışlı geldiği için bundan sonraki denetimlerimizde de bu formatın kullanılmasına devam
edilmiştir. Bu şekilde fiilen gerçekleştirdiğimiz işlemleri aynen yazılımın tasarımında kullanarak, interaktif
yapıda bir uygulamanın oluşması sağlanmıştır.
Denetim raporlarının izlenmesine yönelik geliştirdiğimiz otomasyon sistemi bulguların paylaşılması
aşamasından itibaren başlamaktadır. Öncelikle süreç tanımlanarak denetime ilişkin genel bilgi girişi
gerçekleşir.Daha sonra sırasıyla denetim bulguları
ve önerileri bulgu formundan kopyalanarak sisteme
kaydedilir. Bulgu ve öneri ile birlikte süreç sorumlusu
birim tanımlaması sistem üzerinden gerçekleştikten
sonra, idare tarafından girilmesi gereken, yönetimin
yorumu ve planlanan tamamlanma tarihi gibi alanlar
henüz ilgili birimce girilmrden, eylem planı formatında rapor sistemden üretilir. Bu tablo ilgili birimle
bulguların paylaşılması amacıyla kullanılmaktadır.
Bulguların paylaşılması sırasında bulgu ve önerilere
yönelik birimin şifai görüşleri ve planlanan tamamlanma tarihleri bu tabloda not alınmaktadır. Bulgular
bu şekilde paylaşıldıktan sonra eylem planı, taslak rapor ekinde ilgili alanların doldurulması amacıyla ilgili
birime gönderilmektedir. Taslak rapora konu bulgu
ve önerilere yönelik yönetimin cevabı ve planlanan
tamamlanma tarihi, uygulama üzerinden sisteme
tanımlanan yönetici ve personel tarafından girilir.
Yönetim (personel, Müdür ve Daire Başkanı ) programda kendisine tanımlanan yönetimin yorumu ve
planlanan tamamlanma tarihini girer. Bu aşamada
yönetici onayları sistemde takip edilebilmekte ve daire başkanı onayından sonra iç denetçiye e-mail yoluyla onayların tamamlandığı yönünde uyarı mesajı
gönderilmektedir. Ayrıca hukuki geçerlik açısından
programdan eylem planı formatında rapor alınıp
imzalanarak birimimize üst yazı ile gönderilir. İç denetçinin yönetimin yorumunu kabul etmesi halinde
sistem üzerinden onaylar ve planlanan tamamlanma
tarihi dikkate alınarak periyot ve başlangıç tarihleri girilir. Bu aşamadan sonra hazırlanan nihai rapor
ekine, yönetimin yorumunu da ihtiva eden yine sistemden üretilen eylem planı eklenerek İlgili birimlere gönderilir. (Tabi sistemde yönetimin öneriyi kabul
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etmemesi ve benzeri birçok senaryo, erişim yetkileri
ve değiştirilemez alanlar tasarlanmıştır.) Bu aşamadan sonra programın izleme fonksiyonu devreye
girmektedir. Tabi ki sistem bu aşamadan sonra da tasarlanması mümkün bulunmaktaydı. Fakat yönetimin
öneriye yönelik cevapları ve planlanan tamamlanma
tarihleri izleme aşamasında büyük öneme sahip olduğu için, bu yolla otomasyon sisteminde interaktif
bir süreç oluşturarak, nihai rapordan önce önerilerimize istediğimiz formatta ve tam olarak cevabın alınması ve bu cevapların yönetsel süreçten onaylanarak
geçmesi ile iç denetim raporlama sürecine de etkinlik
kazanması sağlanmıştır. Böylece eylem planının takibinde sonradan ortaya çıkabilecek belirsizliğe yönelik
riskler baştan müdahale edilerek en aza indirgenmesi
sağlanmıştır.
Bu aşamadan sonra asıl makale konumuz olan denetim sonuçlarını izlemesine geldik. Nihai Raporun
üst yönetici tarafından imzalanması ve ilgili birime
gönderilmesi tarihi eylem planı için, başlangıç tarihi
olarak kabul edilmekte, planlanan tamamlanma tarihinin süresine göre en geç üç ayda bir olmak üzere
sistemden periyot seçilmektedir.Bu tarih sona erdiğinde sistem hem ilgili birim yöneticilerine hem de
iç denetçiye kurumsal e-mailine mesaj göndererek

ilgili bulguya yönelik ilerlemelerin girilmesi hususunda uyarmaktadır.İlerlemelerin izlenmesi sonucunda
önerilerin tamamlanması halinde, durum aktiften
pasife dönüştürülerek, izleme sonlandırılmaktadır..
Ayrıca izleme konusunda sistem üzerinden iç denetçinin yönetimden ek bilgi talep etmesi ve doküman
eklemesi için alan oluşturulmuştur. İstenildiği takdirde sistemden bulguların durumuna veya öncelik düzeyine göre rapor üretimi gerçekleşebilecektir Diğer
taraftan takip denetimi için ilerleme bilgilerinden faydalanılması söz konusu olacaktır.
Bu yolla önerilerin sistemsel olarak takip edilmesi ile
yönetime katkı yapma misyonunda İç Denetimin faaliyetlerinden daha etkin faydalanılması sağlanacaktır.
TEKNİK BİLGİ
Uygulama web tabanlı olarak çalışmaktadır. İstenilen formatta rapor çıktısı alınabilmektedir. Böylece
internet erişimi bulunan her yerde program kullanılabilmektedir. (Örneğin .doc, .xml, xls. , .odt,) Aynı
birimde çoklu yetkilendirmeler yapılabilmektedir.Ayrıca talebimiz doğrultusunda ilgili kayıta uzaktan doküman eklenebilme özelliği kazandırılmıştır. (Örneğin
.doc, .xml, xls. , .odt, .ppt, .jpg, .tif, .vma)

SİSTEME GİRİŞ
İç Denetim sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilmektedir.
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SİSTEMİN GENEL HATLARI
Otomasyon sistemi denetim tanımlamaları, tanımlanan denetime ilişkin bulgular ve izleme ana bölümlerinden oluşmaktadır.
UYGULAMA ANA BÖLÜMLERİ
UYGULAMA ANA BÖLÜMLERİ

Bulgular
Denetim
Bilgileri

İzleme

EKRAN 1: DENETİM
TANIMLAMA EKRANI
EKRAN 1: DENETİM TANIMLAMA
EKRANI
Denetim genel bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.Veri girişi için zorunlu alanlar
oluşturulmuştur.Burada süreç sorumlusu birim ve süreçte ilgili diğer birimler
tanımlanmaktadır.Ayrıca
sonrası düzenlenecek
ve nihai
rapor ile
ilgili
bilgilerinin
kaydedildiğidenetim
ekrandır.Veri
girişi içintaslak
zorunlu
alanlar
oluşturulmuştur.Burada
birimlere gönderme yazılarına ilişkin veriler kaydedilmektedir.

Denetim genel
süreç
sorumlusu birim ve süreçte ilgili diğer birimler tanımlanmaktadır.Ayrıca denetim sonrası düzenlenecek taslak
ve nihai rapor ile ilgili birimlere gönderme yazılarına ilişkin veriler kaydedilmektedir.

6
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EKRAN 2 : BULGU VE ÖNERİLERE İLİŞKİN EKRAN
Bu ekrandan bulguya yönelik bilgiler ve öneriler girilmektedir. Burada risk önceliği, bulgunun durumu, sorumlu birim ve kişi ataması gerçekleştirilir. Bu ekranda taslak rapor ve nihai rapor aşamasından sonra, önerinin
izlenmesini sağlayacak periyot seçim alanı, bulgunun durumu, (izleme) başlangıç tarihi gibi alanlar oluşturulmuş, bu kısımlara veri girişi yapmaya denetim tanımlama ekranında seçilen denetçi tarafından gerçekleştirilebilmektedir.Bu aşamada gerekli alanlar doldurularak kaydedilir.Ve bulguların paylaşılması için sistemden eylem planı formatında rapor üretilir.Bu raporla bulgular denetlenen birimle paylaşılır.Ayrıca taslak rapor ekinde
ilgili birime gönderilir. Diğer taraftan sisteme denetlenen ve süreçle ilgili diğer birimde görevli ve sitemde veri
girişi yapacak ve onaylayacak personel ve yöneticiler tanımlanır.Sistem üzerinden yönetimin yorumu ve iç
denetçiye katılması halinde planlanan tamamlanma tarihi girilir.Ve ilgili müdür ve daire başkanı onaylar ve bu
durumda iç denetçinin kurumsal e-mail adresine yönetimin yorumunun girildiğini uyaran sistem tarafından
mesaj gönderilir.Ayrıca ilgili birim yine sistemden veri girişine ilişkin rapor alarak üst yazı ile birlikte cevap
olarak iç denetçiye gönderilir.Yönetimin ast veya üst arasında veya iç denetçi arasında bulgu veya öneriye
yönelik uyuşmazlık çıkması halinde bu senaryolara göre red ve kabul ile gerekçeleri ile bildirim mekanizmaları
da tasarlanmıştır.

Bu ekranda yer alan başlangıç tarihi, periyot, durum ve planlanan bitiş
tarihi gibi parametreler izleme aşamasını yönlendirmektedir.
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Arzu edildiği takdirde alanlar geniş olarak kullanılabilmektedir.

Onaylı Bulgularda Deişiklik Yapılamaz
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ONAYLAR E-MAİL YOLUYLA BİLDİRİLİR

UYARI KONTROL
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Yönetimin cevaplarına yönelik onaylar
Yönetimin cevaplarına yönelik onaylar

Yönetimce gerçekleştirilen onaylar Onay Geçmişi
butonu ile takip edilebilmektedir.

Yönetimce gerçekleştirilen onaylar Onay Geçmişi butonu ile takip edilebilmektedir.

Doküman ekleme fonksiyonu bulunmaktadır
Doküman ekleme fonksiyonu bulunmaktadır

11
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Eylem Planı Boş Hali

Eylem Planı Boş Hali

Eylem planı Bulgu ve önerler ekranından ilgili alanlar girildikten
sonra istenilen formatta raporlanabilmektedir.

EYLEM PLANI NİHAİ RAPORA HAZIR

EYLEM PLANI NİHAİ RAPORA HAZIR

EKRAN 3:İZLEME EKRANI
Bulgu ve öneriler ekranında yönetim tarafından belirlenen planlanan tamamlanma
tarihi esas alınarak iç denetçi tarafından 3 aydan fazla olmamak koşuluyla periyot belirlenir
ve süre tamamlanmadan bir hafta önce sistem tarafından iç denetçiye ve yöneticiye
12
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UYGULAMA ÖRNEĞİ

EKRAN 3: İZLEME EKRANI
Bulgu ve öneriler ekranında yönetim tarafından belirlenen planlanan tamamlanma tarihi esas alınarak iç denetçi tarafından 3 aydan fazla olmamak koşuluyla periyot belirlenir ve süre tamamlanmadan bir hafta önce
sistem tarafından iç denetçiye ve yöneticiye ilerlemenin girilmesi gerektiği konusunda e-mail gönderilir.Ayrıca
izleme konusunda iç denetçi tarafından ek bilgilerim istenmesi ve doküman eklenmesi için alanlar oluşturulmuştur.İzlemenin sona ermesi üzerine bulgu ve öneriler giriş ekranında kapanma tarihi yazılır ve durum pasif
olarak seçilerek önerinin izlenmesi sonuçlandırılması sağlanır.

Değinildiği üzere, Kamu İç denetim standartlarından 2500 - İLERLEMENİN İZLENMESİ başlıklı standart gereğince; İç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların uygulanma durumunun izlenmesi için bir
sistem kurmak ve uygulamak zorundadır. Diğer taraftan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) belirlemiş olduğu Uygulama Önerilerinde izlemenin yanında, idarece verilen bilgilerin doğruluğunun test edilmesi
amacıyla, takip denetimlerinin risk önceliği de dikkate alınarak, denetim programına dahil edilmesi tavsiye
edilmektedir. İç Denetim İzleme Programı sayesinde kısa süre içerisinde bulguların (önerilerin) risk önceliğine
göre raporu alınarak, bunların sayısı ve kapsamı belirlenebilir.Böylelikle takip denetimleri için yıllık iç denetim
programında kaynak planlaması da isabetli olarak gerçekleşeblecektir.
Ancak takip denetimlerinde denetim testlerinin yapılmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığı veya denetim testlerine hangi koşullarda başvurulması gerektiği, takip denetiminin sonucunda düzenlenecek rapor şablonları
gibi belli başlı konularda uygulama birliğinin sağlanması bakımından, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca iyi
uygulama örnekleri incelenerek Takip Denetimi Uygulama ve Raporlama standartlarının belirlenmesi gerekmektedir.
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İDKK
SERTİFİKA
TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 22 Mayıs
2012 tarihinde düzenlenen ve Maliye Bakanı Sayın
Mehmet ŞİMŞEK ile üst düzey yöneticilerin katıldığı
bir törenle, Sertifika Sınavında başarılı olan iç denetçi
adayları ve daha üst sertifika düzeyine yükselme hakkı kazanan meslektaşlarımıza Kamu İç Denetçi Sertifikaları verilmiştir. Törende konuşan Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK, kamu yönetiminde iç denetimin
önemine vurgu yaparak, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun güçlendirilmesi, idarelerdeki boş iç denetçi
kadrolarına yapılması gereken atamalar ve iç denetim
insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar ile gündemdeki yasa değişiklikleri hakkında bilgi vermiştir. Sayın Bakanımız konuşmasında
aynen”ÖNCELİKLE, İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU TARAFINDAN 21 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN SERTİFİKA SINAVINDA BAŞARILI OLAN TOPLAM
110 İÇ DENETÇİ ADAYIMIZI VE İÇ DENETÇİMİZİ KUTLUYORUM. AYRICA, 5 YILLIK SÜREÇTE YETERLİ PUANI
ALARAK SERTİFİKASINI BİR ÜST DERECEYE YÜKSELTEN
İÇ DENETÇİ ARKADAŞ LARIMI DA TEBRİK EDİYORUM.
BUGÜN BURADA SERTİFİKALARINI ALACAK İÇ DENETÇİ ADAYI ARKADAŞLARIMIN DA EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE İDARELERİMİZİN İÇ DENETÇİ KADROLARINA
ATANACAKLARINA İNANIYORUM.
BİLDİĞİNİZ ÜZERE, 5018 SAYILI KANUNLA KAMU YÖNETİMİNE KAZANDIRDIĞIMIZ İÇ DENETİM YENİ BİR
DENETİM MODELİDİR.
İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN KURULMASI, MALİYE
POLİTİKALARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI
KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR HUSUSTUR. İDARELERİMİZDE, KAYIP VE KAÇAĞIN AZALMASI, İSRAFIN ÖNLENMESİ, KAMU KAYNAKLARININ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE
KULLANILMASI, ANCAK DİNAMİK KONTROL SİSTEMLERİN VARLIĞI İLE MÜMKÜN OLABİLECEKTİR.
BU ÇERÇEVEDE, İÇ DENETİM SİSTEMİ, İDARELERİMİZDE YAKLAŞIK 5 YILDIR UYGULANMAKTADIR. BU
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"İç Denetim Sistemi, İdarelerimizde
Yaklaşık 5 Yıldır Uygulanmaktadır.
Bu Kısıtlı Sürede Bile, İç Denetçilerimizin
Yeni Denetim Anlayışına Hızla Adapte
Olduklarını Ve İdarelerine Ciddi Katkılar
Sağladıklarını Rahatlıkla Söyleyebilirim."
KISITLI SÜREDE BİLE, İÇ DENETÇİLERİMİZİN YENİ DENETİM ANLAYIŞINA HIZLA ADAPTE OLDUKLARINI VE
İDARELERİNE CİDDİ KATKILAR SAĞLADIKLARINI RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİM. HER YIL BANA SUNULAN
İÇ DENETİM GENEL RAPORU BUNU AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR. AYRICA, İÇ DENETİM KOORDİNASYON
KURULUNDAKİ ARKADAŞLARDAN DA BENZER İZLENİMLERİ DUYMAK BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ.
ANCAK BU UYGULAMA SÜRECİNDE, 5018 SAYILI KANUNLA KURGULANAN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ
DENETİM FAALİYETLERİNİN YENİDEN ELE ALINMASI
İHTİYACI ORTAYA ÇIKMIŞTIR. BURDAKİ TEMEL MOTİ-
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VASYON, SİSTEM TASARIMINDAN KAYNAKLANAN BİR
TAKIM AKSAKLIKLARIN VE AB GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAMAYAN BAZI YÖNLERİN GİDERİLMESİDİR.
BU AMAÇLA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN TASARIMINA İLİŞKİN ÖNERİLERİ, BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN “KANUN TASARI TASLAĞI”NA DAHİL ETTİK. BU
TASARI TASLAĞINI, 14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN BAKANLAR KURULUNA SUNDUM. SÖZ KONUSU
TASARIYI EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE BAŞBAKANLIĞA
SEVK ETMEYİ VE TASARININ BU YASAMA DÖNEMİNDE YASALAŞMASINI ÖNGÖRÜYORUM.
BAHSETTİĞİM “KANUN TASARI TASLAĞI”NDA, 5018
SAYILI KANUNUN HEM İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN
MADDELERİ HEM DE İÇ DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN
MADDELERİ ÖNEMLİ BİR YER TEŞKİL ETMEKTEDİR.
BU KANUN TASLAĞIYLA;
KANUNUN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİME İLİŞKİN
MADDELERİ, GÜNÜMÜZ İHTİYAÇLARI GÖZÖNÜNDE
BULUNDURULARAK, YENİDEN ELE ALINMAKTADIR.
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İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR, UYGULAMAYI YÖNLENDİRECEK ŞEKİLDE YENİDEN BELİRLENMEKTEDİR.
İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU YENİDEN YAPILANDIRILMAKTA VE KURULA BAĞLI BİR GENEL SEKRETERLİK KURULMAKTADIR.
GENEL SEKRETERLİKTE, İÇ DENETÇİLERİN GÖREV
YAPMASINA İMKÂN SAĞLANMAKTADIR.
BEŞ VE ÜZERİNDE İÇ DENETÇİ KADROSU BULUNAN
İDARELERDE İÇ DENETİM BİRİMLERİ KURULMAKTADIR.
BAZI ALANLARA MAHSUS, İÇ DENETİMİN BAŞKA İDARE İÇ DENETÇİLERİ VEYA DIŞARDAN HİZMET ALIM
YÖNTEMİ İLE YÜRÜTÜLMESİNE İMKÂN TANINMAKTADIR.
İÇ DENETÇİ İHTİYACININ KISA VADEDE KARŞILANABİLMESİ İÇİN, MÜFETTİŞ, KONTROLÖR VE DENETMEN UNVANLARINDAN 2014 YILI SONUNA KADAR İÇ
DENETÇİLİĞE GEÇİŞ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.
TASLAĞIN KANUNLAŞMASIYLA İNANIYORUM Kİ, İÇ
DENETİM SİSTEMİNİN TASARIMINDAN KAYNAKLANAN BİRÇOK SORUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ VE
ARZU ETTİĞİMİZ SONUÇLARI HIZLA ALACAĞIZ.
BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE SÖZLERİME SON VERİYOR, BUGÜN BURADA KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKALARINI ALACAK ARKADAŞLARIMI BİR KEZ DAHA
TEBRİK EDİYORUM.” İfadelerine yer vermiştir.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın İlhan
HATİPOĞLU ise konuşmasında, uluslararası sertifika
sahibi iç denetçi sayısının artırılmasında verdiği eğitim desteği nedeniyle Kamu İç Denetçileri Derneğine
teşekkür etmiştir.
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DERNEĞİMİZİN
YENİ YÖNETİMİ
İŞBAŞINDA

Derneğimizin 3.Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs Pazar günü
Derneğimizin Genel Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Genel
Kurulumuz daha önce ilan edilen gündemle toplanmıştır.
Genel Kurul Divan Başkanlığına Faruk UYSAL Beyi Katip üyeliklere de, Mustafa DEMİR ve Onur AYTAR Beyi seçmiştir.
Divanın teşekkülü sonrasında Divan Başkanı Faruk UYSAL
bey açılış konuşması yapmıştır. Ardından Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih SEZER Bey bir konuşma yaparak Kamuda İç
Denetim Faaliyetlerindeki gelişmelere ilişkin bilgi vermiştir. Eski yönetim Kurulunun hesaplarının ibrası ve Denetim
Kurulu raporunun onaylanması Genel Kurul tarafından
gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz Tüzüğünde değişiklik teklif
edilmiş ve teklif edilen değişiklikler oy birliği ile kabul edilmiştir. Buna göre,
Derneğimiz Yönetim Kurulu 12 Asil ve 6 yedek üyeden oluşacaktır.
Dernek üyeliğinde daha önce iç denetim birimlerinde görev yapanlar hali hazırda başka bir yerde görevde bulunsalar dahi herhangi bir sertifikaya gerek kalmaksızın üye
olabileceklerdir.
Derneğimiz, üyelerine ulaşabilmek için her türlü iletişim
araçlarını kullanabilecektir.
Yönetim Kurulumuz aşağıda şekilde belirlenmiştir.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
İsim
Kurum
Fatih SEZER
Hazine Müsteşarlığı
Evren ERMİSKET
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Gökhan MACİT
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bahadır TOPAL
Gıd.Tar.ve Hay.Bakanlığı
Veysel ÇIPLAK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Ömer GEÇGİL
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Cem ÇETİN
Marmara Üniversitesi
Seydi Yener GÜNAY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Adem YAMAN
Milli Eğitim Bakanlığı
Şerif Olgun ÖZEN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Süleyman KELOĞLU
Dışişleri Bakanlığı
Murat YEĞENOĞLU
Vakıflar Genel Müdürlüğü
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Aydın CENGİZ
Marmara Üniversitesi
Aynur KAYIŞ
Türkiye İş Kurumu
Mustafa PAKSOY
Sakarya Üniversitesi
Ayfer AKSU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Süleyman ŞAHİN
TİKA
Barış ARICI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
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KAMUDA
İÇ DENETİMİN
İLK 5 YILI

Kamu yönetimimize dahil edilen ve çağdaş denetim
modeli olan iç denetim faaliyetlerinin geldiği seviyenin ortaya konulması ve farkındalığın artırılması amacıyla, İç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Kamuda İç Denetim Faaliyetlerinin İlk Beş Yılı adlı rapor
Kurulun web sitesinde yayınlanmıştır.
Kamu yönetimimize iç denetim faaliyetleri, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla dahil edilmiştir. 5018 sayılı Kanunla kamudaki denetimin hem
yapısı, hem de metodolojisi esaslı bir şekilde değiştirilmiştir. Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi iki
tür denetimi ihtiva etmektedir. Birincisi idarelerin üst
yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında görev yürüten iç denetim, ikincisi de TBMM adına
görev yürüten dış denetim, yani Sayıştay denetimidir.
Geçiş döneminde ilk iç denetçi atamaları 2006 yılı son
aylarında başlamış ve 2007 yılı sonuna kadar devam
etmiştir. İç denetim açısından 2007 yılı, üçer aylık
zorunlu eğitimlerin tamamlandığı yıl olmuştur. 2008
yılından itibaren ise kamu idarelerinde yeni denetim
anlayışı ve yöntemlerinin uygulanmasına başlanmıştır.
Raporda 264 kamu idaresine toplam 1371 iç denetçi
kadrosu ihdas veya tahsis edildiği, hâlihazırda; 29’u
genel bütçeli, 68’i özel bütçeli, 2’si sosyal güvenlik kurumu ve 108’i de mahalli idare olmak üzere toplam
207 kamu idaresinde 730 iç denetçinin görev yaptığı
belirtilmiştir. Rapora göre atama yapılmayan iç denetçi kadrolarının toplam iç denetçi kadrosu içindeki payı
% 47’dir.

Düzenleyen:
Süleyman KELOĞLU
İç Denetçi
T.C. Dışişleri Bakanlığı
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İç denetim faaliyetleri sonucunda 3 tür rapor üretilmektedir. Güvence hizmetleri sonucunda denetim
raporları, danışmanlık hizmetleri sonucunda danışmanlık raporları, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin bildirilmesine yönelik olarak da inceleme raporları düzenlenmektedir.
Denetim sırasında tespit edilen ve kabul edilmiş
standart veya kriterlere aykırı hususlara bulgu adı
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verilmektedir. Bir bulgu kanuna aykırı bir uygulama
olabileceği gibi belirlenen performans kriterlerinden
önemli sapmalar da bulgu konusu olabilir. Bir bulgu
bazı durumlarda birden fazla öneri içerebilmektedir.
Genel kural ise, bir bulgunun sadece bir öneri içermesidir.
Bulgunun tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması
için ilgili birime raporlanmasının arkasında yatan temel neden, bulgu ile ilgili bir önlem alınmaması durumunda idarenin önemli risklerle karşı karşıya kalacak
olmasıdır. Örneği kanuna aykırı bazı işlemlerin devam
etmesi halinde idare büyük itibar kaybına uğrayabilir,
performans kriterlerinden veya belirlenen uluslararası standartlardan sapmaların süreklilik arz etmesi
durumunda idarenin belirlediği amaçlara ulaşması imkânsız hale gelebilir. İç denetçiler bu sapma ve
aykırılıkları bulgu konusu yapmak suretiyle bulgu ile
ilgili risklerin gerçekleşerek bir krize dönüşmesini engellemeye çalışmaktadırlar.
İç denetçiler, bulguların yanında bulguları ortaya çıkartan nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak
üzere öneriler de geliştirirler. Bulgu ve öneriler denetlenen birimlerle paylaşılır ve müzakere edildikten
sonra üzerinde uzlaşılan önerilerin uygulanmasına
geçilir. Uzlaşılamayan hususlar ise üst yöneticinin bilgisine sunulur ve üst yöneticinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır. Üzerinde uzlaşılan ve bir eylem
planına bağlanan bulgular, bir sistem dahilinde iç denetim birimleri tarafından takip edilir. Bulguların takibi, denetlenen birimlerin ilgili önerileri hayata geçirip
geçirmediğinin tespiti amacıyla yapılır ve sonuçlar iç
denetim birimi tarafından üst yöneticiye raporlanır.
Raporda yer alan, idareler tarafından 2008-2011 döneminde yürütülen iç denetim faaliyetleri ilgili tablolar incelendiğinde;
22 Genel Bütçeli İdare’de görev yapan 152 İç Denetçi tarafından toplam 563 denetim, 223 inceleme, 54
Danışmalık olmak üzere toplam 840 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının
6495 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından
bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 9030
önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 8789 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 5313 önerinin
hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda Genel
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Bütçeli İdarelerde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme
oranı % 60 olmuştur.
Özel Bütçeli 14 İdare’de görev yapan 92 İç Denetçi tarafından toplam 270 Denetim, 80 İnceleme, 70
Danışmanlık olmak üzere toplam 420 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının
3056 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından
bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 3725
önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 3620 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 2427 önerinin
hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda Özel
Bütçeli İdarelerde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme
oranı % 67 olmuştur.
YÖK, ÖSYM ve üniversitelerden oluşan 50 Yüksek
Öğretim Kurumları’nda görev yapan 174 İç Denetçi
tarafından toplam 797 Denetim, 485 İnceleme, 173
Danışmanlık olmak üzere toplam 1455 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının
8432 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından
bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam
10553 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu
önerilerin 10170 tanesinin yönetim tarafından kabul
edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 6847 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda
Yüksek Öğretim Kurumları’nda gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranı % 67 olmuştur.
17 İl Özel İdaresi’nde görev yapan 40 İç Denetçi tarafından toplam 315 Denetim, 239 İnceleme, 238
Danışmanlık olmak üzere toplam 792 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının
3097 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından
bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 3601
önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 3548 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 2295 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda İl Özel
İdareleri’nde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri
sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranı
% 65 olmuştur.
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40 Büyükşehir ve İl Belediyeleri’nde görev yapan
103 İç Denetçi tarafından toplam 488 Denetim, 178
İnceleme, 129 Danışmanlık olmak üzere toplam 795
rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 4319 olduğu görülmektedir. İç denetçiler
tarafından bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin
toplam 6247 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 6091 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre
3729 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son
beş yılda Büyükşehir ve İl Belediyeleri’nde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranı % 61 olmuştur.

yükşehir ve İl Belediyeleri’nin takip ettiği görülmüştür. Bu oranın Genel Bütçeli İdarelerde % 60 odluğu
gözlenmektedir. Büyükşehirlere Bağlı İdareler ile İlçe
Belediyeleri’nde ise önerilerin hayata geçirilme oranı
% 46 gibi bir seviyede kalmıştır.
Kaynakça:
2012, İDKK, KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN İLK
BEŞ YILI RAPORU, Erişim adresi:http://www.idkk.gov.tr/
SiteDokumanlari/Duyurular/IcDenetimilk5Yil.pdf

ASKİ, EGO, İSKİ, İETT, ESHOT, İZSU gibi büyükşehirlere
bağlı 6 İdare’de görev yapan 21 İç Denetçi tarafından
toplam 87 Denetim, 49 İnceleme, 99 Danışmanlık
olmak üzere toplam 235 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 832 olduğu
görülmektedir. İç denetçiler tarafından bu bulgularda
belirtilen hususlara ilişkin toplam 965 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 925 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 430 önerinin hayata geçirildiği
anlaşılmaktadır. Son beş yılda büyükşehirlere bağlı
idarelerde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranı %
46 olmuştur.
33 İlçe Belediyesi’nde görev yapan 74 İç Denetçi tarafından toplam 414 Denetim, 107 İnceleme, 156
Danışmanlık olmak üzere toplam 677 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının
3600 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından
bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 4356
önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 4306 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 2007 önerinin
hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda İlçe
Belediyeleri’nde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme
oranı % 46 olmuştur.
Rapordan elde edilen verilere göre Özel Bütçeli İdareler ile Yüksek Öğretim Kurumları’nda gerçekleştirilen
iç denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin
hayata geçirilme oranın % 67 ile en yüksek oran olduğu, bunu % 65 ile İl Özel İdareleri’nin, % 61 ile Bü-
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Merkezi İdarelerdeki İç Denetimin Etkililiği
(İngiltere Sayıştayı Raporu)
20 Haziran 2012 tarihinde İngiltere Sayıştay’ı tarafından merkezi kamu idarelerinde iç denetim faaliyetlerinin etkinliğine ilişkin bir rapor yayımlanmıştır. Söz
konusu raporda önemli olduğu düşünülen hususlara
aşağıda yer verilmiştir:
•

Merkezi idarelerde 400 farklı kurumda 1.000 civarında iç denetçi çalışmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin maliyeti yaklaşık olarak yıllık 70 milyon
İngiliz Sterlini tutarındadır.

•

Öncelikle İngiliz Hazinesi tarafından belirlenen
Kamu İç Denetim Standartlarının genel olarak iç
denetim genel olarak tanımlamakla birlikte etkili
bir iç denetim hizmetinden ne beklendiği hususunda yeterli bir açıklama sağlayamamaktadır. Bu
durum ise standartların uygulanmasında birimler arasında büyük farklılıkların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle iç denetime ilişkin
daha detaylı standartların da belirlenmesinin yararlı olacağı vurgulanmıştır.

•

İç denetim birimlerinin odaklandığı konuların düzeyi noktasında farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bazı iç denetim birimleri stratejik düzeydeki
risklere odaklanıp kurumsal sistemleri ve süreçleri yeterince değerlendirmezken; bazıları da çok
fazla süreç ve prosedür bazındaki konulara odaklanıp stratejik hususları yeterince irdelememektedir. Ancak genel olarak ana faaliyet konularına
ilişkin güvence sağlama hizmetlerinin miktarı yeterli bulunmamaktadır.

•

Her ne kadar üst yönetim iç denetim faaliyetinin
kurumlarına önemli ölçüde değer kattıklarını ifade etseler de iç denetimden beklentilerinin daha
yüksek olduğunu vurgulamışlardır. Söz konusu
yöneticiler iç denetimin kurumun stratejik faali-
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yetleri ile ilgili daha ilgili ve daha derin analizler
sunmasının, bunun yanı sıra kurumun karşı karşıya kaldığı konulara uygun olarak denetim çalışma
planlarının uyarlanması gerektiği hususlarını ifade etmişlerdir.
•

Hazine’nin kıdemli iç denetim birimi yöneticilerinden oluşan bir grubu yetkilendirmek suretiyle
iç denetimin mesleki mükemmeliyetini artırma
noktasında profesyonel bir liderlik ve rehberlik
yapmasının yararlı olacağı ifade edilmiştir. Bu
grubun çalışmalarının iç denetim birimlerinin
yetkinlikleri artacağı gibi performanslarının da
izlenmesi mümkün kılacağı değerlendirilmiştir.
Bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesinin önemi ve iç denetim birimlerinin kaynak
ihtiyaçlarının kurum içinden veya dışından maliyet etkin bir şekilde nasıl karşılanacağının belirlenmesinin önemine vurgu yapılmıştır..

2012 Dünyada İç Denetimin
Mevcut Durumu Anketi
2012 yılının Mart ayında Thomson Reuters tarafından farklı ülkelerden 1500’ün üzerinde iç denetçinin
katılımıyla iç denetimin mevcut durumu hakkında
bir anket gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar finansal hizmetlerden, imalat sanayiine; özel sektörden kamu
sektörüne geniş bir kitleyi temsil etmektedir. Ayrıca
katılımcıların görev yaptıkları iç denetim birimlerinin
büyüklükleri de önemli farklılıklar arz etmektedir.
Örneğin katılımcıların %40’nın çalıştığı iç denetim
birimlerinde 5’den daha az iç denetçi bulunurken,
%4’ünün çalıştığı birimde 100’den fazla iç denetçi çalışmaktadır.
Anket sonuçlarına göre mevcut durumda, iç denetimin odak noktasını iç kontrol sistemlerine ilişkin güvence verilmesi oluşturmaktadır. Katılımcılara göre
en fazla kaynak tahsis edilen üç temel alanı %83 ile
güvence verme faaliyeti, %44 ile bilgi teknolojileri
güvenliği ve %34 ile operasyonel risk yönetimi teşkil
etmektedir. Öte yandan iç denetimin en önemli üç
önceliğinin hangi alanlar olması gerektiği konusunda
ilk iki alan değişmemekle birlikte stratejik düzeyde
risk yönetimi, operasyonel risk yönetimin önüne geçmektedir.
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Katılımcılar iç denetimi bekleyen en önemli tehdit
olarak risk ve kontroller üzerine aşırı yoğunlaşma,
değişen iş modelleri ve yetersiz kaynak temini ön plana çıkarmışlardır. Her dört katılımcıdan yalnızca biri
yönetimin yetersiz desteğini önemli bir tehdit unsuru
olarak bulmuştur.
Katılımcıların yarısından fazlası (%57) kurumlarında
belli ölçüde risk yönetimi faaliyetinin gerçekleştirildiğini belirtmekle birlikte anket sonucuna göre ancak
on kurumdan birinde tam anlamıyla işleyen güçlü bir
risk yönetimi bulunmaktadır.
İç denetçilerin kendi birimlerindeki denetim sürecini
değerlendirme sonuçlarına göre her dört birimden
yalnızca birinde güçlü ve olgunlaşmış bir süreç bulunmaktadır. %49’unda ise uygulamaya konulan prosedürler olgunlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu sonuca
paralel bir şekilde; yalnızca her dört birimden birinde denetim sonuçlarını sağlıklı bir şekilde izlenebilmektedir. Son olarak katılımcıların %89 tarafından iç
denetim raporlama faaliyetlerinin bazı aksaklıklarla
birlikte belli bir olgunluğa eriştiği düşünülmektedir.
Yöneticiler İç Denetimi Giderek
Daha Fazla Takdir Ediyorlar
İngiltere’de yayın yapan Accountancy Age’in yayınladığı bir habere göre iş dünyası risk yönetimini daha
iyi anladıkça iç denetime olan talep de artıyor.
  
2012 Kıdemli Finans Uzmanları Maaş Rehberini hazırlayan finans yöneticisi Nik Pratop, işletme karar
alma sürecinde risk danışmanlığı ve analizinin önem
kazanmasıyla birlikte finans yöneticilerinin ve diğer
üst düzey risk yöneticilerinin daha fazla takdir gördüğünü belirtiyor.
Pratap, bu durumun, iç denetçilerin ve risk yönetimi uzmanlarının işletme yöneticileri tarafından iş
ortağı olarak kabul görmesini sağlamasının yanında,
eskiden iç denetim ve risk yönetimi alanlarının iş
başvurularında adayların kaçındığı pozisyonlar iken
hâlihazırda söz konusu alanlarda bir başvuru patlamasına neden olduğunu söylüyor.
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arasında idarelerin harcama yetkilerine sınırlama
konulabilmesi özellikle dikkat çekmektedir. ( Ülkemizdeki kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasının çok yavaş ilerlediği göz
önünde bulundurulduğunda, iç kontrol sistemlerini belirli zaman diliminde oluşturamayan idareler için bu tür yaptırımlar öngörülmesinin süreci
hızlandırabilir)

İç Denetim, Bankalarda
Daha Önemli Hale Geliyor:
Küresel bankacılığa ilişkin düzenleyici otoriteler, bankaların iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim sistemleri ile süreçlerinin iç denetimini güçlendirecek bir
rehber yayınladı.
Basel Komitesi tarafından yayımlanan söz konusu
rehber, iç denetim fonksiyonunun üst yöneticiden
ziyade doğrudan bankanın yönetim kuruluna ve denetim komitesine raporlama yapmasını zorunlu kılıyor. Yeni rehber böylece yönetim kurulu üyelerinin iç
denetçiler tarafından yapılan tespit ve önerileri görmezden gelmelerini ya da haberimiz yoktu bahanesini öne sürmelerini engellemek istiyor.
Banka yönetimlerinin iç denetimi daha ciddiye almaya zorlayan bu yeni düzenleme, Barclay Bankasının
Libor faiz oranlarıyla ilgili şaibeli işlemlerin ortaya
çıktığı bir dönemde bankalardaki fren ve denge sistemindeki boşlukları doldurmayı hedefliyor.
İngiltere İç Denetim Enstitüsü Başkanı Ian Peters,
Basel Komitesi tarafından getirilen bu düzenlemenin
bankalar için çok hayati bir işlevi olan ancak gerektiği kadar da ilgi görmeyen iç denetimin bankalar için
daha da önemli hale gelmesini sağlayacağını belirtti.
Bankalarda etik ve kurumsal kültürün oluşturulmasında üst yönetimin hayati rolü olduğuna işaret eden
Peters, bu rehberin iç denetçilerin yönetim kurulu
üyeleriyle daha yakın bir ilişki içinde olmasına yardım
edeceğini ve yönetim kurulunu iç denetim fonksiyonunu daha ciddiye almaları yönünde zorlayacağını ifade etti.(http://www.accountancyage.com/aa/
news/2188071/regulators-up-ante-internal-auditbanks)
Kanada İç Denetim Politika Belgesini Yeniledi.
Kanada Hükümeti Sayıştay’ın 2011 yılında düzenlediği rapor sonrasında iç denetim politika blegesini yeniledi. Yeni politika belgesinde dikkat çeken husular
şöyle:
i.

Politika Belgesinde yer alan hususlara uyulmadığında ilgili idarelerin bir takım olumsuz sonuçlarla karşılaşacakları belirtilmektedir. Bunlar
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ii. Bütçesi 300 milyon doların altındaki küçük ölçekli idareler için özel düzenlemeler getirilmiş
ve bu idarelerde gerçekleştirilecek denetimlerin
standartlara uyumlu olması için ek önlemler alınmıştır.
iii. Üst yöneticilerin risk odaklı denetim planın uygulanabilmesi için yeterli denetim kaynağını temin
etmekle sorumlu oldukları belirtilmiştir.
iv. İç Denetim Yöneticilerinin yetkileri özel olarak
belirtilmiştir.
v.

İç denetim raporları ve eylem planlarının zamanlı
bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını sağlamanın
üst yöneticilerin sorumluluğu altında olduğu belirtilmiştir.

vi. Üst yöneticilerin iç denetim faaliyetleri sonucu
ortaya çıkan önemli hususlarla ilgili olarak Bakanı
düzenli şekilde bilgilendirme sorumluluğu bulunmaktadır.
vii. Bütçesi 300 milyon doların üstündeki büyük ölçekli idarelerin üs yöneticileri idarelerinde denetim komiteleri kurmak ve çalışmalarını sağlamaktan sorumludurlar. Denetim komitesi üyelerinin
çoğunluğu idare dışından seçileceği belirtilmiştir.
viii. Kanada’da İDKK Başkanı olarak düşünebileceğimiz “Comptroller General” - temel bir fark Comptroller General’ın başka bir görevi bulunmamaktadır - idarelerdeki iç denetim yöneticilerinin
seçimi, görevden alınması ve performansının
değerlendirilmesi sürecine dahildir. Örneğin bir
idaredeki iç denetim yöneticisinin performans
değerlendirilmesinde Comptroller General’ın görüşleri alınır.
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ix. Comptroller General Bütçesi 300 milyon doların
altındaki küçük ölçekli idarelerin tamamını kapsayacak özel bir denetim komitesini kuracağı ve
küçük ölçekli idareler için bu dentim komitesinin
görüşlerini alacağı belirtilmiştir.
COSO’da Güncelleme Yapılıyor
COSO’da gelişim ve değişim çalışmaları için genel görüş toplama süreci 31 Mart 2012 de sona ermiştir.
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü(IIA) konuya ilişkin
görüşlerini WEB sitesinde yayınladı.
Görüşlerde; kabul edilebilir risk düzeyi ve ilgili risk
iştahını belirlemenin iç kontrolün değil stratejik planlama ve risk yönetiminin bir parçası olduğu, benzer
şekilde stratejik amaçlarla ilgili risk tolerans seviyesini belirlemenin de iç kontrolün bir parçası olmadığı,
ayrıca Risk toleransının eksik bir şekilde oluşturulması durumunda kontrolün, uygun olarak riskleri azaltıcı
şekilde oluşturulup oluşturulmadığını belirlemede
yetersiz kalacağı, Risk toleransını belirlemenin yönetimin sorumluluğuyken bu süreç ve yapılacak tüm eylemlerin genel bütünleşik çerçeve için gerekli olduğu
gibi önemli konulardan bahsedilmektedir.
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