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Yayın Kurulundan
Değerli okurlarımız,

18 Şubat 2009 tarihinde “Ortak Aklın Harmanı” sloganı ile yayın hayatına merhaba diyen dergimizin 11.
sayısı ile yeniden birlikteyiz.
Kamuda iç denetimin 5 yılı geride kaldı. İç Denetimin
Kamu Yönetimine sağladığı en büyük faydalardan birisi de yönetişim kültürüne yaptığı katkılar oldu. Katı
denetim mantığı yerini risk esaslı ve standardı olan
bir denetim anlayışına bıraktı. Aslında bu yeni kültürün adını alan dergimiz denetişim de bu mesleğe ve
mesleğin ülkemiz kamu yönetimine yapacağı katkılar
için çıkarıldı.
Ülkemiz gerçekleri de her geçen gün dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm ile birlikte çağdaş dünyaya
uyum içerisinde akmaktadır. Bu değişim bilim ve teknoloji dünyasında olduğu gibi, yaşam kültürümüzü ve
yönetim kültürümüzü de derinden etkilemektedir.

dırlar. Önceden belirlenmiş kriterlere dayalı olarak
vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini ve verimliliğini
garanti altına almaya yönelik çalışmalar yürütmektedirler.
Yolsuzlukların önlenmesi kadar yolsuzluklara karşı
farkındalık oluşturulması da önem arz etmektedir. Bir
yazımızda yolsuzluk algılama indekslerine ilişkin sıralama ve ülkemizin durumunu göreceksiniz. Bir diğer
yazımızda vatandaş odaklılık kavramı işlendi. Hazine Kontrolleri Derneği Başkanı ile yaptığımız söyleşi
denetime bakışınıza katkı sağlayacak. Özel sektör ve
kamu deneyimine sahip bir yazarımız kamuda görev
yapan iç denetçilerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında hangi rolleri almalarının daha faydalı olacağını sizlerle paylaştı.

Devlet odaklı yapıdan vatandaş odaklı bir yapıya evrilen yönetim dünyasında İç Denetim önemli bir role
sahip. Bu rolünü de sürekli sorgulama ve geliştirme
gayreti içinde.

Stratejik yönetim konusunda güzel bir çalışmayı sizlerle buluşturuyoruz. İç denetimin kendi kendini değerlendirmesi olan dönemsel gözden geçirme faaliyeti ile
yapılan işin sonuçlarının izlenmesi faaliyeti konularını
ele aldık. Yine yeni kurulan Kalkınma Bakanlığı’nın çiçeği burnunda iç denetim birimini sizlere tanıtırken,
Kalkınma ajanslarında risk yönetimi konusunu inceledik. Yeni mali yönetim sistemi ile muhasebe sisteminde yaşan değişim ile sosyal tesis ve iktisadi tesislerin
işlemlerine yönelik usul ve esaslar konusunda uygulamanın içinden görüşler aktardık.

Bu sayımızda sizlere; Derneğimiz ve Siyasal Vakfı tarafından organize edilen Kamuda İç Denetimin Geleceği adlı panelimizde konuşan değerli katılımcıların
görüşlerini sunuyoruz. Özellikle denetim dünyasında
yaşanılan değişim ve dönüşümün avantaj ve dezavantajlarının bu panelde detaylıca ele alındığını söyleyebiliriz.

Gelecek sayımızda İç Denetim Otomasyon Programı
ve kamu yönetim dünyamıza yeni katılan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (Ombudsmanlık) tanıtımına
yer vereceğiz. Vatandaş odaklı bir yaklaşımın sonucu
oluşan ombudsmanlık ile kurumlarınızdaki vatandaş
odaklı uygulamalar hakkında yazı ve görüşlerinizi
bekliyoruz.

Kamu Yönetiminde vergisini veren vatandaşın hesabını sorabildiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Kamu idarelerinde görev yapan iç denetçiler hesap sorulmadan
önce hesabın verilebilmesi aşamasında rol almakta-

Kamuda iç denetime içden bir bakış olan yeni denetişimlerde görüşmek temennisi ile…

Değişime ayak uydurmak için çabalarken kendi sistemimizi de bu sürecin içinde doğru konumlandırmak
önemli. Sadece taklit ve çeviri ile değişmek yerine, iyi
ve güzel olanı almak ve bizden bir takım güzellikleri
de bu değişim havuzuna katmak arzusundayız.
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Kamuda İç Denetim ve Geleceği Paneli, Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve Siyasal Vakfı işbirliği ile
İstanbul Siyasal Vakfı Genel Merkezinde (1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan tarihi
Şehzade Sıbyan Mektebi) gerçekleştirildi.
Panelin açılış oturumunda KİDDER Genel Başkanı
Veysel Çıplak, Siyasal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Fahri Solak, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
Başkanı Özlem Aykaç İğdelipınar, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Kapaklıkaya ve Aksaray Valisi Selami Altınok konuştular.
Açılış oturumunun ardından, moderatörlüğünü TİDE
Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun’un yaptığı panele geçildi. Panelde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nuran Cömert, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Cüneyt Güler, Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) Genel Başkanı Kemal Özsemerci, KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi, Hazine Müsteşarlığı İç Denetçisi Fatih Sezer sunum yaptılar.
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Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren KİDDER
Genel Başkanı Veysel ÇIPLAK aşağıdaki hususları
dile getirmiştir.

İÇ DENETİM SİSTEMİ, ULUSLARARASI REFERANSI
OLAN BİR DENETİM SİSTEMİDİR
Dünyadaki değişim ve gelişim ile birlikte ülkelerin
yönetim ve denetim sistemleri de değişmiştir. Şeffaf,
katılımcı, işlevsel ve kendi kontrolünü kuran yönetimlerin yanında, bu yapıyı geliştiren, değer katan,
kontrol sistemlerin işlerliğine güvence veren denetim
sistemleri kurulmuştur. Gelişmiş ülkelerde uygulanan
ve uluslararası referansı olan iç denetim sistemidir.
Artık sistemlerini geliştirerek dönüşümü sağlayan katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetimler, süreçleri
değerlendiren, geliştiren, değer katan, sürecin sahibi
olan yönetici ve paydaşlarına güvence veren çağdaş
iç denetim sistemleri ile hedeflerine ulaşmaya ve verimsizlik ve yolsuzluklarla mücadele vermeye başlamışlardır.
Nitekim tarihte kapalı, iyi yönetim ve denetim ilkelerinin olmadığı sistemlerde halk büyük yolsuzluklarla,
bütçe açıkları ile ve bunun getirdiği güven açıkları ile
karşı karşıya gelmişlerdir. Erken dönüşümü gerçekleştiren ve sistemini güçlendirenler bugünün güçlü devletleri olmuşlardır.
İÇ DENETİM SİSTEMİ İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR
Ülkemizde Cumhuriyet dönemi boyunca, 1930’lardan bu güne değin özellikle planlama dönemine ge-
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çişle birlikte devlet eliyle kamunun yönetim ve denetim yapısının sorunları ve çözüm önerileri üzerine onlarca çalışma yapılmış ve sonuç raporları üretilmiştir.
Bu çalışmalardan bazıları; 1949 Neumark Raporu,
1951 Barker Raporu, DPT ve TODAİE tarafında yapılan 1963 Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP), 1991 Kamu Yönetimi Araştırma Raporu
(KAYA), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Mali Saydamlık Özel
İhtisas Komisyonu Raporudur.
Bu çalışmalarda, denetim sistemi ile ilgili ortak tespit; çok sayıda işbirliğinden yoksun, geçmişe dönük
uygunluk denetimlerinin yapıldığı, mesleki yetkinlik
için sürekli gelişim ve eğitim sertifika standartlarının
olmadığı, soruşturma yetkisi olan denetçilerin daha
çok olay ve soruşturmaya yönelmiş olduğu, uluslararası referansları ve standartları olmayan, stratejik
temellere ve önceliklere göre yürütülmeyen, iç ve
dış denetimin iç içe olduğu, mükerrer denetimlerin
yanında denetimsiz alanların olduğu, iç kontrol ve iç
denetim ilişkisinin uygun bir zeminde oturtulmadığı, sadece korku salan, denetim faaliyetlerinin şeffaf
olmadığı ve kalite güvencesinin bulunmadığı, sürekli
olmayan geçmişe yönelik, belge üzerinde olay ve kişi
bazlı yapıldığı bir denetim sisteminin varlığından bahsedilmiştir.

"Artık sistemlerini geliştirerek
dönüşümü sağlayan katılımcı, şeffaf ve
hesap verebilir yönetimler, süreçleri
değerlendiren, geliştiren, değer
katan, sürecin sahibi olan yönetici ve
paydaşlarına güvence veren çağdaş
iç denetim sistemleri ile hedeflerine
ulaşmaya ve verimsizlik ve yolsuzluklarla
mücadele vermeye başlamışlardır."
Bu ortak eleştirilere karşın ortak öneriler de bu çalışmalarda görülmektedir. Ortak önerilere baktığımızda; unvan ve özlük karmaşasının kaldırılması,
uluslararası referansı olan ortak standart ve rehberlerin, raporlamaların olması, denetim maliyet ve
performansının sorgulanması, düzenlilik denetimin
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yanında performans, sistem, bilgi teknolojileri, risk
denetimlerinin yapılması, denetimlerin risk bazlı sistematik ve sürekli olarak yapılması, iç denetim ve iç
kontrol ilişkisinin kurulması, denetim birimleri arasında ortak standart ve çalışma rehberini belirleyen
merkezi uyumlaştırma birimlerinin olması, mesleki
yetkinlik için sürekli eğitim ve sertifikasyonun esas
alınması, geleceğe dönük yönetim ve iç kontrol süreçlerinin değerlendirildiği, kuruma korku salmaktan
ziyade personele yardımcı, kuruma değer katan ve
kurum paydaşlarına güvence veren bağımsız ve tarafsızlığının sağlandığı uluslararası standartlara sahip bir
denetim sistemi olması gerektiği önerilmiştir.
İÇ DENETİM SİSTEMİ, ORTAK AKLIN SONUCUDUR
Bazıları tarafından eleştirildiği gibi iç denetim sistemi
Avrupa Birliği (AB) tam üyelik müzakereleri sonucu
dikte edilmiş bir sistem değildir. Cumhuriyet dönemi
boyunca yapılan tüm kamu yönetimi reform çalışmalarında, 5018 sayılı Kanun ile ülkemiz kamu yönetimine kazandırılan iç denetim sistemi gibi bir denetim
modeli önerilmiştir. Bu denetim modeli nihayet AB
tam üyelik müzakerelerinin de etkisi ile ülkemize kazandırılmıştır. Bu eleştiri ve öneriler, 58. ve 59. Hükümet Programları ve Acil Eylem Planında da yerini bulmuş ve veto edilen temel çerçeve niteliğinde 5227
sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında da yerini bulmuştur. Uluslararası referansı olan iç denetim
sistemi ülkenin ihtiyacıdır.
İÇ DENETİM ÜST YÖNETİCİLER İÇİN ÖNEMLİDİR
Kamu kurumlarında üst yöneticinin iyi yönetimi gerçekleştirebilmesi için sağlıklı bir iç kontrol sisteminin
kurulmasına ve işletilmesine ihtiyaç vardır. İç kontrol
sisteminin değerlendirilmesi ve üst yönetime danışmanlık ve raporlama yapmak için iç denetçilerin denetimine ve raporlamasına ihtiyaç vardır.
İç denetim aslında en fazla kurum üst yönetimine
katkı sağlamaktadır. Bu yüzden kurum üst yöneticileri iç denetime önem vermelidir. Ancak Türk kamu
yönetiminin üst yöneticileri iç kontrol sisteminin ve
iç denetçilerin denetim ve raporlamalarının gerekliliğini, önemini ve faydasını henüz kavrayamamışlardır.
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REFORMLARA KARŞI UYGULAMADA
DİRENÇ GELİŞTİRİLMEKTEDİR
Önümüzdeki en büyük sorun ülkemizde reformlara
karşı oluşan dirençtir. Reform konusunda düşüncelerin ve mevzuat çalışmalarının başlangıçta gördüğü
destek, uygulama aşamasında yerini reformlara ve
sonuçlarına gösterilen dirence bırakmaktadır. İç denetim alanında sağlanan gelişmelere paralel olarak iç
kontrol sistemleri geliştirilememiştir.
5018 sayılı Kanun’la iç denetim sistemi getirilmiş olmasına rağmen, buna uygun olarak teftiş fonksiyonunun yeniden düzenlenmemiş olması önemli bir
sorundur. Bu insan kaynağı verimsizliğine de yol açmaktadır. Bunun üzerinde yeniden çalışılmalıdır.

"Önümüzdeki en büyük sorun
ülkemizde reformlara karşı oluşan
dirençtir. Reform konusunda
düşüncelerin ve mevzuat
çalışmalarının başlangıçta gördüğü
destek, uygulama aşamasında yerini
reformlara ve sonuçlarına gösterilen
dirence bırakmaktadır. İç denetim
alanında sağlanan gelişmelere
paralel olarak iç kontrol sistemleri
geliştirilememiştir."
DÜZENLEYİCİLER MESLEK-TAŞRA
BAKIŞINDAN VAZGEÇMELİLER
Kanundaki tanımı, ülkemizdeki uygulaması ile kıdem,
sınav, atanma, çalışma ve raporlama ile sertifika süreci tüm kurum iç denetçilerinde ortak standartlarda
olan tek meslek olmasına rağmen merkezi idarenin
merkez-taşra gibi sabit tutumundan dolayı iç denetçilerin özlük haklarında 666 sayılı eşit işe eşit ücret
kararnamesi ile ayrıma gidilmiş ve yaklaşık 18 milyar
bütçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan
iç denetçi taşra, 121 milyon bütçesi ile Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışan iç denetçisi merkez denetim elemanı olarak görülmüş ve
özlük haklarında ayrıma gidilmiştir.
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İç denetimin etkinliği önündeki sıkıntılar, yanlış mevzuat düzenlemeleri bir an önce telafi edilmelidir.
Yapılan reformlardan değil reformların etkin uygulanmamasının getireceği olumsuz etkilerinden korkulmalıdır.
Siyasal Vakfı Genel Başkanı Fahri Solak, kamu denetim mekanizmasından söz ederek başladığı konuşmasında, insan unsurunun altını çizdi. Solak konuşmasında aşağıdaki hususları dile getirmiştir.

DENETİM MEKANİZMASI ÖNEMLİDİR
Geçmişten günümüze her zaman modern toplumlarda da gittikçe önem kazanan bir husus olan kamu
denetim mekanizmasının kurulduğu bilinmektedir.
İyi yönetim, hesap verebilirlik, şeffaflık, açıklık gibi
tartışmalar uluslararası düzeyde de en öne çıkan konulardır. Ne kadar iyi bir kurumsal yapı kurarsanız
kurun bunların hepsi insan unsuruna dayanıyor. Ne
kadar insan yetiştirilirse yetiştirilsin mutlaka denetim mekanizmasının kurulması gerekiyor. İnsanların
zaaflarının ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde bir
denetim mekanizmasının kurulması gerekiyor.

"Ne kadar iyi bir kurumsal yapı
kurarsanız kurun bunların hepsi insan
unsuruna dayanıyor. Ne kadar insan
yetiştirilirse yetiştirilsin mutlaka
denetim mekanizmasının kurulması
gerekiyor. İnsanların zaaflarının ortaya
çıkmasını engelleyecek şekilde bir
denetim mekanizmasının
kurulması gerekiyor."
Başkanı olduğu Siyasal Vakfı hakkında da bilgiler veren Solak, “2 bine yakın mezununun yüzde 60’ı kamuda çalışan bir vâkıfımız var. Mensuplarımın büyük
çoğunluğu kamuda üst düzey ve orta düzey yöneticilik görevlerinde bulunuyor. Kuruluşunun 20. yılını
kutlayan bir vakıf olarak Siyasal Vakfı, STK kimliği ile
sivil toplum duyarlılığı ile kamu kaynaklarının yerinde
kullanılması ve millet menfaatinin gözetilmesini de
önemseyen bir vakıf olarak önemli konunun paydaşıyız. İnsan unsuru açısından sürece olumlu katkılar sunan bir vakfımız var. Kalitenin yükselmesi ve huzurun
artması için gayret gösteriyor, milletin çocuklarının
milletin emrinde olmasını arzu ediyoruz.” İfadelerini
kullandı.
Sonrasında kürsüye çıkan Mülkiye Başmüfettişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kapaklıkaya denetimin yerel yönetimlere olan etkisine değindi.

REFORM DİKKATLİ YAPILMALI
Türkiye’de son dönemlerde sıklıkla tartışılan iç denetim
mekanizmasının önemi ve reformların gerekliliğinden
bahseden Fahri Solak, “ Yeni ihtiyaçlara ve zamanın gereklerine göre bir reform çalışmalarının yapılması gerektiği malum. Fakat reform yapacağız, yeni bir sistem
kuracağız derken yerleşmiş bütün teamülleri, gelenek
ve uygulamaları da göz önünde tutulması gerekmektedir. Züccaciye dükkânına girmiş fil etkisi bırakmamak
gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.
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DENETİMİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİSİ
Kamu kurumlarını denetlemek istememizin en önemli nedeni eğer hukuka uygunluksa başka bir amaç taşır, yerindelik denetimi ise başka bir amaç taşır. Bence asıl yapmak istediğimiz şey sistemin etkin işleyişini
sağlamanın yanı sıra yolsuzlukları önlemektir.

"Kamu kurumlarını denetlemek
istememizin en önemli nedeni eğer
hukuka uygunluksa başka bir amaç
taşır, yerindelik denetimi ise başka
bir amaç taşır. Bence asıl yapmak
istediğimiz şey sistemin etkin
işleyişini sağlamanın yanı sıra
yolsuzlukları önlemektir."
ULUSAL BİR BİLİNÇ OLUŞMALI
Yolsuzlukların nasıl önlenebileceği ile ilgili düşüncelerini katılımcılara aktaran Kapaklıkaya, “Eğer yolsuzlukları önlemek istiyorsak ilk şartımız ulusal bir bilinç oluşturmaktır. Belediye başkanlarımızın hepsine
soralım. Hemen hemen her gün vatandaşların çoğu
belediye başkanlarının makamına gelip kendi menfaatleri için bir iş yapma talebinde bulunmaktadır.
Bu mantıkta olan vatandaşlarımız çok. Belediye başkanları ise bir taraftan seçmenlerini memnun etmek
diğer taraftan yasaları uygulamak konusunda gayretli
çalışmalar gerçekleştirmek peşindeler. Bahsettiğimiz
taleplerde bulunan seçmenlere karşı belediye başkanları uygulamalarını nasıl hukuka uygun yapacak
ve şehirlerini geliştirecekler.” diye konuştu.
BİRAZ DAHA HASSAS OLMALIYIZ
Hukuka olan genel bakışın değişmesi gerektiğinin
altını çizerek konuşmasına devam eden İbrahim Kapaklıkaya, “Belediye başkanlarımızın yanında kamuda çalışan üst düzey yöneticiler de hukuku asla ayak
bağı görmemeleri gerekmektedir. Nasılsa hallederiz
düşüncesiyle yol alamayacağımız gerçektir. Bu mantıkla iş yapan yöneticilerin hukukun üstünlüğüne
inanarak kanunları koruma yoluna gitmede gerekli
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hassasiyeti göstereceklerine inanamayız. Belediye
başkanları işin yapılabilirliği ile çok ilgilenmez. Çünkü
o alandan farklı eğitim almışlardır ve bürokratlarına
“O işi yapın” talimatı verirler. Öyle çalışmak zordur. İç
ve dış denetim, müfettişlik denetimi ve Sayıştay denetimleri de bahsettiğimiz mantık için ayak bağıdır. İç
denetim sayın başkanımızın da tabiriyle Türk yönetim
yapısına uymamıştır. Çünkü Türk yönetim yapısı modernleşmek isteyen bir yapı hala değildir. Çok güzel
yasalar çıkıyor ama uygulamada biraz daha hassas
olmalıyız.” şeklinde konuştu.
YEREL FİNANSMAN ŞEFFAFLAŞTIRILMALI
Şeffaflığın önemine dikkat çekerek konuşmasını tamamlayan Kapaklıkaya, “Yolsuzlukları önlemek için
bir diğer şartımız ise yerel siyasetin finansmanının
şeffaflaştırılmasıdır. Siyasetin finansmanını şeffaflaştıramazsanız ne kadar denetim uygulanırsa uygulansın orada bir yasa dışılık mutlaka olacaktır. Siyaset
derken burada kastettiğimiz sosyal belediyeciliktir.
Büyükşehirlerde bu sistem biraz daha iyidir ancak genel anlamda bahsettiğim gibi en temel sorun iç denetimi ayak bağı olarak görmektir. Bunun önüne geçildiği takdirde çalışmalar çok daha şeffaf ve akıcı bir hal
alacaktır. İç denetimin geleceğini konuşuyorsak eğer,
bahsettiğimiz bu mantıkların önüne geçilmelidir.” ifadelerini kullandı.

“Yolsuzlukları önlemek için bir
diğer şartımız ise yerel siyasetin
finansmanının şeffaflaştırılmasıdır.
Siyasetin finansmanını
şeffaflaştıramazsanız ne kadar
denetim uygulanırsa uygulansın orada
bir yasa dışılık mutlaka olacaktır."
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı Özlem Aykaç
İğdelipınar İbrahim Kapaklıkaya’nın konuşmasının
ardından kürsüye çıkarak Kapaklıkaya’ya teşekkür
etti. İğdelipınar, “İbrahim Bey’in konuşmasının ardından şunu daha fazla gördük ki mesleğimize ve
meslektaşlarımıza çok daha fazla ihtiyacımız var.”
dedi.
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İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ
Başkanı olduğu İç Denetim Enstitüsü’nden bahsederek konuşmasını sürdüren İğdelipınar, “TİDE olarak iç
denetimin doğru anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi
için 1995 yılında kurulduk. 1500 üyeye sahibiz. Global
enstitünün Türkiye’deki paydaşıyız. 165 ülkede yaklaşık 175 bine yakın dünya genelinde iç denetçi var.
Aslında görüyoruz ki bizim yaşadığımız problemleri
çok daha önce yaşayan meslektaşlarımız var. 70 yıldır
bu meslek yurtdışında icra ediliyor. Biz de sistem yeni
yeni oturmaya başlıyor. Biz bu paylaşım platformunu
kullanarak meslektaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
İÇ DENETİMDE DÖNÜŞEREK
FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ
Panelin temel konusu Kamu İç denetimin geleceğidir.
Ama kamu iç denetimin geleceğine geçmeden önce
mevcut durumu konuşmamız lazım. Sayın KİDDER
Başkanı çok güzel saptamalarda bulundu. Bunun
üzerine ekstradan söylenecek çok sözüm yok. Ama
burada bir şey eklemek istiyorum. Özellikle İDKK’ya
teşekkür etmek istiyorum. Kamuda iç denetim için
büyük özveri ile çalışıyorlar. Bu gün baktığımızda
uluslararası standartlarda bile zor olarak icra edilen
iç denetiminde denetimi yani kalite güvence ve geliştirme programını da başlattılar. Bu yıl ki İç Denetim Sempozyumumuzun ana teması “değişim” idi.
Türkiye’de iç denetimin teftişten gelen bir geleneği
var. Aslında oldukça avantajlı başladılar. Ama gelinen
noktada aralarında işbirliği sağlanamadı. Her nasıl
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oldu ise düşman kardeşler oldular. Aslında dönüşmesi, değişmesi ve gelişmesi gereken ilk şey bu noktada
ortaya çıkıyor. Aslında yapmak istediğimiz aynı şey.
Her nekadar teftiş yolsuzluklara yönelik incelemeler
yapıyorsa, iç denetimin ise aslında yaptığı, etkin bir iç
kontrol ve risk yönetimi kurarak yolsuzlukların azalmasını sağlamaktır. Etkin iç kontrol ve risk değerlenme sisteminiz olursa, açık ve hesap verebilir sistem
üzerinde şeffaflık sağlanırsa ve iç denetim raporları
kamuoyu ile paylaşılırsa ve bunun sonucunda dönüp
yönetime hesap sorulursa bunun sonucunda yolsuzluklar hem de gerçekleşmeden azalacaktır. Bu yüzden
biz dönüşümü konuşurken bir adım daha ileriye gittik. Reel sektörde iç denetim artık sadece iç kontrol
sistemi değil, gittikçe risk yönetiminin önemli olduğunu, risk esaslı denetimlerin yapılması gerektiğini, kurumsal yönetimin çok önemli olduğunu konuşmaya
başladık. Yani hesap verilebilirlik ve şeffalığın önemli
olduğunu konuşmaya başladık. Kaynakların etkin ve
verimli kullanılması için güç birliği yapılması gerekir.
Reel sektörde de kamu sektöründe de denetim yapan,
yönetime ve halka güvence sağlayan sadece iç denetçiler değil, sayıştay ve teftiş birimleri var. Bunlar arasında koordinasyonu sağlayabilirsek çok daha ileriye
gideceğiz.

"Her nekadar teftiş yolsuzluklara
yönelik incelemeler yapıyorsa,
iç denetimin ise aslında yaptığı,
etkin bir iç kontrol ve risk yönetimi
kurarak yolsuzlukların azalmasını
sağlamaktır. Etkin iç kontrol ve risk
değerlenme sisteminiz olursa, açık
ve hesap verebilir sistem üzerinde
şeffaflık sağlanırsa ve iç denetim
raporları kamuoyu ile paylaşılırsa ve
bunun sonucunda dönüp yönetime
hesap sorulursa bunun sonucunda
yolsuzluklar hem de
gerçekleşmeden azalacaktır."

9

PANEL

Kamudaki birkaç önemli konuya baktığımızda daha önceki konuşmacıların da dediği gibi yönetim tarafından
benimsenmeme konusu var. Aslında bu konuda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda belki hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Yönetim de aslında denetim
de çok fazla yaptığı işin başkası tarafından değerlendirilmesini istemez. Herkes aslında çok fazla risk almak
istemez. Bu nedenle itibarını kaybetmek istemez. Bu
noktada denetçi sadece işin nasıl yapılacağı değil de
oluşabilecek riskleri ortaya koyup ve bu riskleri bertaraf
etmek için nasıl bir iç kontrol sistemi kurabilir kısmında
yönetime destek olmaya çalışırsa algıyı da biraz değiştirebiliriz. Nihayetinde yapacak çok işimiz var “ dedi.

"Yönetim de aslında denetim de çok
fazla yaptığı işin başkası tarafından
değerlendirilmesini istemez. Herkes
aslında çok fazla risk almak istemez.
Bu nedenle itibarını kaybetmek
istemez. Bu noktada denetçi
sadece işin nasıl yapılacağı değil de
oluşabilecek riskleri ortaya koyup ve
bu riskleri bertaraf etmek için nasıl bir
iç kontrol sistemi kurabilir kısmında
yönetime destek olmaya çalışırsa
algıyı da biraz değiştirebiliriz."
Aksaray Valisi Selami Altınok kürsüye çıkarak yaptığı
konuşmasında aşağıdaki hususları dile getirdi.

konuşmamız gerektiğini daha önce birlikte çalıştığımız iç denetçiye sordum. Bana bir sürü mevzuat bilgisi gönderdi. Ama konuşmaları dinleyince iç denetçilerin çok dertli olduklarını gördüm. 24 yıldır çalışıyorum. Kaymakam, 4 yılı İl Özel İdaresi genel sekreteri
ve vali olarak çalıştım. Genelikle denetlenen kişiyim.
Denetimde ibra edilmiş olmamın mutluluğunu yaşardım. Ama özellikle iç denetim noktasında iç denetçiler atandıktan sonra benim işlerimin kolaylaşması konusunda çok katkıları olduğunu düşünüyorum. Tüm
süreçleri iç denetçilere denetlettirir ve rahatlardım.
Hep önce iç denetçilerin yaptığımız işlere bakmasını
ve daha sonra gelecek soruşturmacılara fırsat kalmasın diye düşünürdüm. Burada daha önce birlikte
çalıştığım vali arkadaşlarıma söz verdim soruşturma
işlerine girmeyeceğimi ama yine kenarından, köşesinden girdim.
İÇ DENETİM MÜFETTİŞİN SOĞUK YÜZÜ OLAN SORUŞTURMA AŞAMASINA GELMEDEN İŞLERİN DÜZGÜN GİTMESİNİ SAĞLAR
Gerek İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve gerekse Valilik dönemimde iç denetim bir manada kendi kendini
kontrol ettirip o müfettişin soğuk yüzü olan soruşturma işi aşamasına varmadan işlemlerin daha düzgün
yürütülmesine katkı olarak görüyordum. Ancak iç
denetçilerde kendilerini kurumsal bazda her alanda
katkı sağlayan denetim elemanı olmaktan ziyade maliye teşkilatının bir uzantısı ve temsilcisi eski sayman
bakışı hissettim. Bu da eski mesleklerinden gelen bir
bakıştır. Önce bu sayman bakışını düzeltmek lazım.
Türkiye’de dünyada da öyle mi bilmiyorum, isterseniz
iç denetim isterseniz dış denetim deyin bizde müfettiş korkusu edasıyla denetim yapılıyor. Tüm müfettişleri hangisi diyorsanız deyin kendileri gelmeden önce
rüzgârları esiyor. Hâlbuki müfettişte biraz rehberlik
olacak.
İÇ DENETİMDEN MEMNUN OLMAMIN TEMEL SEBEBİ SORUNLARIN ÖNÜNE SET ÇEKME İMKÂNI SAĞLAMALARIDIR

Aslında buraya gelirken iç denetim hakkında neşler
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Belki iç denetçilerden duyduğum memnuniyetin en
temel sebeplerden birisi risk kontrol matrisine bağlı
olarak yaptıkları denetimlerde üç ay, altı ay veya bir
yıl sonra oluşabilecek problemleri başta tespit ede-
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rek, yaşayabileceğimiz sorunların önüne set çekebilme imkânı sağlıyor olmalarıydı.
Denetlenmek insanların vicdanını rahatlatan bir sistemdir. Mühim olan milletimizin memleketimizin menfaatleridir. Bu inançla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

"Belki iç denetçilerden duyduğum
memnuniyetin en temel sebeplerden
birisi risk kontrol matrisine bağlı
olarak yaptıkları denetimlerde üç ay,
altı ay veya bir yıl sonra oluşabilecek
problemleri başta tespit ederek,
yaşayabileceğimiz sorunların önüne
set çekebilme imkânı sağlıyor
olmalarıydı."
Açılış konuşmalarının ardından Kamuda İç Denetim
ve Geleceği Paneline geçildi.
Panelin oturum başkanlığını TİDE Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun üstlendi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Cömert, Sayıştay
Denetçileri Derneği Genel Başkanı Kemal Özsemerci,
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı
Cüneyt Güler ve KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi Fatih
Sezer panelin konuşmacılığını üstlendi.
KİDDER VE SİYASAL VAKFI’NA TEŞEKKÜR
Panelin moderatörlüğünü yapan TİDE Kurucusu ve
Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun, KİDDER ve Siyasal
Vakfı’na teşekkür etti.
Bu organizasyonun iki paydaşı KİDDER ve Siyasal Vakfı
yöneticilerine böyle önemli bir konuda tartışma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. “Tarihi bir mekânda
kamu yönetiminin yeni çocuğu iç denetimi ve geleceğini konuşmak ayrı bir mutluluk kaynağı, burada
anlamlı bir ilişki var” dedi.
Bir anektodta yurt dışında bir uzmana Türk kamu
yönetimin iyileştirilmesi için bir araştırma konusu verilir. Uzman raporunda “Aslında kamu yönetiminde
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gerekli gelişmeler sağlanabilir ama mevzuat müsaade etmiyor” demiş. Bu da aslında şimdiki içinde olduğumuz durumu anlatıyor. Genelde kamuda da bir iş
yapmak yerine eylemsiz kalmak tercih ediliyor. Çünkü
risk alma ve yönetme yerine riskten kaçınma yönetim
kültürünün yarattığı bir realitedir. İç denetimde bu
konuda modern bir açılımı tartışacağız.” dedi ve sözü
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran
Cömert’e verdi.

"Bir anektodta yurt dışında bir uzmana
Türk kamu yönetimin iyileştirilmesi için
bir araştırma konusu verilir. Uzman
raporunda “Aslında kamu yönetiminde
gerekli gelişmeler sağlanabilir ama
mevzuat müsaade etmiyor” demiş. Bu
da aslında şimdiki içinde olduğumuz
durumu anlatıyor. Genelde kamuda da
bir iş yapmak yerine eylemsiz
kalmak tercih ediliyor."
KAMU KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILMALIDIR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Cömert, “Bugün burada ağırlıklı olarak kamuda
iç denetimin mevcut durumu konuşuluyor. Bütün örgütlerde ister kamu olsun ister özel sektör yönetim
yaklaşımları geliştirilip uygulanıyor. Tüm dünyada
konuşulan konular arasında en önemlilerinden biri
de kamu kaynaklarını nasıl daha verimli kullanırız ve
hedefleri nasıl tuttururuz olmuştur. İyi yönetişim, denetim ve iç kontrol sistemlerinin şeffaflığı konusunda
ülkeler birbirlerine nasıl katkıda bulunacaklarının ve
iyi uygulamaları nasıl paylaşacaklarının arayışı içindeler ve bununla ilgili önemli çaba göstermektedirler.”
diye konuştu.
RİSK TEMELLİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ZORUNLUDUR
Prof. Cömert kontrol eyleminden bahsederek sürdürdüğü konuşmasında, “İyi yönetim ilkeleri gereği kurumlar dürüstlük, etik değerlere önem veren yönetim
anlayışıyla risk temelli iç kontrol yapıları, sistemleri
kurmak zorundadır. İç kontrol deyince kontrol eylemi
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aklımıza geliyor. Kontrol aslında öyle değil. Bambaşka
bir mantıkla yürür kontrol. Amerika’da bunun en güzel örneklerinden birini gördük. Amerika’da beş mesleki örgüt bir araya gelerek bir komite oluşturmuş
ve işletmelere yönelik suçları önlemek için neler yapılabilir ve toplum bu konuda nasıl yönlendirilebilir,
üniversiteler bu konuda nasıl eğitim yapabilirler, ders
kitaplarında bu konular nasıl anlatılmalı konularında
konsensus sağlamak amacıyla ilk defa 1987 yılında
bir komisyon kurmuşlar. Komisyon o kadar yararlı
çalışmalar yapmış ki bu komisyon daha sonra sürekli
hale gelmiş.” ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN KOŞULLARINA ADAPTE OLUNMALIDIR
Kontrol ortamı hakkında da düşüncelerini paylaşan
Prof. Dr. Nuran Cömert, “Değerli arkadaşlarımız konuşurken hep kontrol ortamı konusuna geliyoruz.
Bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor. En temel bileşenler dürüstlük ve etik değerler. Ne kadar
mükemmel sistemler koyarsanız koyun eğer çalışanlarınız ve yöneticileriniz dürüst değilse hiçbir sistemin
başarısı yok. Dürüstlük ve etik değerler öğrenilebilir
şeylerdir. Etik kodlar ve ahlaki değerler dünyanın her
yerinde benzerdir. Kontrol eylemlerimizin risk temelli olması, olayları anında aktarabilecek etkili iletişim
mekanizmalarının kurulmuş olması lazım. İşletmelerde en önemli unsurlardan biri de raporlama ağı
ve iletişimdir. Koşullar ve teknoloji sürekli değişiyor.
Günün koşullarına adapte olmak zorundayız. Bunun
içinde bir mekanizma gereklidir.” şeklinde konuştu.
Bir mekanizma derken bu noktada kontrol sistemine güvence veren bir denetim mekanizmasıdır. Bu
denetim mekanizması uluslararası referansı olan iç
denetimdir.

"En temel bileşenler dürüstlük ve
etik değerler. Ne kadar mükemmel
sistemler koyarsanız koyun eğer
çalışanlarınız ve yöneticileriniz dürüst
değilse hiçbir sistemin başarısı yok.
Dürüstlük ve etik değerler öğrenilebilir
şeylerdir. Etik kodlar ve ahlaki değerler
dünyanın her yerinde benzerdir."
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İHTİYAÇLAR DOĞRU ÇÖZÜMLERİ OLUŞTURUYOR
Moderatör, TİDE Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali
Kamil Uzun, “Sayın Cömert’in anlattıklarından yola
çıkarak söylememiz gerekirse iç denetimin kamunun
dışındaki alanlarda uzun bir geçmişinin olduğunu görüyoruz. Aslında bu da reel sektörün piyasa dinamiklerinin ortaya koyduğu ihtiyaçtan dolayı iç denetim
mekanizması ortaya çıkıyor. İhtiyaçlar doğru çözümleri oluşturmaya itiyor. 5 yıldır kamu yönetiminde iç
denetim sistemi çalışıyor.” dedi.
Ardından sözü alan İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Cüneyt Güler, KİDDER ve Siyasal
Vakfı yöneticilerine teşekkürle başladığı konuşmasında kamu yönetiminde iç denetim sisteminin ilk 5
yılını değerledirerek gelecek perspektifi çizdi.
İÇ DENETİME İHTİYAÇ ARTIYOR
Şuan itibariyle 207 farklı kamu idaresinde 759 adet
kamu iç denetçisinin olduğu bilgisini vererek iç denetim hakkında yeni bilgiler paylaştı. Geçici 5. madde
ile atananlardan 100 tane iç denetçi düşüşü var ama
yeni atananlarla toplamda baştaki sayıdan 60 kişi ayrılmıştır. Genel yönetim kapsamındaki idarelerde iç
denetim faaliyeti var.
Bu arada sevindirici gelişmeler de var. KİT’lerde ve
düzenleyici ve denetleyici kurumlarda iç denetim sistemi yapılanıyor. Ama kadroların % 47’si boştur. Yeni
kadro ihdasları ile birlikte doluluk oranı % 20-30’lara
düşecektir.
Bunun dışında İDKK ve KİDDER tarafından yoğun eğitim faaliyetleri var. Ama halen iç denetçilerin yeni
anlayışa yönelik yaklaşımlarında dönüşüm beklediğimiz seviyede değil. Dış değerlendirmelerimiz başladı.
Eksik şartlarımıza ve sorunlara rağmen iç denetim iyi
noktadadır. 2008–2011 yılları arasında iç denetçi sayısı azalmasına rağmen rapor sayısı artmıştır. Ancak
temel eksikliklerimizden biri de kendi çalışmalarımızı
anlatamadık. İç denetçilerin yoğun faaliyeti olmasına
rağmen aslında pek reklamımızı yani pazarlama konusunu yapamadık. Ama kamuda iç denetimin geldiği seviyeyi kamuoyuna anlatmak için ilk 5 yılı değerlendiren kitapçık bastırıp kamuoyu ile paylaştık.
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Kalite güvence ve geliştirme programını çok önemsiyoruz. Gittiğimiz yerlerdeki üst yöneticiler nezdinde
farkındalığımızı da arttırıyor.
Kamu idareleri genelde kendi personelerinden iç denetçi atamak istiyorlar. Kamu iç denetim standartlarımız uluslararası standartlar seviyesinde. Amacımız
standartlara uygun denetim yapmaktır. İç denetim
prosedürleri, çalışma kâğıtlarının uzunluğundan
şikâyetler var. Bu şikâyetlerin bir kısmı haklı olabilir
ama biz şuan iç denetim otomasyon projesini geliştirdik. Bu işimizi kolaylaştıracaktır. Denetimin kendisine bir direnç var ama biz kaldığımız yerde kendimizi
geliştireceğiz, alt yapımızı kuvvetlendireceğiz, çalışacağız. İç kontrol anlamında yeterli farkındalık yok, iç
kontrol alt yapısı oluşturma süreci uzarsa iç denetimden de beklenen fayda sağlanamayacaktır.

"Denetimin kendisine bir direnç
var ama biz kaldığımız yerde
kendimizi geliştireceğiz, alt yapımızı
kuvvetlendireceğiz, çalışacağız. İç
kontrol anlamında yeterli farkındalık
yok, iç kontrol alt yapısı oluşturma
süreci uzarsa iç denetimden de
beklenen fayda sağlanamayacaktır."
İç denetim olarak Sayıştay’ın konumunu çok önemsiyoruz. Ama bu sorunları iç denetçilerin güzel uygulamaları, iyi uygulama örnekleri ile aşacağız. İç denetim
farkını ortaya koyacaktır. İç denetimin farklı olduğu
algısını çalışmalarımızla ortadan kaldıracağız. Değer
katan farkındalık oluşturmalıyız.” ifadelerini kullandı.
TİDE Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun,
“Sayın GÜLER’in anlattıklarından şunu anlıyoruz. Üretiyoruz ama kendimizi anlatamıyoruz. Gerçekten kamuda trajikomik bir durum var. Kamunun göz nuru,
el emeği çalışmalarından kamu yararlanmıyor, özel
sektör yararlanıyor. Kamu üretiyor ama kendisi yararlanamıyor. Bu arada TODAEİ’nin son raporunu eleştiriyorum. Kamu iç denetime fazla ilgi göstermiyor
diyor. Bu tespiti yapmak için önce farkındalık tespiti
yapmamız lazım. Burada sorun iç denetim de mi yoksa iç denetime ayak uyduramayan modern yönetişimine ayak uydurmayan klasik yaklaşımı mı? Bunun
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altını özellikle çiziyorum. Teftiş geleneğinden geliyoruz onun için iç denetimi ona benzetmeye çalışıyoruz. Kamu, külfete katlanmadan nimetini görmek istiyor. Nimet ve külfet hesabı sorulmuyor. İç denetim, iç
paydaşları ilgilendiren konudur. Kendi kurumsal sürdürülebilirlik için bir sağlık check-up’dır. Özel sektör
kamudan transfer edip nimetinden yararlanıyor. Ama
kamu kendi kaynağından yaralanmıyor. Tabiki kaynak
paylaşımı yapacağız ama kamuda kendi kaynağından
yararlanmalıdır.” dedi.

"İç denetim, iç paydaşları
ilgilendiren konudur. Kendi kurumsal
sürdürülebilirlik için bir sağlık checkup’dır. Özel sektör kamudan transfer
edip nimetinden yararlanıyor. Ama
kamu kendi kaynağından yaralanmıyor.
Tabiki kaynak paylaşımı yapacağız
ama kamuda kendi kaynağından
yararlanmalıdır.”
ASIL HEDEF VATANDAŞ MEMNUNİYETİDİR
Ardınadan söz alan Sayıştay Denetçileri Derneği Genel Başkanı Kemal Özsemerci, Sayıştay ve iç denetim
iş birliğine dikkat çektiği konuşmasında, “Kamu kurumlarının hepsi topluma daha iyi hizmet sunabilmek
için çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızı
memnun edecek çalışmalar yapmıyorsak onları artı
değer olarak görmüyorsak, çalışmalarımızın çok da anlamı yoktur diye düşünüyorum. ” ifadelerine yer verdi.
HİZMETLERE DEĞER KATMALIYIZ
Özsemerci konuşmasında israfın önlenmesine de
dikkat çekerek, “Bizler denetçiler olarak hep birlikte
israfın önüne geçersek, gereksiz yapılar, 6 yılda bir
uçak inen havaalanları, dağın başına yapılan hastaneler gibi gereksiz ve israf olan çalışmaların önüne
geçersek israfı bir nebze azaltabilirsek bu ülkemizin
yararına olacaktır ve çok daha fazla katkımız olacaktır. Asıl olan vatandaştır. Asıl olan üretebilmemiz ve
hizmetlere değer katabilmemizdir. Bizlerin de denetim alanlarımızı bunun için kullanmamız gerekmektedir.” dedi.
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“Kamu kurumlarının hepsi topluma
daha iyi hizmet sunabilmek için
çalışmalarını sürdürmektedir.
Vatandaşlarımızı memnun edecek
çalışmalar yapmıyorsak onları
artı değer olarak görmüyorsak,
çalışmalarımızın çok da anlamı yoktur"
HESAPVERİLEBİLİRLİK DENETİMLE
ORTAYA KONULUYOR
Özsemerci, “Üst yöneticiler sorumluluklarını iç denetçiler vasıtası ile yerine getiriyor. Siyasi hesap verilebilirlik TBMM adına Sayıştay denetimi ile yerine getiriliyor. Başka mekanizma yok. Sayıştay Yürütmeden
bağımsız ve yürütmeden etkilenmeyen Sayıştay’dır.
Vatandaş Sayıştay denetimlerini esas alarak hükümete notunu verecek ve tercihlerini kullanacak. Sistem
demokrasilerde yasal olarak böyle oluşturulmuştur.
Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımı ile ilgili denetim yetkisi hem iç denetime hem
de dış denetime verilmiştir. Temel olan israfın ortadan
kaldırılmasıdır. Denetim elemanları olarak bu israfın
çok azını bile öneleyebilirsek, vatandaşların daha çok
kaynaktan pay almalarını sağlayabilirsek o önemlidir.
Asıl olan vatandaştır. Denetim kaynağımızı işbirliği içinde daha verimli alanlara ayırmalıyız. ” diye konuştu.
TEMEL SORUNLARI ÇÖZMELİYİZ
Panelin son konuşmasını KİDDER Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Sezer gerçekleştirdi. “İç denetim sorunlarının büyük bir kısmı olumsuz olan zihniyet yapısının
yansımalarıdır.” diyen Sezer, “Genelde temel sorunlardan kaçıp acil sorunlara yönelme düşüncesi var. Bu
düşünce aslında acil sorunlara daha çok yol açıyor.
Bunun önüne geçebilmek için temel sorunlara daha
çok yönelmeli ve bu sorunların çözümlerini bulmalıyız.” ifadelerini kullandı.
YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
İç denetimin gerekliliğinden bahseden Fatih Sezer,
“Karar alma süreçleri rasyonel ve sistematik değildir.
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Aslında insanlar sistematik bir şekilde rasyonel davranabilirler. Burada yöneticilere tavsiyemiz; karar alma
sürecinde birini şeytanın avukatı olarak belirlemeleri,
yeni bir perspektiften bakmaya çalışmaları ve daha
önce alınan kararlarda rol almamış birilerini dinlemeleridir” diye konuştu.
Konuşmasının devamında asıl sorun farkındalıktır, bu
sadece iç denetimin sorunu değil. İç denetimin içinde olduğu sorunların çoğu denetime karşı olumsuz
bakıştır. Bu aynı zamanda teftişin de sorunudur. Bu
olumsuz zihniyetin arkasında yöneticilerin zaten biz
kurumlarımıza hâkimiz, denetim yapan argümanlar
var iç denetime ihtiyaç yok savıdır.
Gerçekten böyle midir? Yapılan araştırmalarda insanların sistematik hata yaptıkları ve uygulamada işin
hiçte böyle olmadığıdır. İşte bu nokta da iç denetçiler
yöneticilerin daha doğru karar almalarını sağlarlar.
Türkiye’de başta mevzuat yanlış ve eksik aktarılmıştır.
AB’de iç denetçi denilince iç denetim birim başkanı
akla gelir. Ama Türkiye’de herhangi bir iç denetçi akla
geliyor. Türkiye’de iç denetim birimi yönetimi diye bir
şey yok. Bu şimdi mevzuat düzenlemeleri ile yapılmaya çalışılıyor. Temel sorun iç denetçilere başta gerekli
destek verilememiştir.
İÇ DENETİM STANDARTLARI NESNELLİK KAZANDIRIR
Çalışma kâğıtları tam anlatılamamış ve çalışma
kâğıtlarında belirli bir standart yok. İç denetim sistematiktir, iki iç denetçinin yapacağı denetim aynı olmalıdır.
Standartlara ne kadar yaklaşırsak yönetime o kadar değer katarız, nesnellik oluşturur, çatışmadan uzak dururuz.
İç denetim ve teftiş çatışması verimimizi azaltıyor.
Denetim kaynağının verimliliğini arttırmak için bu
çatışmayı kaldırmalıyız. İnsan kaynağında tek tip iç
denetçi istihdamı var. Bu revize edilmelidir. Farklı
alanlarda da iç denetçiye ihtiyaç var. Kamu idarelerin birçok faaliyet alanı iç denetime hazır değil. Bu
alanlarda denetim değil, danışmanlık yapılmalıdır. İç
denetime başlamadan önce yönetimle birlikte denetim kriterleri ortaya konulmalıdır. İdarede kontrol
kriterleri yoksa kendinize göre kriter koyduğunuzda
yönetimle çatışıyorsunuz. Ama danışmanlık hizmeti
verilip iyileştirme yapılabilir.
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PLAKET TÖRENİ
Kamuda iç denetim ve geleceği panelinin sonunda
konuşmacılar katılımcıların sorularını cevapladı.
Panel plaket töreni ile son buldu.
Dernek olarak panelin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese özellikle organizasyon aşamasında rol alan İç Denetçi Dr. Cem Çetin, Galatasaray
Üniversitesi İç Denetim Kulübü üyeleri ve Üsküdar
Belediyesi’ne de teşekkür ederiz.
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Denetişim: Hazine Kontrolörleri Kurulu hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Said V. BOZKURT*
"Denetim Otoritesi yaptığı
sistem ve operasyon denetimleri
sonucu düzenlediği raporlarda
bulduğu bulguları önem
derecelerine göre Düşük, Orta
ve Yüksek olarak sınıflandırmaya
tabi tutmakta ve bunlara ilişkin
tavsiyelerde bulunmakta olup,
bir önceki yılın bulgularına
ilişkin uygulama yapılarının
eylemlerini izlemeye almakta
ve bu izleme sonucunda da
söz konusu bulguların açık
kalmasına veya kapatılmasına
karar vermektedir."

*Hazine Kontrolörleri
Derneği Başkanı
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BOZKURT: Hazine Kontrolörleri Kurulunun geçmişi 1954 yılına dayanır. O yıllarda, Maliye Bakanlığı
bünyesinde inceleme ve soruşturma yapmak üzere
“Kambiyo Kontrolörlüğü” kurumu oluşturulur. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
kurulan “Hazine ve Kambiyo Kontrolörlüğü” ünvanlı
kadrolara 1955 yılından itibaren sınavla eleman alınmaya başlanır. 1972 yılına kadar Kurul, Maliye Teftiş
Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu’ndan da naklen
geçişler olmuş. Ancak, 30.05.1972 tarihli “Hazine ve
Kambiyo Kontrolörleri Yönetmeliği” ile Kurul, naklen
atamalara kapalı ve bağımsız bir Kurul haline gelmiştir. 1983 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
kurulmasından itibaren ise Hazine Kontrolörü unvanı
kullanılmaya başlanmıştır.
1994 yılında Kanunlaşan Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 4059 sayılı Kanunun 5/b
maddesinde, Danışma ve Denetim Birimlerinin başında “Hazine Kontrolörleri Kurulu” yer almıştır. Kurul doğrudan Hazine Müsteşarına bağlı olup Hazine
Kontrolörleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan ve/
veya Müsteşar Onayı üzerine görev yaparlar. Kurulu,
Müsteşar adına Kurul Başkanı yönetir ve resmi görevlendirmeleri yapar. 4059 Sayılı Kanun gereğince,
Kurul Başkanı ve her derecedeki Hazine Kontrolörleri,
Müşterek Karar ile atanır. Hazine Kontrolörleri, MASAK görevleri gibi kanuni veya birtakım arizi görevlerin yanında temel olarak Hazine Müsteşarlığı’nın
görev alanları ile bağlantılı denetimler yapar. Bunların başında, yurtdışı fonlarla finanse edilen projelerin
bağımsız denetimi gelmektedir. Hazine Kontrolörleri
Kurulunun geleneksel olarak yapageldiği bu incelemeler, Kurulun IPA Çerçeve anlaşması kapsamında
Avrupa Birliği Fonlarının incelenmesinde Denetim
Otoritesi olarak kabul edilmesinde de en büyük etkenlerden biri olmuştur.
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Denetişim: Denetim Otoritesi’nden bahsettiniz
bunu kısaca açıklayabilir misiniz?
BOZKURT: Hazine Kontrolörleri Kurulu, IPA Çerçeve
Anlaşması kapsamında sağlanan AB mali yardımlarının
denetiminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulusal Denetim
Otoritesidir. Hazine Kontrolörleri Kurulu, IPA Uygulama
Tüzüğü’nde yer alan Denetim Otoritesinin görev, yetki
ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Söz konusu
Mevzuat Hükümleri çerçevesinde Denetim Otoritesi
olarak görevlendirilen Hazine Kontrolörleri Kurulu’nun
temel görevi; Katılım öncesi mali işbirliğinin yönetim
ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğini denetlemek ve söz konusu denetimin ardından oluşan
“Yıllık Denetim Görüşü”nü hazırlayarak Avrupa Komisyonu, Yetkili Akreditasyon Görevlisi ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine sunmaktır. 2011 yılında yürürlüğe
giren Başbakanlık Genelgesinde ulusal yetkilendirme
görevlisinin Hazine Müsteşarı olduğu hüküm altına
alınmıştır. Yine, bu Başbakanlık Genelgesinde Hazine
Kontrolörleri Kurulu’nun denetim otoritesi olarak görevlendirildiği” belirtilmiştir. Denetim Otoritesi; Yıllık
Denetim İş Planı, Yıllık Denetim Görüşü, Yılık Denetim
Faaliyet Raporu ve yıl içinde gerçekleştirilen Sistem
Denetim Raporlarını hazırlayarak, Avrupa Komisyonunun ilgili Genel Müdürlüklerine, Yetkili Akreditasyon
Görevlisine(Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Başbakan Yardımcısına) ve bilgi için Ulusal Yetkilendirme
Görevlisine gönderir.
Denetişim: Kurul bu durumda AB fonlarının dış denetçisi mi oluyor?
BOZKURT: Denetim Otoritesi tarafından düzenlenen
raporlarda sistem ve operasyonların denetimi olmak
üzere başlıca iki tür denetim yapılıyor. Denetim Otoritesi sistem denetimi sırasında, yönetim ve kontrol
sistemlerinin akreditasyon kriterleriyle uyumlu olup
olmadığı ve bu sistemlerin etkin bir şekilde işleyip
işlemediği ile ilgili denetim yapmaktadır. Denetim
Otoritesi, sistem denetiminde iki alana odaklanmaktadır. Sistemin tasarım yönünden denetiminde, denetlenen birimin IPA kapsamında hazırlamış olduğu
bilgi, belge ve rehberlerin Avrupa Birliği Mevzuatına
uygunluğu denetlenmektedir. Sistemin işleyiş yönünden denetiminde ise, denetlenen birimin IPA kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerin AB Mevzuatına uygunluğu denetlenmektedir.
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Operasyonların denetiminde denetlenen birimin IPA
kapsamında yapmış olduğu ve Komisyona bildirimi
yapılmış harcamalardan istatistiki-istatistiki olmayan
örneklem yolu ile seçilen harcamalar denetlenmektedir. Operasyonların denetimi ile projelerin program
seçim kriterlerini karşılayıp karşılamadığı, onay kararı
ile uyumlu olarak uygulanıp uygulanmadığı ve projelerin fonksiyonu, kullanımı veya amaçlarının elde
edilmesi hususunda uygun şartların yerine getirilip
getirilmediği, beyan edilen harcamanın muhasebe
kayıtlarıyla ve nihai yararlanıcı tarafından sunulan
destekleyici dokümanlarla uyumlu olup olmadığı, nihai yararlanıcı tarafından beyan edilen harcamanın
Avrupa Komisyonu ve ulusal kurallar ile uyumlu olup
olmadığı, Devlet katkısının IPA Uygulama Tüzüğüne
uygun olarak nihai yararlanıcıya ödenip ödenmediği
hususlarının denetimi yapılmaktadır. 5’inci bileşen
için Avrupa Komisyonuna iletilen deklarasyonlara
güvence verilmesi kapsamında mali denetim de yapmaktadır.
Denetim Otoritesi yaptığı sistem ve operasyon denetimleri sonucu düzenlediği raporlarda bulduğu bulguları önem derecelerine göre Düşük, Orta ve Yüksek olarak sınıflandırmaya tabi tutmakta ve bunlara
ilişkin tavsiyelerde bulunmakta olup, bir önceki yılın
bulgularına ilişkin uygulama yapılarının eylemlerini
izlemeye almakta ve bu izleme sonucunda da söz
konusu bulguların açık kalmasına veya kapatılmasına
karar vermektedir.
Sonuçta, Denetim Otoritesinin yaptığı denetim, sistem denetimi açısından bakıldığında iç denetim usulleri kullanılan özel bir denetim, operasyonların denetimi açısından bakıldığında ise dış denetim denilebilir.
Denetişim: Sayıştay ile bir yetki çakışması olmuyor mu ?
BOZKURT: Sayıştay ile bir yetki çakışması olması söz
konusu değil. Denetim Otoritesi’nin yaptığı denetim
Avrupa Komisyonu adına yapılan bir denetimdir. Sayıştay iç hukuka göre TBMM adına IPA kaspamında
sağlanan fonların mali denetimini yapıyor. Yetki çakışması olmamakla birlikte denetim konuları doğal
olarak çakışabilmektedir.
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Denetişim: AB fonlarının denetimi konusunda kuruluşlardan çok sık gelen “Çok fazla denetim var, iş
yapamıyoruz.” şeklinde şikayet var. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz.
BOZKURT: Aslında bu tarz şikayetleri sadece, AB
fonlarının denetimlerinde değil diğer birtakım denetimlerimizde de duyuyoruz. Bir kuruluş, faaliyetini
düzenleyici kurumlar tarafından mutlaka denetlenecektir. Örneğin, halka açık bir şirket, hem gelir idaresince, hem sermaye piyasası kurulunca, hem banka
ve yatırımcılar açısından bakıldığında ise, bağımsız
denetim şirketlerince denetlenecektir. Önemli olan
denetimin kimin adına yapıldığıdır. Bu denetimlerde çakışmalar olabileceği gibi olmayabilir de. Ama
herhangi biri denetim yapmadığında, bir tarafı eksik
kalır ve Kuruluşun bilgilendirmekle sorumlu olduğu
paydaş veya çıkar gruplarından biri bilgilendirilmemiş olur, bu da Kuruluşa negatif olarak döner. Onun
için denetime angarya gözüyle bakmamak lazım. Denetim sayesinde Kuruluşlar daha hesap verebilir ve
güvenilir bir konum kazanıyorlar.
Denetişim: Peki, AB fonlarının Türkiye’de etkili bir
şekilde kullanıldığını düşünüyor musunuz? AB fonlarının yıllar itibariyle kullanım oranları ve yapılan
harcamalar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
BOZKURT: Türkiye’de 2002-2006 arasında 1,3 milyar
Avroluk bir AB fonu kullanım öngörülmüşken 20072013 arasında, yani IPA Çerçeve Anlaşması döneminde kullanılması öngörülen AB Fonu tutar 4.8 milyar
Avro’dur. Şubat 2012 tarihinde yayımlanan 20072011 sözleşme ve harcama istatistiklerine baktığımızda, bu dönem için öngörülen yaklaşık 2,7 milyar
Avro’luk tutarın yarısına yakın bir tutarda sözleşmeler
yapıldığı (1,2 milyar), bunun da ancak yarısının harcanabildiğini (608 milyon Avro) görüyoruz. Harcama tutarları, yaklaşık olarak IPA 5’inci bileşende %0, 2’inci
bileşende %7, 3’üncü bileşende %11 tutarındadır. 5
yıllık döneme baktığımızda sözleşme ve harcama tutarlarının arzu edilen oranların altında olduğu görülüyor. Bu durumun farklı nedenleri olabilir, sistemin
yeni olması, yürütücü kuruluşların birtakım acemilikler yaşaması veya Avrupa Birliği tarafından geliştirilen
sistemin katı olması gibi; ancak daha iyi bir resim için
burada yürütücü kuruluşlara daha çok iş düştüğünü
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düşünüyorum. Çünkü, belirlenen tutarın yarısının
bile sözleşmeye bağlanamadığı görülüyor.
Denetişim: Son dönemde kamuda denetim sisteminde bir takım değişiklikler oldu. Örneğin bazı
denetim birimleri kapatıldı. Bazılarının ismi değiştirildi. Örneğin Dış Ticaret Kontrolörleri Dış Ticaret
Uzmanı oldu. Hazine Müsteşarlığında da böyle bir
şeyin yaşanma ihtimali var mı? Bu tür bir değişikliğin denetim açısından sonucu ne olur?
BOZKURT: Evet, dediğiniz gibi denetimde köklü değişiklikler oldu. Bunları, biraz da kamu yönetimindeki temel mantıksal değişimin normal bir sonucu
olarak görmek lazım. Önceleri, herkes bürokrasiden
şikayet eder, kamuda işlerin çok yavaş ilerlediğinden
söz ederdi. Ancak son yıllarda, bürokrasiye getirilen
eleştirilerin bir sonucu olarak, siyasi irade kamuyu bir
şirket idare eder gibi idare etmek istiyor. Yani, performansı ölçülebilir, esnek ve değişime açık. Denetimin
de bu amaçlara paralel bir yapılanma içinde olması
öngörüldü. Ancak, bu süreçte birtakım denetim birimleri çok sert reaksiyonlar gösterdiler. Bu da onların
kapatılmalarına veya başka birimlerle birleştirilmelerine neden oldu. Yani sisteme ayak uyduramazsanız
hayatiyetinizi devam ettiremezsiniz. Teftiş kurullarına
geleneksel olarak hakim olan dışa ve değişime kapalı
olma, sürekli bir kılıç gibi idare ve mükelleflerin üstünde sallanma ve bunu sürekli hissettirme ve bazıları açısından söylenmese bile çoğu açısından kendini
geliştirememe gibi özellikleri onların sonunu getirmiş
oldu. Denetim açısından bir paradigma değişimi var.
Denetimin, öncelikle bir danışma ve rehberlik fonksiyonu vardır. Denetimin geriye değil, ileriye bakması,
reaktif değil, proaktif olması, suç ve suçlu bulmaktan
ziyade risk odaklı bir yaklaşıma sahip olması, dünyada denetim alanında yaşanan son gelişmeleri takip
etmesi, kısaca dışa açık olması gerekir. Hazine Kontrolörleri Kurulu açısından konuştuğumuzda, Kurulun
sahip olduğu fonksiyonlar, Kurulu profesyonelleşmiş,
uzmanlaşmış ve dışa açık bir duruma getirmiştir. Bir
AB Fonlarının Denetimi, bir Dünya Bankası veya diğer
yurtdışı kaynaklardan sağlanan fonların bağımsız denetimi göz önüne alındığında, bunların özel denetimler olduğu, mutlaka bir dış denetim organı tarafından
yerine getirileceği ve Sayıştay denetiminden farklı bir
dış denetimin öngörüldüğü görülür. Şu anda bu tür
incelemeleri yapabilecek ve yapan tek birim ise Hazi-
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ne Kontrolörleri Kuruludur. Bu anlamda Kurul’un kapanacağını düşünmüyorum. Yarın kimse ne olacağını
bilemez, ünvan değişebilir, idare değişebilir, Kurul
olmayabilir ama bir şekilde bu tür denetimler yapılmaya, Hazine Kontrolörlerinin veya Kurulun fonksiyonları ise işlemeye devam edecektir. Sorunuzda yer
alan Dış Ticaret Kontrolörlerinin durumu ise farklı bir
konu. Bu değişim, biraz da Ekonomi Bakanlığının kariyer mesleklerinin yapısı ve aralarındaki denge bozukluğundan kaynaklandı. Hazine Müsteşarlığı’nda
böyle bir durum yok.

"Bakanlık denetim birimleri,
çoğunlukla kurum dışındaki
mükellefler nezdinde kamu denetimi
veya mali denetim yaparlar, bunun da
iç denetimle bir ilgisi yoktur. Çünkü
iç denetim, o bakanlıktaki iç kontrol
sisteminin varlığı veya
işleyişiyle ilgilenir."

Denetişim: İç denetim birimlerinin yapılanması hakkında ne düşünüyorsunuz? İç Denetim Bakanlıklarda mevcut denetim birimleriyle birleştirilmeli mi?

Denetişim: Sizin eklemek istediğiniz bir husus var
mı?

BOZKURT: Bence İç Denetim çok farklı bir anlayış gerektiriyor. İç Denetimin Bakanlıklardaki mevcut denetim birimleriyle birleştirilmesi kolaycılık ve yanlış
bir yaklaşım gibi geliyor bana. Daha önce de dediğim
gibi, genelde denetimin özelde de iç denetimin artık
farklı bir paradigması var. Bir defa, Bakanlık denetim
birimlerinin bir iç denetçi mantığıyla çalışmasını beklemek hata olur. Çünkü, her Bakanlığın farklı bir Teşkilat Kanunu ve bunun sonucunda denetim birimlerine
yüklediği farklı farklı inceleme çeşitleri var. Bunun sonucu olarak, her Bakanlıkta farklı bir denetim kültürü
var. İç denetimde ise ortak bir kültür var. İç denetim
mesleğinin yerine getirilmesini belirleyen uluslararası ilkeler, standartlar ve ortak yerel mevzuat var. Bu
durumun bir sonucu olarak, kamuda görev yapan iç
denetçilerin ortak bir denetim anlayışına sahip olmasını beklersiniz. Eğer, iç denetim birimleri mevcut denetim birimlerine yüklenirse o zaman amaçlanan hedefe ulaşılamaz. Bir defa farklı denetim kültürleri ve
anlayışları var, bunlar teftiş kurullarına egemen olan
temel niteliklerle birleştiğinde iç denetimin sağlıklı
bir şekilde işlemesini engelleyecek ve her bakanlıkta
farklı ve eksik bir iç denetim kültürünün gelişmesine
yol açacak, belki de yol açmayacak, iç denetim başlamadan bitecektir. Ayrıca, Bakanlık denetim birimleri, çoğunlukla kurum dışındaki mükellefler nezdinde
kamu denetimi veya mali denetim yaparlar, bunun
da iç denetimle bir ilgisi yoktur. Çünkü iç denetim, o
bakanlıktaki iç kontrol sisteminin varlığı veya işleyişiyle ilgilenir. Sonuç olarak iç denetim ve bakanlıkların yaptıkları kamu denetimi iki farklı denetim türü ve
farklı bir şekilde yürümesi ve örgütlenmesi gerekiyor.
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BOZKURT: Bana Hazine Kontrolörleri Kurulu’nu tanıtma ve denetim konusunda Derneğimiz (Hazine
Kontrolörleri Derneği) görüşlerini yansıtma fırsatını
verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım,
Türkiye’de iç denetimin önemi çok zaman geçmeden
daha iyi bir şekilde anlaşılır ve bu alanda yapılmaya
çalışılan reformlar kesintiye uğramaz.
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1. GİRİŞ
Gerek uluslararası düzeyde iş ve kamu yönetimi alanında son 10 yılda yaşanan hızlı değişim, gerekse de
ülkemizin Avrupa Birliği ile tam entegrasyon sürecinde Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum çerçevesinde
sergilenen kararlı tutum, ülkemizde kamu idarelerinin mali yönetim yapılarında önemli bir dönüşüme
neden olmuştur. Şirket, kurum ve kuruluşların tüm
yönetsel, operasyonel ve mali yönetim süreçlerine
entegre olan ve kurumların amaç ve hedeflerini gerçekleştirmelerini desteklemeye yönelik işlev gösteren iç kontrol sistemi ve buna bağlı kontrol süreçleri,
ülkemiz kamu mali yönetim mevzuatında (5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) tanımlanmış
ve kamu idareleri “iç kontrol” kavramı ile tanışmıştır.
Değişen ve dönüşen kamu mali yönetim sistemimizin kamu idareleri için zorunlu kıldığı stratejik planlama çerçevesinde idare üst yönetimleri tarafından
belirlenen stratejik amaç ve hedefler ile performans
programlarının başarıya ulaşmasına yönelik kritik bir
işlevi olan iç kontrol, stratejik yönetim ve performans
yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı ve sigortası olarak kurgulanmalı ve oluşturulmalıdır. Doğru kurgulanmış, etkin ve verimli işleyen iç kontrol sistemleri,
idarelerin amaç ve hedeflerinin en önemli destekçisi
konumunda olup, kurumsal risklerin erken teşhisi,
önlenmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik
idare yöneticilerine önemli imkanlar sağlamaktadır.
Bu kadar büyük bir öneme sahip olan iç kontrol sistemleri ile ilgili olarak İdarelerin en büyük sıkıntısı,
sistemlerin, iç kontrol mevzuatı ile uyumlu bir şekilde
tasarlanması, oluşturulması ve yönetilmesine yönelik uygulamaya dönük rehberlik sıkıntısıdır. Konunun
teorik çerçevesi, oldukça sağlıklı bir şekilde ortaya koyulmuş olsa da, uygulama yönünde İdarelerin sıkıntı
yaşadıkları ve uygulamaya dönük adımlar atmakta
çekingen davrandıkları görülmektedir. İdarelerin bir
kısmı bu rehberlik ihtiyacını dışarıdan konu ile ilgili
uzmanlardan eğitim ve danışmanlık hizmetleri alarak
çözebilmekte, bir kısmı ise diğer idarelerin yapmış
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oldukları çalışmaları model alarak, sistemleri kurgulamaya çalışmaktadır. Her iki yaklaşım çerçevesinde
de makalede değinileceği üzere, bazı sorunlar yaşanmakta, iç kontrol sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde
hayata geçirilememektedir.
Bu noktada, iç denetçiler, iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarında, idarelerin uygulamaya dönük rehberlik ihtiyaçlarını etkili ve ekonomik bir şekilde karşılayabilmek açısından önemli bir “iç alternatif” olarak
karşımıza çıkmaktadır. İç kontrol ve risk konularında
yeterli mesleki eğitim, tecrübe ve yetkinliğe sahip
olan, idarelerinin iş süreçlerini tanıyan, tercihen uluslararası bir mesleki sertifikaya sahip iç denetçilerin,
danışmanlık rolleri çerçevesinde kendi İdarelerine
iç kontrol sisteminin doğru kurgulanması ve hayata
geçirilmesine yönelik rehberlik yapma imkanı bulunmaktadır. Kamu iç denetim mevzuatı, iç denetçilerin
İdarelerine iç kontrol konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamasına imkan vermektedir.
2. İÇ KONTROLÜN YASAL ÇERÇEVESİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 55- 57. Maddelerinde ele alınmış olan İç
Kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî
ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. Kanunun 56. Maddesinde iç kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve
yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek
ve kayıplara karşı korunmasını,
sağlamak olarak belirtilmiştir.1

5018 sayılı Kanun’ un 55, 56, 57 ve 58. maddelerine
dayanılarak hazırlanmış olan ve ikincil düzey mevzuat
kapsamında kabul edilen, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ ın 8. Maddesi kapsamında, İdarelerin üst yöneticileri, iç kontrol sisteminin
kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise
görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden
sorumlu tutulmuştur.2
5018 sayılı Kanun ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslar’ a dayanılarak ve COSO modeli,
INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları referans
alınmak suretiyle yayımlanmış olan Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği, idarelerin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı,
kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
Bahse konu tebliğ çerçevesinde, Kamu idarelerinin, iç
kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına
uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı
oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarının yürütülmesi ve
bu çalışmaların en geç 31.12.2008 tarihine kadar
tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri
tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekliliği de
belirtilmiştir.3
5018 sayılı Kanun ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması ve gözetiminde nihai sorumluluk, idarenin üst yöneticisine verilmiş olmakla birlikte, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde iç kontrol
sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması
ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst
yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve
verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak
2
3

1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
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İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 31.12.2005
tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete
Maliye Bakanlığı, “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği”, 26.12.2007
tarih ve 26738 sayılı resmi Gazete
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görevi, Strateji Geliştirme Birimlerine verilmiştir. Bu
bağlamda, Strateji geliştirme Birimleri, kamu idarelerinde üst yönetici adına, iç kontrol sistemleri oluşturmak, idare iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol
Standartları ile uyumunu sağlamak ve iç kontrol sistemlerini geliştirmek üzere planlama yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek durumunda kalmaktadır.
Kamu idarelerinin 26.11.2007 tarih ve 26738 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği çerçevesinde, iç kontrol sistemlerine ilişkin çalışmaların 31.12.2008 tarihine kadar
tamamlanması gerektiği belirtilmekle birlikte, bu
makalede de değinilmiş olan çeşitli sebepler nedeniyle, makalenin yayım tarihi itibariyle, kamu idarelerinin bahse konu mevzuat çerçevesinde iç kontrol
sistemlerine ilişkin çalışmaları bahse konu Tebliğ’ de
yer alan beş bileşeni baz alarak tamamlanmakta zorluk çektikleri ve pek çok idarenin “İç Kontrol Eylem
Planları” oluşturmak ve “Kontrol Ortamı Bileşeni” ile
ilgili çalışmalar yürütmek haricinde adım atamadıkları görülmektedir. İç kontrol sisteminin beş bileşeninden (Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirmesi, Kontrol
Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim ve İzleme) Kontrol Ortamı
bileşeni ve ilgili standartları hariç, diğer dört bileşen
ile ilgili değerlendirme, uygulama ve raporlama konusunda sıkıntılar yaşandığı görülmektedir.4
3. İÇ KONTROL İLE İLGİLİ OLARAK
İDARELERİMİZDE MEVCUT DURUM
Kamu idarelerinin iç kontrol ile ilgili mevcut durumuna bakıldığında genel olarak üç grup İdareden söz
etmek mümkün gözükmektedir. Birinci grupta yer
alan İdareler, iç kontrol ile ilgili “Eylem Planı” nı oluşturmuş, ancak bunun haricinde herhangi bir çalışma
yürütmemiş İdarelerdir. İkinci grupta yer alan İdareler, Eylem Planlarını oluşturmayı müteakip, “Kontrol
Ortamı” bileşenine odaklanarak öncelikle bu bileşene yönelik çalışmalar başlatmış ve/veya tamamlamışlardır. Bu çalışmalar sonrası diğer bileşenlere yönelik
herhangi bir çalışma yürütmemişlerdir. Üçüncü grupta yer alan İdareler ise, “Kontrol Ortamı” bileşenine
ek olarak, diğer bileşenlere yönelik çalışmaları da
başlatmış ve sürdürmektedirler. İdarelerin, iç kontrol
çalışmalarının mevcut durumuna yönelik olarak ilgili
4

“İç Kontrol Saha Araştırması Raporu”, Ankara, Control Solutions International, Aralık 2012
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taraflarca bir anket gerçekleştirilmesi ile mevcut durumun daha net ve doğru olarak ortaya koyulabileceği düşünülmektedir.5
Bahse konu Tebliğ çerçevesinde 31.12.2008 tarihinde,
tamamlanmış olması gereken iç kontrol çalışmalarının,
makalenin yayınlandığı tarih itibariyle, halen pek çok
idarede tamamlanamamış olması ya da iç kontrol çalışmalarının yavaş ilerlemesinin çeşitli sebepleri olduğu görülmektedir. Bu sebepler genel olarak;
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

5

İç kontrol sistemi oluşturma konusunda kamu
sektöründe yeterince iyi uygulama örneği bulunmaması,
İdarelerin iç kontrol sistemi oluşturma konusunda, uygulamaya dönük olarak yeterli rehberlik
sağlayamamış olması,
İdarelere üst yöneticilerinin iç kontrol ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgilendirilmemiş olması ya
da hatalı bilgilendirilmesi,
İdare genelinde iç kontrole ilişkin algıların hatalı
olması,
İç kontrolün sadece Strateji Geliştirme Birimlerinin bir işi olarak algılanması ve diğer Birimlerin
kendisini süreçten soyutlamaya çalışması,
İç kontrol sistemi ile kalite yönetimi ve süreç
yönetimi gibi kavramların karıştırılması ve bu
kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların
akademik ve uygulama boyutu ile tartışılmamış
olmasından dolayı yaşanan bilgi kirliliği,
İdarelerin, iç kontrol sistemleri konusunda yetkin
olmayan kişi ya da kuruluşlardan eğitim ve danışmanlık hizmetleri almaları ve tüm iç kontrol çalışmalarını hatalı bir eksene oturtmaları,
İç kontrol sistemi oluşturmaya yönelik metodoloji, yöntem ve araçların, İdarelerin kurumsal kültür, personel yapısı ya da mevcut kurumsal kapasiteleri ile uyumlu olmaması,
Geçmişte İdarelerin gerçekleştirmeye çalıştığı süreç yönetimi, yeniden yapılandırma, kalite yönetimi ve benzeri diğer kurumsal projelerin çeşitli
sebeplerle başarısız olmuş olması nedeni ile idare teşkilatlarının yeni projelere karşı inançsız ve
isteksiz olmaları,
Kamu sektöründe iç kontrol konusunda en fazla
bilgiye sahip kesim olan iç denetçilerin sağlaya“İç Kontrol Saha Araştırması Raporu”, Ankara, Control Solutions International, Aralık 2012
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bileceği danışmanlık hizmetlerinden yeterince
faydalanılamaması
olarak değerlendirilebilir.
Bu sebeplerin her biri, ayrı bir çalışmanın konusu
olmakla birlikte, bu makalede, ağırlıklı olarak, iç denetçilerin danışmanlık hizmetlerinden yeterince faydalanılmaması” ve “iç denetçilerin iç kontrol sistemleri oluşturma konusunda idarelerine yapabilecekleri
katkılar” ele alınmıştır.
İdarelerin, iç kontrol çalışmalarının Standartlara uygun, etkin ve verimli yürütülmesinde doğru bilgi ve
rehberlik sağlanmasının önemi büyüktür. Bu çerçevede, İdarelerin ağırlıklı olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde yer
alan Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi’nden rehberlik
aldıkları ve bahse konu Daire tarafından Üçüncül Düzey mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olan “Kamu
İç Kontrol Standartları Rehberi” ve “Kamu İç Kontrol
Rehberi (taslak)” faydalanma yoluna gittikleri görülmektedir. Her iki rehber de iç kontrol çalışmalarının
planlanması ve yürütülmesi noktasında oldukça faydalı olup, İdarelere yol göstermektedir. Bununla birlikte, iç kontrol standartlarının uygulanması ve bu
standartlarla uyumlu iç kontrol sistemleri oluşturulmasına yönelik rehberlik sağlamak amaçlı hazırlanmış olan “Taslak Kamu İç Kontrol Rehberinin” henüz
resmen yayımlanmamış olması ve bahse konu rehberin, iç kontrol kapsamında idarelerde “ne” yapılacağı
ile ilgili yeterli bilgi sağlamakla birlikte “nasıl” yapılacağı ile ilgili detaylı yönlendirme ve rehberlik sağlamaması, farkındalık sağlamak ve genel çerçeveyi
çizmek adına faydalı olsa da, uygulama noktasındaki
sıkıntıları gidermemektedir.6
Bununla birlikte, “Taslak Kamu İç Kontrol Rehberi’nin”
nihai halini alıp, resmi olarak yayımlanması ile yukarıda belirtilen ve iç kontrolün standartlar ile uyumlu,
etkin ve verimli bir şekilde tesisini engelleyen bazı
olumsuzlukların (örneğin, iç kontrole ilişkin idare genelinde algıların hatalı olması ya da iç kontrolün diğer
yönetim araç ve teknikleri ile karıştırılması) ortadan
kaldırılması söz konusu olacaktır. Bu bağlamda, bahse konu rehberin, iç kontrol uygulamasına yönelik
6

İç Kontrol Mevzuatı, http://kontrol.bumko.gov.tr/TR,2015/mevzuat.
html, (erişim tarihi 03.03.2013)
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bir farkındalık sağlaması ve hatalı algıları düzeltmesi
beklenmektedir.
İç kontrol sistemleri oluşturma faaliyeti, yayımlamış
onca mevzuat ve rehberin varlığına rağmen, uygulamada oldukça zor bir faaliyettir. İç kontrole ilişkin
bilgi, farkındalık ve rehberlik zafiyetlerine ek olarak,
konunun ciddi bir proje şeklinde ele alınması, çalışmalara üst yönetim desteği sağlanması, Birimlerin
iç kontrolün faydaları konusunda ikna edilmesi ve iç
kontrol sisteminin, bir angarya değil, idare amaç ve
hedeflerinin başarılması açısından bir zaruriyet olduğunun teşkilat genelinde kabulü gerekmektedir. Ayrıca, iç denetim faaliyetlerinden verim almanın, sağlıklı
bir iç kontrol sistemi oluşturulmadan mümkün olmayacağı, iç denetim faaliyetinin varlığının iç kontrol sistemine dayandığı gerçeği, özellikle üst yöneticiler ve
iç denetçiler tarafından iyi kavranmalıdır.
İç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarının bir proje
kapsamında değerlendirilmesi, bu proje için kurum
genelinde iyi bir proje ekibi oluşturulması ve “iç kontrol” kavramının ve kapsamının ne olduğunun ve bu
kapsamda neler yapılması gerektiğinin iyi anlaşılması büyük önem taşımaktadır. İç kontrolü, sadece bir
veya iki bileşen ekseninde algılayan, konuya bir proje
çerçevesinde yaklaşmayan, iç kontrolü farklı yönetsel
araç ve uygulamalar ile (örneğin kalite yönetimi) karıştıran, iç kontrolü sadece dokümantasyon olarak algılayan, yetkin ve tecrübeli iç ve dış danışmanlardan
destek almayan ve iç kontrol çalışmalarında, üst yönetim ve teşkilatın (yönetici ve diğer personel) desteğini sağlayamayan İdarelerin, gerçek anlamda bir iç
kontrol sistemi oluşturmaları mümkün değildir.7
4. KAMU İDARELERİNDE İÇ DENETİMİN
YASAL ÇERÇEVESİ VE DANIŞMANLIK ROLÜ
İşte tam da bu noktada, iç denetçiler ve iç denetim
faaliyeti devreye girmektedir. Yukarıda sayılan tüm
olumsuzlukların önlenmesi, iç kontrol projelerinin
başarıya ulaşması ve iç kontrol sistemlerinin standartlara uygun, etkin ve verimli bir şekilde oluştu7

Dr. Bertan Kaya, “İç Kontrol Nedir? Ne Değildir? İç Kontrol Sistemi
Nasıl Oluşturulur?”, 02.07.2011, http://www.bertankaya.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=9939:c-kontrol-nedirne-deildir-c-kontrol-sistemi-nasl-oluturulur&catid=28:makaleler&It
emid=2, (erişim tarihi 14.03.2013)
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rulması açısından, iç denetçilerin süreçte İdarelerine rehberlik sağlamaları son derece kritik bir başarı
faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. İç denetçilerin,
Kamu İç Denetim Standartları ve Uluslararası İç Denetim Standartları gereği, İdarelerinin iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarında, icrai bir sorumluluk
almaksızın, aktif rol almaları mümkündür. Bu rol, iç
denetimin danışmanlık fonksiyonu çerçevesinde şekillenmektedir.
Ülkemizde bankacılık sektörü ile reel sektör şirketlerinde uygulamada uzun yıllardır var olmakla birlikte,
kamu idarelerinin gündemine, tıpkı iç kontrol gibi
5018 sayılı Kanun ile girmiş olan “iç denetim” bahse
konu Kanunun iç kontrol sistemini açıklayan Beşinci
Kısmında yer almakta ve 63-67. maddeleri kapsamında düzenlenmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ u
ülkemizde kamu idarelerinde iç denetim faaliyetinin
yasal dayanağını teşkil etmektedir. Bahse konu Kanunun, 63-67. Maddeleri iç denetim ile ilgilidir. Bu maddeler; iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçinin nitelikleri ve atanması, İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun
Görevlerini ortaya koymaktadır. Kanunun 63. üncü
maddesinde iç denetim aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
“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
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.”8
Bahse konu kanuna ek olarak, İç Denetçilerin Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin, 2. Fıkrasında, “iç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve
yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı

olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini
gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır” ibaresi yer almaktadır.9
Görüldüğü üzere, 5018 sayılı Kanun’ un iç kontrol ile
ilgili bölümünde iç denetim faaliyeti, görev yaptığı
idarelere hem güvence hem de danışmanlık hizmeti
sağlayan bir faaliyet olarak yer almaktadır. Kamu İdarelerinde iç denetçiler eliyle yürütülen iç denetim faaliyetinin, odağı ise risk yönetimi, kontrol ve yönetim
süreçlerinin geliştirilmesidir. İdarelerin iç kontrol sistemlerinin de bu kapsam dahilinde değerlendirilmesi
gerekmektedir. 5018 sayılı Kanun ile Kanunun, iç denetim faaliyetlerini düzenleyen ikincil ve üçüncül düzey mevzuatı, iç denetçilerin iç kontrol sistemleri ile
ilgili güvence hizmeti vermelerinin yanı sıra, iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık
hizmeti sağlanmasına da vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, iç denetçilerin, İdareleri tarafından talep edilmesi halinde, icrai sorumluluk almaksızın, iç kontrol
sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermelerinin önünde kamu
mevzuatı anlamında bir engel bulunmamaktadır.
Konuya kamu mevzuatı dışında, uluslararası standart
ve uygulamalar çerçevesinde bakıldığında da benzer
bir sonuca ulaşmak mümkün gözükmektedir.
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), iç denetim
mesleğinin uluslararası düzeyde kabul edilen meslek
örgütü ve otoritesidir. IIA, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ) yolu ile iç denetim mesleğine
rehberlik etmektedir. Uluslararası Mesleki Uygulama
Çerçevesi (UMUÇ) içinde yer alan İç Denetim Tanımı
ve Uluslararası İç Denetim Standartları’ nda, iç denetim faaliyetinin amaç ve kapsamı ile bu faaliyeti yürütecek iç denetçilerin görev, rol ve sorumlulukları
belirlenmiştir. İç denetçilerin, kurumlarının kontrol
süreçlerine ilişkin rolleri de bu çerçevede tanımlanmıştır.
UMUÇ’ ta yer alan tanıma göre iç denetim; “bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer kat9

8

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
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İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete
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mak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence
ve danışmanlık faaliyetidir. Kurumun risk yönetim,
kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve
disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına
ulaşmasında yardımcı olur”.10

ketin (Global Audit Information Network- GAIN Flash
Survey) sonuçları paylaşılmış olup, ankete cevap veren kurumların %45’ inin Denetim Komiteleri tarafından “risk yönetim süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin
olarak” iç denetim faaliyetinden danışmanlık hizmeti
talep ettikleri ya da tavsiye aldıkları görülmektedir.11

UMUÇ’ un zorunlu rehberinde yer alan bu iç denetim tanımı, iç denetim faaliyetinin ve bu faaliyeti yürütmekle görevli olan iç denetçilerin görev yaptıkları
kurumların risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmeye
yönelik güvence ve danışmanlık hizmetleri sağlayabileceğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu çalışmalar, iç kontrolün kurumsal risk yönetiminin bir parçası olduğu, kurumsal risk yönetiminin
iç kontrolü de kapsadığı (COSO ERM) ve ankete katılan şirketlerin pek çoğunun, iç kontrol sistemlerini
çoktan oluşturmuş olup, son 5-6 yılda kurumsal risk
yönetimi sistemleri oluşturmaya yöneldikleri noktalarından hareketle, bu yönelimin, iç denetimin rol
ve sorumluluklarında oldukça önemli bir dönüşüme
işaret ettiğini göstermektedir (COSO tarafından 2004
yılında yayınlanmış olan COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, yine COSO tarafından 1992 tarihinde yayınlanmış olan ve İç Kontrol alanında referans
noktası olarak kabul edilen “İç Kontrol Bütünleşik
Çerçevesi Raporu’nda” yer alan 5 bileşeni de içerdiğinden, teorik olarak COSO tarafından ortaya koyulan kapsam çerçevesinde kurumsal risk yönetiminin,
iç kontrolü de kapsadığı sonucuna ulaşmak mümkün
gözükmektedir).12

5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, iç
denetim sadece bir güvence değil, aynı zamanda bir
danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda, UMUÇ’ ta yer alan iç denetim tanımı ile 5018
sayılı Kanun içinde yer alan iç denetim tanımının tutarlı olduğu ve esasen 5018 sayılı Kanun ve ilgili İç
Denetim Mevzuat ile kamu idarelerinde uluslararası
standartlar ile uyumlu bir iç denetim faaliyetinin hedeflendiği görülmektedir.
5. İÇ DENETİMİN DANIŞMANLIK ROLÜ VE GELİŞİMİ
Ülkemizdeki ve yurt dışındaki iç denetim uygulamalarına bakıldığında, özellikle son 10 yıl içinde, iç denetimin danışmanlık rolüne daha fazla ihtiyaç duyulacağı
görülmektedir. İç denetim alanında yapılmış çeşitli
anket ve araştırmalar bu görüşü desteklemektedir.
Örneğin, IIA Research Foundation- IIARF (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü Araştırma Vakfı) tarafından
2011 yılında gerçekleştirilen bir araştırma sonucu
yayımlanan “İç Denetimin Kurumsal Risk Yönetimine
İlişkin Rolü” başlıklı raporda, iç denetçilerin kurumsal
risk yönetimine ilişkin olarak, kurumlarında danışmanlık görevlerine ilişkin fırsatların peşinde olmaları,
bu fırsatları değerlendirmeleri, bu kapsamdaki görevlere talip olmaları ve danışmanlık faaliyetlerinin
sonuçlarını üst yönetim ve denetim komiteleri ile
paylaşmalarının önemine değinilmiştir. Yine aynı çalışmada, 2009 senesi içinde yapılmış olan ve uluslararası düzeyde 329 katılımcı ile gerçekleştirilmiş bir an10 Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, Institute of Internal Auditors (IIA), Türkiye İç Denetim Enstitüsü
(TİDE), Ocak 2010
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Yine bahse konu anket kapsamında, iç denetimin kurumsal risk yönetimine (dolaylı olarak da iç kontrole)
ilişkin rol ve sorumluluklarına ilişkin sonuçlar aşağıda
özetlenmiştir:
Ankete katılan kurumların;
•
•
•
•

%77’ sinde iç denetçiler, kurumlarına gayri resmi
olarak danışmanlık hizmeti vermektedir,
% 48’ inde iç denetçiler kurumsal risk yönetimi
oluşturma çalışmalarının katalizörü olmuşlardır,
%45’ inde iç denetçiler kurumsal risk yönetiminin
uygulanmasına herhangi bir rol ile aktif olarak katılmışlardır,
%43’ ünde iç denetçiler, resmi bir risk yönetim
programının parçası olmuşlardır,

11 Paul Sobel, İç Denetimin Kurumsal Risk Yönetimine İlişkin Rolü Araştırma Raporu, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü Araştırma Vakfı,
2011, s. 5 (Paul Sobel, Internal Auditing’ s Role in Risk Mnagement,
IIA Research Foundation, 2011, p.5)
12 COSO, İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve Raporu, 1992 (COSO Internal
Control Integrated Framework, 1992)
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•

% 28’ inde iç denetçiler, kurumsal risk yönetim
birimine danışmanlık yapmaktadır.

Yukarıda belirtilen sonuçlara ek olarak, IIA tarafından
2010 senesinde gerçekleştirilmiş olan “2010 Küresel İç Denetim Anketi” sonrası 5 ayrı rapor üretilmiş
olup, bu raporlardan “İç Denetimin Geleceği” başlıklı
raporda, iç denetimin rol ve sorumluluklarına ilişkin
gelecek 5 yıldaki olası değişiklikler ve kurumsal paydaşların iç denetimden beklentilerine yer verilmiştir.
Bu rapor kapsamında ortaya koyulan sonuçlar da,
2009 senesinde gerçekleştirilmiş olan GAIN anketi
sonuçlarını desteklemektedir. “İç Denetimin Geleceği” raporunda, iç denetim faaliyetlerinin, geleneksel
güvence rolüne ek olarak, danışmanlık rolleri üstlenmeleri ve sağlayacakları danışmanlık hizmetleri ile
kurumlarının resmi risk yönetim programlarına aktif
katkı sağlamalarının beklendiği vurgulanmaktadır.13
İç denetimin kurumsal risk yönetimindeki rolünü
açıklayan ve yine IIA tarafından 2009 yılında yayımlanmış olan ve tavsiye niteliği taşıyan “İç Denetimin
Kurumsal Risk Yönetimindeki Rolü” başlıklı Pozisyon
Raporu iç denetimin kurumsal risk yönetimine ilişkin
üstlenebileceği rolleri açıklamıştır:14
13 IIA, Küresel İç Denetim Anketi, “İç Denetimin Geleceği Raporu”, 2010
(IIA, Global Internal Audit Survey “What’s Next for Internal Auditing”, 2010).
14 IIA, Pozisyon Raporu, “İç Denetimin Kurumsal Risk Yönetimindeki

26

Bu çerçevede, iç denetçiler, geleneksel güvence rollerinin yanı sıra, belirli koşullar altında, risk yönetimi faaliyetlerine yönelik danışmanlık hizmeti verebilmektedirler. Ancak iç denetçilerin, risk yönetiminin sorumlusu olmaları, süreçleri yönetmeleri ve icrai bir görev almaları
üstlenmemeleri gereken roller arasında sayılmıştır.
İç kontrol ve risk yönetim süreçlerine yönelik olarak,
iç denetçilerin rol ve sorumlulukları bağlamında gerek ülkemizde gerekse de yurt dışında, danışmanlık
rolünün ağırlığının artacağı görülmektedir.
Ülkemizde, gerek özel sektör, gerekse de kamu sektöründe iç denetçilerin iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında danışmanlık rolü çerçevesinde sağlayabilecekleri pek çok katkı bulunmakla beraber, bu rolden
uzak durdukları görülmektedir. Özellikle kamu idarelerimizde görev yapan iç denetçilerin, danışmanlık
rolünden ziyade güvence rolüne ağırlık vermeleri, iç
denetimin danışmanlık hizmetlerine olan farkındalık
ve talebi olumsuz etkilemektedir. İç denetçilerin danışmanlık rolünden uzak kalmasının genel olarak aşağıdaki sebeplerden kaynaklandığı düşünülmektedir:
•

Üst yönetim ve iş birimlerinin bu rolden ve iç denetimin yetkinliklerinden haberdar olmamaları
Rolü”, Ocak 2009 (IIA, Position Report, “The Role of Internal Auditing
in Enterprise-Wide Risk Management, January, 2009)
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Kamu İç Denetim Mevzuatı çerçevesinde, İDKK tarafından kamu iç denetçilerine sağlanan eğitimlerin
kapsamında, iç kontrol ve risk yönetimi konularının
bulunması ve iç denetçilerin bu eğitimleri almış olmaları, iç denetçilerin yürüttükleri sistem denetimlerinde ağırlıklı olarak iç kontroller ile çalışmaları,
kritik tüm bulgularını ve bunlara ilişkin kanıtlarını iç
kontrol sisteminin ve sistemin bir parçası olan kontrol faaliyetlerinin yeterlilik ve etkinliğinin değerlendirilmesine dayandırmaları ve özellikle risk ve kontrol
konularındaki tecrübeleri nedeniyle, kurumlarında iç
kontrol konusunda en fazla bilgi sahibi olan kişiler olmaları, iç denetçilerin iç kontrol sistemleri oluşturma
projelerinde aktif olarak çeşitli roller üstlenebileceklerine işaret etmektedir. Yukarıdaki faktörler göz önüne alındığında, genelde İdarelerin, özelde ise Strateji
Geliştirme Birimlerinin danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasında, iç denetçilerin uygun bir kaynak olacağı görülmektedir. Kamu idarelerinde görev yapan iç
denetçilerin bu kapsamda üstlenebilecekleri çeşitli
danışmanlık rolleri mevcuttur. Bu rollerin kapsamı,
aşağıdaki faktörlere göre değişiklik gösterecektir:
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Yukarıdaki tüm unsurlar, önemli olmakla birlikte,
kamu idarelerinde iç denetçilerin, sahip oldukları
yetkinlik ve tecrübelerin ölçüsü paralelinde iç kontrol sistemleri oluşturma çalışmalarına çeşitli katkılar
sağlayabilecekleri düşünülmektedir.
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•

Tüm unsurlar göz önüne alındığında, iç kontrol sistemleri oluşturmaya yönelik danışmanlık rolleri çerçevesinde, en geniş kapsamlı rolden, en dar kapsamlı
role kadar iç denetçilerin aşağıdaki kapsamda görevleri üstlenmeleri mümkündür:15
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•

Üst yönetim talebi ve görevlendirmesi
İç denetçilerin istekliliği
İç denetçilerin yetkinliği
Strateji Geliştirme Birimi ve iç denetçiler arası
ilişkilerin düzeyi
İç denetim biriminin ve iç denetçinin kaynakları
(iç denetçi sayısı, 3 yıllık plan ve yıllık programlar
kapsamında tamamlanması gereken iç denetim
görevlerinin sayısı ve zorluğu, eğitim alma imkanları ve diğer faktörler)

i

•

•
•
•
•

Üy
es

•

ve bu sebeple danışmanlık talebinde bulunmamaları.
İç denetçilerin iç kontrol ve risk yönetim süreçlerindeki yetkinliklerine güven duyulmaması.
İç denetçilerin iç kontrol ve risk yönetimi ile ilgili
kendi yetkinliklerine güven duymayarak, bu tür
görevlerden kaçınmaları.
Strateji Geliştirme Birimleri ve İç Denetçiler arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun düşük
olması.
İç denetim birimlerinin kadro ve zaman sıkıntıları
sebebiyle, geleneksel güvence görevlerinin aksayacağından endişe duyarak danışmanlık görevinden kaçınma eğilimi.
İç denetçilerin, danışmanlık görevlerinin yürütülmesine ilişkin metodoloji, yöntem ve araçlar konusunda yetkinliğe sahip olmamaları.

Şekil-1: İç Denetimin İç Kontrole İlişkin Danışmanlık Rolleri

6. İÇ DENETÇİLERİN ÜSTLENEBİLECEĞİ DANIŞMANLIK
ROLLERİ, KAPSAMLARI VE BEKLENEN YETKİNLİKLER
Rol 1: Eğitmen:
•

•

•

İç denetçi, projede üst yönetim, orta düzey yönetim ve kurum personeline yönelik “iç kontrol
farkındalık eğitimleri” verebilir ve bu eğitimler ile
iç kontrol konusunda teşkilat genelinde ortak bir
bakış ve dil geliştirilmesine katkı sağlar.
İç denetçi, Strateji Geliştirme Biriminde görev yapan ve iç kontrol sistemi oluşturma konusunda
görevlendirilmiş personele; iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim, risk değerlendirmesi, kontrol
faaliyetlerinin tespiti ve test edilmesi, süreç analizi, iş akışları oluşturma, COSO modelinin uygulanması ve iç kontrol sistemi oluşturmada proje
yönetimi gibi konularda eğitimler verebilir.
İç kontrol sistemi oluşturma proje ekibinde yer
almadan, talep üzerine iç kontrol çalışmalarının
yürütüleceği birimin yönetim ve personeline yukarıdaki konularda eğitimler verebilir.

15 K.H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, Second
Edition, John Wiley & Sons Inc, NJ, 2003, s.350.
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Rol 1 Eğitmen için Gerekli Yetkinlikler
 İç kontrol, süreç yönetimi, süreç analizi, iş akışları
oluşturma, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetlerinin tanımlanması, kontrollerin sınıflandırılması ve test edilmesi, COSO iç kontrol çerçevesi
ve mevcut iç kontrol sisteminin, COSO bileşenleri
çerçevesinde değerlendirilmesi konularında ileri
düzeyde teorik bilgi sahibi olmak, bu alanlar ile
ilgili orta düzey uygulama becerisi sergilemek ve
iç denetim faaliyetleri çerçevesinde (sistem denetimleri) tecrübeye sahip olmak.
Rol 2: Kolaylaştırıcı
•

•
•

•

Strateji Geliştirme Birimi tarafından idare genelinde veya pilot bir alanda yürütülecek iç kontrol
çalışmaları kapsamında düzenlenecek beyin fırtınası, odak grup çalışması ve öz değerlendirme
çalıştaylarına katılarak, bu çalışmaları kolaylaştırmak amaçlı yönetebilir ve çalışmalara katılan kişi
ya da ekiplerden bilgi sağlamaya yönelik resmi ya
da gayri resmi bir rol üstlenebilir.
Bu toplantıların moderatörlüğünü ya da yöneticiliğini yapabilir.
Kontrol öz değerlendirme yöntemini kullanarak,
ilgili süreç/birim katılımcıları veya kurum genelinden katılımcılar ile süreç analizi, alt süreç
analizi, iş akışları oluşturma, risk tespiti, risklerin
ölçümü ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesine
yönelik çalışmalar gerçekleştirebilir, beyin fırtınası yöntemi ile katılımcıların risk ve kontrollere
ilişkin bilgi ve görüşlerini alabilir ve bunları organize ederek, raporlamaya hazır hale gelmesini
sağlayabilir. Kolaylaştırıcı rolündeki iç denetçinin,
bu çalışmalarda, moderatör ya da toplantı lideri
konumunda olsa bile, tercihen mümkün olduğunca geri planda kalarak, katılımcıları bir yöne
sevk etmeden, değerlendirilen konu kapsamında
teknik yönlendirme yapmadan, doğrudan katılımcılardan gelen bilgi ve görüşlerin kayıt altına
alınmasını sağlaması beklenir.
Strateji Geliştirme Birimi ve diğer Birimlerin, iç
kontrol sistemi oluşturma veya geliştirme kapsamında, belirli alan veya konulardaki özel çalışmalarına (örneğin belirli bir iş süreci ya da birimdeki
etik kurallara ilişkin farkındalığın ölçülmesi, bir iş
sürecinin risk analizinin yapılması ya da sürecin
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bilgi sistemlerinin risk bilgilerini taşıma kapasitesinin ve yeterliliğinin değerlendirilmesi) kolaylaştırıcı rolü ile katılarak, gerçekleştirilecek grup
çalışmaları, çalıştay ve toplantılarda, katılımcıların ilgili konuya ilişkin bilgi, görüş ve önerilerini
almaya yönelik aktif bir rol üstlenebilir.
Rol 2 Kolaylaştırıcı için Gerekli Yetkinlikler
 Eğitmen için gerekli olan yetkinliklerin tamamı.
 Kontrol öz değerlendirme tekniği konusunda ileri düzey teorik bilgi ve pratik uygulama becerisi
(daha önce tekniğin denetimlerde iç denetçi tarafından kullanılmış olması).
 Üst düzey iletişim, toplantı yönetimi, çatışma yönetimi ve liderlik becerilerine sahip olmak.
 Bu alanlarda eğitim almış olmak.
 Tercihen, IIA tarafından verilen CIA (Sertifikalı İç
Denetçi), CCSA (Kontrol Öz Değerlendirme Sertifikası) veya CGAP (Sertifikalı Kamu Denetçisi) sertifikalarından bir tanesine sahip olmak
Rol 3: Proje Ekip Üyesi
•

•

•

•

•

•

Strateji Geliştirme Birimi tarafından yürütülen
iç kontrol sistemi oluşturma projesine, belirli bir
aşamada katılarak, proje yöneticisi tarafından,
yetkinlikleri paralelinde talep edilen görevleri yerine getirebilir.
İç kontrol sistemi oluşturma projesinin amacı,
kapsamı ve kilometre taşlarının belirlendiği proje beratı (project charter) ile proje takviminin
oluşturulmasına katkı sağlayabilir, talep edildiği
takdirde bu çalışmaları koordine edebilir veya
ortaya koyulmuş çalışmaları değerlendirip, önerilerde bulunabilir.
Projenin risk yönetimine ilişkin çalışmaları yürütür, yürütülmesine katkı sağlar ya da projenin risk
yönetimini ve/veya raporlamalarını üstlenir.
Proje ekibine iç kontrol konusunda eğitim verebilir, kavramların proje ekibi içinde tartışılmasını ve
ortak bir dil oluşturulmasını sağlar.
Proje ve ilerleyişi ile ilgili, üst yönetim ve diğer
birim yöneticilerine bilgi notları hazırlayabilir, sunumlar yapabilir.
İç denetim birimi, iç denetçiler ve proje yönetimi arasında köprü görevi görür ve iç denetçilerin
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•

•

•

proje ve gidişatı ile ilgili görüş ve önerilerini proje
yönetimine aktarır.
Proje süresince, çalışan tüm birim ve süreçlerde
karşılaştığı son derece kritik risk ve kontrol zafiyetleri ile, stratejik sorun, önemli darboğaz ve
ciddi usulsüzlüklere ilişkin karşılaştığı olayları ve
bunlara dair kanıtları kayıt altına alır, vakit geçirmeden iç denetim birim başkanına ya da iç denetim birimi olmayan idarelerde üst yöneticiye
raporlar.
İç kontrol sistemi oluşturmaya yönelik olarak,
kurum dışından danışmanlık hizmeti alınmasına
karar verilmesi halinde, alınacak bu hizmetlerin
amacı, kapsamı, yürütülecek faaliyetler, teknik ve
idari şartnameler ile danışman seçimine yönelik
kriter ve değerlendirmeler konusunda Strateji
Geliştirme Birimlerine yardımcı olur. Danışmanlık
hizmetine talip olan kişi ya da kurumların tekliflerini inceler, değerlendirir ve Strateji Geliştirme
Birimine bu konuda görüşlerini bildirir.
İç kontrol konusunda kurum dışından danışmanlık hizmeti alınıyor ise, danışmalar ile proje ekibi
arasında koordinasyonu sağlar. İdarenin, danışmanlardan fayda sağlamasına yönelik tedbirleri
alır.

•

•

•

Rol 3 Proje Ekip Üyesi için Gerekli Yetkinlikler
 Eğitmen için gerekli olan yetkinliklerin tamamı.
 En az bir kurumsal veya birim içi projede görev
almış ve tecrübe sahibi olmak.
 Proje yönetimi konusunda eğitim almış olmak.
 İyi düzeyde iletişim, toplantı yönetimi, çatışma
yönetimi ve liderlik becerilerine sahip olmak.
 Bu alanlarda eğitim almış olmak.

•

Rol 4: Proje Ekip Lideri
•

•

Strateji Geliştirme Birimlerinin iç kontrol ve proje
yönetimi ile ilgili yetkinlik düzeylerinin çok düşük
olması ya da idarenin üst yöneticisi tarafından
özel olarak talep edilmesi halinde, iç denetçi, iç
kontrol sistemi oluşturma projesinde ekip liderliği yapabilir.
Proje ekip lideri rolü mümkün oldukça kaçınılması gereken bir rol olup, ancak kurumsal imkanların el vermemesi durumunda ve/veya çok özel
koşullarda üstlenilmelidir.
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•

Bu rolün iç denetçi tarafından üstlenilmesi halinde, idarede iç kontrol sistemi çalışmalarının
sahipliğinin de iç denetim tarafından üstleniliyor
olması gibi hatalı bir algı oluşabileceğinden, bu
algının mümkünse iyi yönetilmesi ve beklentilerin daha en baştan netleştirilmesi gerekmektedir.
Projenin sahipliğinin üst yönetimde olması sağlanmalı, Strateji Geliştirme Birimi koordinatörlüğünde tüm İdarenin iç kontrol projesinin sahip ve
sorumluları olduğu mesajı verilmeli ve anlaşılması sağlanmalıdır.
Proje ekip lideri olarak iç denetçinin, iç kontrol sistemi ile ilgili yürütülen tüm çalışmalarda,
içerik ve uygulama yönünden aktif olarak görüş
bildirmesi, risk tespiti ve ölçümleri ile kontrol tasarımı ve etkinliğine ilişkin görüşlerini, diğer ekip
üyeleri ile iç kontrol çalışmalarının yürütüldüğü
birimlere kabul ettirmeye çalışması ve dayatması, iç denetçinin gelecek dönemlerdeki bağımsızlık ve tarafsızlığına zarar verebilir. Bu sebeple,
böylesi bir rolün dikkatlice ve akıllıca üstlenilmesi
ve sınırlarının iyi çizilmesi gerekmektedir.
Bu rol kapsamında iç denetçinin, sadece proje
yönetimine odaklanması ve projenin başarıyla
yürütülmesini sağlaması gerekmektedir. Proje
ekip lideri olarak iç denetçi, idare genelinde iç
kontrol ekibi tarafından yürütülecek tüm çalışmaların proje beratı, proje takvimi, proje bütçesi, proje risk yönetim planı ve iyi proje yönetim
ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi ve zamanında
tamamlanması görevleri ile sınırlı kalmalıdır.
İç denetçi, proje ekip lideri olarak, ekibini motive etmek ve çalışmaların öngörülen süre içinde
başarı ile tamamlanmasını sağlamakla yükümlü
olmalı, proje kapsamında üretilen tüm analiz,
değerlendirme, yöntem, eylem planı ve dokümantasyona kalite yönetimi çerçevesinde geri
bildirimde bulunmalı ancak çalışmaların içeriğine
ve teknik boyutuna ilişkin görüşleri konusunda
dikkatli olmalıdır.
Bu rol, iç denetçinin iç kontrol konusundaki yetkinliğinden ziyade, proje yönetim becerilerinden
ve idare içi örgütsel pozisyonundan faydalanmak
amacını taşıyan ve projenin belirli bir sürede,
bütçesi dairesinde ve arzu edilen çıktılar ile tamamlanma olasılığını artırmaya yönelik bir rol
olarak görülmelidir.
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Rol 4 Proje Ekip Lideri için Gerekli Yetkinlikler
 Proje Ekip üyesi için gerekli yetkinliklerin tamamı.
 En az bir kurumsal veya birim içi projede proje
yöneticiliği yapmış olmak.
 Bağımsızlık ve tarafsızlık ile ilgili konularda hassasiyet gösterebilecek bir duruş ve öz kontrol sergilemek.
 Üst düzey raporlama ve sunum becerileri.
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Doğru, etkili ve verimli bir şekilde tesis edilmemiş
iç kontrol sistemleri, İdarelerin amaç ve hedeflerine
ulaşması yönünde katkı sağlamayacağı gibi, kurumsal risklerin kontrol altına alınamaması ve dolayısıyla
önemli kayıplar yaşanmasına da neden olmaktadır.
Pek çok kurumsal zafiyetin sebebi olan yetersiz iç
kontrol sistemleri, kurum kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik yönetilmesi, varlıkların korunması,
raporlamaların doğruluğu ve kurum faaliyetlerinin
mevzuata uygunluğu kategorilerindeki hedefleri de
olumsuz etkilemektedir. Bu sorunlara ek olarak, iç
kontrol sistemi oluşturulmamış kamu idarelerinde iç
denetçilerin de kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte zorlandığı görülmektedir. İç kontrol
sistemi oluşturulmamış ya da hatalı oluşturulmuş
idarelerde, iç denetçiler uygunluk ve kısmen de mali
denetimler gerçekleştirebilmekte; sistem, bilgi teknolojileri ve performans denetimlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır.16
Kamu idarelerinde görev yapan iç denetçilerin, idarelerinin iç kontrol sistemleri oluşturma çalışmalarında,
danışmanlık rolü çerçevesinde aktif görev almaları,
iç denetçilerin hem kurumlarına hem de kendilerine
değer katma misyonlarını destekleyen bir strateji olacaktır. Yukarıda belirtilen sorunlar nedeniyle iç kontrol sistemi oluşturulmasını teşvik etmek ve desteklemek iç denetim faaliyetinin birinci önceliği olmalıdır.
Bu noktada, iç denetçilerin konuya resmi güvence
görevlerine ek olarak, ilgili taraflar ile (Üst Yönetici,
Strateji Geliştirme Birimi) gerçekleştirilen resmi veya
resmi olmayan toplantı ve görüşmeler kanalıyla da
değinmeleri önem taşımaktadır. İç denetçilerin, iç
16 Dr. Bertan Kaya, “Kurumsal Verimliliğin Artırılmasında Yeni Bir Araç:
İç Kontrol”, Anahtar Dergisi, T.C. Bı̇lı̇m, Sanayı̇ ve Teknolojı̇ Bakanlığı
Verı̇mlı̇lı̇k Genel Müdürlüğü, Yıl 23, Sayı 273-274 (Eylül-Ekim 2011)
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kontrole ilişkin hangi rol ve kapsam çerçevesinde
danışmanlık görevi üstelenebilecekleri ise sahip oldukları yetkinlikler, imkanlar, üst yönetim desteği ve
kurumsal koşullar çerçevesinde şekillenecektir.
İdarelerin iç kontrol sistemleri oluşturma konusunda karşı karşıya kaldıkları zorluklar ve bu zorlukları
aşmada yaşadıkları çeşitli sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, iç denetçilerin sürece katkılarının
önemi ortaya çıkmaktadır. İdarelerinin iş süreçlerini,
örgüt yapılarını ve kurumsal kültürlerini yakından tanıyan, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim alanlarında idarelerinde en fazla bilgi ve tecrübeye sahip kişiler olan iç denetçilerin, iç kontrol sistemi oluşturma
çalışmalarından uzak durmamaları ve bu projelerde
başarıyla danışmanlık yapabilecek ek yetkinlikleri kazanmaya yönelik çalışmaları planlamaları gerekmektedir.17
İç denetçileri, iç kontrol çalışmalarında danışman
rolü çerçevesinde değerlendirmek idarelerde üst
yöneticinin takdirinde olan bir konudur. Dolayısı ile
bu hizmetin öncelikle üst yönetim tarafından talep
edilmesi gerekmektedir. Bu talebin oluşmasında, iç
denetçilerin mesleki öz güvenleri, onaya sunacakları
iç denetim plan ve programlarında danışmanlık hizmetlerine yer vermeleri, bu konuda kendilerini geliştirmeleri ve yetkinlik düzeylerini artırmaları belirleyici olacaktır.
İdarelerin üst yöneticilerine düşen görev, iç denetçilerin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerekli
adımları atmaları noktasında iç denetçileri teşvik etmek, desteklemek ve gerekli kaynakları sağlamaktır.
İç kontrol sisteminin nihai sorumlusu olan ve faaliyet
raporlarında iç kontrol güvence beyanına imza atan,
üst yöneticilerin, iç kontrol konusuna önem vermeleri ve bu konuda yararlanabilecekleri en önemli kurum
içi kaynak olan iç denetçileri, doğru yönlendirmeleri
ve iç denetçilere sahip çıkmaları önem taşımaktadır.

17 Dr. Bertan Kaya, “İşe Nereden Başlamalı: İç Denetim, İç Kontrol veya Risk Yönetimi?”, http://www.bertankaya.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=9941:e-neredenbalamal-c-denetim-c-kontrol-veya-risk-yoenetimi&catid=29:genel&I
temid=54 (erişim tarihi 07.03.2013)
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KAMU İÇ
DENETİMİNDE
KALİTE İÇİN
DÖNEMSEL GÖZDEN
GEÇİRME FAALİYETİ

ÖZET: Yeni yönetim anlayışı denetim fonksiyonunu
da etkilemiş, hesap veren, standartlara uyan kaliteli
denetim beklentisi gelişmiştir. İç denetimin iç kontrol
sisteminin gelişimindeki etkisi, sistem için güvence
vermesi, denetim faaliyetinin kalitesinin de güvenilir
olması konusunu gündeme getirmiştir. Denetimde
güvenilir olmak ise; denetim sürecinin standartlara,
prosedürlere uygunluğunun kontrol altına alınmasından geçmektedir.
Gelecek şansa, kişisel performanslara bırakılamayacağından yönetim tarafından planlanır kontrol altına
alınır. Denetimin geçmiş yerine geleceğe yönelmesi
denetimden beklenenleri de değiştirmiştir. Modern
denetimin çıkış nedeni idareyi geliştirerek katkı sağlayan bir denetim arayışıdır. Denetimin idareye katkısı
yönetimler tarafından anlaşıldıkça, denetimin kalitesine verilen önem de artacaktır.
Türkiye’de kamu iç denetiminde beş yılın aşılmasıyla
birlikte dış değerlendirme ve kalite konuları gündeme gelmeye başlanmıştır. Aslında süreklilik arz eden
görevin gözetimi ile en az yılda bir olması gereken
dönemsel gözden geçirme de bu vesileyle bir bakıma
yeni yeni ele alınmaktadır.
İç kontrol amaçlarından birinin de; kamu gelir, gider,
varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. İç kontrol
standartlarına uygun bir yapının oluşması için faaliyette bulunan ve ilkesel standartlarla yapısı, çalışma
biçimi belirlenmiş bir meslek olan iç denetim kalite
yaklaşımından kopuk ele alınamaz. İç denetim tarafından iç kontrol sistemini etkinleştirilip, süreçlerin
daha iyi çalışması sağlanırken aslında kurum için bir
kalite çalışması yapıldığı da söylenebilir.

Volkan ÜNLÜ
İç Denetçi,
İzmir Büyükşehir Belediyesi
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Ürünün kalitesi şüphesiz o işi yapanların niteliği, yeterliliği ile yakından ilişkilidir. Günümüz yönetim anlayışında, kalite denilince belli bir anlık durum değil,
ürün ve hizmetin sürekli belirli niteliklerde olması için
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gereken yapı, bu yapının korunması, geliştirilmesi akla
gelir. Bu durum denetim için de geçerlidir. Denetim
prosedürlerinin önceden belli olması, denetimin kalitesi kavramını gündeme getirmekte olup kaliteye verilen önem iç denetimi klasik denetimden ayırmaktadır.
Yeni yönetim anlayışı geliştikçe yönetişim gereği olarak hesap verme kavramı ön plana çıkmaktadır. Kalite ve hesap verme kavramları birlikte ele alınmalıdır.
Zaten önceden belirlenmiş standartlar kalite ölçütleri
olduğu gibi aynı zamanda hesap verme ölçütleridir.
Bu çalışmada; yeni yönetim anlayışının bir ürünü olan
iç denetimde kalite yaklaşımı ve bu bağlamda kamu
iç denetiminde uygulanmaya başlanan bir iç değerlendirme faaliyeti olan dönemsel gözden geçirme çalışması ele alınacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Kalite, İç denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (KGGP) İç değerlendirme, Öz değerlendirme, Dönemsel Gözden Geçirme
(DGG), Kamu İç Denetim Standartları

netimin performansı konularının aslında üst yönetici
tarafından öncelikle ele alınması gereken bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Yönetimlerin başarısı değerlendirilirken planlama, organizasyon gibi yönetim fonksiyonlarının performansı değerlendirildiği gibi, yine bir
yönetim fonksiyonu olan denetim fonksiyonunun da
performansı değerlendirilmelidir. Denetimin olmadığı
bir idarenin iyi yönetildiği söylenemez. Şüphesiz denetimin sadece varlığı değil standartlara uygun bir denetim faaliyeti gerekiyor. Bu nedenle denetimin kalitesi
her şeyden önce yönetimin sorunudur.

"Yönetimlerin başarısı değerlendirilirken
planlama, organizasyon gibi yönetim
fonksiyonlarının performansı
değerlendirildiği gibi, yine bir yönetim
fonksiyonu olan denetim fonksiyonunun
da performansı değerlendirilmelidir.
Denetimin olmadığı bir idarenin iyi
yönetildiği söylenemez."

İÇ DENETİM VE KALİTE:
Kalite ‘bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik’
olarak tanımlanmaktadır. Müşterinin beklentisi olduğu için zamanla beklenen kalite de değişir. Bu nedenle; kalite zamanının iyisidir. Her kalite düzeyi belli bir
zaman dilimine denk düşer.
Kalite süreci bir döngüdür. (Planla, uygula, kontrol
et, önlem al, Deming Döngüsü) Her zaman daha iyisi
mümkün olduğu için kalite arayışı süreklidir. ‘Kalite
bitiş çizgisi olmayan bir yarıştır’(Davit T. Kearns) sözü
bunu çok iyi anlatmaktadır. Bu bitmeyen kalite yarışında öncelikle daha iyisinin yapılabileceğine inanç
gerekmektedir.
Kurumsal anlamda ise; her şeyden önce yönetimin
kalite kavramına önem vermesi gerekmektedir. Kalite
yönetimin geçici bir uygulaması olmayıp, bir yönetim
anlayışı hatta felsefesi olduğu bilinmelidir. Kalite yönetimin sorumluluğundadır.
İç kontrol sisteminin gelişiminde iç denetimin rolü ve
iç kontrol yapısını geliştirmenin üst yöneticinin görevi
olduğu dikkate alındığında; denetimin kalitesi ve iç de-
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İç denetimin kalitesini etkileyen bir diğer faktör de
kurumsal yönetim seviyesidir. Kamu iç denetiminde
denetim komitelerinin olmayışı, raporlamanın sadece üst yöneticiye yapılması iç denetimin bağımsızlığı
açısından sakıncalıdır. Bağımsızlık açısından sakıncalı
olması kalite bakımından sakıncalı olması anlamına
gelmektedir. Çünkü denetimin bağımsızlığı en temel standartlardan birisidir. Denetim komitelerinin
olmaması iç denetimin etkinliği ve kalitesinin takip
edilmemesine yol açabilmektedir. Bu sorunun gerçek çözümü ancak yönetişim süreçlerinin gelişimiyle,
kurumların ‘asıl sahiplerinin’ kurum hakkında gelişmeleri yakından takibiyle gerçekleşecektir. İleride iç
denetim raporlarının halka açıklanması iç denetim
raporlarının kalitesine verilen önemi de arttıracaktır.
Kamuda şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun
gelişimi için iç denetimin gelişmesi gerekiyor. İç denetim yönetişim süreçlerini geliştirdiği gibi yönetişimin
gelişimi de iç denetimi geliştirecektir.
Genel olarak denetimde kalite denilince aslında bir
ürün olan denetim raporlarının kalitesi akla gelmektedir. Hâlbuki o raporun kalitesini etkileyen tüm
faktörler düşünülmeli; denetimin bağımsızlığı ve ta-
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rafsızlığı, prosedürlerinin belirlenmesi, denetimin
risk odaklı planlanması ve uygulanması, gözetilmesi,
yönetilmesi, iletişimi, raporlanması ve nihayet izlenmesinde, yani sürecin tamamında, her aşamasında
standartlara uygunluk ve kalite anlaşılmalıdır.

"Tanımında bile yönetişime yer
veren, kurumda yönetişim sürecinin
etkinleşmesini sağlayacak iç denetimin,
yönetişimin temel unsurlarından,
kavramlarından olan hesap verme
sorumluluğunu yerine getirmemesi
düşünülemez. Denetim kaynağı da bir
kamu kaynağı olduğundan ekonomik,
etkin ve verimli kullanılmalıdır."
Durağan bir kavram gibi görünen ‘standartlar’ zamanla tabii ki değiştirilir, yenilenir. Burada önemli olan
‘değişim’ kavramıdır. Bu amaçla IIA (Uluslararası İç
Denetim Enstitüsü) iç denetim standartlarını sürekli
olarak gözden geçirmektedir. Meslekteki tecrübeler,
paydaş beklentileri, kısaca tarih boyunca elde edilen
tüm mesleki birikimler ilkesel standart haline gelerek
mesleğe yeni girenler için yol gösterici olmaktadır.
Geçmişin mesleki mirası olarak standartlar mesleğe sonradan girenlere aktarımı sayesinde; mesleki
tecrübelerin her gün yeniden keşfi gerekmemekte,
mesleğin tüm bilgileri ile en iyi, en kaliteli denetim
yürütülebilmekte, gerektiğinde standartlarda yapılan
değişiklerle kalitede mükemmellik aranmaktadır.
Ülkemizde denetimin köklü bir tarihi olmakla birlikte
denetimde kalite güvence çalışmaları başlangıç aşamasındadır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İ.D.K.K)
tarafından hazırlanan ‘İç Denetim Kalite Güvence Ve
Geliştirme Programı’ (K.G.G.P.) 15 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak bu konuda önemli
bir adım atılmıştır. Ancak, her ne kadar beş yıllık dış
değerlendirme süresi yeni dolmuşsa da program iç
değerlendirmeyi de kapsadığından geç kalındığı söylenebilir. K.G.G.P.’nın yayınlanması için iç denetim
birimlerinin ‘olgunlaşması’ gerekmemektedir. Bilinmelidir ki; kuruluş yılları hataların en sık yapıldığı, iç
denetim birimlerinin K.G.G.P.’na, kalite geliştirmeye
en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerdir.
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Klasik denetimde denetim prosedürleri ayrıntılı düzenlenmemiş, daha çok sürecin ürünü olarak raporla
ilgilenilmiştir. Yönetmeliklerde düzenlemeler bulunsa
da kontrol mekanizmaları yeterince çalışmadığından
denetimin kalitesi denetim elemanına bırakılmaktadır. Denetim elemanının gelişimi esas itibariyle
üstad’ına ve kendi özel gayretine bağlıdır. Denetim
uygulamaları denetim elemanından denetim elemanına değişmektedir. Klasik denetimde standart ve
prosedürlerin belirlenmemesi bir özgürlük olmayıp
bu durum denetim sürecinin geliştirilememesi, denetimle ilgili değerlendirmelerin tamamen subjektif
yapılması anlamına gelmektedir.
Nasıl ki bir denetçi olarak, iç kontrol sisteminin gelişmesi için denetlenen süreçlerde prosedürlerin belirlenmesi isteniyorsa; denetim sürecinde de denetim
politika ve prosedürlerinin yazılı hale gelmesi, metodolojinin belirlenmesi de istenmelidir. Bu prosedürler belirlendiği gibi kontrol altına alınmalıdır. Denetim yetkin denetçiler tarafından uygun şekilde yürütülüyorsa bile kalitenin sürdürülmesi, kişilere bağlı
olmaması için iç denetim biriminde makul güvence
sağlayan bir yapının oluşturulması gerekmektedir.
İşte K.G.G.P. bu yapının, sistemin oluşturulması ve
korunması açısından önemlidir. Zaten K.G.G.P. hata
bulmaya değil hatayı önlemeye yöneliktir.
Denetimde kalite kontrol faaliyetlerinin denetçinin
bağımsızlığını engelleyeceği düşünülebilir. Kalite ve
güvence faaliyetleri yapılması iç denetimin bağımsızlığı ile çelişmez. ‘Denetçi bağımsızlığı denetim uygulamalarında tamamen özgür olduğu anlamına gelmez’.
Denetim sürecinin önceden belirlenen prosedürleri
vardır ve tüm süreçlerde olduğu gibi denetim de hesap vermelidir. Tanımında bile yönetişime yer veren,
kurumda yönetişim sürecinin etkinleşmesini sağlayacak iç denetimin, yönetişimin temel unsurlarından,
kavramlarından olan hesap verme sorumluluğunu
yerine getirmemesi düşünülemez. Denetim kaynağı
da bir kamu kaynağı olduğundan ekonomik, etkin ve
verimli kullanılmalıdır.
Konuya COSO Modeli ve risk yönetimi açısından bakılacak olunursa; kurumun her sürecinde risk yönetimi
uygulanırken iç denetim birimi bunun dışında kalmamalıdır. İç denetim birimi yöneticisi de denetim biriminin olası risklerini değerlendirmeli, gereken kont-
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rol önlemleri alınarak amaçlara, hedeflere ulaşılması
sağlanmalıdır.
DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME NEDİR?
NASIL YAPILIR?
Öz değerlendirme; kalite sürecinin bir aşaması olarak, bir kuruluşun kendi faaliyet ve sonuçlarını önceden belirlenen standartlar ve hedefler ile karşılaştırması, gelişme düzeyini ve gelişmeye açık alanları,
daha kalitelisi için yapılması gerekenleri tespit etmesi
çalışmasıdır.
İç denetimde 1300 nolu standart çerçevesinde kalite
güvence geliştirme faaliyetleri iki yolla sağlanmaktadır: iç ve dış değerlendirme. Dış değerlendirme idare dışından yapılırken, iç değerlendirme faaliyetin
sürekli izlemesi ve dönemsel gözden geçirme olmak
üzere iki şekilde yapılmaktadır.
Öz değerlendirmenin en temel sorunu, değerlendirmenin kendimiz tarafından yapılması, insanoğlunun
hatalarını söylemede karşılaşılan zorluktur. Yönetim
kültürümüzden gelen engeller öz değerlendirmenin gerçekçi yapılamamasında en önemli faktördür.
Hele hele mesleki bağnazlık yenilmedikçe dönemsel
gözden geçirmeden bir sonuç elde edilemez. Hatalar belirlenmedikçe, düzeltilmedikçe denetim birimi
geliştirilemez, kalite sağlanamaz. Benzer nedenlerle
diğer bir iç değerlendirme yöntemi olan görevin gözetimi de etkilenmekte, çoğu kez bir zorunluluk gereği olarak denetim gözetim sorumlusu belirlenmesine
rağmen etkinlik sağlanamamaktadır. Görevin gözetimi için denetim programlarında kaynak ayrılmaması
(adam/gün) belki de bunun en iyi göstergesidir. Kalite
çalışması yapılıyor gibi gösterilmemeli, yapılmalıdır.
Dönemsel gözden geçirme (D.G.G.) her şeyden önce
bir öğrenme sürecidir. Bir taraftan dönemsel gözden
geçirmeyi yapan kişi birimi öğrenirken, diğer taraftan
çıkan rapor ile kurum iç denetim biriminin durumunu
öğrenmektedir. Bundan dolayı birime yararlı olduğu
gibi bu çalışmayı yapacak kişilerde adeta bir eğitim
gibi olumlu kalite anlayışı geliştirecektir.
Dönemsel Gözden Geçirme (D.G.G.) çalışması ile denetim sürecinin geliştirilmesi amaçlandığı gibi üst yöneticiye sunulan rapor ile iç denetim faaliyetleri hak-
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kında bilgilendirme, birimin tanıtılması fonksiyonu
da görmektedir. İç değerlendirme iç denetim birimi
faaliyetleri hakkında üst yönetimin bilgilendirilmesi
için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

"Dönemsel gözden geçirme (D.G.G.)
her şeyden önce bir öğrenme sürecidir.
Bir taraftan dönemsel gözden
geçirmeyi yapan kişi birimi öğrenirken,
diğer taraftan çıkan rapor ile kurum
iç denetim biriminin durumunu
öğrenmektedir."
Genel olarak iç değerlendirmenin amacı; diğer tüm
kurumsal süreçler gibi iç denetimin de bir süreç olarak ele alınarak, denetim sürecinin geliştirilmesi,
verimliliğin arttırılması, idareye katkı sağlayan, hedeflere ulaşmak için makul güvence veren bir yapı
oluşturulmasıdır. D.G.G. için iç denetçilerin dışında
idare içinde iç denetim uygulamaları ve standartlar
konusunda yeterli mesleki tecrübeye sahip personel
varsa, iç denetim yöneticisinin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla görev verilebileceği belirtilmiş, ancak
sertifika belirtilmemiştir. Her ne kadar K.G.G. P’nda
‘Mevcut iç denetçiler ya da yakın geçmişte iç denetim biriminde çalışmış olup sonradan kurumun başka
bir biriminde görev almış personel en uygun kişi olarak değerlendirilmektedir.’ denilse de açıkça sertifika
aranması uygun olacaktır. Bu aşamada birçok idarede
K.G.G. P’nda belirtilen nitelikte kişi bulunmadığından
D.G.G.’ler zaten görevli iç denetçilere yaptırılacaktır.
15 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlan ‘İç Denetim Kalite Güvence Ve Geliştirme Programı’ aslında
bir örnektir. İç denetim birimleri kendi kalite güvence
ve geliştirme programlarını hazırlayacaktır. İç denetim birimleri, bu esaslara göre programı geliştirebilirler. Örneğin denetimlerin değerlendirmesinde yeni
kıstaslar ekleyebilirler.
D.G.G. çalışması sırasında; İç denetim biriminin politikaları, prosedürleri ve yönetim faaliyetleri gözden
geçirilmeli, iç denetçiler, denetlenen birim görevlileri
ile görüşmeler yapılarak denetim süreçlerini geliştirecek ve etkinliği artıracak fırsatlar tanımlanmalı ve
öneriler geliştirilmelidir.
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D.G.G.’nin iki yönünden söz edebiliriz. Bir taraftan
belirlenen standartlara, prosedürlere uyumun değerlendirilmesi (yönerge ve rehbere uyum) yapılırken bir taraftan da yapılan işin paydaşların ihtiyacını
karşılamadaki performansının değerlendirilmesi yapılmaktadır. İç denetim biriminin performansının değerlendirilmesi konusu -ne yazık ki biraz da İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (İ.D.K.K) başından beri
denetim sayısını esas alması nedeniyle- yerine getirilemedi. Denetim sayısı, bulgu sayısı gibi kriterler
gerçekçi bir karşılaştırma yapma olanağı tanımamaktadır. Eğer; denetim sayısı, bulgu sayısı gibi kriterler
denetimleri değerlendirmede tek başına kullanılırsa
denetçiler de sadece bunların sayısının artmasına
yönelebilir, denetimin niteliğinin standartlara uygun
olmasından uzaklaşabilir. Geçmişin değerlendirilmesinde seçtiğimiz kriterler geleceği de yönlendirebilir.
Denetlenen süreçlerin büyüklükleri farklı olabildiği
gibi uygulanan metodolojinin farklılığı gibi nedenlerle bazen bir denetim birkaç denetimden daha değerli
olabilir. İdareye daha çok katkıda bulunabilir. Önemli
olan iç denetim metodolojisinin uygulanıp uygulanmadığı olması gerekirken buna yeterince önem verildiği söylenemez. Metodoloji şekil olmayıp işin nasıl
yapıldığıdır. Dönemsel gözden geçirme de iç denetim biriminin niteliğinin incelenmesidir. İç denetim
standartları da esasen işin niteliğine ilişkindir. Nitelik
standartlarında; iç denetim biriminin ve iç denetçinin
niteliği, çalışma standartlarında ise yapılan işin niteliği ele alınmaktadır. Bu nedenle D.G.G. raporunda denetim, bulgu sayısı gibi nicel verilere fazla yer verilmemelidir. Öncelikle; yapılan denetimin ne kadar ‘iç
denetim’ olduğu, iç denetim metodolojisine uygun
yapılıp yapılmadığı, iç denetim tanımında olduğu gibi
idareye katkı sağlayıp sağlamadığı incelenmelidir.

rultudaki Kamu İç Denetim Standartları sürekli gözden
geçirilen, mesleki bilgi ve tecrübelerle geliştirilen ilkeler
olduğu gibi değerlendirme kıstaslarıdır. Denetim standartlara uyduğu kadar kalitelidir. Bu nedenle standartlar
denetim sırasında denetçiye rehberlik eder, yol gösterir.
Standartlara uyulmadan iç denetim risk odaklı yürütülmesi ve idareye katkı sağlaması düşünülemez.

D.G.G. çalışması sırasında benzer idareler arasında
kıyaslama da yapılabilir. Bu aşamada elde bilgi olmadığı için zorluklar bulunmakla birlikte, otomasyon
programı sonrasında uygulanabilecektir.

K.G.G.P.’na göre D.G.G nasıl yapılmalı?
Nasıl bir yol izlenir?

Kalite güvence ve geliştirme, denetim hizmetini ‘olması
gereken haliyle’ karşılaştırılması olarak düşünüldüğünden Kamu İç Denetim Standartları tek tek ele alınmalı,
her standart bakımından birim ve faaliyetler ayrı ayrı
değerlendirilmelidir. Standartlara bakış açısı burada
önemlidir. Standartlar şekli unsurlar olarak görülmemelidir. Uluslararası İç Denetim Standartları ve aynı doğ-
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Genel olarak standartlardan söz edilmekle birlikte
Meslek Ahlak Kuralları ve iç denetim tanımı da D.G.G.
sırasında dikkate alınması gereken kıstaslardır. Meslek Ahlak Kurallarına uyulmadığı takdirde zaten kaliteden söz edilemez.
İ.D.K.K. ‘İç Denetim Kalite Güvence Ve Geliştirme
Programı’na göre; iç denetçi sayısı üç ve üzerinde
olan idarelerde yılda en az bir kere yapılacaktır. Diğer
idareler için ise tavsiye edilmekte olup aslında kaç iç
denetçi olduğuna bakılmaksızın tüm kurumlarda zorunlu olması uygun olacaktır. (En azından standartlara uyum nedeniyle) D.G.G. çalışmasının öncelikle iç
denetim uygulamaları, standartları ve Meslek Ahlak
Kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip yetkin bir iç
denetçi tarafından yapılacağı belirtilmişse de aslında tüm iç denetçilerin bu yetkinlikte olması gerekir.
K.G.G.P.’ında aynı iç denetçinin iki yıl üst üste görevlendirilemeyeceği ve bu iş için yıllık programda en az
on gün kaynak ayrılacağı belirtilmektedir.
D.G.G. sırasında; belge inceleme, görüşme ve anket gibi araştırma teknikleri kullanılarak standartlara
uyum düzeyi hakkında kanıtlar elde edilir. Tüm kanıtlar
çalışma kâğıtları ile belgelendirilmelidir. Denetim bulgularının destekleyici çalışma kâğıtlarına dayanması
gerektiği gibi, dönemsel gözden geçirme faaliyeti bulgularının da çalışma kâğıtlarına dayanması gerekir.

Öncelikle standartlar okunarak özümsenmelidir. ‘İç
Denetim Kalite Güvence Ve Geliştirme Programı’nda
iç değerlendirmeler dış değerlendirmenin ‘daraltılmış’ bir örneği olarak gösterilmekle birlikte ayrıntı
verilmemektedir. Mümkün olduğu kadar dış değerlendirme metodolojisi uygulanıp, dış değerlendirme
raporuna yakın bir raporlama yapılmalıdır. D.G.G üç
aşamadan oluşmaktadır. Ön çalışma (hazırlık ve planlama), saha çalışması ve raporlama.

2013/11

MAKALE

DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME İŞ AKIŞI ŞEMASI
ÜST YÖNETİCİ

İÇ DENETİM BİRİMİ
YÖNETİCİSİ

DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME
GÖREVLİSİ

Dönemsel Gözden
Geçirme Yapacak
Kişinin Tespiti

ÖN ÇALIŞMA
(Planlama ve Hazırlık)
Belgelerin Toplanması

Görevlendirme
Yazısı

PLAN

GÖRÜŞME

DİĞER İÇ
DENETCİLER

İ.D.K.K.

Denetimler idareye katkıda
bulundu mu?
Standartlara aykırılık
yaşandı mı?
Nasıl daha yararlı olunabilir.

MEMNUNİYET DÜZEYİNİN
VE DENETİM SORUNLARININ
TESPİTİ
GÖRÜŞMELER ve ANKET
(Performansın değerlendirilmesi)
Denetim sonu anketleri yoksa
yeni anket

GÖRÜŞME

DENETLENEN BİRİM
YÖNETİCİLERİ ve
ÇALIŞANLARI

GÖRÜŞME
ve ANKET

GÖRÜŞME
ÇALIŞMA KAĞIDI
Görüşme Tutanakları ve
Anket Sonuçları

BELGE İNCELEME
Yönerge, rehber,örnek denetim
ve danışmanlık raporlarının plan
ve programların incelenmesi

Mevcut Durumun Tespiti

GÖRÜŞME
Katılımcı Yaklaşımla
Eylem Planının
Hazırlanması

GÖRÜŞME

MEVCUT DURUMUN ( Belge
İnceleme, görüşme ve anketlerden
gelen bilgiler) STANDARTLARA,
MESLEK AHLAK KURALLARINA
VE İÇ DENETİM TANIMINA
UYUM DÜZEYİNİN TESPİTİ

H
EYLEM PLANI

Uygunluk kriterlerinden
yararlanarak her standart için
ayrı ayrı değerlendirme
yapılır.
Standartlara uyum düzeyi
için üç seçenek vardır.
1)Uyumlu 2) Kısmen uyumlu
3) Uyumsuz

ÇALIŞMA KAĞIDI
ONAY
BULGU VE ÖNERİLERİN
GELİŞTİRİLMESİ
RAPOR
E

ONAYLI EYLEM
PLANI

Raporların
Değerlen
dirilmesi
Konsolide
edilmesi

EYLEM PLANININ
UYGULANMASI

*şekil 1
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D.G.G. çalışması aşamalarını göstermek amacıyla iş
akış şeması EK şekil 1’de verilmiştir.
*şekil 1 :Dönemsel Gözden Geçirme
D.G.G. yapacak kişinin iç denetim yöneticisi tarafından
tespiti sonrasında yazılı bildirimle (görevlendirme)
süreç başlar. Ön çalışma aşamasında; iç denetim biriminin kuruluşundan itibaren oluşturduğu rehber, yönerge, iş akış şeması, denetim plan ve programı gibi
belgeler toplanmalı değişik denetim türlerinden ve
danışmanlık faaliyetlerinden örnekler seçilmeli, D.G.G.
için öncelikle çalışma planı hazırlanmalıdır. Denetlenen birimlerin yöneticileri ve iç denetçilerle görüşmeler planlanmalıdır. Kalite, ‘bir ürün veya hizmetin,
müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılama derecesi’ olarak
da tanımlandığından D.G.G. çalışmasında denetlenen
birimlerin yönetici görüşlerine mutlaka başvurulmalıdır. Mümkünse üst yöneticiyle de görüşülmelidir.
Görüşmeler ve anket belki de dönemsel gözden geçirmenin en kritik aşamasıdır. Çünkü iç denetim biriminin idareye katkı yapıp yapmadığı, bir bakıma misyonuna uygun çalışıp çalışmadığı, aslında kalitesi, bu
aşamada ortaya çıkmaktadır. Görüşmeler ile memnuniyet seviyesi ve denetim sırasında görülen sorunlar
tespit edilmelidir. Özellikle birden fazla süreci denetlenen yöneticilerle görüşülerek daha çok sayıda denetim hakkında bilgi alınmalıdır. Strateji geliştirme birimi yöneticisiyle görüşme yapılması, tüm raporların
gönderildiği ve iç kontrol çalışmalarının yapıldığı yer
olması nedeniyle önemlidir. Görüşmeler için İ.D.K.K
tarafında hazırlanan iyi bir soru listesi bulunmaktadır.
Bununla birlikte, görüşmeyi sorgulama şekline, sıkıcı
hale getirmeden, iyi bir iletişim kurmak ve her şeyden önce paydaşların gerçek görüşlerini öğrenmek
gerekmektedir. Bu nedenle; verilen cevapların kontrolü niteliğinde ek sorular da yönetilmelidir. Örneğin
denetimden memnuniyeti, idareye katkıyı değerlendirmek için bunların doğrudan sorulmasının yanı sıra
‘başka bir süreçlerinin de bundan sonra denetlenmesini isteyip istemediği’ ‘hangi süreçlerinde denetime
gereksinim olduğu’ ‘klasik denetim ile iç denetim arasındaki farkın ne olduğu’ gibi ek sorular da yöneltilerek iç denetim algısı öğrenilmeye çalışılmalıdır.
İç denetimin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesinde; denetlenen birim yöneticileri ile yapıla-
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cak görüşmeler çok önemlidir. Yapılan görüşmelerde;
‘önerilerinin değer kattığı’, ‘faydalandığı’ gibi açıklamalar yapılıyorsa, bu durum iç denetim faaliyetinin
iç denetimin tanımında belirtildiği gibi ‘kurumun faaliyetlerini geliştirmek, onlara değer katmak amacını’
gerçekleştirdiğini göstermektedir. Denetlenen birim
yöneticileri tarafından süreç ismi verilerek yeni denetimler istenmesi de bu doğrultuda iyi bir göstergedir.
Belge inceleme aşamasında; K.G.G.P’nın ‘İncelenebilecek Dokümanlar Ve Uygulamalar’ sütunundaki
belgeler mutlaka incelenmeli ve ayrıca iç denetim
biriminin kendine özgü uygulamaları varsa bunlar da
incelenmelidir. Belge incelemesi, görüşme ve varsa
anket çalışmalarından gelen bilgiler ile ‘mevcut durum’ tespit edilmelidir. Standartlar tek tek ele alınarak mevcut durumla karşılaştırılmalı, ‘Standartlara
Uyum Düzeyi’ tespit edilmelidir. Mevcut durum tespit edildiğinde; ‘Standartlara Uyum Düzeyi’ olarak
üç durumdan birisi ile karşılaşılır: ‘Uyumlu’, ‘Kısmen
Uyumlu’ ve ‘Uyumsuz’. Standartla farklılıklar raporun ‹Bulgu ve Öneriler› bölümünde açıklanmalıdır.
Eğer uyumsuzluk ve kısmen uyumluluk söz konusu
ise ‘Bulgu ve Öneriler’ bölümü mutlaka doldurulmalı, mevcut durumdaki standartla uyumsuzluğun
ne olduğu (tespit) ve ne yapılması gerektiği (öneri)
yazılmalıdır. Eğer uyum düzeyi ‘uyumlu’ ise ‘Bulgu
ve Öneriler’ bölümü boş geçilebilir ya da standartta
uyumlu olunmasına rağmen iyileştirmeye ve geliştirmeye açık alanlar mevcutsa, kalitenin sürdürülebilmesi için öneriler varsa bunlar yazılmalıdır.
K.G.G.P’ında mevcut durum ile standartların karşılaştırılmasında kullanılmak üzere ‘Aranacak Uygunluk
Kriterleri’ verilerek önemli bir kılavuz hazırlanmıştır.
Genel olarak ‘Aranacak Uygunluk Kriterleri’ standartlarla ilgili olarak neye bakılması gerektiğini göstermekte, yönlendirmektedir. Ancak bu uygunluk kriterlerinin standartları tam olarak yansıtması konusunda
bazı sorunların olduğu söylenebilir.
Örnek vermek gerekirse; 2040 nolu ‘Politika ve Prosedürler’ başlıklı standartta ‘İç denetim yöneticisi, iç
denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla politika
ve prosedürleri belirlemek zorundadır’ denilmektedir. K.G.G.P. da ise ‘İç denetçilerin ilgili mevzuat ve
standartları yeterli seviyede özümsemeleri sağlanmalıdır.’ aranacak ‘uygunluk kriteri’ olarak gösterilmiştir. Burada aranması gereken uygunluk kriteri de-
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netim politika ve prosedürlerinin iç denetim yönetimi
tarafından belirlenmesi, bir rehberin olup olmadığı,
prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığıdır. (standart 2000 ‘iç denetim faaliyetinin yönetimi’ başlığını
taşır) Uluslararası standartlara ve Uygulama önerisine (2040-1) bakıldığında politika ve prosedürlerin belirlenmesi anlatılmaktadır. Standartların iç denetçiler
tarafından özümsenmesi elbette önemlidir ama daha
çok iç denetçinin yetkinliği ile ilgilidir. Diğer bir örnek
1321 nolu ‘Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur’ başlıklı standart ile 2430 nolu ‘Kamu İç Denetim
Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır’ İbaresinin
Kullanılması’ başlıklı standart arasındaki farkın gözetilmemesidir. Kalite Güvence ve Geliştirme ile ilgili
1321 nolu standardın uygunluk kriterinde ‘denetim
raporları’ değil ‘iç denetim yöneticisi raporları’ olmalıdır. Bu nedenle K.G.G.P’nın uygunluk kriterlerinden
yararlanılmakla birlikte asıl olanın standart olduğu
dikkate alınmalıdır.

Eylem planı aşaması D.G.G. çalışmasının sonucuna
ulaşması bakımından önemlidir. Eylem planının takibine ilişkin mekanizmalar geliştirilmelidir.

Bulgu ve öneriler geliştirildikten sonra rapor düzenlenir. Raporun bölümleri açıklanmamışsa da dış değerlendirme raporunun ilgili bölümlerinden yararlanılabileceği belirtilmiştir.

Kalite güvence ve geliştirme konusunda iç denetim
birimlerimizin özellikle ilk dönemlerde zorluklarla
karşılaşılacağı açıktır. Zaten K.G.G.P.’ında bu nedenle ‘Kalite güvence ve geliştirme prosedürlerinin uygulanması açısından başlangıçta en iyi sonuçların
alınması beklenmemelidir. Beklenen faydaların elde
edilebilmesi için sistemin yerleşmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasına, bunun için de zamana ve belli
bir tecrübeye ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurulmalıdır.’ denilmektedir. Önemli olan bir an önce
uluslararası standartları rehber edinerek uygulamaya
başlanıp makul güvence veren bir yapının oluşturulmasıdır.

Amaç denetim sürecinin hedefe ulaşmasını engelleyebilecek risklerin tespit edilmesi iç kontrol mantığı ile
makul güvence veren bir yapının oluşturulmasıdır. İç
denetimin tanımı, meslek ahlak kuralları, standartlar
referans kaynaklarıdır. Yapılacak şey; olması gereken ile
olanı karşılaştırmak, hiç çekinmeden gerçekleri yazmaktır. D.G.G. çalışması sırasında standartlar incelenirken
gerektiğinde uygulama önerilerinden yararlanılmalıdır.
Denetimlerde olduğu gibi D.G.G. raporunda da iç denetim biriminin, iç denetim mesleğindeki başarılarına, iyi uygulama örneklerine de yer verilmelidir.
D.G.G. raporunu alan İç Denetim Birim Yöneticisi tarafından katılımcı bir yaklaşımla eylem planının hazırlanması gerekir. Katılımcı olması iç denetçilerle
görüşülmesi, fikirlerinin alınması anlamına gelir. Bu
durumda eylem planı tüm kolektif çalışmalarda olduğu gibi sahiplenerek uygulanır. Eylem planında kim
tarafından, ne zaman, ne yapılacağı açıklanmalıdır.
Eylem planı ve rapor üst yöneticiye onaylatıldıktan
sonra bir ay içinde İ.D.K.K.’na gönderilir ve uygulanır.
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K.G.G.P.’na göre; İç denetim plan ve programı yapılırken D.G.G. yapılan önerilerin ve düzeltici eylemlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bunun anlamı iç
değerlenmede belirtilen eksikliklerin giderilmesi için
plan ve programda kaynak ayrılmasıdır. Beklenen öncelikle kalite sorunlarının giderilmesi daha sonra bu
doğrultuda denetimlerin uygulanmasıdır. Örneğin;
bir iç denetim biriminin yönergesi ve denetim rehberi olmadığı D.G.G. çalışması sonrası belirtilmişse;
o birimde yeni dönem için plan program yapılırken
öncelikle bu eksiklerin giderilmesi, sonra belirlenen
yönerge ve denetim rehberinde belirlenen prosedüre göre denetimlere geçilmesi uygun olacaktır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İç denetime neden ihtiyaç duyulduğu sürekli göz
önünde bulundurulmalıdır. Sadece İç denetim adının
kullanılmasının ihtiyacın karşılanması için yeterli olamayacağı, standartlara uygunlukla sağlanabilecek bu
kalite farkı ortaya koyulmadığı takdirde; yönetimin
fonksiyonu olarak idareye katkı sağlayan denetim
beklentisinin gerçekleşemeyeceği açıktır.
Bu konuda iç denetçilere önemli görevler düşmektedir. Her şeyden önce 1300’lü Kalite Güvence ve Geliştirme ile ilgili standartlara iç denetçilere getirilen bir
sınırlama, bir yük, şekli bir unsur olarak bakılmamalı,
mesleğin sürekli gelişimi için verilen bir fırsat, kaliteyi sağlayan, iç denetimi klasik denetimden ayıran di-
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namik bir kaynak olarak bakılmalıdır. İç denetimi bir
meslek haline getiren standartlara öncelikle iç denetçiler sahip çıkmalıdır.
Denetimde kalite, denetim çalışmalarının yanında
ek olarak yapılan bir faaliyet veya düzenlenen dokümanlar ile sağlanan bir etiket olarak görülmemelidir.
Denetim sonrası düzenlenen belgeler ile denetimin
kalitesi değiştirilemez. Bilakis; denetimde kalite, prosedürlerin belirlenişinden uygulanışına kadar tüm faaliyetlerin özünde yer alır. Kalite, denetim yapılırken
yaşanan bir süreç olduğundan; işlemlerin yapılış tarzı,
denetim faaliyetlerinin niteliği olarak ele alınmalıdır.
İç Denetim Standartlarına göre; iç ve dış kalite değerlendirmelerini kapsayan, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı sonuçları tarafından desteklemesi
şartıyla, ‘Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur’
ibaresi kullanılabilir. Bağımsız bir ekip tarafından yürütülen dış değerlendirmeden geçmeyince bu kalite
ibaresi kullanılamamaktadır. Bu nedenle; dış değerlendirmenin önemi tartışılmaz. Ancak bu durum iç
değerlendirmenin daha az yararlı olduğu anlamına
gelmemektedir. İç denetim birimlerinin kendi denetim süreçlerindeki sorunları daha iyi bilmeleri, dış değerlendirmeye göre daha sık yapılmaları nedeniyle,
D.G.G.’ler iç denetim birimlerinin, standartlara uyumu ve kalitenin sağlanmasında öncü görevi üstlenebilirler. Unutulmamalıdır ki; ‘Değişim ancak içeriden
açılabilen bir kapıdır’ (Terry Neil). D.G.G.’ler gerektiği
gibi yapılırsa zaten iç denetim birimi de dış değerlendirmeye hazır hale gelecektir. Uluslararası standartlara (1312, Yorum) göre dış değerlendirmenin öz değerlendirmenin bağımsız bir ekip tarafından doğrulanması şeklinde de olabileceği düşünüldüğünde öz
değerlendirmenin önemi ortaya çıkmaktadır.
Kamu iç denetiminin kalitesi için İ.D.K.K.’na önemli
görevler düşmektedir. Bundan böyle eğitimlerinde
‘ihale mevzuatı’ gibi konular yerine denetim metodolojisi, standartlar gibi konulara ağırlık verilmesi uygun
olacaktır.
Ayrıca, İ.D.K.K tarafından uluslararası standartlardaki
değişikler paralelinde Kamu İç Denetim Standartları
ve rehber yenilenmelidir. Rehberin yenilenmesi yapılırken; denetlenen süreç akışının, kontrol faaliyetlerinin anlaşılmasını, risk matrisi hazırlanmasını kolaylaştıracak ‘gözden geçirmesi’ belgesine yer verilmesi,
kontrol girdisi, kontrol çıktısı, türü gibi unsurlara yer
veren daha ayrıntılı bir risk kontrol matrisi hazırlan-
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ması denetimde kalite açısından yararlı olacaktır.
Uluslararası alanda da kullanılmayan (terimler sözlüğünden çıkarılan) ve uygulama zorluğu bulunan ‘bakiye risk’ kavramının risk matrisinde kullanımı tekrar
gözden geçirilmelidir. Rehber bir örneklem metodolojisi de belirlemelidir.

"Kamu iç denetiminin kalitesi için
İ.D.K.K.’na önemli görevler düşmektedir.
Bundan böyle eğitimlerinde ‘ihale
mevzuatı’ gibi konular yerine denetim
metodolojisi, standartlar gibi konulara
ağırlık verilmesi uygun olacaktır."
İç denetim - teftiş görev ayrımının yapılmaması, idarelerden kaynaklanan sorunlar gibi kamu iç denetiminin önünde engeller bulunmasına rağmen kamuda iç
denetim konusunda önemli bir yol alınmıştır. İç denetimin uygulanması, denetim kalitesinin hayata geçirilmesi için bu sorunların çözümü beklenilmemelidir.
Kamu iç denetiminin geleceğinin belirlenmesinde
en önemli faktör sahada görev yapan iç denetçilerdir. İç denetimin klasik denetimden farkı ancak
standartlara göre yapılan kaliteli iç denetim ile ortaya
konulabilir ve bu durumda mevzuatta düzenlenmese
bile iç denetim-teftiş ‘görev ayrımının’ sahada çözüldüğü, uygulamada yaşanarak görülecektir.
Kaynaklar:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

TÜSİAD 40, Uygulama Örnekleri ile Birlikte A’dan Z’ye
Denetim Komiteleri, Haziran 2012,Yay no 527, www.
tusiad.org.tr (29.01.2013)
Bertan KAYA, ‘İç Denetim Faaliyetinin Performansını Ölçmek’, 14.04.2012, http://www.bertankaya.
net,(Erişim Tarihi 24 Aralık 2012), s. 1.
Bertan KAYA, ‘İç Denetim Faaliyetiniz Etkin Mi?- KİDDM
İç Denetim Değerlendirme Modeli’, 18.11.2009
http://www.bertankaya.net,(Erişim Tarihi 24 Aralık
2012),s.2.
Evren Güncel ERMİSKET, Örnek İç Denetim Kalite Güvence Programı, çeviri, Denetişim Dergisi sayı 9
Hasan EKER, Denetimde ‘Bağımsızlık Kavramı, Denetişim Dergisi Sayı 1
Şerif OLGUN ÖZEN ‘Görevin Gözetimi? Kim, Nerede.
Nasıl?’, Denetişim Dergisi sayı 10
SEALLL, AB Sokrates Gruntwig 1,www.sealll.eu/docs/
manual/Sealll01_TR.pdf (24.01.2013)
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İÇ DENETİMDE
İZLEME FAALİYETİNE
İLİŞKİN YOL HARİTASI

ÖZET: İç denetimin amacına ulaşmasını sağlamada
kilit bir role sahip olan izleme faaliyetlerine yönelik
tasarlanacak olan sistemlerin, idare içinde benimsenmesini, sahiplenilmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanması, sistemin etkililiğinin sağlanmasının temel
yöntemini oluşturmaktadır. Üst yöneticinin yönetimsel sorumluluğu saklı kalmak üzere, izleme sisteminin
kurularak, uygulanması iç denetim birim yöneticileri
uhdesinde gerçekleştirilecektir. Etkili tasarlanmış bir
izleme sistemi, iç denetimin idareye sağladığı katma
değerin maksimum seviyeye çıkmasında önemli bir
araç olacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: İç Denetim, İzleme, Dönemsel
Rapor, Üst Yönetici, İç Denetim Birimi Yöneticisi, Öneri, Test, Etkililik.
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu1
ile getirilen iç denetimin diğer denetim türlerinden
temel farklılıklarından bir tanesini de, gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen
raporlarda yer verilen önerilerin sistemli bir şekilde
izlenmesi ve bunlara ilişkin sonuçların dönemler itibariyle ilgili idarenin en üst yöneticilerine raporlanması oluşturmaktadır.

Serkan AĞDENİZ
İç Denetçi,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
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Bu husus, iç denetim faaliyetlerinin amacına ulaşmasını
sağlamada kilit bir role sahiptir. İç denetim birimlerinde
söz konusu hususa ilişkin oluşturulacak genel çerçeve,
gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerinin etkililiğini sağlayacak en temel unsurlardan biridir. Buna karşın, kamu
idarelerinde henüz çok yeni bir geçmişi olan iç denetim
faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların fazlalığı, bu kritik
unsurun sadece yazışmalar seviyesinde oluşturulan bir
çeçeveye hapsolmasına neden olmuştur.
1

24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Bu makalede, gelişiminin baharında olan iç denetim
sisteminin etkililiğinde kritik bir rol üstlenebilecek iyi
kurgulanmış bir izleme sisteminin taşıması gereken
ana unsurlara 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan tali düzenlemeler çerçevesinde
değinilecektir.
GELİŞME
5018 sayılı Kanun’un 63 üncü maddesinde öngörülen
iç denetim faaliyetlerinin sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirileceği anlayışından
hareketle, iç denetim faaliyetlerinin kritik bir unsuru
olan izleme faaliyetlerinin tasarlanmasında bu yaklaşımın benimsenmesine önemli bir husus olarak işaret
etmek gerekir.
İzleme sistemlerinin, gerek iç denetim biriminin, gerek denetlenen birimlerin gerekse üst yöneticinin
ayrıntılarda boğulmasına neden olmayacak şekilde
açık, sade, kısa, anlaşılır, etkili, yapıcı ve katkı sağlayıcı özellikleri sağlayacak şekilde tasarlanması, sistemin içinde yer alan tüm aktörler tarafından benimsenmesini kolaylaştıracaktır.
İzleme sisteminin tasarlanmasında yer verilebilecek
unsurlara değinmeden önce, izleme faaliyetine ilişkin
olarak ilgili mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.
İzleme sistemine açıkça atıf yapan en üst düzey düzenleme İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliktir.2
Anılan Yönetmelik’te; “Üst yöneticinin sorumluluğu”
başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde, “ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli
önlemleri alır.”, “İç denetim birimi” başlıklı 13 üncü
maddesinin 1 inci fıkrasında, “İç denetim birimi birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak bilgi verir ve denetlenen birimlerle uzlaşılamayan
hususlar ile izleme sonuçlarını üst yöneticiye ayrıca
raporlar….”, “İç denetim birimi başkanının görev ve
yetkileri” başlıklı 13/A maddesinin 1 inci fıkrasının (e)
bendinde, “(e) Denetim sonuçlarını izlemek, denet2

12.07.2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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lenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların
yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.”, “İç denetçinin görevleri” balıklı 15 inci maddesinin 1 inci
fıkrasının (e) bendinde, “e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak
ve bunları takip etmek.”, “Raporların sunulması” başlıklı 44 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında, “(6) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı
iç denetim birimi tarafından izlenir.”, “İç denetim sonuçlarının takibi” başlıklı 48 inci maddesinde, “(1) İç
denetim biriminde, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip sistemi kurulur.
(2) Denetlenen birimlerin yöneticileri, denetlenen
faaliyetlere ilişkin denetim raporunda yer alan ve eylem planına bağlanan önerilerle ilgili gerekli önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi
başkanı üst yöneticiyi bilgilendirir.” düzenlemeleri ile
izleme sistemine yönelik atıflarda bulunulmuştur.
Söz konusu Yönetmelik dışında, üçüncül düzey mevzuat düzenlemelerinde yer alan bazı hükümlere
değinilmesi de uygun olacaktır. Kamu İç Denetim
Standartları’nın3 “2060 - Üst Yönetici ve Bakana Raporlamalar” standardında iç denetim faaliyetleri ve
bu faaliyetlere ilişkin uygulama sonuçları ile ilgili üst
yönetici ve Bakana yapılacak raporlamalar ve bunun
içeriği hakkında düzenleme yapılmıştır. “2500 - İlerlemenin İzlenmesi” başlıklı standardında da, takip
sisteminin iç denetim birim yöneticisi tarafından kurulup, uygulanacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir.
Yukarıda yer alan düzenlemeler değerlendirildiğinde,
izleme sisteminin kurularak, uygulanmasının, iç denetim birim yöneticileri uhdesinde gerçekleşmesi gereken bir görev olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan
üst yöneticiler ise, yönetim sorumlulukları çerçevesinde sistemin kurulmasını ve uygulanmasını kontrol
etmek, sistemin işleyişinde karşılaşılan sorunları aşmalarında iç denetim birim yöneticilerine gerekli yardımı sağlamakla sorumlu oldukları anlaşılmaktadır.
Üst yöneticinin izleme faaliyeti sonuçlarından haberdar olmasının ve izleme faaliyetlerinin etkililiğini sağlayarak kurumda katma değer yaratabilmenin
sağlanabilmesi için “2060 - Üst Yönetici ve Bakana
3

16.08.2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Raporlamalar” Kamu İç Denetim Standardı gereğince
üst yönetime yapılacak dönemsel raporlamanın da
izleme sistemi içinde düşünülmesi önemle üzerinde
durulması gereken bir husustur.
Önemli bir diğer hususta tasarlanacak sistemin resmi
bir düzenleme haline getirilmesidir. Bunun yapılması,
tasarlanan sistemde yer alan unsurlara yaptırım gücü
doğuracaktır. Bu da sistemin uygulanabilirliğini arttıran bir unsur olacaktır.
İzleme sisteminin tasarlanmasına ilişkin bu genel
çerçeveyi oluşturduktan sonra, tasarlanacak sisteme
ilişkin düzenlemede yer alabilecek bazı unsurların
açıklanması faydalı olacaktır.

"İzleme sisteminin tasarlanmasına
ilişkin bu genel çerçeveyi oluşturduktan
sonra, tasarlanacak sisteme ilişkin
düzenlemede yer alabilecek
bazı unsurların açıklanması
faydalı olacaktır."

Dayanak
Tasarlanacak çalışmanın dayanağını, İç Denetçilerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 48
inci maddesi, Kamu İç Denetim Standartları’nın 2060
ve 2500 no’lu standartları ile 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 67 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Raporlama Standartları oluşturacaktır.
Tanımlar
Oluşturulacak düzenlemede kullanılan, özellikle ilgili mevzuatta tanımlanmamış terimlerin (öneri, test
gibi) tanımlarının yapılması, bu terimlerin içeriğine
ilişkin oluşabilecek hukuki ihtilafların önüne geçmesi
bakımından önemlidir.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
İlgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde sistem
içinde yer alan görevlilerin/birimlerin (iç denetim
birimi yöneticisi, iç denetçi, üst yönetici, denetlenen
birimler v.b.) görev, yetki ve sorumluluklarına yer verilmesi, sistemin aksamadan işlemesini temin edecek
önemli bir husustur.

Amaç
İzleme Faaliyeti Sürecinin İşleyişi
İzleme sisteminin amacının öncelikli olarak raporlarda yer alan önerilere ilişkin gerçekleşmelerin izlenme
usulü ile buna ilişkin sonuçların üst yönetime raporlanması esaslarının belirlenmesi olmalıdır.

İzleme faaliyetine ilişkin süreci başlatan işlemden
başlayarak, sürecin sonuna kadar yapılacakların belirtilmesi sistemin belirlenmiş prosedürlere uygun bir
şekilde işlemesini sağlayacaktır.

Kapsam
İç denetim raporları ana kapsamı oluşturmaktadır. Diğer taraftan, Kamu İç Denetim Raporlama
Standartları’nda yer verildiği üzere “Danışmanlık Faaliyetleri” kapsamında düzenlenen inceleme raporları
ile “Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bulgularının Bildirilmesi”
ne ilişkin düzenlenen inceleme raporlarının da kapsam içine dahil edilmesi gerekir. Üçüncü bir inceleme
raporu çeşidi olan “İnceleme ve Araştırma Faaliyetleri” kapsamında düzenlenen raporlar bu kapsam dışında tutulabilecektir.
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Burada, inceleme faaliyeti kapsamında düzenlenen
raporlar ile iç denetim raporları arasındaki süreçte
bir farklılık öngörülüyorsa belirtilmesi, raporların iç
denetim birimine teslimi, rapor bulgularının oluşturulan veri tabanına kaydedilmesi ve buna ilişkin süre,
raporda yer alan bulgulardan izlemeye tabi tutulacak
olanlar ile teste tabi tutulacak olanların ne şekilde belirleneceği, bulgu veri tabanından izlemeye tabi bulguların sorgulanmasına ilişkin usul ve süre, resmi yazı
ile yapılacak rutin izleme periyodlarının belirlenmesi
gibi hususlar açıkça yazılması önem arz etmektedir.
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Revize Talepleri

Yürürlük ve Yürütme

Yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen raporlarda
eylem planına bağlanan hususlarda, denetlenen birimler tarafından, kimi zaman mevzuatın değişmesi
yada uyulması zorunlu farklı uygulamaların gündeme
gelmesi (taşınır işlemlerinin yürütüldüğü yazılımla
ilgili yapılan bir öneri sonrasında merkezi idare tarafından kullanılması zorunlu tutulan bir merkezi yazılımın oluşturulması, özellikli bir konuda eylem planını
hayata geçirecek personelle ilgili olağanüstü bir durumun meydana gelmesi v.b.) gibi çeşitli nedenlerle
eylem planına bağlanmış önerilere ilişkin süre veya
içerik yönünden revize talepleri yapılmaktadır. Bu nedenle, revize taleplerinin değerlendirilme esaslarının
da açıklanması faydalı olacaktır.

Yapılan düzenlemenin çeşidine göre, nasıl ve ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin hukuki prosedür ile
düzenlemenin kim tarafından yürütüleceği belirtilmelidir. Düzenlemenin yürütülmesinden, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te
iç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi
önerilen konuları değerlendirip, gerekli önlemlerin
alınıp alınmadığını izlemekle sorumlu tutulmuş olan
üst yöneticinin sorumlu olması uygun olacaktır.

Kontrol Testlerinin Gerçekleştirilmesi
İç denetimde her zaman konu olan ancak henüz birçok iç denetim birimince hayata geçirilmemiş olan
çok önemli bir uygulamadır. Bu uygulamanın temellerini atmak adına en doğru yaklaşım, kontrol testleri
uygulama esaslarının izleme sistemi içinde belirlenmesi olacaktır.
Dönemsel Raporlamalar
Dönemsel raporlamaların süresi ve içeriğine izleme
sistemi içinde yer verilmesi, dönemsel rapora konu
hususlara ilişkin bir kısım verilerin izleme sistemi
içinden sağlanması gibi uygulamalar izleme sistemi
ile dönemsel raporlamaların birbiri ile olan bağını
güçlendirecektir. İçeriğe ilişkin ana başlıklar belirlenirken, Kamu İç Denetim Standartları’nın “2060 - Üst
Yönetici ve Bakana Raporlamalar” standardında belirtilen unsurların öncelikle dikkate alınması gerekir.
Bu kapsamda, iç denetim faaliyetinin amacı, görev,
yetki ve sorumlulukları, iç denetim planının uygulama sonuçlarını, raporlarda yer verilen önerilerde dikkate alınıp denetlenen birimlerle uzlaşılamayan önerilere de yer verilerek suistimal risklerini, yönetişim
sorunlarını ve üst düzey yöneticiler ve üst yöneticinin
ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını içermesi gerektiğine dikkat edilmelidir.
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SONUÇ
5018 sayılı Kanun ile temelleri atılan iç denetim sistemi ile kamu idareleri artık olası hataları önceden
öngören ve hata gerçekleşmeden tedbirin alınmasını
sağlayan, önleyici ve yol gösterici bir denetim sistemine kavuşmuşlardır. Bu anlayışla yola çıkan sistem,
karşılaştığı bir kısım sorunları aşmış, bir kısmını ise
aşmaya çalışmaktadır. Ancak, bugün gelinen noktada, artık iç denetimi daha iyi kavramış, benimsemiş iç
denetçi ve iç denetim birimleri ile idarelere olan katkısını maksimum seviyeye taşımaya gayret eden bir
yapı haline gelmişlerdir. Bu gayret içinde, iç denetim
faaliyetleri içinde çok önemli fonksiyonları olan izleme sistemini de sadece denetlenen birimle yapılan
bir yazışma şeklinde cereyan eden yüzeysel bir araç
olmaktan çıkarıp, olgunlaştırılması gerektiği muhakkaktır.
Edinilen tecrübeler ışığında tasarlanarak dokümante
edilip, resmi bir hüviyet kazandırılan ve zaman içinde görülen aksaklıkları da giderilerek olgunlaştırılan
izleme sistemleri, iç denetimin etkililiğini ve iç denetimin idarelere yaptığı katkıyı arttırarak önemli bir
rol üstlenecektir. Sistemin tasarlanmasında, açıklık,
sadelik, kısalık, anlaşılır, etkili, yapıcı ve katkı sağlayıcı özelliklerinin olması, sistemin benimsenmesinde
önemli bir işlev görecektir.
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KAMUDA İÇ
DENETİME İÇTEN
BAKIŞ

Tunay BAKIR
İç Denetçi,
Kocaeli İl Özel İdaresi
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Giriş
Ülkemizde denetim tekniği ve tarihi bakımından iç
denetimin yeni bir denetim modeli/metodu olduğu
bilinen bir durumdur. Kamu sektörü açısından çok
daha yakın bir zamandan beri denetim tekniği-anlayışı olarak literatürde ve zihinlerde yer edinmeye
başlamıştır. Zira bu yeni ve çağdaş denetim anlayışının-tekniğinin gelişmiş devletlerdeki tarihi geçmişi de
çok gerilerde değildir. Özellikle ekonomik ve teknolojik bakımdan ortaya çıkan ve geliştirilen yeniliklerin
gelişmekte olan toplumlarda taklidi veya tatbikinin
günümüz dünyasında kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, denetim alanında da bu toplumlarla
entegrasyonu sağlamak ve rekabet gücünü korumak
açısından ortaya konulan veya geliştirilen yeni denetim anlayışının-tekniğinin benimsenmesi, isteksizde
olunsa dirençte gösterilse bir zorunluluk olarak kendisini kabul ettirecektir.
Ülkemiz kamu yönetiminde de değişik saiklerle ne
kadar karşı duruş/direnç sergilense de bu durum tam
anlamıyla kaçınılmaz bir gereklilik olarak kendisini kabullendirecektir. Zaten rekabet edilmek veya uyum
sağlamak zorunda kalınan gelişmiş toplumların/devletlerin karşısında varlık gösterilmesi ve uluslararası
yapıya entegrasyon sağlanabilmesi isteniyorsa, denetim alanındaki yenilik ve değişikliklerin transferi veya
tatbikinin de, ülkemiz gibi gelişmekte olan toplumların
çokta isteğine veya keyfiyetine bağlı bir durum olmadığı açıkça görülmektedir. Bu realitenin kabulüyle hareket edildiği takdirde, tamamen çeviriye/translation bir
yapıya dayalı bir iç denetim metodolojisi oluşturulmaya çalışılsa da, ülkemiz kamu sektöründe İç Denetimin
uzun vadede daha sağlıklı yapılanacağı, katma değer
sağlayacağı ve istenilen etkinliği/etkiyi göstereceği artık kabul görmüştür. Bu perspektiften hareketle, kamu
sektöründe iç denetimin kısa geçmişi, bugün itibariyle
geldiği nokta ve ileriye dönük beklentiler açısından ortaya konulacak tespit ve değerlendirmeler, işbu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
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Kamu Sektöründe İç Denetimin Geldiği Nokta
İç denetimin kamudaki durumunu tahlile/analize
başlamadan, kavram olarak iç denetimin genel kabul
görmüş mevzuat ve literatür tanımına değinilmesinde yarar vardır. Bu bağlamda iç denetim; “kurumun
her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir
şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir.”
şeklinde ifade edilmiştir. IIA’e göre iç denetim (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2008: 7); bir kurumun
faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak
amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve
danışmanlık faaliyetidir. İngiltere Hazinesi tarafından
AB’ye aday ülkelerin yararlanması için hazırlanan dokümana göre ise, iç denetim bir organizasyonun bünyesinde bulunan bağımsız ve tarafsız değerlendirme
hizmetidir (Acar, 2008: 79).
Dünyadaki bilgi ve bilişim teknolojisi alanlarındaki
baş döndürücü hızlı gelişimin etkin ve verimli yönetilmesi, ancak, problemler ortaya çıkmadan tedbirlerin
alınabilmesi, idarelerin içeriden şeffaf ve tarafsız bir
şekilde değerlendirilebilmeleriyle mümkün olacaktır.
Bunu sağlamanın en uygun ve etkin metodunun da
idarelerde iç denetimin yapılandırılmasıdır.
Bilindiği üzere yönetim adına denetim olarak başlayan iç denetim zamanla operasyonel denetim, iç
kontrol süreçlerinin ve risk yönetiminin değerlendirilmesi ve işlem süreçlerinin analiz edilmesi yoluyla kurum faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması
gibi çağdaş unsurları bünyesine taşımıştır. Yönetim
adına denetim kavramından kurum faaliyetlerine yönelik kurum dışına bağımsız bir değerlendirme sunan
yönetimin denetimi olarak nitelendirilebilecek olan
bir fonksiyona dönüşmüştür.

25326 sayılı nüshasında yayımlanan “5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” oluşturmaktadır. Bu
Kanunla kamu yönetimimize çağdaş bir denetim uygulaması olan iç denetim sistemi getirilmiştir. Bu adımla
birlikte uluslararası denetim standartları ve etik kuralları olan ve mevcut geleneksel denetim ve teftiş sistemini esaslı bir şekilde değiştiren yeni bir denetim anlayışı-tekniği, ülkemiz kamu yönetimi sistemine girmiştir.
Uluslararası boyutta kabul gören iç denetimin kamuda yerleşmesi adına 5018 sayılı yasa ve bağlantılı
mevzuat çalışmalarıyla bugün belli bir noktaya gelinmiş olmakla birlikte, kamu mali yönetimi ve denetimi sistemine tam entegre olduğu söylenemez. Zira
halen kamu idarelerinde iç denetimin yapılanmasında çok önemli bir role sahip teşkilat yasalarındaki
revizyon ve değişikliklerde dahi eski anlayışın mevcudiyetini muhafazada kararlılık sergilendiği açıkça
görülmektedir. Özellikle eski denetim yapılarının
açıktan ve örtülü bir direncin olduğu ve iç denetim
anlayışının mevcut eski yapı içerisinde ele alınmasına
yöneldikleri görülmektedir. Ne kadar sağlıklı ve etkin
bir sonuç doğuracağı göz ardı edilerek, eski temele
yeni yapı inşa etmek gibi bir anlayış sergilenmektedir.
Bugün itibariyle mevzuat altyapısı büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte, kurumların idari yapıları
içerisinde sistemin temel taşı ve önemli aktörlerinden
biri olan iç denetimle ilgili kayda değer ve gözle görülür bir çalışmanın mevcut olmaması, gerek ataması
yapılan gerekse yetki belgeleri olduğu halde atamaları yapılmayan iç denetçilerin/meslek mensuplarının
verimliliklerini azaltmakta ve azimlerini kırmaktadır.

Bugün profesyonel bir meslek haline dönüşmesi 1941
yılında Victor Z. Brinks’in ilk iç denetim kitabı olarak
bilinen “Modern Internal Auditing” kitabının yayınlanması ve ABD›de kurulan İç Denetçiler Enstitüsü’nün
(IIA -Institute of Internal Auditors) kurulması ile gerçekleşmiş ve ‘iç denetim’ kurumsal kimlik kazanmıştır
(Kamu İç Denetim Genel Raporu, 2008: 1).

5436 sayılı Kanun ile 1.200 adet İç Denetçi kadrosu
ihdas edilmiştir. Kadroların 720 tanesi genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve
sosyal güvenlik kurumlarına tahsis edilmiştir. Aynı kanunun verdiği yetkiye istinaden mahalli idarelerin ihtiyacı için de 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla toplam 588 adet değişik derecelerde İç Denetçi
kadrosu tahsis edilmiştir. Ancak özellikle mahalli idareler ve üniversiteler yönüyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun söz konusu tahsis edilen kadrolara
atamaların yapılması, birimlerin yapılandırılması ve
etkin/işlevsel hale getirilmesi hususlarında istenilen
sonucu aldığını söylemek zordur.

Ülkemiz kamusal alanında bugünkü iç denetimin yasal dayanağını, Resmi Gazetenin 24.12.2003 tarih ve

İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun web sitesinde
yer alan 25.05.2012 tarihli boş-dolu kadro durumuna
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dair istatistiki bilgide, ihdas edilen toplam 1.310 adet
kadronun 582 adedinin boş olduğu görülmektedir.
Önceki kadro ihdaslarına ilaveten Resmi Gazetenin
20.12.2008 tarih ve 27086 sayılı nüshasında yayımlanan 18/11/2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla iptal ve ek ihdaslar sonucunda ihdas edilen kadro sayısı
1.949 olmuştur.
Diğer taraftan kamudaki denetim yapısını ve metodolojisini esaslı bir şekilde değiştirmiş olan 5018 sayılı yasa, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde iki
tür denetimi öngörmekte olup, bunlardan birincisi
idarelerin üst yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında görev yürüten iç denetim, ikincisi
de TBMM adına görev yürüten dış denetim, yani Sayıştay denetimidir. Sayıştay kurumsal kimliği, denetim kültürü zenginliğine ve derinliğine sahip olmanın
avantajıyla kısa sürede yeni metodolojiye/sisteme
intibak sağlamışken, iç denetimin idari yapı içerisinde yapılanması hususunda inisiyatifin büyük oranda
kurum üst yöneticilerine bırakılmış olması, idari altyapıdan yoksun olan iç denetim metodolojisini daha
da güçsüz ve savunmasız bırakmıştır. Bu durum ister
istemez İç Denetim Koordinasyon Kurulunun fonksiyonunu da sorgular hale getirmektedir.
Uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılan kamu mali yönetim
sistemimiz, çok yıllı bütçeleme, stratejik planlama, iç
kontrol, iç denetim, mali saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe gibi çağdaş mali yönetim araçları ile güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak iç
denetçi ataması yapılan kurumlardaki iç denetim birimlerinin yıllık faaliyet raporlarına istinaden oluşturulan Genel Faaliyet Raporlarındaki veriler üzerinden
yürütülen, kamuda iç denetimin ilk 5 yılı çalışmalarının yer aldığı muhtelif analiz yazıları ve raporlardan
da görüldüğü üzere (2011 yılı sonu itibariyle ihdas ve
tahsis edilen kadroların %47’sinin boş olduğu-atama
yapılmadığı, 2012 yılında da yaklaşık aynı düzeylerde
olduğu) kamu kurumlarında iç denetim birimlerinin
yapılanması açısından bugüne kadar AB müktesabatının öngördüğü esas ve kriterlere uygun sistemsel
dönüşümün sağlanamadığı görülmektedir.
AB Komisyonu’nca 12 Ekim 2011 tarihinde açıklanan
(Fasıl 32. Mali Kontrol) 2011 İlerleme raporunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır; “Kamu iç mali kontrolü
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(KİMK) konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. İç
Denetim Koordinasyon Kurulu, Türkiye’de iç denetim
işlevini güçlendirecek adımları belirleyen 2011- 2013
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesini yayımlamıştır. Kurul, ayrıca, iç denetim konusunda iyi uygulamaların
yaygınlaştırılması amacıyla bazı etkinlikler düzenlemiştir. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi, bir boşluk analizi gerçekleştirmiş ve mali
yönetim ve kontrol uygulamalarının iyileştirilmesi için
bir eylem planı hazırlamıştır. Eylem planı henüz kabul
edilmemiştir. 2002 Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesinde, mevcut sorunlar ele alınmamaktadır.
Bu nedenle, Politika Belgesi ve ilgili Eylem Planının
güncellenmesi gerekmekte olup, bu husus, bu fasıldaki müzakereler bakımından kilit unsurdur. Bu belgelerde, yönetsel hesap verebilirlik, kontrol, denetim
ve teftiş görevlerinin tanımlanması ve iç denetim için
daimi bir merkezi uyumlaştırma biriminin kurulması
gibi konuların düzenlenmesi gerekecektir. İç kontrol
ile ilgili bir operasyonel el kitabı hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığının reform sürecini yönlendirme rolünün
daha fazla güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda
AB müktesebatına uyum ileri düzeydedir.
Dış denetim konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu fasıldaki müzakereler bakımından kilit
unsur olan revize edilmiş Sayıştay Kanunu, Aralık
2010’da yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, sorumluluk alanı genişleyen (kamu teşebbüsleri vs. dahil edilerek) kuruma hukuki ve kurumsal dayanaklar
sağlamış ve dış denetim uygulamalarını ilgili uluslararası standartlarla daha fazla uyumlaştırmıştır. Bu
Kanunun uygulanması ayrıca değerlendirilecektir.
TBMM’nin, bütçe denetimi görevini etkin olarak yerine getirmek için, gerekli kurumsal yapıyı oluşturması
ve Sayıştay tarafından sunulacak teknik raporları inceleyecek uzmanlığı edinmesi gerekecektir.”
Görüldüğü üzere, AB Komisyonu’nca 12 Ekim 2011
tarihinde açıklanan İlerleme Raporunda yer verilen,
“…yönetsel hesap verebilirlik, kontrol, denetim ve
teftiş görevlerinin tanımlanması ve iç denetim için
daimi bir merkezi uyumlaştırma biriminin kurulması
gibi konuların düzenlenmesi gerekecektir…” şeklindeki tespitle de, günümüz denetim anlayışının bir
gereği olan yerinden denetimin temel aktörleri olan
kurumların bünyesindeki iç denetim birimlerine iç
denetçi atamalarının yapılması, denetim-teftiş görev
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tanımlarının kriterlere bağlanması sağlanarak mevzuatında yazıldığı anlamda fonksiyonel/işlevsel duruma getirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.
Kamuda İç Denetimin Yarını
Yazının ikinci bölüm başlığı altında izahına çalışıldığı
üzere, ülkemizdeki kamu idareleri bakımından iç denetim sisteminin işlevsel hale gelmesine bir dönem
(2003-2010) daha içten yaklaşım sergilendiyse de son
birkaç yıldan beri bu bakış açısının sekteye uğradığı
görülmektedir. Sürecin başlangıcında ortaya konulan
pozitif çabaların, özellikle 666 sayılı KHK ile sanki gizli
bir el tarafından boşa çıkarılmaya ve sistemin içinin
boşaltılmaya çalışıldığı izlenimi uyandırılmıştır.
Zira sözkonusu KHK’nın gerekçe ve amacına aykırı bir
şekilde iç denetçiler bile kendi içerisinde merkez ve
taşra iç denetçisi şeklinde ayırıma tabi tutulmuş ve
üstelik bu durumun normal olduğu gibi bir tutum sergilenmiştir. Herhalde bütçe açığına çare olacağı düşünülmüş olunmalı ki! Kararnamenin amaç ve gerekçesi
dikkate alınmadan, sanki bir cezalandırma gibi bazı
kurumlarda görev yapan iç denetçilerin ek ödeme
puanlarında 5 puanlık eksilme yapılması ve diğer iç
denetçilere katsayı puanlamalarında aynı alanda yer
alan diğer kariyer meslek sınıfına tanınan katsayıların
(ücret ve tazminat göstergeleri) dışında daha düşük
katsayılar verilerek maaşlarında eksilme yapılması
olayın vahametini ortaya koymaktadır.
Bunun yanında 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile büyükşehir il özel idarelerinin tüzel kişiliğine son verilirken, sözkonusu kurumlarda sanki iç denetçiler yok sayılmış gibi bir mantık
ve kayıtsızlık sergilenmiştir. Yani bu kurumlarda mevcut her statüdeki personele ilişkin açıklama ve durum
tespitleri yapılırken (hizmet alımı ile çalışan personel
dahil) iç denetçi unvanlarına yer verilememesine
özellikle gayret gösterilmiştir. Bu iki olgu, tamamı için
söylenmese de kamu bürokrasimizin aslında iç denetimin yarınına bakışını çok net bir şekilde göstermektedir. Umulur ki bu durum kurumlar arası teknik
ve koordinasyon arızalarından kaynaklanmıştır. Aksi
durumun yeni denetim sisteminin çökmesine neden
olacağı bilinmelidir.
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Sonuç
Aslında bir AB projesi olmakla birlikte gelişmiş yönetimler tarafından klasik denetim anlayışının değiştirilmesi için geliştirilen iç denetim modeli ve denetim
anlayışı, siyasi otorite ve kamu kurumları tarafından
başlangıçta pozitif bir enerjiyle sahiplenilmiştir. Ancak gelinen noktada sürecin, örnek alınan, transfer
edilen, çevrisi yapılan ülke sistemlerine uygun şekilde
yapılandırılmasının önü tıkanmıştır ve belirsizlik ortamı oluşturulmuştur.
Öyle ki tıkanan ve yavaşlayan AB görüşmelerinin farklı bir sürece girmesi, donması faklı modellerin ortaya
çıkması vb. durumlarda, iç denetim başlangıçta öngörülen hedefine vardırılamayacaktır. Bu da gelişmiş
devletler açısından yeni ve çağın denetim anlayışı
olarak kabul gören iç denetimin, ülkemiz kamu sektörü için klasik denetim zincirine bir halka olarak eklenmekten öteye gitmeyeceği demektir. Temennimiz bu
belirsizliğin biran önce giderilerek, yarının denetim
modeli ve metodolojisi olan iç denetimin kamu açısından sistem gereklerine göre yapılandırılması için
beklenilen adımların atılmasıdır.
Artık iç denetimin, birilerinin talebi veya kriterleri
olarak yerine getirilmesi zorunluluğundan ziyade,
kamu hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi,
maliyetlerin minimize edilmesi, katma değeri yüksek
ürün ve hizmet elde edilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, hesap veren bir yönetim
anlayışının yerleşmesi ve şeffaflığın sağlanması için
ülkemiz yararına olduğu bilinci ve duyarlılığıyla sahiplenilmesidir.
Kaynaklar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

AB Komisyonu 2011 Yılı İlerleme Raporu
6360 Sayılı Kanun
2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
18/11/2008 tarihli Bakanlar Kurulu
Sayıştay Dergisi, Sayı;77
Acar, İ.A. (2008), “İç Denetim-Stratejik PlanPerformans Yönetimi Çerçevesinde Kavramsal Değerlendirmeler”, Yerel Siyaset Dergisi, S: 26, s.79
İç Denetim Koordinasyon Kurulu (2009), “2008 Yılı
Kamu İç Denetim Genel Raporu”,
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KAMU
HİZMETLERİNİN
SUNUMUNDA
VATANDAŞ/MÜŞTERİ
ODAKLI YAKLAŞIM

ÖZET: Son yıllarda yaşanan gelişmeler, hem kamu yönetiminin işleyişinde hem de yönetim vatandaş ilişkilerinde bir zihniyet devrimini beraberinde getirmiştir. Müşteri olarak vatandaş odaklı yaklaşım; sadece
kamu yönetimini kar amacıyla hareket eden birimler
haline getirmek değil, bunun yanı sıra, özel sektör yönetiminin araçlarından yararlanmak suretiyle, kamu
hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak ve vatandaşa etkin ve verimli hizmet sunmaktır. Çağdaş
bireyler artık, kendilerine hizmet veren kurumların
daha aktif, daha hızlı, daha açık, daha doğru ve daha
az maliyetle çalışmalarını istemekte ve beklemektedirler. Bu sebeple, kamu kurumları, faaliyetlerini yerine getirirken, yüksek kalite, hız, verimlilik, rahatlık
ve doğruluk gibi unsurları göz önünde bulundurarak
hizmet vermeleri büyük bir önem taşımaktadır. Bu
kapsamda ülkemizde uygulamaya konulan yönetmelikler ile merkezi ve yerel düzeyde bazı düzenlemeler
yapılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Müşteri ilişkileri yönetimi,
müşteri/vatandaş odaklılık, değişim, kamu hizmeti.
GİRİŞ
Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve
düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, hemen hemen bütün kamu idarelerinin, özellikle de yerel yöneticilerin ana hedefleri arasındadır.
Günümüzde vatandaş için kamu hizmetinin kalitesi
ve zamanında yapılması, hizmet için ödenen paradan
daha önemli bir hale geldiği unutulmamalıdır.

Atila TÜRKYILMAZ
ASKİ Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanı
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Gelişmekte olan ülkelerde kamusal gelirlerin kamusal hizmet taleplerinde görülen artışla aynı oranda
gerçekleşmemesi kamu kaynaklarının çok daha etkin, yerinde ve ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmış, bu durum ise
vatandaş/müşteri odaklı yönetim anlayışının gelişmesini sağlayan unsurlardan biri olmuştur. Bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kamu sektöründe kullanılma-
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sı vatandaşların kamu yönetiminden daha kaliteli hizmet talep etmesi, yönetimde açıklık ve kamu hizmetinden yararlananların karar alma sürecine daha fazla
katılmak istemesi gibi gelişmeler kamu örgütlerini bu
anlayışı benimsemeye yöneltmiştir.
Yeni kamu yönetimi müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekte, devletin ve tüm kurumların, bireyin
mutluluğu ve refahı için çalışması anlayışını ortaya
koymaktadır. Bu kapsamda makalemizde müşteri ilişkileri yönetimi, kamuda vatandaş/müşteri odaklılık
tartışmaları ile bunun uygulanabilirliği incelenerek,
kamuda müşteri/vatandaş odaklı yaklaşım değerlendirilecektir.
1. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Müşteri ilişkileri Yönetimi’nin (MİY) birçok tanımı bulunmaktadır. Akça, bu tanımlardan ikisini özellikle
vurgulamaktadır; Bunlardan ilkini müşteri odaklı yapılanma, ikincisini de eldeki müşterileri tutmak ve yenilerini yaratmak için gerekli iş sistemlerinin kurulması
olarak açıklamıştır. MİY; hem ön ofis (pazarlama, satış
ve müşteri servisi) hem back office (muhasebe, üretim
ve lojistik) uygulaması olmakla kalmayıp aynı zamanda
hem de diğer tüm bölümler, müşteriler ve iş ortakları
ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlayan müşteri merkezli bir ilişki yönetimi felsefesidir (Bozgeyik, 2005:1).
Müşteri ilişkileri, kuruluş ile müşteri arasında kurulan, satış öncesi ve satış sonrası tüm eylemleri kapsayan, karşılıklı yararı ve ihtiyaç tatminini içeren bir
süreçtir (Odabaşı, 2000:3).
Müşteri memnuniyeti, müşterinin bir mal veya hizmetten beklediği faydalara, müşterinin katlanmaktan
kurtulduğu külfetlere, mal ya da hizmetten beklediği
performansa ve sosyo-kültürel değerlere uygunluğuna bağlı bir fonksiyondur (Demir, 2006: 18). Müşteri
beklentilerini karşılamak, müşterileri tatmin edecektir; beklentileri aşmak ise müşterileri daha çok memnun edecektir. Bir işletmeden çok memnun kalan
müşterilerin, daha sonraki dönemlerde o işletmenin
müşterisi olmaya devam etmeleri olasılığı ise oldukça
yüksektir.
Bir müşterinin bir üründen sağladığı memnuniyet sadece ürünlerin niteliklerine bağlı değildir. Tüketicinin
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memnuniyeti aynı zamanda işletmenin imajı, satış
elemanlarının tutumu, tüketicinin kişiliği, işletmenin
profesyonellik anlayışı, işlem hızı gibi unsurlara bağlıdır (Tan, 2004: 36). Bunun yanında müşterilerin sahip
oldukları kültürler, demografik özellikleri, hizmetlerin
sunulduğu yerler ve ortamlar gibi daha pek çok değişken de müşteri memnuniyeti üzerinde önemli rol
oynamaktadır. Müşteri memnuniyeti, müşterinin bir
mal veya hizmetten beklediği faydalara, müşterinin
katlanmaktan kurtulduğu külfetlere, mal ya da hizmetten beklediği performansa ve sosyo-kültürel değerlere uygunluğuna bağlı bir fonksiyondur. Müşteri
memnuniyetini ciddi anlamda etkileyen kriterler olarak hizmet verenlerin sağlıklı, temiz, bakımlı, kibar ve
saygılı olmaları, bunun yanı sıra ürünlerin beklenen
özellikleri, ayrıca moda, antika, reklam gibi özellikler
ile mal ya da hizmetin istendiği zamanda (ihtiyaç duyulduğunda), istendiği yerde (şehir içi, şehir dışı, bakkal, süpermarket), uygun fiyatta, uygun ödeme koşullarında bulunması gibi kriterler de sayılabilir (Demir,
2006: 18).
Günümüz koşullarında müşteri, çok daha bilinçli, çok
daha sorgulamacı, çok daha talepkar, çok daha etkileşim ve deneyim arzulayan bir profil çizmektedir.
Bu bağlamda, değişenin sadece müşteriler olduğunu
söylemek doğru olmaz. Günümüz pazarlama çabalarının müşteriye bakış açısında da büyük değişiklikler
yer almaktadır. Önceleri müşteri kazanmak, satmak
ve kar etmek önemliyken, günümüz çabaları müşteri
sadakati içindir. Geleceğin müşterileri, alışveriş zamanları çok kısa, beklenti düzeleri çok yüksek, bilgi
teknolojilerini çok iyi kullanabilen bir nesil olacaktır. Gelecek kuşaklara hizmet verecek şirketlerin de,
müşterileriyle ilgili veri tabanlarının çok geniş olacağı, gelişmiş bilgi teknolojileriyle çok daha fazla bilgiye
ulaşarak müşteri ilişkilerini yönetebilecekleri öngörülmektedir. Bütün bunlar, MİY kavramına gösterilen
ilginin gelecekte de artarak devam edeceğinin işaretleridir (Demir ve Yalçın: 296).
Müşteri ilişkileri yönetimi bir teknolojik çözüm olmaktan ziyade işletmelerin müşterilerini daha iyi anlamaları için tüm kurum çapında yürütülen strateji,
insan, süreç ve teknoloji boyutlarından oluşan, yeni
ekonomide işletmelerin rekabet avantajı sağlayacağı
ideal bir yönetim anlayışı olarak anlaşılmalıdır. Günümüz koşullarında müşterilerini tanıyan, onlara özel
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kişiselleştirilmiş ürün veya hizmet sunabilen, onları
bir değer olarak işletmenin merkezine koyan ve süreçlerini bu doğrultuda oluşturan işletmeler müşterileri için daha fazla değer sunarak sadakat yaratmakta
ve uzun dönemli karlılık elde etmektedirler. Bu şekilde MİY uygulamalarından beklenen yararların elde
edilebilmesi için de birbirine entegre olmuş ve aralarında denge sağlanmış strateji, insan, süreç ve teknoloji bileşenlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Özdemir,
2006:108).
2. KAMUDA VATANDAŞ/MÜŞTERİ
ODAKLILIK TARTIŞMALARI
Bütün ülkelerde ve her dönemde, kamu yönetimi
eleştirilerin hedefi olmuştur. Bunun temelinde, kamu
yönetiminin isleyiş bozuklukları ve yetersizlikleri yatmaktadır. Pek çok organizasyon sürekli değişim geçirmekte ve değişim süreçleri arasındaki zaman dilimi
ya da geçiş süresi günümüz konjonktüründe gittikçe
anlamsızlaşmaktadır. Dış çevrede gerçeklesen sürekli ve köklü değişiklikler, organizasyonlarda değişimi
gerekli kılmaktadır. Bu gereksinim, organizasyonların
yapılarında sürekli ve köklü değişiklikler yapılması
anlamını taşımaktadır Değişen çevresel koşulların
etkisiyle beklentilerin değişmesi, vatandaşların taleplerini de farklılaştırmış ve artırmıştır. Vatandaşlar
artık, yetersiz ve verimsiz kamu hizmetleriyle ya da
öngörülen kaliteye uygunluk göstermeyen ürün ve
hizmetlerle yetinmemektedirler. Vatandaşlar, hizmet
aldıkları kamu kurumları ile daha yapıcı bir diyalog
içine girmeyi istemekte ve kamu kurumlarından bu
doğrultuda pozitif bir iş kültürü beklemektedirler
(Saygılıoglu ve Arı 2003:95)
1990’lı yıllarda müşteri kavramı, işletme yönetimi
doğrultusundaki modernleşme çabalarının hareket
noktasını oluşturmuştur. Kamu yönetimine müşteri
kavramının girmesiyle yurttaşın rolü, kamu hizmetlerinin kalitesini, zamanında sunulup sunulmamasını,
sunuluş biçimini ve verimliliğini denetlemek şeklinde
değişmiştir. Görüldüğü gibi yurttaş geleneksel yaklaşımdan farklı olarak bu yaklaşımda, edilgen konumdan etken konuma geçmektedir. (Eren: 66) Müşteri
olarak yurttaş yaklaşımı, yurttaşın kamu hizmetlerinden yararlanırken, özel sektörde olduğu gibi, kamu
sektöründe de ilgi görmesi ve yurttaşa karşı kamu
yönetiminin davranışlarının değişmesini savunmak-
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tadır. Bu yaklaşımın amacı, sadece kamu yönetimini
kar amacıyla hareket eden birimler haline getirmek
değil, bunun yanı sıra, özel sektör yönetiminin araçlarından yararlanmak suretiyle, kamu hizmetlerinin
iyileştirilmesine katkı sağlamak ve yurttaşa etkin ve
verimli hizmet sunmaktır (Çukurçayır, 2000: 44).
Kamusal mal ve hizmetlerden yararlanan yurttaşların kendilerini bu hizmetleri sunanların «müşterileri»
olarak hissetmelerinin doğal sonuçlarını (Üstüner,
2000: 24); «müşterilerin ön planda tutulması», «onlara sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi» ve
«çıktıları müşterilerin istekleri doğrultusunda oluşturulma zorunluluğu» şeklinde sıralamaktadır. Böylece
yurttaş, kamusal politikaların oluşturulması ve uygulanması sürecine katılma hakkı; kamusal mal ve hizmetlerin kalitesini, sunulma biçimini vs. denetleme;
kamusal faaliyetlerin rasyonelleştirilmesi ve etkinleştirilmesi işlevlerini kazanmış olmaktadır (Çukurçayır,
2000: 26). Kısaca yurttaşın sorumluluklarının yanı sıra
haklarının da olduğu fark edilmiş olmaktadır. Müşteri
yaklaşımı ile yurttaş, sahip olduğu bu hakları kullanma fırsatı yakalamıştır (Eren: 66).
Özel sektörün mal ve hizmet arzında yakaladığı kalite, sunduğu alternatifler ve müşterilerine karşı takındığı tavır, kamu sektörünü de derinden etkilemiştir.
Kamu bürokrasisi ve siyasi kurumlar, varlıklarını haklı
gerekçelere dayandırma zorunluluğu ile karşı karşıya
bulunmaktadır. Başka bir ifade ile kamu yönetiminin, kurumsal varlığını, hizmetleri görme nedeni ve
biçimini bir meşruluk zeminine oturtması gerekmektedir. Bu meşruluk zemini, yönetimin yurttaşlarının
beklentilerini dikkate almasında, onları politikaların
oluşturulması ve uygulanması aşamasına ortak etmesinde yatmaktadır. Yönetim yurttaş ilişkilerinde,
yönetim artık yurttaşa iyice yaklaşmak durumundadır. Çalışmada yapılan tartışma neticesinde, müşteri
odaklı yönetimin, kamu yönetimi için yeni bir meşruluk kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu maksatla,
kamu yönetiminin, yurttaşların kamusal hizmetleri
üstlenmelerini teşvik eden, yurttaş inisiyatiflerinin
önünü açan, sivil toplum örgütlerinin faaliyet olanaklarını genişleten bir yaklaşım ve tutum içerisinde olması gerekmektedir (Eren: 69).
Günümüzde özellikle özelleştirmelerin hız kazanmasıyla kamu sektörü ile özel sektör yan yana gelmekte
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ve aynı alanlarda hizmet görmektedirler. Bu noktada
kamu sektörünün özel sektörle rekabet edebilmesi
için özel sektörün mantığıyla hareket etmesi gerektiği
söylenmektedir. Ancak devletin vatandaşlarına karşı
birçok konuda özel sektörden farklı olarak, bir takım
sorumluluklara sahip olması kamu sektörünün bu
mantıkla hareket edemeyeceğini ortaya koymaktadır.
Bu konudaki tartışmalar günümüzde artarak devam
etmektedir (Duman, 2006:74).

•

2.1. Müşteri Odaklılığın Kamuda
Uygulanmasının Zorunlulukları
•
Müşteri odaklılığın kamuda uygulanmasının zorunluluklarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:
•

•

•

İdare ya da yönetim organının müşteri olarak kabul ettiği halk veya başka bir idari ünite için müşteri odaklılık, sunuma hazır hale getirilen mal ya
da hizmetin kalitesini geliştirmektedir. Bunun
pratikteki anlamı, daha geniş bir bilgi toplama
safhasına dayandırılan ve böylece hata ihtimali
daha az olan uygun kararlar almak, süreyi kısaltmak, hizmetten yararlananlara daha iyi şartlar
içinde veya hiç olmazsa en az hoşnutsuzluk verecek bir tarzda hizmet etmektir (Halis 1999: 80).
Günümüzde kamu bürokrasilerinin hantal yapısı,
onları dinamik dünya gerçeklerini izleme noktasında yetersiz kılmaktadır. Bundan dolayı, artık
günümüzde özel sektörde geliştirilen yol ve yöntemlerin kamuda da uygulanması gündeme gelmiştir. Bunun sonucu olarak da, özel kesimde işletmelerin “daha az maliyet, daha çok kâr” amacı
ile gerçekleştirdikleri kimi yöntemlerin kamu yönetiminde de kullanılabileceği savunulmaktadır.
Bu doğrultuda, kamu yönetiminin “girişimcilik,
müşteri, projecilik, rekabet, kendi kendine yeterli olma, kâr ve başarı” gibi piyasa temelli yeni
değerler etrafında yapılandırılması gerektiği ve
kamu yararına dayanan bir kültürel ortamdan,
kişilerin ve grupların çıkarlarının temel alındığı
bir sürece geçilmesi gerektiği ileri sürülmektedir
(Saygılıoglu ve Arı 2003:32-33).
Bugün örgütlerin tek amacı müşteriyi memnun
etmektir. Yaşanılan şiddetli rekabet kaliteyi müşteriye belirletmekte ve örgütlere satabileceklerini ürettirmektedir. Gerek mecburi kalitenin gerekse cazip kalitenin oluşturulmasında “müşteri
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kraldır” sloganı ile müşteri mutluluğuna ulaşılmaya çalışılmakta, özel sektör için hayati öneme
sahip müşteri odaklılığının artık kamu sektörü
için de bir zorunluluk olduğu söylenmektedir
(Bedük ve M.F.B., 2003: 86).
Müşteri yaklaşımı, seçimler ve doğrudan demokrasi araçlarının yanında demokrasinin üçüncü
ayağı olarak kabul edilmelidir. Müşteri, yerel yönetimlerde (yine piyasa mekanizmasını andırır
biçimde) rekabetçi bir sistemin gerekli olduğunu,
bu sistemin hizmetlerin iyileştirilmesini kolaylaştıracağını savunmaktadır (Çukurçayır 2002:35).
Kamunun serbest piyasa sistemi anlayışı içinde
yeniden yapılandırılması durumunda, kamu bürokrasilerinde görülen aşırı bürokratikleşme artık
kalmayacak ve işler verimlilik ilkesine göre yürüyecektir. Özel sektörün verimliliği ve kaliteyi artırıcı çabalarında itici güçlerden biri olduğu kabul
edilen müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
rekabetin, kamu yönetiminde söz konusu olmadığı kabul edilse bile, bu itici güç, kamu yönetiminde açıklık ve performans odaklılıkla sağlanabilir. Gün ışığında yönetim olarak da tanımlanan,
kamu yönetimindeki gizliliği mümkün olduğunca
daraltıp, halkın kamu işlemlerinden haberdar
olmasını, bu sayede kamu yönetiminin performansını ortaya koyan bilgilere ulaşması sağlanarak, önceden sağlıklı bir şekilde tespit edilecek
performans kriterleri ile kamu yönetimince gerçekleştirilen ve halkın bilgisine açılan sonuçları
karşılaştırmak seklinde tarif edebileceğimiz yeni
bir uygulama sonucunda, kamu yönetimi adeta
kendisiyle rekabet eder konuma gelebilecektir
(Dalbay 1999: 103).
Müşteri odaklılıkta örgütler, kaliteye önem vererek, dış müşterilerini mutlu ederken, iç müşterilerinin de kendi iş ilişkilerinde, davranışlarında
aynı mutluluğu yakalamalarını sağlamalarına fırsat vermektedir. Örgütler hiçbir zaman dış müşteri mutluluğunun çalışanlardan geçtiğini unutmazlar. Müşteri memnuniyeti, kamu yönetiminde “bugün git ne zaman istersem o zaman gel”
anlayışı yerine “maaşımı vatandaş ödüyor; vatandaşı memnun etmek için çalışmalıyım” anlayışının hâkim kılınmasıyla sağlanabilir. Bu yaklaşım,
hem müşterinin bürokrasi karsısındaki ikinci sınıf
insan konumunu değiştirerek vatandasın özgüvenini sağlayacak; hem de çalışanların yaptıkları is-
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•

•

•

ten gurur duymalarını ve işe yarama duygusuyla
motive edilerek kişiliklerinin gelişmesine katkıda
bulunacaktır (Göktürk ve Yılmaz 1999: 298).
Küreselleşen dünyada, iletişimin artmasıyla birlikte devletin müşterisi konumunda olan halk, kamu
yönetimindeki hantal, verimsiz ve etkin olmayan
işleyişi sorgulamaktadır. Batı ülkeleri, devletin yürüttüğü faaliyetlerde etkinliğini artıran ve özel sektörün kullanarak, başarısını kanıtladığı uygulamaları son yıllarda giderek daha fazla kullanmakta ve
başarılı da olmaktadır. Bu uygulamalar, Türk özel
sektöründe de başarı ile uygulanmakta ve benzer
başarılar kamu ve yerel yönetimlerden de beklenmektedir (Bedük ve M.F.B., 2003: 87).
Günümüzde yapılan özelleştirmeler sonucunda
birçok alanda devletle özel sektör yan yana hizmet vermektedir. Dolayısıyla devletin özel sektör
karşısında ayakta durabilmesi için özel sektörün
uyguladığı yöntemleri kullanmak zorundadır. Bu
yöntemlerden en önemlileri “müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yardımcı olacak kalite,
verimlilik, etkinlik gibi yöntemlerdir. Koşulsuz
müşteri memnuniyetini göz ardı etmenin riski
oldukça yüksektir. Araştırmalar; memnun olmayan müşterilerin % 96’sının bir daha aynı yerden
hizmet almadıklarını, hizmetten memnun kalmayan müşterinin bu memnuniyetsizliğinden en
az 9–10 kişiye daha bahsettiğini söylemektedir
(Alemdar. 1999: 180).
Müşteri odaklılık aynı zamanda, kamu hizmetlerine müşteri gözüyle bakabilmeyi, mevcudu tabu
kabul edip gelişmeyi engelleyen statükoculuğu
yıkan, yeni açılımlar ve gelişme imkânları sağlayan bir bakış açısının zihinlere yerleşmesini sağlar.
Müşteri istek ve beklentilerine odaklı çalışmak, küçük göllere hapis olmak yerine okyanuslarda yelken açmaya benzer, sürekli gidilecek bir liman yani
bir gelişme ve iyileştirme imkânı olduğu duygusunu uyandırır. Katılımla oluşan ve paylaşılan müşteri odaklı vizyon ve misyonun oluşturacağı coşku,
heyecan ve motivasyon, hem kamu çalışanlarının
hem de kamu hizmetlerinin sunulduğu kişilerde
daha etkin çalışma ve daha iyiyi ortaya koymak
için tüm potansiyellerini seferber etme, düşünme,
yeni fikirler oluşturma, özelde kamu mallarını genelde de tüm ülke kaynaklarını sahiplik duygusu
içinde koruma ve en verimli şekilde kullanma sonucunu doğurur (Dalbay, 1999:103-104).
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Sonuç olarak günümüzde basta liberaller olmak üzere bir kısım kesime göre artık kamu kesimi de serbest
piyasa sisteminin dayandığı temel ilkeler ve değerler
etrafında yeniden yapılandırılmalıdır. Kamu hizmetlerinden yararlananlar geleneksel kamu yönetimi
anlayışındaki gibi memnun edilmeye çalışılan birer
müşteri olarak görülmelidir. Ayrıca kamu sektöründe çalışanlar kamunun çıkarını düşünen bürokratlar
değildirler. Tıpkı piyasada olduğu gibi kendi çıkarını
maksimize etmeye çalışan rasyonel bireylerdir. Bu
nedenle kamu çalışanı da artık bürokrat değil, bir girişimci olarak düşünülmeli ve öyle davranmalıdır. Yani
karlılık ve verimlilik ilkelerine ya da daha geniş anlamıyla etkinlik ilkesine göre hareket etmelidir. Müşteriye sunulan seçenekler artırılmalı, daha etkin ve
ekonomik hizmet sunabilmek için, kamu kuruluşları
arasında rekabet ortamı yaratılarak kalite kontrolü
gerçekleştirilmelidir (Duman, 2006:80)
2.2. Müşteri Odaklılığın Kamuda
Uygulanmasının Sakıncaları
Müşteri odaklılığın kamuda uygulanması düşüncesi
de bazı kesimler tarafından eleştirilere uğramaktadır.
Bu eleştirilerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:
•

•

•

Kamu sektöründe neyin üretileceğine seçimlerde karar verilir, özel sektörde olduğu gibi para ne
üretileceğini belirleyemez. Çünkü devletin yurttaşa eşit yaşama olanakları sağlama işlevi, bütün
işlevlerin üzerindedir. Demokrasilerde, vatandaşın tercihleri ve gereksinimleri devleti yönlendirir. Yoksa devleti yönlendiren kâr güdüsü değildir
(Çukurçayır, 2002:37).
Kamuda müşteriler bir çeşitliliğin görünümüdürler. Bu çeşitlilik içerisinde hizmet kullanıcıları
ile vergi ödeyenler, merkezi yönetim, inceleme
ve denetim kurumları gibi çeşitli paydaşlar yer
almaktadır. Özel sektörde müşteriler genellikle
seçim yapabilirler ve burada hizmeti satın alırlar, ancak kamu sektöründe müşteriler ya çok az
seçim yaparlar ya da hiç yapmazlar. Dolayısıyla
müşteri memnuniyetinin ölçülmesi özel sektörde
kamu sektörüne göre daha kolay olmaktadır (Çukurçayır ve Eroglu, 2004: 46).
Kamu sektörü halen özel sektörden farklı işlev ve
amaçlara sahiptir. Kamu sektörünün amacı kar
elde etmek değil, halka adil bir biçimde ve kamu
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yararını gözeterek hizmet sunmaktır. Ayrıca, yerleştirilmeye çalışılan serbest piyasa mantığının
ögeleri olan, hizmet ve fiyatların piyasa ölçeğinde
saptanması, vatandaşların tüketici olarak görülmesi ve tüketicinin kamunun üretim kaynaklarını
yönlendirmesi, kamu örgütleri arasında da yarışmacılığın ve serbest piyasa ilkelerinin egemen
olması gibi düşünceler, daha çok serbest piyasa
çerçevesinde başarılı olanların çıkarlarını gözeten, onlara daha fazla seçenek sunmayı hedefleyen yaklaşımlardır. Temel eğitim hizmetlerinden
adil bir şekilde yararlanamayan ya da piyasaya
tüketici olarak giremeyecek düzeyde düşük geliri
olanların gereksinimleri ve istekleri ise kamusal
karar ve politika süreçlerinin dışında bırakılmaktadır. Ayrıca bu yeni anlayış, kamu yönetiminin
serbest piyasada öngörülebildiği ve istikrarı, eşitliği ve toplumsal adaleti artırıcı, kamu yararını
sağlayıcı politikaların etkisini göz ardı etmektedir
(Duman, 2006:81).
Özel sektörde kimin işin sahibi, kimin de müşteri olduğunun açık ve net olması; ancak kamu
sektöründe sahip ve müşterilerin net olarak belli
olmaması konusudur. Bu görüşe göre; vatandaş
vergiyi verirken kamunun sahibi, hizmet talep
ederken de kamunun müşterisidir. Memurlar
ise bir yandan vatandaşla kamu kurumu arasında “acente-aracı” görevi görürken diğer yandan
kamu hizmetlerinin müşterisidirler. Bu durum
kamu sektörü açısından vatandasın durumunu
tartışılır hale getirmektedir. Vatandaş gerçek anlamıyla kamunun sahibi mi yoksa müşterisi midir? (Tekinkuş ve Özgür, 1999:273).
Seçim dönemleri ve yüksek yöneticilerin sık değişimi gibi nedenler birçok kamu kurumunu kısa
dönemli düşünmeye ve hareket etmeye zorlamaktadır. Ayrıca, yıllık bütçe anlayışı da uzun
dönemli problemlere kısa süreli bakış açıları ile
bakmaya zorlamaktadır. Bunun sonucu ise, sürekli iyileştirme, çalışanların eğitimi ve müşteri
mutluluğunun sağlanması gibi konuların ihmal
edilmesi olmaktadır (Duman, 2006:82).
Özel sektörün küçük olmasından dolayı bürokrasinin düşük olması, ancak kamunun genişliğinden dolayı bürokrasinin fazla olması ve bürokrasinin de müşteri gibi bir olguya odaklanmasının
çok zor olması (Duman, 2006:82).
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Karnı aç olan, sağlık durumu kötü olan, eğitimsiz
olan vatandaş, özgür değildir. Parası olanın istediği gibi yaşadığı bir sistemde, bu özgürlüğü toplumun geri kalanına kim ya da hangi kurum sağlayacaktır? Tabii ki, ihtiyacı olana yardım etmesi
gerekli olan sosyal devlettir. Teorik olarak özgür
olan ama maddi yetersizlikten ötürü bu özgürlüklerini yaşam pratiğinde kullanamayan bireylere,
sosyal devlet sisteminde, gerekli temel olanaklar
devlet tarafından sağlanmalıdır (Saygılıoglu ve
Arı, 2003:46).
Özel sektör, arz ve talebe yönelik üretim yaparak
en çok miktarı hedeflemektedir. Aynı mantığın
kamu hizmetlerine uygulanması sakıncalı olacaktır. Örneğin sağlık ve eğitim hizmetleri gibi
kamu kuruluşlarının profesyonel hizmet sunduğu
alanlarda bu anlayış çok tehlikeli olacaktır. Gerçekten de talebin az olduğu bazı alanlarda bile
kamu hizmetlerinden yararlanmanın bazen kullanıcılara direkt maliyeti yoktur, ama ödemeyi
hizmetten yararlanmayan üçüncü bir parti, yani
vergi mükellefleri yapar. Buna ek olarak, kamu
otoritesinin varlığı bütün halka fayda sağlar ama
vergi mükellefi olan bireyler ödemede bulunur.
Bazı durumlarda da kullanıcılar arasında sınırlı
kaynakların dağıtımı konusunda seçim yapmak
zorunda kalınabilir (Balcı, 1999: 70).
Kamu kurumları, vatandaş ilişkisinin bir müşteri, özel şirket ilişkisinden ayrılması gerektiği göz
önüne alındığında, kamu kesimi tarafından sunulan hizmetlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak
oldukça zor olmaktadır. Hâlbuki Türkiye Cumhuriyet devlet olarak hem 1961 Anayasasında hem
de 1982 Anayasasında bir sosyal devlet olduğunu
kabul etmiş ve kişilerin sosyal durumlarını iyileştirmeyi, ulusal gelirin artırılması, sosyal güvenliğin sağlanması, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler,
konut gibi temel gereksinim olan hizmetlerin
devlet tarafından ücretsiz veya küçük ücret karşılığında sunulmasını üzerine almıştır (Çevik, 1998:
354).
Özel sektör yöntemlerinin kamuya uygulanması ile birlikte sorumlulukların artacağı ve daha
komplike hale geleceği korkusu kamudaki bürokratların ve yöneticilerin değişime direnç göstermelerin yol açmaktadır. Müşteri odaklılık ile
birlikte çalışanlar özellikle yeni takımlarda görev
alırlar ve sorumlulukları artar. Sorumluluk risk
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getirir ve çalışanların risk algıları artar. Bunun
sonucunda da kamu personeli tarafından yeniliğe, yeni durumlara karsı direnç başlar, böylece
müşteri odaklılık kamuda uygulanamaz hale gelir
(Duman, 2006:82).
3.VATANDAŞ / MÜŞTERİ ODAKLI
YAKLAŞIMIN KAMUDA UYGULANABİLİRLİĞİ
3.1. Kamudaki Değişimin Gerekliliği ve Zorluğu
Son yıllarda yaşanan gelişmeler, hem kamu yönetiminin işleyişinde hem de yönetim, vatandaş ilişkilerinde bir zihniyet devrimini beraberinde getirmiştir. Bu
zihniyet çerçevesinde vatandaş, kamu yönetiminin
sunduğu hizmetlerden pasif bir biçimde yararlanan
kişi olmaktan çıkarılmakta, kamu hizmetlerinin her
aşamasında söz söyleyebilen, kamu yönetimini her
düzeyde etkileyebilen “aktif vatandaş” konumuna
getirilmek istenmektedir. Aktif vatandaş idealine ulaşılmadan, günümüz kamu yönetimlerinin “katılımcı,
demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, yolsuzluklardan arınmış, etkili ve vatandaş gereksinimleri karşısında duyarlı” bir kamu yönetimine ulaşmaları güç
görünmektedir (TOBB, 2000: 108).
Vatandaşa yakınlık kavramı, yönetsel faaliyetlerin
başarısında dikkate alınan, amaca uygunluk, ekonomiklik ve hukuka uygunluğun yanı sıra dördüncü temel kriter olarak yükselen bir değer olmuştur.
Müşteri olarak vatandaş yaklaşımı, vatandaşın kamu
hizmetlerinden yararlanırken, özel sektörde olduğu
gibi, kamu sektöründe de ilgi görmesi ve vatandaşa
karşı kamu yönetiminin davranışlarının değişmesini
savunmaktadır. Bu yaklaşımın amacı, sadece kamu
yönetimini kar amacıyla hareket eden birimler haline
getirmek değil, bunun yanı sıra, özel sektör yönetiminin araçlarından yararlanmak suretiyle, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak ve vatandaşa etkin ve verimli hizmet sunmaktır (Çukurçayır,
2000: 44).
Kamu yönetimi mekanizmasının sağlıklı bir şekilde
işlemesi, toplumda meydana gelen değişim ihtiyacı
ve beklentileri, uluslararası düzeyde ortaya çıkan dönüşümü karşılamasına bağlıdır. Değişim ve dönüşüm
yeniden yapılanma çalınmaları ile gerçekleştirilir.
Kamu yönetiminde ortaya çıkan yeniden yapılanma-
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nın temel belirleyicisi yönetimde etkinliği ve verimliliği sağlamaktadır. Geleneksel bürokratik örgütleme,
yönetimin kronikleşen sorunlarının kaynağıdır. Etkin
ve verimli bir yönetim sistemi için özel sektör uygulamalarının kamuya uyarlanabilirliğini savunan yeni
kamu yönetimi anlayışı ihtiyaç duyulan paradigmanın
adıdır (Yalçın, 2011: IV).
Etkin müşteri ilişkileri sadece çalışanların bilgi ve becerilerine dayanmaz aynı zamanda çalışılan işletmenin
kültürüne dayanır. Faaliyette olan işletmeler incelendiği zaman çok az işletme gerçek anlamda müşteri odaklıdır. Bu nedenle, genellikle yapılmaya çalışılan var olan
bir işletmeyi müşteri odaklı hale getirmeye çalışmaktır.
Bu hiç de kolay olmayan bir dönüşümdür, bu dönüşüm
çok büyük kararlılık ve çaba gerektiren örgütsel bir
değişikliktir. Ayrıca, çalışanlar yıllardır yapmaya alıştıkları işlerinin değiştirilmesine büyük direnç göstereceklerdir. Bu dönüşüm bir gecede değil uzun dönemde
çok iyi planlanarak gerçekleştirilebilir. Müşteri odaklı
olmak hem zor, hem de her zaman düzenli ve planlı
değildir, çünkü insanların umutlarını, korkularını ve isteklerini işletme formülüne dönüştürmek kolay bir iş
değildir. Ayrıca, daha da önemlisi, insan davranışlarına
yönelik işletme ve mühendislik konularında öğretilenler müşteri odaklılık ile tam anlamayla çelişkilidir. Bu
tip güçlükleri aşmak için özellikle üst yönetimin tam
ve sürekli desteği çok önemlidir. Yönetim bu konudaki kararlılığını sadece dile getirmekle kalmamalı, aynı
zamanda uygulamaya da geçerek çalışanlarına yol
göstermeli ve örnek olmalıdır. En üst yönetimden en
alt yönetimine kadar tüm yöneticiler müşterilerle ilgili
tüm bilgilerin var olduğundan ve karar vermede kullanıldığından emin olmalıdır. Yöneticiler bu konuda kesin
kararlı olduklarını diğer çalışanlarla birlikte müşteri ziyaretlerine ve müşterilerle anketlere katılarak göstermelidir (Kağnıcıoğlu, 5-7).
3.2. Vatandaş Odaklı Yönetimin Gelişimi
Bilgi çağında kamu hizmeti anlayışının felsefi özünü
oluşturan müşteri odaklılık; küreselleşme ile birlikte
görülen bireycilik, girişimcilik, rekabetçilik gibi piyasa eksenli değerler çerçevesinde yeniden yapılanma
arayışlarının bir sonucudur (Saran, 2001: 43).
“Vatandaş odaklı yönetim” esasında işletme yönetimindeki “müşteri odaklı yönetim” anlayışının kamu-
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ya yansımasıdır. Kamuda kemikleşmiş bir yapı olan
bürokratik kültürün tahtını sallayan ve onun yerini alması hedeflenen bu yeni anlayış, teorik ve pratik olarak özel sektör yönetiminden esinlenmekte, ancak
“kar amacı gütmeyen” bir kamu yönetimi yapılanmasına hitap etmesinden dolayı bağımsız bir disiplin
oluşturmakta, kamu yönetiminin kendine özgü özelliklerini muhafaza eden ancak, işletme yönetiminde
uygulanan müşteri odaklı yönetim anlayışının teknik
ve ilkelerinden yararlanarak onları kamu yönetimi kalıbı içerisinde eriten, kar değil kamu hizmeti merkezli
ancak, bunu etkin-verimli-ekonomik ve kaliteli olarak
sunmaya çalışan bir nitelik arz etmektedir (Karataş,
2007: 83-84).
Gelişmekte olan ülkelerde kamusal gelirlerin kamusal hizmet taleplerinde görülen artışla aynı oranda
gerçeklememesi kamu kaynaklarının çok daha etkin,
yerinde ve ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmış, bu durum ise vatandaş/müşteri odaklı yönetim anlayışının gelişmesini sağlayan unsurlardan biri olmuştur. Artık devlet ne
üretirse vatandaş onu tüketir mantığı irrasyonel bir
yaklaşım tarzı haline gelmiştir (Yüksel, 2004: 3).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu sektöründe
kullanılması vatandaşların kamu yönetiminden daha
kaliteli hizmet talep etmesi, yönetimde açıklık ve
kamu hizmetinden yararlananların karar alma sürecine daha fazla katılmak istemesi gibi gelişmeler kamu
örgütlerini bu anlayışı benimsemeye yöneltmiştir
(Sezer, 2008: 148). Bu nedenle yeni yönetim anlayışı
hizmet sunum sürecini müşterilerin taleplerine daha
cevap verebilir hale getirmek için müşteri odaklı yönetim anlayışını benimsemiştir.
Kamu yönetiminde müşteri odaklı anlayış, geleneksel
yönetime ilişkin üretim ve hizmet anlayışının yeni temeller üzerinde kurulmasını gerektirmektedir. Buna
göre, performans arttırıcı bir model olan toplam kalite yönetiminin kamu kesiminde uygulanmasında,
özel kesimde mal ve hizmet üreten işletmelerdeki
yapılanma ile paralellik gösteren ilke ve uygulama
süreçleri benimsenmeli; bu kapsamda kamu hizmetini kullanan vatandaşlar ve üretimin değişik aşamalarındaki birimler müşteri olarak kabul edilmeli;
kaliteyi geliştirme ve müşteri odaklı hizmet sunumu
ortak amaçlar haline getirilmelidir. Ayrıca sürekli ge-
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lişme hedeflenmeli, büyük ölçekli örgütlenmeler terk
edilmeli, devletin temel görevleriyle ilgili olmayan
hizmetlerin sağlanması çeşitli sözleşmelerle alt işverenlere devredilmeli, takım çalışması teşvik edilmeli
ve performans değerlendirmede takım etkinlikleri
esas alınmalıdır. Müşteri odaklı yönetim yaklaşımıyla; merkeziyetçilik, uzmanlaşma ve kurallara sıkı bağlılık gibi niteliklere göre şekillenen kamu yönetiminin
geleneksel örgüt modeli esaslı, bir biçimde sorgulanmamakta, aksine sadece bu ilkelerin aşırı ölçüde dikkate alınması eleştirilmektedir. Böylece eski örgütsel
yapıdan tamamen bir kopuş değil, yönetim süreçlerinin adım adım iyileştirilmesi ve vatandaşlara yakınlık düzeyinin sürekli yükseltilmesi amaçlanmaktadır
(Eren, 2003: 68).
Müşteri ilişkileri yönetimi felsefesinin, sadece özel
sektör işletmelerine özgü bir uygulama olmadığı, kar
amacı taşımayan kamu işletmelerinde de çok kolay
uygulanabildiği, hatta bunun için bir gereksinim olduğu söylenebilir (Gönen, 2008:105)
3.3. Kamuda Müşteri İlişkileri
Yönetimi Uygulamaları
Kamu kurumları, özel sektör kurumları gibi birçok
müşteriye ve pazara hizmet vermektedir. Örneğin, ülkede eğitim hizmeti veren kurumlar, başta ilköğretim
ve lise öğrencilerine ve dolayısıyla onların ailelerine,
öğretmenlere ve diğer kurumlara çeşitli sebeplerle
eğitim hizmeti sunmaktadırlar. Burada önemli olan,
hizmet verilen pazarların veya müşterilerin bu kamu
kurumunun sunmuş olduğu ürün ya da hizmetlerden
ne kadar tatmin oldukları, çalışanlardan ne kadar ilgi
gördükleri, insanların bu işletmeleri, tekrar tercih
edip etmedikleridir. Çağdaş bireyler artık, kendilerine
hizmet veren kurumların daha aktif, daha hızlı, daha
açık, daha doğru ve daha az maliyetle çalışmalarını
istemekte ve beklemektedirler. Bu sebeple, kamu
kurumları, faaliyetlerini yerine getirirken, yüksek kalite, hız, verimlilik, rahatlık ve doğruluk gibi unsurları
göz önünde bulundurarak hizmet vermeleri ve yeni
pazarlama yaklaşımı olan Müşteri İlişkileri Yönetimi
uygulamalarını hayata geçirmeleri büyük bir önem
taşımaktadır (Gönen, 2008: 46).
Kamu kurumları tarafından üretilen mal ve hizmetlerden (sağlık, güvenlik, eğitim, savunma, teleko-
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münikasyon vb.) bireyler sıkça yararlanmaktadır.
Sosyo-ekonomik hayatın gelişmesine paralel olarak
toplumun devlet tarafından yürütülen faaliyetlerden beklentileri, giderek artış göstermektedir. Ancak, devletin bugünkü yapısı ile kendisinden beklenen hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmesi
mümkün olamamaktadır. İletişim olanaklarının gelişmesi ile birlikte, devletin müşterisi konumunda olan
vatandaş, kamu yönetimindeki yavaş, verimsiz ve
etkin olmayan iş akışını sorgulamaktadır. Özel sektörde görülen başarılı MİY uygulamaları, kamu ve yerel
yönetimlerce de uygulanması gereken yöntemlerdir.
Kamu örgütleri ile özel sektör işletmelerinin amaçları
birbirlerinden farklı olsa bile, bu örgütlerin amaçlarını
gerçekleştirmek için kullandıkları araçlar, birbirlerine
oldukça benzerdir. Ülkemizde halkın beklentilerine ve
ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanan kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması
ve etkinliğinin arttırılması çalışmalarına gereksinim
duyulmaktadır. Bu gereksinim ise, devlet yapısında
yeniden bir örgütlenme ve süreçlerde müşteri odaklı
bir yaklaşım gerektirmektedir (Ardıç, 1999: 1).
Kamu yönetiminde müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının başarıya ulaşmasında insan unsurunun
etkisi, göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu
anlamda, kamu görevlilerinin yetkin, yetenekli ve bilgili olmaları, etkin bir devlet idaresi için son derece
gereklidir. Ülkemizde personel reformu, şimdiye kadar genel bir kamu yönetimi reformundan bağımsız
olarak ele alınmış ve başarısızlığa uğranmıştır. Merkez örgütlenmesine ilişkin olarak, hangi birimlerin
kurulacağı saptanırken Bakanlıkların personel daire
başkanlıkları yerine, insan kaynakları yaklaşımının getirilmesi de uygun olmuştur. Böylece alışılmış memur
bakışı yerine, personeli önemli bir kaynak olarak gören anlayış da kamu yönetimine girmektedir (TESEV,
2004).
Vatandaşın, değişen ve gelişen yaşamsal beklentilerinin sürekli olarak yükselmesi; hizmet sunma maliyetlerinin teknolojilerin yardımı ile düşürülebilecek
olması; küresel rekabetin inanılmaz boyutlara ulaştığı dünyamızda, sağlıklı bir ekonomik gelişimin ne
denli önemli olduğunun açık bir göstergesidir. Böylesine yoğun bir ortamın en önemli köşe taşı, doğru
bilgiye en hızlı biçimde ulaşabilmek, hızlı ve doğru
kararlar verebilmektir. Kamunun, lokomotif görevini
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üstlenerek daha tutarlı, daha etkin ve daha güvenli
bir yönetim ve üretim altyapısını oluşturabilmek için,
karar süreçlerini desteklemesine ve yönlendirmesine
gereksinim duyulması, kamu kurumlarında teknolojinin etkin ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır
(Bilge, 2007: 575). Devlet kurumları da bu süreçte
faaliyetlerini, “e-devlet” kapsamına alarak hizmet
kalitesini iyileştirip performanslarını arttırmaya çalışmakta ve klasik devlet anlayışından uzaklaşıp, vatandaşlarına sadece mesai saatleri içinde değil, 7 gün
24 saat hizmet edebilen bir konuma gelmektedirler.
E-devlet, kamu hizmetlerinin elektronik erişim üzerinden verildiği, hizmet düzeyini artırarak faaliyetlerin elektronik ortama taşındığı, alımların elektronik
ortamda yapıldığı, karar destek sistemleri ile donatılmış bir devlet işletmesi anlayışıdır. E-devlet, vatandaşın devletle, devletin kendi kurumları ve özel kurumlar arasında ve devletlerin kendi aralarında var olan
bilgi akışı veya fiziksel etkileşimin dijital ortama taşınması için gerçekleştirilen girişimlerden biridir. Kısaca
e-devlet, vergi hesaplamasından ve onaylamasından,
her konuda bilgi alınmasına, vatandaşın iş takibine
kadar geniş bir yelpazede, devletin sunmakta olduğu
hizmetlerin tümünün elektronik ortama taşınmasıdır
(Tanrıkulu, 2002: 7).
Gelişen bilişim teknolojileri ve artan ihtiyaçlar, internet teknolojilerinin kullanılmaya başlamasından
sonra, bürokratik süreçleri de kaçınılmaz bir şekilde
“online” yaparak, maliyet ve zaman baskılarından
kurtulmayı sağlamıştır. Bürokratik işlemlerin internet
teknolojileriyle yapılması zorunluluğu, kuşkusuz toplumun devletten daha hızlı yanıt alma ihtiyacından
kaynaklanmaktadır. Özellikle sağlık, eğitim, hukuk,
vergi, belediye ve tapu kadastro işlemleri gibi, devletlerin kamusal faaliyet alanlarındaki bürokratik işlemlerin uzunluğu, kamu yönetimini e-devlet modelini
hayata geçirmeye yöneltmiştir. Bürokratik işlemlerin uzunluğunun yanında, toplumdaki hızlı değişime
ayak uydurabilmek, farklı ihtiyaçlara hızla yanıt verebilmek de, devletlerin çözmesi gereken en önemli
konuları arasında yerini almıştır (Gönen, 2008: 50).
Ülkemizde, e-devlet uygulamaları ile ilgili MERNİS
(Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) UYAP (Ulusal Yargı
Ağı Projesi) birçok proje, planlanma, sonuçlanma ve
uygulanma halindedir.
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4. KAMUDA MÜŞTERİ / VATANDAŞ
İÇİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

mutluluğu ve refahı için çalışması anlayışını ortaya
çıkarmaktadır (Saygılıoğlu ve Arı, 2003: 149).

Kamu yönetiminin en nihai amacı vatandaşına hizmet sunmaktır. Vatandaş, haklı olarak devletten bir
takım istek ve beklentilerde bulunur. Devletin de vatandasın bu istek ve beklentilerine cevap vermesi gerekir. Ancak devlet bu beklenti ve istekleri en iyi nasıl
karşılayacaktır? İşte burada karsımıza yeni bir kavram
ortaya çıkmaktadır. “Vatandaş odaklılık”.

“İdare ile vatandaş ilişkilerinde genellikle idare aboneye değer sunar, bunun karşılığında da vatandaş/
müşteri idareye bir bedel öder diye düşünülür. Ancak
idarenin aboneye sunduğu “değer” sadece “hizmet/
ürün” olmadığı gibi, abonenin idareye ödediği de
“bedel” sadece “para” değildir.
Vatandaşın kamu idaresinden beklediği değerler:

Vatandaş odaklılık, özel sektördeki müşteri odaklılığın
değişime uğrayarak kamuya yansımasıdır. Vatandaş
odaklılıkta devletin kendisine has özellikleri korunmakta, buna karsın müşteri odaklılığın unsurları olan
kalite, verimlilik, müşterinin isteklerini göz önünde
bulundurma gibi unsurlar kamuya adapte edilmektedir. Vatandaş odaklılık, kamusal sorumluluk ve
denetim anlayışına yeni bir boyut kazandırmaktadır.
Bu sayede vatandaş, geleneksel yönetim yapısı, hiyerarşik karakteri, müdahaleci niteliği ve hantallaşmış
bürokrasisiyle hızlı değişim sürecindeki ekonomik,
sosyal ve kültürel çevreye uyum sağlayamayan klasik
yönetim anlayışından farklı olarak, yönetimi ve hizmet kalitesini sorgulayacak ve taleplerinin karşılanması sürecinde aktif rol oynayacaktır. Bu bağlamda,
var olan kaliteye ilişkin sorunların çözümünde ve kalitenin artırılmasında etkili olacaktır. Vatandaş odaklı
bir kamu yönetimi, hem devletin vatandaşa, hem de
vatandasın devlete olan saygı ve güvenini artırmada
ve bu unsurların sürekliliğini sağlamada yararlı bir
araç görevini üstlenecektir (Duman, 2006: 129).
Kaliteli kamu hizmeti, günümüz toplumunda halkın
en önemli beklentilerinden biridir. Kamu sektöründen, özel sektörün başarılı uygulamalarında olduğu
gibi bir hizmet sunması beklenmektedir. Kamu kuruluşları özel işletmelerin ortaya koyduğu kalite ve
maliyet standartlarını tutturmak zorundadır. Kamu
hizmeti veren kuruluşların sadece hizmeti sunması
da günümüzde yeterli olmamakta bu hizmetlerin kaliteli, hızlı ve vatandaş memnuniyetini sağlayıcı olması da gerekmektedir (Sezer, 2008: 150).
Etkin devlet girişimlerinin temel felsefesi, artık vatandaşların devlete değil, devletin vatandaşa ve topluma
hizmet etmesi, onun hak ve özgürlüklerini güvence
altına alması, devletin ve tüm kurumların bireyin
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•
•
•
•

Hizmet veya ürünün kalitesi, fonksiyonları.
Satış sonrası hizmet.
Hizmet veya alışveriş esnasında yaşadığı bireysel
tecrübe (saygı, onurlandırılma, vb).
İdarenin veya ürünün vatandaşa aktardığı imaj
değeri.

Vatandaşın kamu idaresine ödediği bedeller:
•
•
•
•

Hizmete veya ürüne karşılık ödenen para.
Hizmete veya ürüne ulaşmak ya da satın almak
için harcanan zaman.
Hizmeti veya ürünü satın alıncaya kadar harcanan enerji (e-mail, telefon vs.).
Hizmet veya alışveriş tamamlanıncaya kadar abonede oluşan zihinsel ya da duygusal yorgunluk.”
(İstanbul Sanayi Odası, 2009: 14)

Kamu hizmetlerinde kalitenin arttırılması hizmet
standartlarının belirlenmesi ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerin iyileştirilmesi
amacıyla vatandaş/müşteri memnuniyetinin artırılması, kurumun iş ve işlemlerinin daha hızlı ve etkin
bir şekilde yürütülmesi ile yapılabilecek hataların
önüne geçilmesini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyaç
vardır.
Vatandaşın idareden beklediği değerleri maksimuma, vatandaşın idareye ödediği bedelleri ise minimuma indirmek için dünyada ve ülkemizde özellikle özel
sektörde alternatif bir takım metotlar uygulanmaktadır. Bu metotlar araştırılarak pilot uygulama çalışmaları yapılmalıdır.
Bu metotlardan bir tanesi, iş performansının ve müşteri memnuniyet seviyesinin sürekli olarak artırılması
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için iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeniden tasarlanması düşüncesine dayanan ve mükemmele yakın bir
seviyeye ulaşmayı hedefleyen yaklaşım olarak tarif
edebileceğimiz 6-Sigma’dır. Bir diğeri ise; sürekli iyileştirme anlamını taşıyan Japonca bir sözcük olan
Kaizen’dir. Kaizenlerin ana fikri ekip veya bireysel
olarak, insanın çevresinde, sorumlu olduğu alanlarda
sürekli küçük iyileşmeleri bulması ve uygulamasıdır.
(İstanbul Sanayi Odası, 2007: 7) Kamu idarelerinin
6-Sigma, Kaizen vb. metotlarını yeniden yapılanma
projeleri içerisine monte ederek uygulama imkanları
her zaman vardır.
Vatandaşa/müşteriye hizmet sunumunda kamu hizmetlerinin tamamlanma sürelerinin uzun olduğu,
bunun da genellikle gereksiz yazışma ve iş süreçleri
ile bilişim teknolojisinden yeterli derecede yararlanılamamasından kaynaklandığı görülmektedir.
Bilgisayar yazılımları ve teknolojilerinin olağanüstü
geliştiği günümüzde idareler bu konulara gereken
önemi vermelidir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin
sunumunda sürenin azaltılması konusunda gereksiz
yazışmaların kaldırılması, iş süreçlerinin azaltılması
çalışmaları ile yeniden yapılanma faaliyetlerine öncelik verilmeli, mevcut personelin aktif katılımı mutlaka
sağlanmalıdır. Aynı işlemleri yapan diğer kamu idarelerinde vatandaşa sunulan hizmetlerin talep edilme
sıklığı, başvuruda istenilen belgeler ile bu hizmetlerin
tamamlanma süresi araştırılarak, iyi uygulama örneklerinden yararlanılmaya çalışılmalıdır. Değişimden
korkmamalıdır. İdareler zaman ve şartlara uygun yapılanmaları, zorunluluk olmadan uygulamaya geçirmelidir. Ancak kamu kurumlarında yeniden yapılanma ve değişimi sağlama projelerinin hem riskli, hem
de çok zor olacağı unutulmamalıdır.
Türk kamu bürokrasisinde sorumluluktan kaçma, sorumluluğu yayma, otoriteyi kendinde toplama ve tek
adam olma, kararlarda gecikme, bürokratik sabotaj
gibi olumsuz bürokratik davranışların adeta bir gelenek haline gelmesi kamu hizmetlerinde toplam kaliteyi ve onun en önemli felsefesi olan müşteri odaklı
anlayışın benimsenmesini engellemektedir. (Sezer,
2008:158). Kamu hizmetlerinin sunumunda en etkin
rolü üstlenen, halka en yakın ve halkla iç içe olan yerel yönetimlerdir. Bu nedenle tüm bu olumsuzlukları
öncelikle aşması gereken yerel yönetimler olmalıdır.
Genel olarak vatandaşlarımızın kamu kurumlarına
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yönelik şikayetlerinin büyük bölümünün, hatalı yapılan iş ve işlemlerden daha çok, kaba muamele, ilgisizlik ve kendilerine hitap edilirken kullanılan uygunsuz
kelimelerden kaynaklandığı görülmektedir. Vatandaşların personelden beklediği çoğu zaman biraz ilgi ve
güler yüzdür. Bu noktada özellikle vatandaşa hizmet
sunumunda görevli personel işini çok iyi bilmeli, iyi
yapmalı ve gerektiği zaman da iyi anlatmalıdır. Görevli personel işini iyi bilmezse, daha başlangıçta birçok
problemin oluşması kaçınılmaz olmaktadır. Bilinmesi
gereken konulardan birisi de, kamu hizmeti sunumunda başvuruda istenilen belgelerin dayanağı mevzuattır. İşini ve başvuruda istenen belgelerin yasal
dayanağını iyi bilmeyen bir personel tabii ki hizmet
sunumunu düzgün ve zamanında da yapamayacaktır.
Çözümlenmesi mümkün olmayan bir problemin de
niçin çözülemediğini anlatamayacaktır. Vatandaşlar
kamu hizmetinin nasıl yürütüldüğü, kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının neler olduğu ve hatalı
işlem yapılması sonucunda bu işlemin nasıl düzeltileceği konularındaki bilgilere kolaylıkla ulaşabilmelidirler. Kamu idareleri bu nedenlerle, hizmeti sunan
personele, konuya tam hakim olabilmeleri için, yapılan iş, üretilen hizmet ile mevzuat hükümleri başta
olmak üzere hizmet içi eğitimler vermeli, nitelikli personel sayısı arttırmalıdırlar.
Hizmetten yararlanan müşteriler ya da vatandaşlar,
yönetim mekanizmasından yeterince hizmet alamadıklarında ve işlerini kısa sürede sonuçlandıramadıklarında, önlerindeki engelleri aşmak için aracılara
başvurmaktadırlar. Ülkemizde aracılık kurumu, özellikle üst düzey yöneticilere yönelik olarak oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Aracılık kurumunun
temel aktörleri ise, politikacılar ile iş takibini meslek
edinmiş kişiler olmaktadır Bu anlayış, hizmetlerden
yararlanan vatandaş ya da müşterilere hizmetlerin
eşit bir şekilde ve kalitede sunulamaması sonucunu
doğurmaktadır (Sezer, 2008: 160).
Şikâyetler, bir sorunun bir daha yaşanmaması için
yöneticilerin uyarılmasıdır. Bir anlamda yetersizliklerimizin ortaya konulmasıdır. Şikâyetler sayesinde yanlışlıklarımızı görür, düzeltir, aksaklıkların giderilmesi
için gerekli tedbirleri alabiliriz. Yapılan araştırmalara
göre “yirmi yedi şikâyetten sadece birinin iletilmesi”,
bize gelen bir sorunun aslında yirmi yedi kat daha büyük olduğunu ortaya koymaktadır. “Memnun müşteri
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memnuniyetini beş kişiye, memnun olmayan müşteri
memnuniyetsizliğini yirmi bir kişiye aktarmaktadır.
Ayrıca müşteri tutmak için bir birim, yeni müşteri için
beş birim, kaybedilmiş müşteriyi kazanmak için ise
on beş birim harcama yapmak gerekiyor.” (TELEKOM,
2002: 48,55,56). Bu araştırma dikkate alınarak özellikle hizmet yoğun çalışan yerel yönetimler ve bağlı
idarelerinde vatandaş/müşteri memnuniyetinin en
üst düzeyde sağlanmasına çalışılmalıdır.
Kamu hizmetlerini, mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli esneklik sağlanarak, mümkün olduğu kadar vatandaşların hizmet ve beklentilerine göre belirlemeli ve uygulaması sağlanmalıdır. Vatandaş beklentilerini öğrenmek ve sunulan hizmetlerin nasıl algılandığını saptamak amacıyla da, halkla ilişkiler birimleri
aracılığıyla araştırmalar, anketler vb yapılmalıdır.
Hizmet sunumu performansı ile müşteri memnuniyet seviyesinin sürekli olarak arttırılması için yukarıda
özetle alınan somut önerilere uygun hareket edilmesi
ve alternatif çalışmalar üzerinde yoğunlaşılması ilgili
kamu idarelerine katkı sağlayacaktır.
5. KAMUDA VATANDAŞ/MÜŞTERİ ODAKLI
YAKLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kamu yönetimindeki yönetim kalitesinin arttırılması,
hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kamusal hizmetlerin sunumunda saydamlık sağlanması, işyerlerini ve sivil toplum kuruluşlarını da içerecek
biçimde vatandaşın hem politika oluşturmada, hem
de uygulamada doğrudan doğruya devreye alınması, devlete duyulan güvenin ve idarenin saygınlığının
geliştirilmesi, hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi gibi
konulardaki endişelerini giderecek girişimleri ön plana getirmektedir. Bu bağlamda, vatandaş odaklı bir
kamu hizmeti anlayışı, etkin bir devletin tesisinde
operasyonel bir zorunluluk olarak bütün güncelliğini
korumaktadır (Saygılıoğlu ve Arı, 2003: 148).
Kamu yönetiminde küreselleşmenin, gelişen ve değişen teknolojinin, değişen ve artan vatandaş taleplerinin etkisiyle, kamu hizmetlerinin anlamında ve
sunum biçimlerinde değişim yaşanmıştır. Çünkü bilgi
toplumu olma yolunda ilerleyen küresel dünyada,
hiçbir ülkenin geçmiş kalıplar içinde devam etmesi düşünülemez. Yeniden yapılanma ve AB’ye uyum
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süreci çerçevesinde ülkemize bu yönde dönüşümler
yaşanmaktadır. Reform çabaları liberalizm ve yeni
yaklaşımlar sonucu oluşan yeni koşullar, kamu hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğe yönelinmesi
gerekliliğini ortaya koymuştur. Çünkü devlet var olan
yapısı ile hantal ve verimsiz olarak algılanmaya başlanmıştır. Devletin rolünün değişmesi de kamu hizmet sunumunda farklılaşmayı getirmiştir. Yeni yaklaşımların etkilediği yeniden yapılanma daha saydam,
katılımcı, vatandaş odaklı, bilgi edinme hakkına sahip, alternatif hizmet sunum yöntemlerinin var olduğu, yerelleşme ve yetki devrinin uygulandığı, sonuç
odaklı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, verimli ve
kaliteli hizmet sunumu temel amaç olarak oluşmuştur (Yalçın, 2011:120-121).
Bilindiği gibi Başbakanlığın koordinasyonunda, kamuda bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme
çalışmaları yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalarla,
hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirket ya da sivil toplum kuruluşları); hızlı, kaliteli, basit ve en düşük maliyetle hizmet sunulması ile
kamu idarelerinin etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş güvenine dayanan ve şeffaf bir yönetim oluşturmaları hedeflenmektedir.
Bu amaçla, kamu idareleri hizmet sunumunda; yetki
devri, hizmet sunumu için istenen belgelerin azaltılması, kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların gözden geçirilerek hizmet sunum sürecinin kısaltılması,
kamu hizmet standartlarının tespit edilerek vatandaşa
duyurulması gibi hususlar üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Günümüzde vatandaş için kamu hizmetinin kalitesi
ve zamanında yapılmasının, hizmet için ödenen paradan daha önemli bir hale geldiği unutulmamalıdır. Bu
nedenle kamu idarelerinin başarısı vatandaşın istediği hizmetin, yerinde, zamanında ve kaliteli bir şekilde
sunulması olarak değerlendirilmelidir.
“Müşteri/vatandaş odaklı bir kamu yönetiminin oluşturulmasında kullanılabilecek temel göstergeler, şöyle sıralanabilir:
•

Belli bir hizmet alabilmek için gidilmesi gereken
idari birim sayısı ya da kamu kurumlarına kolay
erişebilme düzeyi,
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•
•

•

•

Talep edilen belli bir kamusal hizmet için geçen
bekleme süresi,
Kalite düzeyinden ya da erişme niteliğinden
tatmin olmayan vatandaşların, başka bir kamu
kurumuna gitme olanağının derecesi; ya da bir
hizmeti değişik yerlerden temin etme hakkının
tanınma derecesi,
Vatandaşların kamu kurumlarına uğramadan,
elektronik olarak hizmete erişme ve işlemlerini
bilişim teknolojileri aracılıyla bitirme derecesi
(Saygılıoğlu ve Arı, 2003:148-149).
Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına
güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak;
kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş
ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Bakanlar Kurulu’nun 2009/15169 sayılı
kararı ile 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmelik; kamu hizmetlerinin başvuru yapılan
ilk kademede, vatandaşa en yakın yerde ve elektronik
ortamda sunulması, vatandaşın bilgilendirilmesi, hizmet standartlarının oluşturulması, başvuru sahibinden
bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar vb. konularda
kamu idarelerine çeşitli sorumluklar yükleyerek, idarelere, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idari, teknik ve hukuki düzenlemeleri bu
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde
gerçekleştirmeleri zorunluluğunu getirmiştir. Bu süre
ise 31.01.2010 tarihi itibariyle dolmuş bulunmaktadır.
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre getirilen yenilikler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

Vatandaş kamu hizmetini kendisine en yakın yerden alabilecek.
Vatandaş talep ettiği hizmeti hangi personelin
yerine getirmekle yükümlü olduğunu bilecek.
Hizmetler elektronik ortamda sunulacak. Vatandaş, başvurusunu elektronik ortamda yapabilecek, yaptığı başvuruyu takip edebilecek ve sonucunu elektronik ortamda görebilecek.
Vatandaş, başvurusuyla ilgili tam olarak bilgilendirilecek. Gerekçesiz biçimde “bugün git yarın
gel” şeklindeki kötü alışkanlıklar terk edilecek.
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•
•

Vatandaşın talep ettiği hizmetin hangi şekilde ve
hangi sürede yerine getirileceği önceden açıklanacak.
Özürlülerin kamu hizmetine erişimi için her türlü
kolaylık sağlanacak.
Gereksiz belge istenilmeyecek; vatandaş beyanına güven esas alınacak.
İş sınavlarında göreve başlama anına kadar belge
istenmeyecek.
İdare, kendisinde bulunan belgeleri vatandaştan
istemeyecek.
İstenen belgenin aslının sunulması halinde idare,
bu belgenin suretini aslına uygun olduğu şeklinde onaylayıp başvuru yapılan işlem sürecinde bu
belgenin suretini kullanacak.
Elektronik ortamda erişimi mümkün olan belgeler başvurandan istenmeyecek.
Başvurandan adli sicil kaydı istenmeyecek, adli sicil beyanının doğruluğunu idare kontrol edecek.
İşlemin yapılması ile ilgili olarak gerekli olan belgeler tek tek ve açık biçimde sayılacak, uygun görülen diğer belgeler gibi keyfiyet içeren ifadelere
yer verilmeyecek.
İdare sunduğu hizmete ilişkin olarak form oluşturacak ve bu formu internet üzerinden paylaşıma
açacak.
Başvurularda anında giderilebilecek türden eksiklikler varsa başvuranın bu eksikliği derhal gidermesine imkân tanınacak, bu tür eksikliklerden dolayı işlemler geciktirilmeyecek.
Başvuru anında anlaşılamayan türden eksiklikler
varsa başvuranlara bu eksikliği gidermek amacıyla bildirimde bulunulacak; bu tür eksiklikler nedeniyle işlem geciktirilmeyecektir.
Başvurusuyla ilgili alındı belgesi almak isteyenlere gerekli imkân sağlanacak.
Başvurular hizmet standartlarında belirtilen sürede sonuçlandırılacak.
Reddedilen işlemlerde, ret gerekçesi başvuranlara bildirilecek.
Başvuranlara, tesis edilen işlemler hakkında hangi mercilere ve hangi sürede itiraz edebilecekleri
bildirilecek.

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık İle Bazı Kuruluşlara Ait 170
Adet Yönetmelik’de değişiklik yapılmıştır. Yine ilgili
yönetmelik kapsamında bazı kamu idareleri kendi iç
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yönetmeliklerini yeniden düzenlemiş, birçok kamu
idaresi de sunduğu hizmetlerin envanteri ile hizmet
standartları tablolarını hazırlayarak internet sitelerinde yayımlamışlardır. E-devlet entegrasyonu çalışmaları ise devam etmektedir.
Yine bu kapsamda; belediyeler veya bağlı kuruluşlar
tarafından yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinin basitleştirilmesi, su ve kanalizasyon hizmetlerinde bürokrasiyi azaltıcı tedbirlerin alınması ve
e-belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan, Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik 03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili yönetmelikte; başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin hususlar, gerçeğe aykırı belge
verilmesi veya beyanda bulunulması, su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin verilerin elektronik ortamda
tutulması hakkında, ilgili maddelerde düzenlemeler
yapılmış olup, geçici 1 inci madde ile “Belediye ve
bağlı kuruluşlar, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî
düzenlemeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirileceği” hükme bağlanmıştır.

yönetimini kar amacıyla hareket eden birimler haline
getirmek değil, bunun yanı sıra, özel sektör yönetiminin araçlarından yararlanmak suretiyle, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak ve vatandaşa etkin ve verimli hizmet sunmaktır. Bu ise hiç de
kolay olmayan bir dönüşümdür.
Ülkemizde uygulamaya konulan yönetmelikler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları merkezi ve yerel düzeyde düzenlemelerini yapmıştır. İşlerliğin ve düzenli
uygulanabilirliğinin sağlanması denetim mekanizmasının kurulması, vatandaşların bu yönde bilinçli olması ve idarenin devamı sağlayabilirliği yönündeki uyumuna bağlıdır. Merkezi ve yerel düzeydeki kurum ve
kuruluşların hazırladıkları kamu hizmet standartlarında belirledikleri hizmetlerin aksayan şekilde ve belirlenen zaman aşılarak, gerçekleşmesi halinde ortaya
çıkan düzensizliğin yönetim tarafından perdelenmeden gereğinin yapılması gerekir. Kamu hizmetlerinin
hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir
şekilde yerine getirilmesini sağlamak, hemen hemen
bütün kamu idarelerinin, özellikle de yerel yöneticilerin ana hedefleri arasındadır. Kamu idaresinin başarısı, vatandaşa istediği hizmeti, mevzuat hükümleri
çerçevesinde yerinde, zamanında ve kaliteli bir şekilde sunmaktan geçmektedir.

Ülkemizde uygulamaya konulan yönetmelik ile ilgili
kamu kurum ve kuruluşları merkezi ve yerel düzeyde
düzenlemelerini yapmıştır. İşlerliğin ve düzenli uygulanabilirliğinin sağlanması denetim mekanizmasının
kurulması, vatandaşların bu yönde bilinçli olması ve
idarenin devamı sağlayabilirliği yönündeki uyumuna
bağlıdır. Merkezi ve yerel düzeydeki kurum ve kuruluşların hazırladıkları kamu hizmet standartlarında
belirledikleri hizmetlerin aksayan şekilde ve belirlenen zaman aşılarak, gerçekleşmesi halinde ortaya
çıkan düzensizliğin yönetim tarafından perdelenmeden gereğinin yapılması gerekir (Yalçın, 2011:121).

Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu
hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük
maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla çıkarılan yönetmelik hükümlerinin görünürde değil de, gerçekten uygulamaya geçirilmesinin sağlanması, kamu hizmetlerindeki hız ve kaliteyi
arttıracak, işlemleri basitleştirecek, bürokrasiyi azaltacak ve maliyetleri düşürecek, bunun sonucunda
da vatandaş şikayetlerinin azalmasına veya ortadan
kalkmasına da katkıda bulunacaktır. Günümüzde vatandaş için kamu hizmetinin kalitesi ve zamanında
yapılması, hizmet için ödenen paradan daha önemli
bir hale geldiği unutulmamalıdır.
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YOLSUZLUK
ALGILAMA İNDEKSİ:
TÜRKİYE VE ÜLKELER
GENEL ANALİZİ

A. Yolsuzluk
Yolsuzluğun genel kabul görmüş bir tanımı olmamakla
birlikte değişik tanımları yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu
yolsuzluğu; “Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma”,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), “kamu
gücü, görevi ve otoritesinin özel çıkarlar için rüşvet, şantaj, nüfuz kullanma, adam kayırmacılık, hile, sahtekârlık
ve zimmete para geçirme yollarıyla kötüye kullanılması” olarak tarif eder. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı
(USAID) ise “kamu görevinin özel çıkarlar için suiistimal
edilmesi” olarak tanımlar.
Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk
Sözleşmesi’nin 2. maddesinde, yolsuzluk, “bir kişinin
görev veya davranışlarının yasalara uygunluğunu bozan
rüşvet veya yasadışı bir menfaatin dolaylı veya doğrudan talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul
edilmesi” şeklinde açıklanmaktadır.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü, yolsuzluğu sadece kamu
gücüyle sınırlamaz ve “herhangi bir görevin özel çıkarlar
için kötüye kullanılması” olarak tanımlar. Dünya Bankası tarafından kullanılan en yaygın ve basit tanımına göre
ise, yolsuzluk “kamu görevinin özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılmasıdır”. Bütün bu tanımlamalardan, yolsuzluğu kamusal veya özel güç, görev ve kaynakların kişisel çıkarlar için kötüye kullanılması diye tarif edebiliriz.
B. Yolsuzluk Algılama İndeksi
Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International), 1995 tarihinden beri ülkelerle ilgili olarak Yolsuzluk (Rüşvet) Algılama İndeksi (Corruption Perceptions
Index-CPI) yayınlamaktadır. İndeks birçok bağımsız ve
güvenilir kuruluşlar tarafından yapılan anketler ile uzman ve akademisyenlerin elde ettikleri yolsuzluk verilerine dayanılarak hazırlanmaktadır.

Kerem YEŞİLYURT
İç Denetçi, CGAP,
T.C. Dışişleri Bakanlığı
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İndeks, Syracuse Üniversitesi, Dünya Bankası, Gallup
Şirketi, Dünya Rekabet Edebilirlik Yıllığı, Siyasal ve Ekonomik Risk Danışmanlığı, Asya ve Afrika Kalkınma Bankaları ile Dünya Ekonomik Forum gibi 13 bağımsız araştırmacı grubun konuya ilişkin hazırlamış oldukları bilgi
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ve araştırmalardan derlenerek Gottingen Üniversitesi
tarafından hazırlanmaktadır. İndeks, ülkelerdeki yolsuzluğu değil yerli ve yabancı akademisyenler, iş adamları,
siyasi analist ve risk analiz uzmanlarının çeşitli ülkelerdeki rüşvet olgusunu nasıl algıladıklarını ölçmektedir.
Yolsuzluk Algılama İndeksi (YAİ), ülkeleri, kamu görevliler
ve politikacılar arasında var olduğuna inanılan yolsuzluğun derecesine göre sıralamaktadır. İndeks, yolsuzluğun
en az algılandığı ülkeye 10 üzerinden en yüksek ve en çok
algılandığı ülkeye ise en düşük puanı (YAİ puanı) verilerek hazırlanmaktadır. 10 puan yolsuzluğun o ülkede hiç
görülmediğini, 0 puan ise yolsuzluğun o ülkenin tüm politikacı ve kamu görevlilerine bulaştığını göstermektedir.
En düşük puanı alan ülke yolsuzluğun en yüksek olduğu ülke değil, yolsuzluk algısının en yüksek olduğu ülke
olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, A ülkesinin YAİ
puanı 4; B ülkesinin 6 ise, A ülkesinde yolsuzluk oranı B
ülkesine daha yüksektir anlamından ziyade A ülkesindeki yolsuzluk algısı B ülkesine göre daha yüksel olarak değerlendirilmelidir. Yani akademisyen, siyasetçi, iş adamı
ve analistlere göre A ülkesinde, B ülkesine göre daha
fazla yolsuzluk yapılmaktadır.
YAİ tamamen objektif kriterlere göre hazırlanmamakla
beraber, yolsuzluk algılamasının ölçüldüğü sağlam bir referans kaynağı olarak kabul edilmekte ve akademisyen ile
uzmanlar tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır. Hatta
bazı ülkeler hangi ülkeye hangi yolla yardımda bulunulacağına karar verirken YAİ puanlarını dikkate almaktadırlar.
C. Ülkeler Değerlendirmesi
Yolsuzluk Algılama İndeksi 1995 yılından beri her yıl
yayınlanmaktadır. İlk yıllarda yetersiz ve sağlıksız veri
nedeniyle pekçok ülke indekste yer almamış ve ağırlıklı
olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yer verilmiştir. Ancak yıllar geçtikçe indekse dahil edilen ülke sayısı
artmış ve 1995 yılında 44 olan ülke sayısı 2012 yılında
174 ülkeye ulaşmıştır. Bu çalışmada, YAİ’de ilk ve son
sıralarda yer alan ülkeler ile ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ekonomiler ve Türkiye
dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
Tablo-1 ve Tablo-2 incelendiğinde; 1995-2012 yılları arası
YAİ’ye göre İskandinav ülkeleri (Finlandiya, Danimarka,
İsveç ve İzlanda) ile birlikte Yeni Zelenda, Kanada, Singapur ve İsviçre yolsuzluk algılamasının en az olduğu ülkeler olarak dikkat çekmektedir. Sözkonusu dönemde Yeni
Zelenda ve Finlandiya 8, Danimarka 7, İzlanda 2, İsveç ve
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Singapur 1’er defa YAİ’nin en üstünde yer alarak yolsuzluk algısının en az olduğu ülkeler olarak tespit edilmiştir.
Bu ülkelerin demokrasinin yerleşik olduğu, yönetimde
hesap verebilirlik anlayışının benimsendiği, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlandığı ülkeler olduğu görülmektedir.
Bu ülkeler, en az yolsuzluk algısı olan ülkeler arasında hep
ilk sıralarda yer almışlardır. Ancak İzlanda 2010 yılında 11,
2011’de 12 ve 2012 yılında ise 11. olmuştur. İzlanda’nın
YAİ’de gerilemesinin önemli sebeplerinden biri ülkenin
2008’de büyük bir ekonomik krize girmesi ve İzlanda Başbakanının 12 Ekim 2008 tarihinde ülkesinin iflasını açıklaması olarak değerlendirilebilir.
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi ekonomik
olarak gelişmiş ülkeleri incelediğimizde, bu ülkelerin genel
olarak ilk 10’dan sonra gelen ülkeler olduğunu yani yolsuzluk algısının düşük olduğunu değerlendirebiliriz. Bu ülkeler
içinde Almanya ve İngiltere’nin diğer üç ülkeye göre YAİ
puanının daha yüksek, dolayısıyla yolsuzluk algısının daha
düşük olduğunu görmekteyiz. İlk yıllarda ilk 20 içinde yer
almayan Japonya’nın 2006 yılından itibaren YAİ puanı artarak ilk 20 içinde yer aldığı görülmektedir. Fransa ise genel
olarak YAİ’de ilk 20 dışında yer almaktadır. Tablo-2 yolsuzluk algısının Japonya’da son yıllarda azaldığını, Fransa’da
ise arttığını göstermektedir. Dünyanın en büyük ekonomisi
ABD ise YAİ’ye göre ilk 15-20 ülke arasında yer almakla birlikte ekonomik krizin etkisiyle puanı düşerek 2010’da 23,
2011 yılında ise 24. sırada yer almıştır.
Yolsuzluk algısının yüksek olduğu ülkeleri incelediğimizde ise; çoğu Afrika ve az gelişmiş ülkelerin yer almadığı
ilk yıllarda Pakistan, Bangladeş gibi Asya ülkeleri, Venezüella, Paraguay, Kolombiya, Bolivya ve Honduras gibi
Güney Amerika ülkeleri ile Kenya, Nijerya, Kamerun ve
Tanzanya gibi Afrika ülkeleri son sıralarda yer almışlardır. Brezilya, Endonezya, Rusya ve Çin gibi günümüzün
gelişmekte olan büyük ekonomiye sahip ülkeleri de
YAİ’ye göre gerilerde yer almışlardır. Yine Bosna Savaşının etkisiyle Avrupa ülkesi olan o zamanki adıyla Yugoslavya 1999 ve 2000 yıllarında son sıralarda yer almıştır.
İndekse dahil edilen ülke sayısı arttıkça yolsuzluk algısının yüksek olduğu ülkeler de çeşitlenmeye başlamıştır.
Siyasi istikrarsızlık ve iç savaşın olduğu ülkeler ile ekonomik açıdan az gelişmiş ülkeler 2000’li yıllardan sonra
indekse girmeye başlamıştır. Örneğin Haiti 2002, Irak ve
Myanmar 2003, Sudan 2004, Somali 2005, Afganistan
2007 ve Kuzey Kore 2011 yılında YAİ’de yer almaya başlamıştır. Bu ülkeler yolsuzluk algısının en yüksek olduğu
ülkeler olarak indekste yer almaya başlamışlardır.
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D. Türkiye Değerlendirmesi
Türkiye her yıl Yolsuzluk Algılama İndeksinde yer almıştır. Tablo-1’de görüldüğü gibi 1995 yılında 4,1 puan ile 41
ülke arasında 29.sırada yer almıştır. Daha sonraki yıllarda puanı düşen Türkiye, indekse dahil edilen ülke sayısı
arttıkça sıralamada gerilemeye başlamıştır.1996-2006
yılları arasında 3,1 ile 3,8 aralığında değişen puanlar
almıştır. 2007 yılında puanı artmasına rağmen ülke sayısı arttığı için sıralamada gerilemiştir.2007 yılından günümüze Türkiye’nin puanı hep 4’ün üzerinde olmuştur.
Bugüne kadar en düşük puanı 3,1 ile 2003 yılında, en
yüksek puanı ise 4,9 ile 2012 yılında elde etmiştir.
Yolsuzluk Algılama İndeksine göre, Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 1995 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Yunanistan ve İtalya’nın, 1996 yılında ise İtalya’nın önünde yer
alan Türkiye, 1997 yılında Rusya hariç indekste yer alan
Avrupa ülkelerinin tamamının gerisinde yer almıştır.
1998 yılında ise Bulgaristan, Rusya, Ukrayna ve Yugoslavya gibi Avrupa ülkelerinin üzerinde olan Türkiye; Ürdün, Tunus, Namibya, Zimbabve, Jamaika, Fas, Çin ve
Zambiya gibi ülkelerin altında yer almıştır. 1999’da Belarus, Letonya, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Ukrayna, Moldova gibi Doğu Avrupa ülkelerini geride bırakırken, Kosta Rika, Moğolistan, Zimbabve, Fas, Jamaika ve
El Salvador gibi ekonomik olarak Türkiye’nin gerisinde
olan ülkelerin arkasında kalmıştır.
2000 ve 2001 yıllarında Rusya, Hırvatistan, Bulgaristan, Slovakya, Letonya ve Romanya’nın üzerinde yer almıştır. Ancak Botsvana, Fas, Tunus, Namibya gibi Afrika ülkelerinin
gerisinde kalmıştır.2002 yılında ise sadece Rusya, Romanya
ve indekse ilk kez dahil edilen Arnavutluk’un üzerinde yer
almış, buna karşın birçok az gelişmiş Afrika, Asya ve Güney
Amerika ülkesinin gerisinde kalmıştır. 2003’de ise en düşük
puanı ile en kötü derecesini alan Türkiye 77. sıra ile Ermenistan, Lübnan ve Filistin’in bir sıra üzerinde yer alabilmiştir. Türkiye’nin puanının düşerek sıralamada gerilemesinde
2001 yılında yaşanan ağır ekonomik kriz etkili olmuştur.
2004’de Sırbistan, Makedonya, Rusya ve Romanya hariç
bütün Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmış, 2005 yılında ise
bu dört ülkeye ilaveten Hırvatistan ve Polonya’nın üzerinde yer almıştır.2006’da puanını yükselten Türkiye Polonya,
Hırvatistan, Çin ve Brezilya gibi ülkeleri geride bırakmış,
2007 ve 2008 yıllarında da birkaç doğu Avrupa ülkesi ile
birlikte Çin ve Brezilya ve Meksika’nın üzerinde yer almıştır.
2009 yılında ise aralarında İtalya, Hırvatistan ve
Yunanistan’ın da bulunduğu 18 Avrupa ülkesinin,
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2010’da ise 5’i AB üyesi olmak üzere toplam 20 Avrupa ülkesinin üzerinde yer almıştır. 2011 yılında 6 AB ülkesini geride bırakan Türkiye; 2012 yılında 4,9 puan ile
bugüne kadarki en yüksek puanını alarak, 2 AB ülkesi
(Çek Cumhuriyeti ve Letonya) ile aynı puanı paylaşmış,
6 AB ülkesini (İtalya, Yunanistan, Hırvatistan Slovakya,
Romanya ve Bulgaristan) geride bırakarak 174 ülke arasında 54. sırada yer almıştır.
1995-2012 yılları arası genel bir değerlendirme yapılırsa, Türkiye Yolsuzluk Algılama İndeksinde, Rusya, Çin,
Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi ekonomik olarak
büyük ülkeleri, Ukrayna, Beyaz Rusya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Arnavutluk ve Makedonya
gibi eski Doğu Bloku ülkeleri ve son yıllarda da İtalya,
Yunanistan, Hırvatistan ve Slovakya gibi AB ülkelerinin
önünde yer almıştır. Başkabir deyişle, Türkiye’deki yolsuzluk algılaması bu ülkelerden daha düşük çıkmıştır.
Bununla birlikte Şili, Uruguay ve Kosta Rika gibi Güney
Amerika ülkeleri, Malezya, Tayvan ve Güney Kore gibi
Asya ülkeleri ile Botsvana, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve
İsrail hep Türkiye’nin önünde yer almışlardır.
E. Sonuç
Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından her yıl açıklanan
Yolsuzluk Algılama İndeksi, ülkelerin yolsuzluk derecesini ölçen mutlak bir değer olmamakla birlikte yerli ve yabancı iş
adamı, akademisyen ve uzmanların ülkelerle ilgili yolsuzluk
algısını yansıtması bakımından önemli bir veridir. Bilimsel
makalelerde, devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından
ülkelere yapılacak yardım ve yatırımlar ile ülkelerle yapılan anlaşmalarda, indeks önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır.
İndeks, yolsuzluğun demokrasi, yoksulluk ve mali saydamlıkla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.
Ekonomik olarak gelişmiş, yönetimlerinde hesap verebilirliği yasal düzenlemelerle sağlamış demokratik ülkeler
indekste ilk sıralarda yer alırken, az gelişmiş, karar alma
mekanizmalarında şeffaflığın olmadığı, demokrasinin
tam yerleşmediği ülkeler son sıralarda yer almışlardır.
Türkiye son yıllarda puanını yükseltmeye başlamış, birçok
AB üyesi ülkeler dahil birçok Avrupa ülkesi ile Brezilya,
Çin, Rusya ve Hindistan gibi büyük ekonomileri geride bırakmıştır. Ancak 5’in üzerinde hiç puan alamayan Türkiye
birçok, az gelişmiş ülkenin gerisinde kalarak Yolsuzluk Algılama İndeksinde genelde orta sıralarda yer almıştır. Bu
da Türkiye ile ilgili yolsuzluk algısının düşmesi açısından
ülkemizin kamuda mali saydamlığı ve hesap verebilirliği
sağlayacak yeni yasal düzenlemelere ihtiyacı olduğunu
göstermektedir.
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1
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3

4

5

12

13

15

18

21

29

37

38

39

40

41

Yeni Zelenda

Danimarka

Singapur

Finlandiya

Kanada

İngiltere

Almanya

ABD

Fransa

Japonya

TÜRKİYE

Brezilya

Venezuela

Pakistan

Çin

Endonezya

Ülke Sayısı

Sıra

Ülke

1995

41

Ülke Sayısı

1,9 Nijerya

2,2 Pakistan

2,3 Kenya

2,6 Bangladeş

2,7 Çin

4,1 TÜRKİYE

6,7 Fransa

7,0 Japonya

7,8 ABD

8,1 Almanya

8,6 İngiltere

8,9 Kanada

9,1 Finlandiya

9,2 İsveç

9,3 Danimarka

9,5 Yeni Zelenda

Puan Ülke

1996

54

53

52

51

50

33

19

17

15

13

12

5

3

3

2

1

Sıra

54

Ülke Sayısı

0,7 Nijerya

1,0 Bolivya

2,2 Kolombiya

2,3 Rusya

2,4 Pakistan

3,5 TÜRKİYE

7,0 Japonya

7,1 Fransa

7,7 ABD

8,3 İngiltere

8,4 Almanya

9,0 Kanada

9,1 Yeni Zelenda

9,1 İsveç

9,3 Finlandiya

9,4 Danimarka

Puan Ülke

52

51

50

49

48

38

21

20

16

14

13

5

4

3

2

1

Sıra

52

Ülke Sayısı

1,8 Kamerun

2,1 Paraguay

2,2 Honduras

2,3 Tanzanya

2,5 Nijerya

3,2 TÜRKİYE

6,6 Japonya

6,7 Fransa

7,6 ABD

8,2 Almanya

8,3 İngiltere

9,1 İzlanda

9,2 Yeni Zelenda

9,4 İsveç

9,5 Finlandiya

9,9 Danimarka

Puan Ülke

1998

85

84

83

81

81

54

25

21

17

15

11

5

4

3

2

1

Sıra

85

Ülke Sayısı

1,4 Honduras

1,5 Tanzanya

1,7 Yugoslavya

1,9 Paraguay

1,9 Kenya

3,4 TÜRKİYE

5,8 Japonya

6,7 Fransa

7,5 ABD

8,2 Almanya

8,7 İngiltere

9,3 Kanada/İzlanda

9,4 İsveç

9,5 Yeni Zelenda

9,6 Finlandiya

10,0 Danimarka

Puan Ülke

1999

99

99

Ülke Sayısı

1,8 Nijerya

1,9 Yugoslavya

2,0 Ukranya

95

98

2,0 Azerbaycan

2,0 Angola, Endonezya

3,6 TÜRKİYE

6,0 Japonya

6,6 Fransa

7,5 Almanya

8,0 ABD

8,6 İngiltere

9,2 Kanada

9,4 İsveç

9,4 Yeni Zelenda

9,8 Danimarka

10,0 Finlandiya

Puan Ülke

95

95

54

25

22

18

14

13

5

3

3

2

1

Sıra

2000

90

89

87

87

85

50

23

21

17

14

10

5

3

3

2

1

Sıra

90

Ülke Sayısı

1,2 Bangladeş

1,3 Nijerya

1,5 Uganda

1,5 Endonezya

1,7 Kenya

3,8 TÜRKİYE

6,4 Fransa

6,7 Japonya

7,6 Almanya

7,8 ABD

8,7 İngiltere

9,2 Singapur

9,4 İzlanda

9,4 Yeni Zelenda

9,8 Danimarka

10,0 Finlandiya

Puan Ülke

2001

91

90

88

88

87

54

23

21

20

16

13

4

4

3

2

1

Sıra

91

2002

Ülke Sayısı

0,4 Bangladeş

1,0 Nijerya

1,9 Parguay

1,9 Madagaskar

2,0 Angola

3,6 TÜRKİYE

6,7 Fransa

7,1 Japonya

7,4 Almanya

7,6 ABD

8,3 İngiltere

9,2 Singapur/İsveç

9,2 İzlanda

9,4 Yeni Zelenda

9,5 Danimarka

9,9 Finlandiya

Puan Ülke

Tablo-1: Yolsuzluk Algılama İndeksine göre 1995-2003 yılları arası değerlendirilen ülke sayısı ve ülkelerin puan ve sıralaması

1997

1,7 Myanmar

1,7 Angola, Azr, Kamerun

1,7 Gürcistan, Tacikistan

3,2 TÜRKİYE

6,3 Fransa

7,1 Japonya

7,3 ABD

7,7 Almanya

8,7 İngiltere

9,3 Singapur

9,4 Yeni Zelenda

9,5 Danimarka

9,5 İzlanda

9,7 Finlandiya

Puan Ülke

102

Ülke Sayısı

102 1,2 Haiti

101 1,6 Parguay

98

98

98

64

25

20

18

16

10

5

4

2

2

1

Sıra

2003

3,1

6,9

7,0

7,5

7,7

8,7

9,4

9,5

9,5

9,6

9,7

Puan

133

133 1,5

131 1,6

131 1,6

125 1,8

125 1,8

77

23

21

18

16

11

5

3

3

2

1

Sıra
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67

68

3

5

11

15

17

22

24

77

142 1,7 Kongo, Kenya

142 1,7 Pakistan, Paraguay 152 2,1 Kongo, Sudan

144 1,6 Somali, Sudan

146 1,5 Tacikistan

146 1,5 Angola

İzlanda

Singapur

İngiltere

Almanya

ABD

Fransa

Japonya

TÜRKİYE

Çad

Myanmar

Nijerya

Bangladeş

Haiti

Ülke Sayısı

3

146

Ülke Sayısı

3,2 TÜRKİYE

6,9 Fransa

7,1 Japonya

7,5 Almanya

8,2 ABD

8,6 İngiltere

9,3 Singapur

9,5 Danimarka

9,5 Yeni Zelenda

3,5 TÜRKİYE

6,3 ABD

7,1 Fransa

7,3 Japonya

7,7 Almanya

8,7 İngiltere

9,4 Singapur

9,5 Danimarka

9,6 Yeni Zelenda

9,6 İzlanda

60

20

18

17

16

11

5

4

1

1

1

Sıra

159

Ülke Sayısı

159 2,0 Haiti

152 2,1 Myanmar

3,8 TÜRKİYE

7,3 ABD

7,4 Fransa

7,6 Japonya

8,0 Almanya

8,6 İngiltere

9,4 İsveç

9,5 Singapur

9,6 Finlandiya

9,6 Danimarka

163

Ülke Sayısı

58

23

18

18

16

14

5

4

İsviçre

4,6 TÜRKİYE

6,9 Fransa

7,3 ABD

7,3 Japonya

7,7 İngiltere

7,9 Almanya

9

9,2 İsveç

9,3 Singapur

9,3 Danimarka

9,3 Yeni Zelenda

Puan Ülke

180

Ülke Sayısı

180

Ülke Sayısı

180 1,0 Somali

178 1,3 Afganistan

178 1,3 Myanmar

177 1,6 Irak

178 1,5 Myanmar

177 1,4 Sudan

4,4 TÜRKİYE

6,9 Fransa

7,5 ABD

7,7 İngiltere

7,7 Japonya

8,0 Almanya

9,0 İsveç

9,2 Finlandiya

9,2 Singapur

9,3 Yeni Zelenda

9,4 Danimarka

Puan Ülke

2010

4,4 TÜRKİYE

6,8 Fransa

7,1 ABD

7,6 İngiltere

7,8 Japonya

7,9 Almanya

9,2 Singapur

9,2 İsveç

9,3 Finlandiya

9,3 Danimarka

9,3 Yeni Zelenda

Puan Ülke

180

Ülke Sayısı

180 1,0 Somali

2011

61

25

24

16

14

14

5

4

2

2

1

Sıra

4,2 TÜRKİYE

7,0 Fransa

7,1 ABD

7,8 İngiltere

8,0 Japonya

8,0 Almanya

9,2 Singapur

9,3 İsveç

9,4 Finlandiya

179 1,6 Sudan

178

Ülke Sayısı

178 1,1 Somali

183

Ülke Sayısı

183 1,0 Somali

183 1,0 Kuzey Kore

175 1,5 Afganistan, Myanmar 181 1,5 Afganistan

172 1,6 Özbekistan

0,8

0,8

0,8

1,3

1,5

4,9

7,1

7,3

7,4

7,4

7,9

8,7

8,8

9,0

9,0

9,0

Puan

174

174

174

174

171

170

54

22

19

17

17

13

5

4

1

1

1

Sıra

2012

9,4 Yeni Zelenda

9,5 Danimarka

Puan Ülke

172 1,6 Sudan, Türkmenistan 179 1,6 Myanmar

56

25

23

20

17

15

4

4

1

1

1

Sıra

179 1,3 Afganistan, Myanmar 176 1,4 Kuzey Kore

178 1,4 Irak

176 1,5 Özbekistan, Sudan

176 1,5 Turkmenistan

61

24

19

17

17

14

5

3

3

2

1

Sıra

2009

175 1,7 Haiti

163 1,8 Somali, Myanmar 180 1,4 Somali

160 1,9 Irak

160 1,9 Haiti

156 2,0 Tanzanya

4,1 TÜRKİYE

7,2 Fransa

7,3 Japonya

7,5 ABD

7,8 İngiltere

8,4 Almanya

9,3 Fin./İsviçre

9,3 Singapur

9,4 İsveç

1

1

Yeni
Zelenda

9,4

4

Sıra

9,4 Danimarka

Puan Ülke

175 1,7 Afganistan 176 1,5 Irak

64

20

19

17

16

12

4

4

1

1

1

Sıra

2008

Tablo-2: Yolsuzluk Algılama İndeksine göre 2004-2012 yılları arası değerlendirilen ülke sayısı ve ülkelerin puan ve sıralaması.

152 2,1 Guinea, Irak

2007

9,6 Yeni Zelenda

Puan Ülke

152 2,1 Bangladeş, Çad 156 2,0 Özbekistan

65

25

20

18

16

10

5

4

2

2

9,7 Finlandiya

Danimarka

9,6 Finlandiya

1

2

9,7 İzlanda

Yeni Zelenda

Puan Ülke

1

Sıra

Finlandiya

Puan Ülke

2006

Sıra

2005

Ülke
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STRATEJİK YÖNETİM
DÜŞÜNCESİNİN
EVRİMİ

Stratejik yönetim, “etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünüdür.” Bu
yaklaşımda, üst düzey yönetimden, belirsizlik durumlarında karar verilmesine ve problemin çözülmesine
imkân tanıyan stratejileri belirlemesi ve gerekli eylemleri gerçekleştirmesi beklenir. Kökdemir’e göre
(2003), geleceğe yönelik tahminlerde bulunma ve alternatifler arasından seçim yapma durumlarında karar verme davranışı ortaya çıkar. Alınan kararların da
rasyonel olması ve soruna çözüm getirmesi beklenir.
Ancak, alınan kararların beklenen faydayı sağlamaları
için aynı zamanda karşılaşılan durum ve oluştukları
çevreyle uyumlu olmalıdırlar. Todorov’a göre (1977)
çevreyle uyum içerisinde olan her davranış rasyoneldir. Ayrıca, Martinez’e (1998) göre, problem çözme
“sonucun belirsiz olduğu durumlarda, doğru sonuca
ulaşmak için yapılan bilişsel arayış(tır).” Bu makalenin amacı, stratejik yönetim anlayışının geliştiği ortamı ve bu anlayışın kamu yönetimi açısından neyi
ifade ettiğini genel hatlarıyla ortaya koymaktır.
Stratejik yönetim yaklaşımının daha iyi anlaşılabilmesi için, kamu yönetiminde yaşanan evrimleşmeye
yüzeysel biçimde de olsa değinilmesinde fayda görülmektedir. Bu minvalde, siyaset ve idare kavramları
üzerinden, devletin nasıl yeniden icat edildiği ve reformist yaklaşımların nasıl geliştiği de ifade edilmeye
çalışılacaktır. Bu gelişim sürecinin bilinmesinin, stratejik yönetim düşüncesinin ortaya çıkışının anlaşılabilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Alper BİLGİÇ
Subay,
Jandarma Genel Komutanlığı

2013/11

Kamu yönetiminin evrimleşme süreci, düşünce okullarını temel alan bir sınıflandırmayla, klasik/geleneksel okul (Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol, Luther Halsey Gulick, Leonard Dupee White, Paul Henson Appleby, William Franklin Willoughby…), neoklasik okul (Elton Mayo, Herbert Alexander Simon,
Dwight Waldo…), modern okul (Joan Woodward,
James D. Thomson, Burns ve Stalker, Lawrence ve
Lorsch, Peter M. Senge…) ve neo-modern okul (Janet
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V. Denhardt, Robert B. Denhardt…) şeklinde bir ayrıma tabi tutulabilir. Ancak, bu düşünce okullarının,
birbirlerinden katı bir şekilde ayrılan ardışık dönemlerde yaşanıp geçmiş akımlar olmadıkları ve etkilerini diğer zaman dilimlerinde de gösterebildikleri hatırda tutulmalıdır. Örneğin, Elton Mayo’nun öncülük
ettiği kabul edilen, insan ilişkileri hareketinin ortaya
koyduğu, çalışanlar arasındaki ilişkileri dikkate alma
ve alınan kararlara katılmalarını sağlama yaklaşımı
modern yönetim anlayışının da unsurları arasında
yer almaktadır. Ayrıca, durumsallık yaklaşımına göre,
içinde bulunulan duruma uygun bir çerçeve içinde,
farklı yönetim yaklaşımları kullanılabilecektir. Bu bağlamda, konunun akışına göre, bu bilim insanlarından
bazılarının çalışmalarından bahsedilecektir.
Kamu Yönetimi ve Siyasetin Ayrımı
Üzerine Düşünceler
Thomas Woodrow Wilson (1887), “Yönetimin İncelenmesi” adlı makalesinde, “devletin işlerini kolaylaştıracak, işlerini özel teşebbüsten farklı kılacak,
teşkilatını kuvvetlendirip arıklaştıracak, görevlerini
sadakatle taçlandıracak bir idare ilminin varlığını haklı kılacak tek sebebin,” gün geçtikçe daha güç anlaşılır
ve karmaşık hale gelen devlet görevlerinin, aynı zamanda sayıları da bir hayli arttığından, her gün devletin başarması istenen bu şeylerin nasıl yapılması
gerektiği konusundan kaynaklandığını ifade etmiştir.
Frank Johnson Goodnow (1900), “Siyaset ve Yönetim” adlı eserinde, siyaset ve idarenin ayrılabilir iki
alan olduğunu savunmuştur. Kısacası, kamu yönetimini bir bilim olarak ortaya koyarak, bu alanda öncülük etmiş olan Thomas Woodrow Wilson ve Frank
Johnson Goodnow, siyaset ve idareyi ayrılabilir iki
alan olarak ele almışlardır.
Ancak, Paul Henson Appleby (1945), “Büyük Demokrasi” adlı kitabında, kamu kesimini özel sektörle kıyaslayarak, siyaset ve idarenin birbirinden ayrılamayacağını savunmuştur. Herbert Alexander Simon (1967)
ise, “İdari Davranış” adlı eserinde, siyaset-yönetim
ayrımı yerine değer-gerçek ayrımını ortaya koymuş
ve siyaseti değerlerin, yönetimi ise gerçeklerin belirlediğini öne sürmüştür. Ayrıca, Simon (1946), “İdaredeki Atasözleri” adlı makalesinde, Luther Halsey
Gulick başta olmak üzere bazı yönetim bilimcilerin,
POSDCORB şeklinde tanımladıkları yönetimin temel
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işlevleri için, iş bölümü (uzmanlaşma), iş eşgüdümü
(denetim alanı, tek efendi, teknik verimlilik) ve basamaklılık (liderlik, temsil, işlevsel tanım) şeklinde ifade edilen yönetimin temel ilkelerini, her zaman tersi
söylenebilecek atasözlerine benzeterek eleştirmiştir.
Dwight Waldo (1948), “İdari Devlet” adlı kitabında,
kamu idaresinin siyasi değerlerden uzak bir sosyal
bilim olarak ele alınması düşüncesini eleştirmiştir.
Dwight Waldo (1990), “Bürokrasi ve Demokrasi: Uzlaşmayanı Uzlaştırmak” adlı makalesinde, Thomas
Woodrow Wilson ve Frank Johnson Goodnow’un ortaya koyduğu siyaset ve idarenin ayrılabilirliği yönündeki düşünceyi eleştirerek, kamu yönetiminin gerçek
dünyadaki sorunları çözmeye çalışarak, zamanımızın
siyaset kuramının yaratılmasına önemli seviyede katıldığı yönündeki görüşü savunmuştur.
Yeni Kamu İdaresinden Yeni Kamu
Yönetimine: Devletin Yeniden İcadı
H. George Frederickson’a (1980) göre, Dwight
Waldo’nun “çalkantılı zaman” olarak tanımladığı
1960’ların sonunu ve 1970’leri kapsayan dönemin
bir ürünü olarak nitelendirdiği, devlet yapısındaki
büyüme ve o dönemde yaşanan krizler sonucunda,
dönemin kritik sorunlarına uzak kaldığı düşünülen
“Kamu İdaresi”nin yerine, değerleri ve etiği 1970’lerin önemli meseleleri olarak ele alan “Yeni Kamu
İdaresi” anlayışı ortaya konmuştur. Kamu kesimi açısından, Max Weber’in bürokrasi ve John Maynard
Keynes’in ekonomi teorilerinin 21. asrın koşullarında eskisi gibi işlev göremediği düşüncesini doğuran
şartların, politikacıları reform hareketlerine zorladığı
değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda, devletin
küçülerek güçlenmesi şeklinde ifade edilebilecek,
“Yeni Sağ” ve “Neo-liberal” yaklaşım ortaya çıkmıştır. Ancak, bu yaklaşımlar sosyal kaygıları bir kenara
bırakmakla eleştirilmişlerdir.
David Osborne ve Ted Gaebler (1992), “Devletin Yeniden İcadı” adlı eserlerinde, bürokratik model yerine
girişimci eylemlerin gerekliliğine işaret ederek, kamu
idarelerinin, işletme yönetimi benzeri tekniklerle yeniden yapılandırılması ve yönetilmesi fikriyle, “Yeni
Kamu Yönetimi” nin çerçevesini çizmişlerdir. Bu yaklaşımda, “kürek çekme, dümeni tut” anlayışıyla, sonuç
yönelimli kamu yönetimi vurgulanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, söz konusu yaklaşımdan etkilen-
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diği bilinen Başkan Clinton (1993) döneminde, federal
devletin işleyiş biçimini yeniden yapılandırmak için çalışılırken, “Ulusal Performans Gözden Geçirmesi”nde
federal eylemler gözden geçirilmiş ve reformist bir
yaklaşımla işletme yönetimi tekniklerinin, kamu kesiminde yol gösterici olacağı varsayımıyla, kamu yönetiminde kullanılabileceği savunulmuştur. Robert B.
Denhardt (2003) ise, ortaya koyduğu “Yeni Kamu Hizmeti” sınıflandırmasında, katılımcı yönetim modelinin
yeni biçimi olarak, bürokrasi-şirket-STK üçlüsüne dayalı yönetişim anlayışını savunmaktadır.
Nihayetinde, tüm bu devleti yeniden keşfetme çabalarının, birer örgüt olarak kamu idarelerinin nasıl
yönetilmeleri gerektiğine dair fikirleri, belirsizliğin
hüküm sürdüğü ortamlarda istendik sonuçlara ulaşabilmek için alınması gereken kararları ve yapılması
gereken eylemler için nasıl bir yolun izlenmesi gerektiğine dair görüşleri etkilediği değerlendirilmektedir.

jik yönetim düşüncesinin gelişmesine katkı sağlayan
bilim insanlarından ve ortaya koydukları kavramsal
katkılardan kısaca bahsetmenin faydalı olabileceği
değerlendirilmektedir.
Peter Ferdinand Drucker (1954), “Yönetim Uygulaması” adlı eserinde, yöneticinin amaç ve görevlerini
tanımlayarak, “hedeflerle yönetim” kavramını ortaya
koymuştur. Hedeflerle yönetim yaklaşımı, tüm örgütün aynı hedeflere yönelik çalışmasını sağlamak ve
söz konusu hedeflere ulaşmak için yönetenler ve çalışanlarca ne yapılması gerektiğini belirlemek için izlenen bir süreç şeklinde özetlenebilir. Ancak, belirlenen
hedeflere ulaşmada, faaliyet gösterilen ortamın değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Değişimin
yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çeken Drucker
(1969), “Devamsızlık Çağı” adlı eserinde, yeni teknolojileri, ekonominin küreselleşmesini, çoğulculuğun
artmasını ve bilginin yayılmasını devamsızlığın kaynağı olarak tanımlamıştır.

Stratejik Yönetim Düşüncesi
Günümüzde, stratejik yönetim, özel veya kamu kesimi
ayrımı yapılmaksızın uygulanmaktadır. Stratejik yönetim, “strateji planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını planlanan
bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü
yapısal ve motivasyonel tedbirlerin alınarak yürürlüğe
konulmasını, daha sonra da stratejilerin uygulanmadan önce, amaçlara uygunluğu açısından bir defa daha
kontrol edilmesini kapsayan ve işletmenin üst düzey
kadrolarının faaliyetlerini ilgilendiren faaliyetler toplamı” olarak tanımlanmaktadır. Üst düzey yönetimin bir
fonksiyonu olması, gelecekle ilgili olması, örgütü bir
sistem olarak görmesi, örgütsel amaçlarla toplumsal
çıkarları bağdaştırması ve alt kademe yöneticilerine
rehberlik etmesi stratejik yönetimin özellikleridir.
Barca (2009), stratejik yönetim düşüncesinin, tarihsel şartlarla birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;
düşüncelerin ortaya çıktıkları çevresel koşulların bir
ürünü olduğunu, tarihsel akış içinde ilerleyen düşüncelerin yeni stratejik anlayışlar getirdiğini, oluşan yeni
stratejik anlayışların stratejinin nasıl geliştirilmesine
yönelik yaklaşımların değişiminin gözlenebildiğini,
hiçbir düşünce mükemmel olmadığından önceki düşüncenin eksikliklerini giderdiğini ve kendi sınırlılıklarını gösterdiğini ifade etmiştir. Bu kapsamda, strate-
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Alvin Toffler (1970), artan değişim hızı yönündeki
eğilimi tanımladığı, “Gelecek Şoku” adlı eserinde, artan değişim hızı nedeniyle, sosyal ve teknik olguların
yaşam döngüsünün gitgide kısaldığından bahisle, insanların, bu değişim hızını kontrol etmeyi öğrenmezlerse, büyük bir uyumsal çöküşe mahkûm olduklarını
savunmuştur. H. Igor Ansoff (1972), stratejik yönetim
kavramını ilk kez kullanan kişi olarak kabul edilmektedir. Ansoff, giderek karmaşıklaşan bir çevrede çalışan firmalar için stratejik planlama ihtiyacını ortaya
koymuştur. Bu bağlamda, ihtiyaç duyulan söz konusu
stratejik planlamanın aşamaları; amaçların belirlenmesi, örgüt ve çevre analizi, stratejik alternatiflerin
belirlenmesi, stratejilerin değerlendirilmesi ve strateji seçimi olarak sıralanabilir.
Ayrıca, Toffler (1980), “Üçüncü Dalga” adlı eserinde, üçüncü dalganın, değişimin sonucunda “bilgi
toplumu”na dönüşen, hizmet sektörünün gelişimi ile
tanımlanan, medeniyetin üçüncü aşaması olduğunu
vurgulamıştır. Bu kapsamda, yaşanan devamsızlık çağında, uyumsal çöküşü önleyebilmek için, kamu idarelerinin, hizmet hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak
stratejilerin belirlenmesi gerekir.
Strateji geliştirme sürecinde, daha isabetli kararlı alabilmek için stratejinin farklı tanımlarını dikkate almak
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fayda sağlayacaktır. Bu bağlamda, Henry Mintzberg
(1988), beş tip strateji tanımlamıştır; bilinçli ve tasarlanan bir süreç ürünü olarak strateji bir plandır (strategy
as plan), rakibin alt edilebilmesi için yapılması gereken
manevraları belirleme işi olarak strateji bir manevra
kabiliyetidir (strategy as ploy); örgütün faaliyet gösterdiği çevredeki yerini belirleyen bir özelliği yansıttığı için
strateji bir konumdur (strategy as position); düşünceleri tutarlı davranışlara dönüştüren eylemlerin akışındaki bir desen olarak strateji bir modeldir (strategy as
pattern); örgütün gücünü ve zayıflığını ortaya koymak
amacıyla örgütün içine bakma anlayışı olarak strateji
bir bakış açısıdır (strategy as perspective).
Richard Pascale (1990), sürekli değişimin, işletmelerin kendilerini sürekli olarak yeniden icat etmesini, yapılandırmasını gerekli kıldığını öne sürmüştür.
Howe (1993), “Kurumsal Strateji” adlı eserinde,
“stratejik yönetim ve stratejik yönetim sürecinin, örgütün ne yapması gerektiği ve nereye gitmesi gerektiği hakkında kararlara ulaşılmasıyla ilgili” olduğunu
ifade etmiştir. Bu bağlamda, Yeni Kamu Yönetimi
yaklaşımına uygun olarak, bir işletme gibi ele alınan
kamu idareleri, sürekli değişimin etkisiyle yeniden
yapılandırılırken stratejik yönetim sürecinden faydalanılmalıdır.
Adrian Slywotzky’nin (1996), “Değer Göçü” olarak
tanımladığı ve iş çevrelerindeki koşullarda ve beklentilerde yaşanan değişimler, “müşteriler için anlam ifade eden ve bunlara sahip olan işletmelere kârlılık ve
rekabet üstünlüğü kazandıran değerlerin bir işletmeden diğerine ya da bir sektörden diğerine kayması”nda
yansıtıldığından, değer yaratma fikrinin değişimlerle
uyumlu olarak güncelleştirebilmesi için bu değişimlerin ve değerlerin iyi analiz edilmesi gerekir.
Clayton Cristensen (1997), “Yenilikçinin İkilemi” adlı
eserinde tanımladığı, mevcut durumu geliştiren
“sürdüren yenilikler”in aksine, mevcudu değiştiren ve yeni değer yaratan bir kavram olan “bozucu
yenilikler”in yaşandığı şartlarda başarılı olabilmek
için, yöneticilerin, çevrede meydana gelen değişimi
takip etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, örgütlerin, iç ve dış yeterliklerini oluşturmaları ve geliştirmeleri gerekmektedir. David J. Tecee, G. Pisano ve A.
Shuen (1997), “Dinamik Yetenekler ve Stratejik Yönetim” adlı makalede, hızlı biçimde değişen çevrelerde,
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iç ve dış yeterlikleri oluşturma yeteneği çerçevesinde, kaynak temelli stratejik yönetim anlayışını ortaya
koymuşlardır.
Charles Handy (2000) ise, hem bireylerin hem de toplumların, değişimin olumsuzluklarını giderebilmek
ve değişimden mümkün olduğunca yararlanabilmek
için, değişim gerçeğini kabul etmelerinin ve değişimi
anlamaya çalışmalarının gerekliliğini savunmaktadır.
Ancak, sürekli değişim ortamı, örgütler için belirsizlik
yaratmaktadır. Moynihan’a göre (2005), üç tür belirsizlik vardır; “aslî belirsizlik,” “stratejik belirsizlik” ve
“kurumsal belirsizlik.” Aslî belirsizlik, karşılaşılan sorun hakkında bilgi eksikliği veya kesin olmayan aşırı
bilgi yükü nedeniyle oluşur. Stratejik belirsizlik, ağbağları oluşturan aktörlerin “stratejik otonomilerini”
belli seviyede korumaları nedeniyle oluşur. Kurumsal
belirsizlik ise; kendi algılamaları, kuralları ve hedefleri
olan, farklı tip örgütlerden oluşan aktörlerin koordine
çabasından kaynaklanır. Stratejinin amacı, belirsizlik
ortamında, belirlenen amaçlar doğrultusunda verilen
kararlarla, istenilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktır. “21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları” adlı eserinde, Drucker (1999), “strateji, bir işletmenin amacı
doğrultusunda fırsatçı olmasına imkân tanımakta”
olduğunu ifade etmiştir.
Rekabetle başa çıkabilmenin stratejinin özünde olduğunu kabul eden Michael E. Porter’a göre, rekabet
koşullarında, strateji geliştirme sürecinde değerlendirilmesi gereken beş kuvvet vardır. Porter’ın “Beş
Kuvvet” modelini şekillendiren bu beş kuvvet; mevcut firmalar arasındaki rekabet, müşterilerin pazarlık
gücü, ikame ürünlerin oluşturduğu tehditler, tedarikçilerin pazarlık gücü ve pazara yeni girenlerin oluşturduğu tehditlerdir. Alfred Chandler’e göre, strateji
belirleme, işletmelerin uzun dönemli amaç ve hedeflerini belirlemeleri ve bu amaçları gerçekleştirmek
için gerekli kaynakların tahsisi suretiyle uygun eylem
programlarını hazırlamalarıdır. Stratejik yönetim anlayışı kapsamında, strateji belirleme çabasının stratejik planlamayı gerektirdiği değerlendirilmektedir.
Ayrıca, bu noktaya kadar belli bazı bilim insanlarının
görüşleri doğrultusunda aktarılmaya çalışılan stratejik yönetim anlayışının evrimleşme dönemlerini incelemek için, Barca (2009)’nın makalesinde betimledi-
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ği sınıflandırmanın, bir çerçeve çizilmesinde faydalı
olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Barca
(2009), 1960-1980 yılları arasındaki dönemi, stratejik
planlama anlayışı dönemi olarak nitelendirmektedir.
Bu dönemin, giderek büyüyen işletmelerin kontrollerini sürdürme ve kararları arasında koordinasyonu
sağlama sorunlarıyla ilişkilendirerek, stratejik yönetim düşüncesinin ortaya çıkmasıyla başladığını ileri
sürmektedir. 1970’li yıllara kadar, piyasalarda yaşanan istikrar nedeniyle oluşan pazar büyümesinden
yararlanan işletmelerin iş stratejileri, bağlı oldukları
şirketlerin stratejik planlarıyla birlikte ele alınmıştır.
Yazara göre, 1970’lerden sonra yaşanan ekonomik
krizlerin ve sabit para kur sisteminin sona ermesi,
piyasalardaki hareketliliği arttırmıştır. Tüm bu gelişmelerin, geçmiş verilere ve olaylara bakarak geleceği
tahmin etmeye çalışan analitik/planlamacı yaklaşımın gücünü zayıflattığını belirten yazar, işletmelerin,
tahminlere dayalı planlara ilaveten, senaryo tasarımlarıyla geleceği öngörmeye çalıştıklarını ileri sürmektedir.
Barca (2009), 1980-1990 yılları arasındaki dönemi, rekabet stratejileri dönemi olarak tanımlamaktadır. Yazara göre, 1980’lerden sonra, Pozisyon Okulu, doğrudan rakiplerin dışında, dolaylı ve potansiyel rakiplerin
de hesaba katıldığı, sınırları genişletilmiş bir rekabet
anlayışıyla, pazarda nasıl bir rekabet pozisyonu alınması gerektiğine ilişkin, maliyet liderliği ile farklılaşma
ve odaklaşma kavramlarını içeren üç jenerik strateji
olduğunu öne sürmüştür. Yazar, bu dönemde kullanılan strateji planlama usulünün, sektör analizi, stratejik
alternatiflerin belirlenmesi, yönetim ve örgütlenme ile
değer zincirinin belirlenmesi olduğunu ifade etmiştir.
Ancak, yazar, bu dönemdeki, rekabet stratejileri arasında net bir tercih yapmayan şirketlerin, sektör ortalamasının altında başarı göstermeye mahkûm olduğu
yönündeki anlayışa eleştirel bir yaklaşım getirmiştir.
Barca (2009), 1990’dan günümüze kadar olan dönemi
ise, temel yetkinliklere dayalı strateji dönemi olarak
adlandırmaktadır. Kaynaklara Dayalı Okul’un yaklaşımını ele aldığı bu dönemde, yazar, ekonominin karakteristiğini; artan değişim hızı, işletmelerin karşılaştıkları
belirsizlik, karmaşa ve ölçeği genişleyen ve yoğunluğu
şiddetlenen rekabet olarak ele almıştır. Yazar, bilgi ve
bilgi yönetimine ilişkin çalışmaların, bu dönemdeki anlayışın temeli olduğu görüşünü savunmaktadır. Ancak,
yazara göre, bu yaklaşımın en büyük eksikliği, işletme-
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lerin, temel yetkinliklerini nasıl belirleyebileceğini ve
yönetebileceğini ortaya koymamış olmasıdır.
Türkiye’de Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim Açısından Güncel Durum
Chester Barnard’a göre, iyi ve isabetli karar verme,
“yönetsel kararlar verme sanatı, ilgisiz hususlarda karar vermemek, erken karar vermemek, etkin olması
mümkün olmayan karar vermemek ve başkasının vermesi gereken kararları vermemekten ibarettir.” Karar
verme ile planlama arasında sıkı bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda, planlama, “belirli bir
sonucu elde etmek için kaynakların en akılcı biçimde
kullanılmasına hizmet eden bir araçtır.” Stratejik yönetimin bir fonksiyonu olan stratejik planlama, “örgütün amaçlarına ulaşmak için, hangi faaliyetlerin
başarılması gerektiğinin belirlenmesi süreci(dir).”
Hal Griffin Rainey (2003), stratejik yönetim prosedürlerinin planlama ve örgütleme safhasıyla başladığını
ifade etmiştir. Rainey’nin tanımlamasına göre, genel
olarak, süreci yöneten stratejik yönetim grubu, sürece
kimin dahil olacağına, stratejik analizlerin nasıl yapılacağına ve grubun neyi başarmak istediğine dair bir mutabakata varmalıdır. Bu stratejik yönetim grubu, nominal grup tekniği gibi bir prosedürü izleyerek, paydaşlar,
fırsatlar ve tehditler vb. konularda görüşlerini listeler.
Grup, örgütün geçmişi ve şimdiki durumunun değerlendirmesiyle, örgütün misyonunun genel ifadesini ortaya çıkarmaya çalışır. Bu misyon ifadesi, örgütün genel
amacını ve temel değerlerini ortaya koyar. Sonra, stratejik yönetim grubu, birçok analiz tekniğinden istifade
ile örgütün değerlendirmesini yapar. Burns ve Stalker,
Emery ve Trist ile Lawrence ve Lorsch tarafından yapılan araştırmalar, örgüt ile çevresi arasındaki sıkı bağı ve
yüksek seviyedeki etkileşimi ortaya koymuştur. Bu nedenle, yapılan değerlendirmeler, hem örgütün hem de
çevresinin analizini kapsamalıdır. Örneğin, grup, GZFT
analizi olarak tanımlanan yöntemle, örgütün dış çevresini ve geleceğini göz önünde bulundurarak, güçlü
ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri değerlendirir.
Söz konusu analiz sonucunda, stratejik yönetim grubu,
örgütün, istenen geleceğe ulaşmasını etkileyebilecek
karşıt kuvvetler veya değerler arasındaki çatışmaları
içeren, stratejik meselelerin bir listesine ulaşır. Müteakiben, stratejik yönetim grubu, söz konusu meseleleri
yönetmek için planlar geliştirir.

73

MAKALE

Bu kapsamda, ülkemizde, stratejik yönetim konusunda en son yapılan düzenlemelerden biri, 10.12.2003
tarihinde kabul edilen, 24.12.2003 tarih ve 25326
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılmıştır. Stratejik yönetim anlayış ve kavramlarını içeren düzenlemeler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile kamu iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. Söz konusu kanun, 1050 Sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince,
“kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” Ancak, tüm kamu
idareleri stratejik plan hazırlamakla yükümlü tutulmamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,
yükümlü tutulacak kamu idarelerini tespitine yetkili
kılınmıştır. Bu kanunda, “stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler
ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, kamu idareleri, “belirli bir dönemdeki
gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına
ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak
yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlanan bütçelerini, “stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon,
stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans
esasına dayalı olarak hazırlarlar.” Bu kanun, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında
denetimin sağlanmasını amaçlamaktadır.
Bu bağlamda, 5018 sayılı Kanun gereği oluşturulan iç
kontrol sistemi, yönetişim (governance) anlayışını gerekli kılmaktadır. Yönetişim sanatı, “kamuda, toplum
adına sorumlu sahipliğin yerine getirilmesi” anlamını
taşır ve “yetki, yönlendirme ve kontrolün uygulanması” hususlarını içerir. Söz konusu kanunda tanımını
bulan “iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıt-

74

larının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi
ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.
Anıl Keskin (2006)’e göre, “iç kontrol sistemi, örgütsel
hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda ve
özellikle faaliyetlerin etkinliği, kaynakların ekonomik
ve verimli kullanımı, yürürlükteki politikalara, prosedürlere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu,
sahtecilik, kanuna aykırılık veya yolsuzluk sonucu ortaya çıkanlar da dâhil olmak üzere varlıkların ve menfaatlerin her türlü kayba karşı korunması, bilgilerin,
hesapların ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliği, hususlarında makul güvence sağlamak üzere örgüt bünyesinde tesis edilmiş sistemler ağının bütünü kapsar.”
Bu sistem dâhilinde, “risk odaklı, mali olmayan süreçler için belirlenen kontrol faaliyetleri kurum yöneticilerinin belirsizlikleri daha iyi yönetebilmelerini sağlayarak, kurumun daha etkin bir şekilde yönetilmesine
yardımcı olmaktadır.” Sonuç olarak, “iyi işleyen bir
iç kontrol sisteminin varlığı(nın), etkin bir yönetimin
inkâr edilemez koşullarından biri” olduğu ve bu sistemin, “…kurumun amaçlarına ulaşmasını bir bütün
olarak destekle(diği)” değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak, kamu kesiminde uygulanan yönetimin,
işletme yönetim tekniklerine benzeştirilmesi sürecinde, kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli biçimde
sunumu yönündeki çabalara, stratejik yönetim anlayışının etki ettiği değerlendirilmektedir. İşletme yönetimi alanından doğan stratejik yönetim düşüncesi,
kamu kaynaklarını kullanan kamu yönetimi açısından
da önemli bir yaklaşımdır. Ancak, kamu yöneticileri,
bu alandaki düşüncelerin eksiklikleri ve sınırlılıkları
ile kendi faaliyet gösterdikleri alanların işletmelerin tecrübe ettiklerinden farklı olan yanlarını da göz
önünde bulundurarak, strateji geliştirmelidirler.
Ayrıca, 5018 sayılı Kanun gereği oluşturulan iç kontrol sisteminin gerektirdiği, yönetişim (governance)
anlayışında, yönetim kavramında ön planda tutulan
yöneten yönetilen ayrımının yerine, çok yönlü etkileşim ön plandadır. Ancak, Türkiye’de işletmelerde
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bile “kurumsal yönetişim bilincinin daha tam olarak
oluşmadığı” da göz önünde bulundurulmalıdır. Buradan hareketle, bu bilincin yerleşmesi için zaman ve
çaba harcanmasının gerekli olduğu ortadadır. Barca
(2009), değişen çevre şartlarında yeni strateji anlayışları gelişebileceğinden, başarılı olmak için öğrenme
yarışana katılmanın gerektiğini savunmaktadır.
Bu süreçte, Edward Lorenz (1972)’in ortaya koyduğu
ve “kelebek etkisi” olarak ifade edilen etkileşim neticesinde, “tüm kompleks ve doğrusal olmayan sistemlerde, büyük ve hesaplananların ötesinde farklı değişikliklerin ortaya çıktığının” kabulüne dayanan “kaos
teorisi” bağlamında, tecrübe edilen değişim dalgası
ile başa çıkılması ve değişimin başarıyla yöneltilmesi
için, geliştirilen stratejinin yüzleşilen değişime uygun
olması gereklidir.
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KALKINMA
AJANSLARINDA
KURUMSAL RİSK
YÖNETİMİ SİSTEMİ

ÖZET: Bu çalışmada ilk olarak kurumsallaşmanın
önemi vurgulanmak suretiyle, Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının bir organizasyona sağlayacağı
kurumsallaşma anlamındaki katkıları üzerinde durulmuş ve ardından ilgili mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak Kalkınma Ajansları için Kurumsal Risk
Yönetimi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu kısımda yukarıdakilere ek olarak, risk ve risk yönetimi kavramlarından hem genel olarak hem de Ajanslar baz
alınarak kısaca bahsedilmiştir. Çalışmanın ilerleyen
kısmında ise Ajanslar için Risk Yönetimi Sistemi gerekleri ve uygulamaları üzerinde durulmuştur. Sonuç
kısmında ise Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının
Ajanslar bünyesinde teşkil edilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
ANAHTAR KELİMELER: Kalkınma Ajansı, Kurumsal
Risk Yönetimi, İç Kontrol
GİRİŞ
Bölgesel nitelikte kurulan Kalkınma Ajansları kendilerinden beklenen sorumluluk ve görevleri yerine
getirebilecek güçlü ve dinamik bir kurumsal yapı
oluşturmak zorundadırlar. Bu nedenledir ki kurumsallaşmaya yönelik çalışmalara Ajansların tabi olduğu
mevzuatta ve denetim uygulamalarında yer verilmiş
olup Ajansların çalışma programı ve faaliyet raporlarının ilk bölümlerinde de bu hususa detaylarıyla değinilmektedir.

Serkan GÜL
İç Denetim Uzmanı,
Kurumsal Yönetim Danışmanı,
Anadolu ekol YMM
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Kurumsallaşmış yapılar, kişilere bağlı olmayan, geleceğe aktarılabilen, ortak bir kültüre sahip, standardize edilmiş ve bütünsel olarak algılanabilen sistem ve
faaliyetlerden oluşmalıdır. Amaç, hedef, strateji, vizyon, misyon gibi değerlerin belirlenmesi, faaliyetlerin yazılı hale getirilip standartlara bağlanması, yönetişim kanallarının oluşturulması ve işletilmesi, etkin
bir risk yönetimi, iç kontrol ve performans sisteminin
tesis edilmesi kurumsallaşma amacıyla ele alınacak
sistem ve faaliyetlerin önde gelenleridir.
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Bu çalışmada, Ajansların kurumsal yapıya olan ihtiyaçları üzerinde durulacak, Ajansların kurumsal yapılarının oluşturulmasına önemli katkılarda bulunacak
olan Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol sistemlerine değinilecek ve bu hususlarda uluslararası standartlar bağlamında önerilerde bulunulacaktır.
1. Kalkınma Ajanslarında Kurumsal Risk Yönetimi
1.1. Kurumsallaşmanın Önemi
Kalkınma Ajansları genel olarak kamu kaynağı kullanan, ancak kamu kaynağı kullanımına yönelik bir
kısım sınırlamalara ve kurallara tabi olmayan kuruluşlardır. Bu nedenle, kaynakların mevzuatta verilen
görev ve yetkiler doğrultusunda, beklenen katkıları
sağlayabilecek şekilde yerinde ve etkin kullanımını
sağlayacak bir kurumsal yapıya sahip olmaları Ajanslar büyük öneme sahiptir.
Ajanslar için özel tasarlanan Mali Yönetim yeterliği denetim çalışmaları, özellikle Ajansların “Kurumsal Yapılarının” değerlendirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin
ilk maddeleri de bu çalışmalara ayrılmıştır. Dahası,
aynı yönetmeliğin dördüncü maddesinde, Mali Yönetim Yeterliği Denetimi, kurumsallaşma çalışmalarına
verilen önemi daha iyi gösterecek şekilde, diğer denetim çalışmalarının sonuçlarından çok daha öte bir
yaptırım olan “Proje ve faaliyet destekleri için kaynak
kullanımının durdurulması” hükmü ile güçlendirilmiştir. Buralardan anlaşılacağı üzere, Ajanslar her ne
kadar esnek bir yapıda öngörülmüşlerse de bu esnek
yapılarının bir kurumsal çerçeveye oturtulması beklenmektedir.
Ajans yöneticilerinin, etkin karar alabilmek ve başarılı
bir yönetim sergileyebilmek açısından, Ajansın hem iç
bünyesi hem de dış çevresi ile ilgili, zamanında ve güvenilir enformasyona ihtiyaçları vardır. Ajansın kurumsal kimliğinin güçlenmesinin yöneticilerin bu ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli katkıları olacaktır.

rimli uygulamalardır. Gerek amaç ve hedefler doğrultusunda teşkil edilecek risk yönetim sistemi, gerekse
de faaliyetlerin yürütülmesi aşamaları üzerinde işletilecek iç kontrol sistemleri, enformasyon bakımından
oldukça üretkendirler. Her iki sistemin de içeriğinde
önemli yer tutan raporlama fonksiyonları sayesinde
zamanında ve doğrulanmış veriler üretilebilmektedir.
Ajansın başarısından sorumlu olan yöneticiler, söz
konusu sistemlerce üretilen veriler ışığında Ajansın
iç çalışmalarındaki gidişatı yakından izleyerek yönlendirme, verimliliği arttırma, düzeltme fırsatı bulacak ve yine Ajansın dış çevresine ilişkin enformasyon
elde ederek bu verileri strateji geliştirmede kullanabilecektir.
Ajansın tabi olduğu denetimlere ilişkin mevzuat hükümlerinde de Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemine
değinilmiştir;
Öncelikle Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin
dördüncü maddesi hükümleri gereğince Ajansın mali
yönetim yeterliği kapsamında, kurumsal kapasite ve
organizasyonel yapı, veri akış ve raporlama sistemi, iç
kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi,
sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri, bilgi teknolojileri kullanımı, muhasebe ve izleme-değerlendirme
sisteminin etkin kullanımı unsurları yer almaktadır.
İkinci olarak, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin
altıncı maddesi hükümleri gereğince, iç denetim kapsamında, Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri,
performansı, yönetim ve kontrol yapıları ile finansal
işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek unsurları yer almaktadır.
Üçüncü olarak, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin
onbirinci maddesi hükümleri gereğince Dış denetim kapsamında, Ajansın tüm faaliyetleri, hesapları,
işlemleri, raporlamaları, performansı, yönetim ve
kontrol süreç ve yapıları ile risk yönetimi unsurları
(Risk yönetim planlaması ve mekanizmaları) yer almaktadır.

1.2. Kurumsal Risk Yönetimi Gerekliliği
Kurumsal yapının etkinliğini sağlamak ve yöneticilerin ihtiyaç duyacakları enformasyonu üretmek açısından risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oldukça ve-
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Dördüncü ve son olarak da, Sayıştay Denetim
Yönetmeliği’nin onbirinci maddesi hükümleri gereğince “idarelerde etkin bir iç kontrol sistemi kurulup
işletilmesi” değerlendirmeye tabi tutulmak üzere
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denetlenenlerin sorumlulukları arasında sayılmış ve
yine Sayıştay Düzenlilik Denetimi Rehberi’nin 1.3.3.2.
Kurumun Risk Değerlendirmesi başlıklı kısmında kurumun risk değerlendirmelerinin İç Kontrol sisteminin bir unsuru olduğu belirtilmiştir. Aynı kısımda risk
değerlendirmesi çalışmaları detaylandırmış ve risklerin tanımlanması, değerlendirlmesi ve yönetilmesi
biçiminde ifade edilmiştir.
Ayrıca, Ajansın temel fonksiyonları arasında yer alan
İzleme ve Değerlendirme Fonksiyonu gereğince yerine getireceği faaliyetler içerisinde yararlanıcı projelerin risk yapısına ilişkin çalışmalar da yer almaktadır.
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Klavuzunun tanımlar kısmında İzleme kavramı “Ajansın desteklediği
program, proje ve faaliyetlerin öngörülen amaç ve
hedeflere ulaşılması amacıyla, düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirleri
alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve
denetim faaliyetlerinin yapılabilmesine imkan verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip faaliyeti” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı klavuzun 1.3.2.2.3. İzleme ve
Değerlendirme Birimi başlıklı kısmında birimin görevleri arasında “Genel Sekreterin talep ettiği projelere,
sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmakveProgram ve projelere ilişkin düzenli risk
analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek,
düzeltici ve önleyici tedbirleri almak” da sayılmıştır.
Bu hükümler ve faaliyet yükümlülükleri göz önünde
bulundurulduğunda, Ajansların kurumsallaşma çalışmaları, yönetim başarısı ve yine tabi olacağı tüm
denetim çalışmaları açısından Ajansın “Kurumsal
Risk Yönetim Sistemi” ve “İç Kontrol Sistemi” temel
unsurlardandır. Öyleyse, her bir Kalkınma Ajansı kendi Risk Yönetim ve İç Kontrol Sistemini oluşturmalı
ve bu sistemleri dinamik bir biçimde işletmelidir. Bu
sayede hem Ajansların kurumsal yapısı ve yönetimi
güçlendirilecek hem de her türlü denetim çalışması
için Ajansın her türlü faaliyet ve takvim çerçevesinde
hazır olması sağlanmış olacaktır.
Kalkınma Ajansları için Risk Yönetim Sistemi önerimize geçmeden önce risk, risk yönetimi, risk yönetim
sistemi ve Ajansların faaliyetleri gereğince karşı karşıya oldukları riskler üzerinde durmak yararlı olacaktır.
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1.3. Risk Kavramları Üzerine
1.3.1. Kurumsal Risk Yönetimi
Ajansın, bölgesel planlarında belirlediği stratejik
amaç ve hedeflerine ulaşması üzerinde olumsuz yönde etkisi olabilecek, geleceğe yönelik belirsizliklerden
kaynaklanan içsel ve dışsal nitelikte somutlaştırılabilen ihtimaller risk olarak tanımlanabilecektir.
Kurumsal Risk Yönetimi üzerinde uluslararası otorite
olarak kabul edebileceğimiz Treadway Komitesi’nin
Sponsor Organizasyonları Komisyonu (COSO) Kurumsal Risk Yönetimini, “organizasyonun hedeflerinin
elde edilmesi konusunda makul bir güvence sağlamak için tesis edilen ve kurumu etkileyebilecek olası olayların tanımlanması ve bunlardan kaynaklanan
risklerin yönetilmesini hedefleyen bir süreç” olarak
tanımlanmıştır.
Benzer şekilde İç Denetçiler Enstitisü (IIA) tarafından yayımlanan Terimler Sözlüğünde Risk Yönetimi,
“Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul
bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve
durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve
kontrol etme süreci” şeklinde tanımlanmıştır. Yine
İç Denetçiler Enstitisü (IIA) tarafından yayımlanan
Uygulama Önerisi 2100-3’te “Risk yönetimi, kurum
yönetiminin temel sorumluluklarından biridir. İş hedeflerine ulaşabilmek için, yönetimin, kurum içinde
sağlam risk yönetimi süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekir.” Şeklinde risk yönetimi
ile ilgili yönetime sorumluluklar yükleyen ifadeler bulunmaktadır.
Bu tanımlardan yola çıkarak Kalkınma Ajansları için
aşağıdaki şekilde bir kurumsal risk yönetimi sistemi
tanımı oluşturabiliriz;
“Ajansın bölgesel planlarında belirlediği stratejik
amaç ve hedeflerine ulaşması üzerindeki risklerin
belirlenmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması ve bu
tedbirlerin etkilerinin izlenmesi faaliyetlerini içeren,
Ajans bünyesinde organize edilen ve Ajansın tüm faaliyetlerini kapsayan dinamik bir süreçtir.”
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2.Kalkınma Ajansları İçin Kurumsal Risk
Yönetim Sistemi Önerisi
Çalışmamızın önceki kısımlarında yer alan bilgiler
çerçevesinde, Ajanslar için bir Kurumsal Risk Yönetim
Sistemi oluşturulmasının temel aşamalarını aşağıdaki
biçimde belirleyebiliriz;
Risk Yönetim Politikasının Oluşturulması
•
•
•

Risk Yönetim Sorumluluklarının Belirlenmesi
Risk Yönetim Yönergesinin Hazırlanması
Risk Yönetim Uygulama Takviminin Oluşturulması

Risklerin Belirlenmesi
•
•
•
•

Kurumsal Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
Fonksiyonların Ayrıştırılması
Süreç ve İş Akışlarının Fonksiyon Bazında Tasnifi
Süreç ve İş Akışları Üzerindeki Risklerin Tespit
Edilmesi

Risklerin Değerlendirilmesi
•
•
•
•

Risklerin Türlere Göre Tasnifi
Risklerin Olasılık Analizlerinin Yapılması
Risklerin Etki Şiddeti Analizlerinin Yapılması
Risklerin Fonksiyon ve Faaliyet Bazlı Tasnifi

Risklerin Önceliklendirilmesi
•
•
•
•
•
•

Önemsiz Risklerin Ayrıştırılması
Önemli Risklerin Önceliklendirilmesi
Önleyici Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması
Tedbir Alınması Gerekli Risklerin Belirlenmesi
Önleyici Tedbir ve Kontrollerin Önerilmesi
Önleyici Tedbirlerin Etkilerinin İzlenmesi

2.1.1. Risk Yönetim Politikasının Oluşturulması
Bir kurumda risk yönetiminin uygulanabilmesi için
öncelikle risk yönetimini kurgulanmış olması yani
kurumsal yapının risk yönetimi uygulamasına göre
şekillendirilmesi gerekir. Bu da temel olarak sorumlulukların tayin edilmesi ve temel usul ve ilkelerin belirlenmesi ile sağlanabilir.
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Ajans bünyesinde Risk Yönetim Sisteminden sorumlu bir personel belirlenmeli ve bu personelin düzenli olarak Risk yönetimi konusunda kişisel gelişimini
sürdürebileceği eğitim ve ortamlara katılımı sağlanmalıdır. Ajans bünyesinde sorumlu personelin belirlenmesinin yanında Ajans çalışma birimleri bazında
da birer Risk Yönetimi Birim Sorumlusunun belirlenmesi, Ajans sorumlu personelinin Risk Yönetimi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamasında etkinliği
arttıracaktır.
Sorumluların belirlenmesiyle birlikte, risk yönetim sistemi ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar
ile amaç, yetki, sorumluluk gibi hususların yazılı bir
yönergede belirtilmesi, yapılacak risk yönetimi çalışmalarının etkinliğini arttıracak, organizasyon içindeki
yeri ve öneminin kavranmasını sağlayacak ve yapılan
çalışmaların performansının değerlendirilmesi açısından da gerekli kriterleri oluşturacaktır.
Yazılı yönetmelik yanı sıra, risk yönetimi çalışmalarının uygulama takviminin belirlenmeli ve Ajansın
çalışma programına dahil edilmelidir. Takvim oluşturulurken Ajansın mutat faaliyetlerinin yoğun olacağı
dönemler dikkate alınmalıdır.
2.1.2. Risklerin Belirlenmesi
Öncelikle, Ajansın amaç ve hedeflerini çok net bir biçimde ortaya konmalıdır. Ajansların amaç ve hedefleri belirlenirken bu amaç ve hedeflerin soyutluktan
kurtarılmasına, somut anlamlar yüklenebilmesine,
ulaşılabilir ve Ajansın görev ve yetkileriyle uyumlu
olmasına dikkat edilmiş olmalıdır. Amaç ve hedefler
ancak bu sayede Risk Yönetimi Sistemi için kullanışlı
olabilecektir.
Ajanslar, stratejik amaç ve hedeflerine kendileri için
öngörülen fonksiyonları aracılığıyla ulaşabilecektirler.
Bu nedenle Ajansların hangi fonksiyonlar eliyle amaç
ve hedeflerine ulaşmak için faaliyetlerde bulunacağı
net bir biçimde ortaya konmalıdır. Ajans fonksiyonlarının mevcut mevzuat ve uygulamalar neticesinde
ortaya çıkan faaliyetlerin tamamını kapsayacak bir
sınıflandırmasına yönelik aşağıdaki tasnifin doğru bir
yaklaşım olacağını belirtebiliriz;
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•
•
•
•
•

Kurumsal Yapı Oluşturma Fonksiyonu
Planlama ve Koordinasyon Fonksiyonu
Proje ve Faaliyet Destek Fonksiyonu
İzleme ve Değerlendirme Fonksiyonu
Yatırım Destek ve Tanıtım Fonksiyonu

Ajans organizasyon yapısının fonksiyonel tasnif yapısıyla uyumlu olması da esnek karar alma ve uygulama
mekanizmalarının etkinliği için büyük öneme sahiptir.
Fonksiyonların tasnifinin yapılmasının ardından her
bir fonksiyon başlığı altında hangi faaliyetlerin yürütüleceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada,
süreçler ve iş akışları fonksiyonel gruplarla ilişkilendirilerek, hangi faaliyetin hangi fonksiyon eliyle hangi
amaca ulaşmaya yönelik yürütüldüğü net bir biçimde
görülebilecek ve bu sayede risklerin tespiti daha kolay ve etkin bir biçimde yapılabilecektir.
Süreç ve iş akışları üzerindeki risk içeren adımların ve
taşıdığı risklerin belirlenmesi çalışmaları mutlaka ilgili
faaliyetin yürütülmesinden sorumlu yönetici ve çalışanlarla birlikte yapılmalıdır.
Riskler belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir husus da, mevcut bir kısım önlemlerle kontrol altına
alınmış riskli durumların da “Risk” olarak tanımlanması gerekliliğidir. Riskin kontrol altına alınmış olması
“risk” olarak tanımlanmasını etkilememelidir. Söz konusu kontrol olmasa ilgili risk bariz bir biçimde görülebilecektir. Bu tür riskler kontrol altına alınmış riskler
olarak mutlaka tespit edilmeli ve kayda geçirilmelidir.
Koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sonucunda
belirlenen ve üzerinde mutabık kalınan riskler ilgili oldukları iş akış şemalarına yine ilgili oldukları adımlara
“Risk” etiketiyle birlikte eklenmelidir. Riskler, iş akış
şemaları üzerinde “Risk” başlığı altında görülebilmeli
ancak detaylarının iş akış şemaları üzerinde görülebilmesine gerek bulunmamaktadır.
Risklerin topluca veya detay bazda izlenmesini sağlamak için iş akış şemalarından ayrı olarak “Risk
Matrisleri” ya da “Risk Kütükleri”(Tablo 1) başlığı altında izleme tabloları oluşturulabilir. Bu tablolar risk
detaylarını göstereceği gibi, risk türü, olası etkileri,
gerçekleşme olasılığını, ilgili olduğu amaç, fonksiyon
ve faaliyeti, sorumlu birim ve personeli, derece ve
öncelik seviyesini ve ilgili önlemler gibi bilgileri de
içerebilecek şekilde hazırlanabilir. Bu sayede, sonraki
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aşamalarda belirtilecek süreçlerde de kullanılabilecek şekilde, Risk Yönetimi Sistemi tarafından kullanılabilecek etkin ve kapsamlı bir veri tabanı oluşturulmuş olacaktır.
Ajansların karşı karşıya oldukları temel risklere aşağıdaki örnekler verilebilir;
Ajansın temel organlarının (Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik) kuruluş ve işleyişlerinin mevzuata uygun olmaması
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ajansın insan kaynakları yönetimi ve uygulamalarının mevzuata uygun olmaması ve etkinliğin
sağlanamaması
Etik değerler, çalışma ilkeleri ve menfaat çatışması hususlarında olumsuzluklar yaşanması
Planlama ve programlama çalışmalarının (Bölge
planı, çalışma programı, bütçe, destek programları vb.) mevzuata uygun olmaması ve etkinliğin
sağlanamaması
İş süreçleri (Muhasebe, satınalma, haberleşme,
arşiv, bilgi işlem vb.) ve kontrol faaliyetlerinin
mevzuata uygun olmaması ve etkinliğin sağlanamaması
Proje başvurularına yönelik elektronik evrak kayıt sistemi bulunmaması
Paydaş veri tabanı ve Muhasebe bilgi sisteminin
oluşturulmamış olması
Bilgi güvenliği ve gizlilik politikası metninin oluşturulmamış olması
Bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesi seçimi ve uygulamalarının mevzuata uygun
olmaması ve etkinliğin sağlanamaması
Gelir yönetiminin etkinliğinin sağlanamaması
Raporlama, denetim ve izleme değerlendirme
faaliyetlerinin mevzuata uygun olmaması ve etkinliğin sağlanamaması

2.1.3.Risklerin Değerlendirilmesi
Süreçler üzerinde belirlenen ve iş akışları içine yerleştirilen riskler ilk aşama olarak, gerçekleşmeleri
durumunda neden olacakları olumsuz etkilerinin
niteliklerine göre tasnif edilmelidir. Ajanslar için bu
olumsuzlukların etkileri ve risk grupları aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilecektir;
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•
•
•
•

Mali Kayıp Etkileri – Mali risk
Yasal Sorumluluk Etkileri – Yasal risk
Performans Kaybı Etkileri – Performans riski
İtibar Kaybı Etkileri – İtibar riski

Bu amaçla en yaygın kullanılan araç aşağıda örnek
verdiğimiz Risk Değerlendirme Matrisi’dir (Tablo 2);
Tablo 2 – Risk Değerlendirme Matrisi

Tespit edilen risklerin süreç içindeki gerçekleşme olasılıkları söz konusu risklerin önemlilik düzeyini etkileyecektir. Riskler aşağıdaki tasnife göre olasılık nitelemelerine tabi tutulabilir; (http://www.fin.gov.bc.ca/
pt/rmb/ref/RMB_ERM_Guideline.pdf)
•
•
•
•
•

5- Kesin %90’dan fazla
4- Yüksek Olasılık %55-%90
3- Olası %25-%54
2- Nadir %5-25
1- Mümkün Değil %5’ten az

Tespit edilen risklerin neden olacakları kayıpların büyüklüğü (risk etki şiddeti) söz konusu risklerin önemlilik düzeyini etkileyecektir. Riskler aşağıdaki tasnife göre etki şiddeti nitelemelerine tabi tutulabilir;
(http://www.fin.gov.bc.ca/pt/rmb/ref/RMB_ERM_
Guideline.pdf)
•
•
•
•
•

Şiddetli – Hedeflere ulaşılmasını tamamen engelleyecek şiddette
Yüksek – Yeniden yapılanma gerektirecek şiddette
Önemli – Hedeflere ulaşmakta gecikmelere neden olacak şiddette
Düşük – Aşılabilir zorluklar niteliğinde
Önemsiz – İhmal edilebilir şiddette

Tespit edilen ve tür, olasılık ve etki şiddeti açılarından
nitelenen riskleri, Ajansın stratejik amaç ve hedefleri ve fonksiyonlarıyla ilişkilendirilebilmek için ayrı bir
gruplama yapılması yararlı olacaktır. Bu sayede, hangi fonksiyonun toplu olarak ne tür riskler taşıdığı ve
yine hangi amaç ve hedefin ne tür risklerle karşı karşıya olabileceği toplu olarak görülebilecektir.
2.1.4. Risklerin Önceliklendirilmesi
Risk tespit çalışmaları sonucunda çok sayıda riskle
karşılaşılmış olması muhtemeldir. Bu risklerin tümünün dikkate alınması, izlenmesi, ve kontrol edilmesi
yüksek maliyetli olacaktır. Bu nedenle, kaynakları etkin kullanmak amacıyla önemli-önemsiz riskler belirlenmelidir.
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Çok
Çok Yüksek
Yüksek 20
25

5

Düşük 5

Orta 10

Yüksek 15

4

Düşük 4

Orta 8

Yüksek 12 Yüksek 16

3

Düşük 3

Orta 6

Orta 9

Yüksek 12

Yüksek 15

2

Düşük 2

Düşük 4

Orta 6

Orta 8

Orta 10

1

Düşük 1

Düşük 2

Düşük 3

Düşük 4

Düşük 5

Olasılık/
Etki

1

2

3

4

5

Çok Yüksek
20

Olasılık ve etki şiddeti analizi kısımlarında belirttiğimiz tanımlamalardaki 1-5 arası puanlamaların birbiriyle çarpılması suretiyle hesaplanacak önemlilik dereceleri kullanılarak aşağıdaki önem düzeyi tanımlamaları elde edilebilir. (http://www.fin.gov.bc.ca/pt/
rmb/ref/RMB_ERM_Guideline.pdf)
•
•
•
•

0-5 Düşük
6-10 Orta
11-16 Yüksek
20-25 Çok Yüksek

Hem olasılığı hem de etki şiddeti yüksek olan riskler
yüksek önemlilik derecelerine sahip olmakta aksi durumdakiler ise düşük öneme sahip olmaktadırlar.
Risklerin yönetimi için ayrılan kaynakların başında insan ve zaman gelecektir ve tüm riskler için aynı anda
kaynak ayrılması mümkün olmayacaktır. Yönetilmesine karar verilen önemli riskler için de bir önceliklendirme yapılması gerekecektir. Ajans faaliyet yoğunluğu ve faaliyet takvimi de bu önceliklendirmenin
yapılmasında bir gösterge olarak kullanılabilecektir.
Daha yakın takvimde gerçekleşecek faaliyetlere ilişkin riskler öncelikli olarak ele alınmalıdır.
2.1.5. Önleyici Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması
Risklerin yönetilmesi için mutlaka bir kontrol tedbiri
alınması gerekmeyebileceği gibi, riskin yönetimi için
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gerekli kontrollerin maliyeti riskin ortaya çıkaracağı
kayba kıyasla yüksek olabileceğinden önlem alınmaması daha etkin olabilecektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde hangi riskler için önlem alınması yani kontroller tesis edilmesi gerektiği belirlenmelidir.
Düşük dereceli riskler için maliyet içeren herhangi
kontrol tesis edilmemesi daha makuldür. Orta dereceli
riskler için önlem alınıp alınmaması hususu söz konusu
risklerin ait olduğu faaliyetleri yürütenlerle birlikte yapılacak değerlendirmelerde kararlaştırılmalıdır. Yüksek
ve çok yüksek dereceli tüm riskler için ise mutlaka önlem alınmalı yani kontroller tesis edilmelidir.

Riskler için önlem mahiyetinde kontrol tesis edilmesi
bizzat risk yönetiminin sorumluluğunda olmamalıdır.
Bu husus Ajans iç kontrol sistemi sorumluları tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. Ancak, risk yönetim sorumluları, risk ve etkileri hususlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarından,
gerekli gördükleri riskler için bir kısım kontrol önerilerinde bulunabilirler. Ayrıca, bir kurumda risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin aynı personelce yürütülmesi mümkündür. Bu durumda risklerin tespiti ile
kontrollerin tesis edilmesi ardışık süreçler olarak aynı
sistem içerisinde yürütülebilecektir.

Tablo 1 – Risk Matrisi Örneği

Kontrol
İzleme

Kontroller

Risk Önemi

Risk Etkisi

Risk Olasılığı

Risk Türü

Risk Tanımı

Risk No

Fonksiyon

Amaç /
Hedef

RİSK MATRİSİ - RİSK KÜTÜĞÜ

a

A

b

a

B

c
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Riskler için alınan önlemler, ister risk yönetimi tarafından isterse iç kontrol yönetimi tarafından önerilmiş olsun, yeterli olup olmadıkları bakımından Risk
Yönetimi Sistemi çerçevesinde izlenmelidir. İzleme
çalışmaları da tıpkı risklerin tespiti çalışmalarında olduğu gibi önceliklendirme yöntemiyle yapılmalı, çok
sayıda uygulama ve risk içeren hususlar gibi gerekli
durumlarda örneklem yöntemi tercih edilmelidir. İzleme sonuçları düzenli aralıklarla hem ilgili kontrolün
sahiplerine –işi icra edenler- hem de Ajans yönetimine periyodik olarak raporlanmalıdır.
SONUÇ
Kalkınma Ajanslarının başarısı için kurumsallaşmaya
verilen önem derecesinde Kurumsal Risk Yönetimi
ve İç Kontrol Sistemine de önem verilmelidir. Bu iki
sistem kurumsallaşmanın temel yapılarını teşkil edecekleri gibi diğer kurumsal yapıların ve daha önemlisi
karar mekanizmalarının da etkinliğini sağlayacaktır.
Ajans yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin
tesis edilmesi ve işletilmesi yönünde mevzuatın gereklerine uymanın ötesinde iradelerini ortaya koymalıdırlar. Kurumsa her yapıda olduğu gibi Kurumsal Risk
Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi uygulamalarının başarısı da öncelikle yönetimin desteğiyle doğru orantılıdır.
Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin tesisi, işletilmesi,
etkin olması ve organizasyon içerisinde kabulünün diğer bir teminatı da Ajansların tabi olduğu denetim çalışmalarıdır. Mevzuat bu husus üzerinde yeteri kadar
durmuş ve her bir denetim çalışmasından Ajansların
Kurumsal Risk Yönetimi hususunda da değerlendirmelerde bulunmaları istenmiştir.
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Son olarak ifade edilmesi gereken bir husus ise, Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının her ne kadar
bir ekip tarafından koordine bağlamında yönetilmesi
söz konusu ise de gerçekte bu süreçlerin işletilmesi
ve etkinliği tüm çalışanların sorumluluğundadır. Çalışanlar başta risklerden korunarak hedeflere ulaşmak
olmak üzere bu sistemlerden elde edecekleri tüm faydalara ulaşmak amacıyla bu süreçleri benimsemeli ve
desteklemelidir.
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YENİ BAKANLIK, YENİ BİRİM;
KALKINMA BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ
Bilindiği üzere, ülkemizde uygulamaya konulan yeni
mali yönetim ve denetim anlayışı çerçevesinde kamu
idarelerinde iç denetim birimleri kurulmuş ve kamuda
iç denetim faaliyetlerine başlanılmıştır. Bakanlığımız
yürütülen iç denetim çalışmalarını sürekli takip etmiş,
aktif olarak katkı vermiş ve 2012 yılında İç Denetim Birimini kurarak yeni denetim sistemine geçmiştir.

Ülkemizde uygulamaya
konulan yeni mali yönetim
ve denetim anlayışı
çerçevesinde kamu
idarelerinde iç denetim
birimleri kurulmuş ve
kamuda iç denetim
faaliyetlerine başlanılmıştır.
Bakanlığımız yürütülen
iç denetim çalışmalarını
sürekli takip etmiş, aktif
olarak katkı vermiş ve 2012
yılında İç Denetim Birimini
kurarak yeni denetim
sistemine geçmiştir.

Fırat BEŞTEPE
CGAP, İç Denetçi, Kalkınma Bakanlığı
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Bakanlığımızda Kamu İç Denetçi Sertifikası sahibi iç denetçilerin atanma süreci, 18 Temmuz 2012 tarihinde
Planlama Uzmanı Ahmet Dinçer’in atanmasıyla başlamış ve sırasıyla Planlama Uzmanı İrfan Halıcı (Kamu
Denetçiliği Kurumu’na geçiş yapmıştır), Meteoroloji
Genel Müdürlüğü İç Denetçisi Fırat Beştepe ile Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanı Ali
Osman Demirgüneş’in atanmalarıyla devam etmiştir.
23 Ağustos 2012 tarihli Bakanlık makamının Oluru ile İç
Denetim Birimi kurulmuş, Birim Yöneticisi olarak Ahmet
DİNÇER görevlendirilmiş ve İç Denetim Birimi Bakanlık
teşkilat şemasındaki yerini almıştır.
Bakanlığımızdaki görevlerine Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan ve kurumun çalışma sistematiği
ve kültürünü özümsemiş kişiler yanında farklı bir gözle konu ve olaylara bakabilen kişilerin İç Denetim Biriminde istihdam edilmesi politikasının, Bakanlığın amaç
ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamada daha etkin
olabileceği düşünülmüştür. Bu çerçevede farklı deneyim, uzmanlık ve bakış açılarının Kalkınma Bakanlığının amaçlarına hizmet edecek bir yapıda örgütlenmesi
ve devamlı olarak geliştirilmesi, İç Denetim Biriminin
temel amaçlarından biri olmuştur. Bu doğrultuda hazırlanan ve Bakanlığımızdaki iç denetim faaliyetlerinin
planlanması, programlanması ve yönetilmesine ilişkin
esasları düzenleyen Kalkınma Bakanlığı İç Denetim Birimi Yönergesi 6 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı olarak kurulan
ve 2011 yılından itibaren Kalkınma Bakanlığı adı altında
faaliyetlerini sürdüren kurumumuzda, ilk kez denetim

2013/11

MAKALE

faaliyetlerinin gerçekleştirilecek olması İç Denetim Birimine önemli bir görev ve sorumluluk yüklemektedir.
Klasik denetim anlayışından farklı nitelikler arz eden ve
günümüz modern mali yönetim yaklaşımının gereksinimlerini daha tatminkâr boyutta karşılayan iç denetim
faaliyeti, objektif bir bakış açısıyla Bakanlığımızın süreç
ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini
hedeflemektedir. Bu kapsamda, denetim fonksiyonunun Bakanlığımızın tüm birim ve çalışanlarınca benimsenmesi ve idare çapında bir farkındalık oluşturulması,
Birimin öncelikli amaç ve hedeflerinden biri olmuştur.
Bakanlığımız İç Denetim Birimi tarafından kısa sürede
kapasite geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine başlanmıştır. Bu kapsamda Slovenya’da Maliye Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance - CEF)
tarafından 12-14 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen Risk Yönetimi kursuna Ahmet DİNÇER ve İrfan HALICI tarafından aktif katılım sağlanmıştır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü
(TİDE) işbirliğiyle Kasım ayı içerisinde düzenlenen Uluslararası Kamu Denetçiliği Sertifikası (CGAP) sınavlarına
yönelik hazırlık kurslarına Ahmet DİNÇER, İrfan HALICI
ve Fırat BEŞTEPE katılmış olup eğitim sonrasında girilen
sınavlarda başarı sağlanmıştır. 5-6 Aralık 2012 tarihleri
arasında Başbakanlık Teftiş Kurulu ve UNDP tarafından
ortaklaşa düzenlenen Güçlendirilmiş Bütünlük Sistemleri İçin Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Geliştirilmesi
konulu uluslararası konferansa Ali Osman DEMİRGÜNEŞ
katılmıştır. Ayrıca, İDKK tarafından yürütülen Otomasyon Projesi kapsamındaki çalışmalara haftada bir gün
tam zamanlı olmak üzere Fırat BEŞTEPE tarafından aktif
katılım sağlanmaktadır.
Birimin insan kaynaklarının gerek mesleki gerekse kişisel gelişiminin devamlı olarak sağlanması ve iç denetim
alanında yetkinliğinin artırılması amacıyla mevcut iç denetçiler için kapsamlı bir eğitim programı hazırlanmıştır.
Söz konusu program kapsamında hem yurt içi hem de
yurt dışında olmak üzere iç denetçilerin nitelikli eğitimler almasının, sadece Bakanlığımıza değil aynı zamanda
Türkiye’de gelişim sürecinde olan iç denetim mesleğine
önemli bir katma değer yaratacağı düşünülmektedir. Bu
kapsamda, 2013 yılında denetimde istatistiksel yöntemlerin daha etkin kullanılması ve böylece denetim bulgularının daha sağlam kanıtlara dayandırılması amacıyla
eğitimler alınması planlanmıştır.
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İç Denetim Biriminin amaç ve faaliyetlerinin tanıtılmasının yanı sıra iç denetim faaliyetlerine esas olabilecek
katkılarının alınmasına yönelik olarak İç Denetim Birimi
tarafından harcama yetkilisi sorumluluğu ve koordinasyonunda her bir harcama birimiyle ayrı olmak üzere bir
dizi toplantı yapılmıştır. Harcama birimleri ile yapılan
görüşmeler sonrasında, Bakanlığımız süreç ve faaliyetlerinde yer alan birimlerin görüş ve önerileri de dikkate
alınarak taslak denetim evreninin nihai hale getirilmesi
sağlanmış ve Birim Görüşmeleri Raporu çıkarılmıştır. Birim görüşmelerinde tespit edilen sorunlar dikkate alınarak risk kriterleri ve ağırlıkları oluşturulmuş, yapılan
risk puanlamasıyla birlikte yüksek, orta ve düşük riskli
denetim alanları belirlenmiştir. Mevcut sorunlar esas
alınarak yapılan risk değerlendirmesi Kurumsal Risk
Analizi başlığı altında yayımlanmıştır. Söz konusu analiz
çerçevesinde öncelik düzeylerine göre denetim alanları sıralanmış ve iç denetim planına yansıtılmıştır. 2013
-2015 dönemini kapsayan İç Denetim Planı hazırlanmış
olup yakında onaya sunulacaktır. İç denetim plan ve
programının çıkarılmasıyla birlikte Bakanlığımızda denetimlere fiilen başlanması öngörülmektedir.
Bakanlığımızda ilk etapta sistem, uygunluk, mali ve bilgi
teknolojileri denetimlerine ağırlık verilmesi ve gerekli
kurumsal kapasitenin sağlanmasıyla birlikte performans denetimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu denetimlerin yanı sıra Bakanlığımızda
yürütülmekte olan iç kontrol çalışmaları başta olmak
üzere gerekli görülen süreç ve faaliyetler için danışmanlık hizmeti verilmesi de öngörülmektedir. Mevcut
denetim insan kaynağının Bakanlığımızın tüm süreç ve
faaliyetleri için yeterli olmamasına karşın denetim alanlarının fayda maliyet boyutuyla değerlendirilmesi ve
kurumun önceliklerine göre sıralanması temel yaklaşım
olarak benimsenmiştir.
İç Denetim Birimi olarak önümüzdeki dönemde Üst Yöneticinin denetim sorumluluğunu yerine getirmesine
yardımcı olma görevimiz sırasında Bakanlığımız birimleriyle olan ilişkilerimizde ölçülü, ılımlı ve yapıcı bir tavır
sergilemeyi ve sadece problemli noktalara odaklanmak
yerine iyi uygulamaları da öne çıkaran raporlar ortaya
koymayı hedeflemekteyiz. İç denetim fonksiyonunu icra
ederken “Sorunları Dile Getirme Değil Çözüm Üretme
Odaklı” bir felsefe ile sorunlu alanların herkesçe bilinen
yönlerini tekrarlamak yerine sorunlara makul ve gerçekleştirilebilir çözüm önerileri getirmeyi planlamaktayız.
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SOSYAL TESİSLER,
İKTİSADİ İŞLETMELER
VE TABİ OLDUĞU
ESAS VE USULLER

ÖZET: Sosyal tesisler ile ilgili temel düzenleme “Kamu
Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin
Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” olup
30.12.2005 gün ve 26039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Esas ve
Usuller” ile sosyal tesisler ile ilgili bilinmeyenler/tereddütler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
Aynı şeyi bunların iktisadi işletmeleri için söylemek
mümkün değildir. Zira bunlar için bütünleştirilmiş
bir düzenleme yoktur. Her bir başlık için ilgili mevzuata müracaat etmek gerekmektedir. Örneğin, belge
düzeni, demirbaşları (taşınırlar) ve muhasebesi için
Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer
kanunlara, satın almaları için Vergi Usul Kanunu ve
Kamu İhale Kanununa bakmak gerekmektedir.
Bu makalemizde, sosyal tesis ve iktisadi işletmenin
tanımı, vergi mevzuatı karşısında durumları, muafiyetler, istisnalar, indirimler, muhasebeleri, taşınır
işlemleri, satın alma usulleri ve belge düzeni irdelenecektir.
GİRİŞ:
Kamu kaynağı ile sahip olunan ve kamunun tasarrufunda olan, eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane,
kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzerleri, sosyal
tesis, bunların katma değer vergisi ve kurumlar vergisi mükellefi sayılanları iktisadi işletmedir.
Görüldüğü üzere vergi mükellefiyeti sosyal tesislere
aynı zamanda iktisadi işletme hüviyeti kazandırmaktadır.

M. İrfan AKŞEHİR
İç Denetim Birim Yöneticisi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Sosyal tesisler ile ilgili temel düzenleme “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” olup
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30.12.2005 gün ve 26039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Esas ve
Usuller” ile sosyal tesisler ile ilgili bilinmeyenler/tereddütler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
Aynı şeyi bunların iktisadi işletmeleri için söylemek
mümkün değildir. Zira bunlar için bütünleştirilmiş
bir düzenleme yoktur. Her bir başlık için ilgili mevzuata müracaat etmek gerekmektedir. Örneğin, belge
düzeni, demirbaşları (taşınırlar) ve muhasebesi için
Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer
kanunlara, satın almaları için Vergi Usul Kanunu ve
Kamu İhale Kanununa bakmak gerekmektedir.

nin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeleri
çerçevesinde, yönetimin ve diğer ilgili kişilerin bilgi
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Esas ve Usuller, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.
Kurumlar vergisi ve/veya katma değer vergisi mükellefi olan sosyal tesisler ile 211 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümlerine tabi sosyal
tesisler bu Esas ve Usullerin sadece muhasebe işlemlerinin raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabidir.”

1.SOSYAL TESİSLER:
1.1. Tanımı:
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri,
kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi,
misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzerleri, sosyal tesis olarak tanımlanmıştır.

Düzenlemenin 2.inci maddesinde açıklandığı üzere
kurumlar vergisi ve/veya katma değer vergisi mükellefi olan sosyal tesisler (iktisadi işletmeler) bu esas ve
usullerin sadece “muhasebe işlemlerinin raporlanması ve hesapların Konsolidasyonu”na ilişkin hükümlerine tabidir.
Doğru olan da budur. Zira bu iktisadi işletmeler Vergi
Usul Kanunu hükümlerine tabidir ve bu nedenle ayrıca bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç yoktur.

1.2. Mevzuatı:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller
30.12.2005 gün ve 26039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Maliye Bakanlığınca yapılan bu düzenlemenin amaç ve
kapsam başlıklı ilk iki maddesi aynen aşağıya alınmıştır.

1.3. Sosyal Tesisler İle İlgili Olarak Kurumlar Vergisinde Yer Alan Muafiyetler:
Sosyal tesisler ile ilgili muafiyetler Kurumlar Vergisi Kanununun 4.ücü maddesinde yer almakta olup
konu ile ilgili ayrıntılar 1 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır. Tebliğde yer alan
muafiyetlerin bir bölümü başlıklar itibariyle aşağıya
alınmış olup tamamı için ilgili mevzuata bakmak gerekecektir.

Amaç
Madde 1 — Bu Esas ve Usullerin amacı, kamu kurum
ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hesap ve
kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması; işlemlerinin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak
sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebe-
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1. Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal
amaçlarla işletilen kuruluşlar
2. Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal
amaçlarla işletilen yardım sandıkları
3. Kamu idare ve kuruluşları tarafından açılan sergiler, fuarlar ve panayırlar
4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine
ait kreş ve konukevleri ile askeri kışlalardaki kantinler
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1.4. Sosyal Tesislerin Muhasebesi:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller
30.12.2005 gün ve 26039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiş olup sosyal tesislerin (iktisadi işletme olmayanların) muhasebeleri bu esas ve usullere göre yapılmalıdır.
2. İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI:
2.1. İktisadi Kamu Kuruluşlarının Tanımı:
İktisadi kamu kuruluşları, kamu hukuku tüzel kişilerine bağlı iktisadi işletmelerdir. Kamu hukuku tüzel kişileri; kamu idareleri ve kamu kuruluşları olmak üzere
iki grupta toplanır.
Üniversiteler, Devlet Demir Yolları, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Posta Hizmetleri İşletmesi kamu kuruluşlarına örnek olarak gösterilebilir.
İktisadi kamu kuruluşları ise, bu idare ve kuruluşlardan birine ait olup sermaye şirketi veya kooperatif
statüsü dışında faaliyet gösteren ticari, sınaî ve zirai
her türlü işletmeleri ifade eder.
İktisadi kamu kuruluşları, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda kullanılmış bir ifadedir. Bu ifade, kamu
idare ve kuruluşlarına bağlı tüm iktisadi işletmeleri
kapsar. Bu nedenle iktisadi kamu kuruluşları, hem
kamu iktisadi teşebbüslerini ve hem de iktisadi devlet teşekküllerini kapsamı içine alır.
İktisadi kamu kuruluşları son yıllarda ilgili yasalarla
yeniden düzenlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bunlar; işletme, iştirak, bağlı ortaklık, müessese, kamu iktisadi
kuruluşu, iktisadi devlet teşekkülü ve kamu iktisadi
teşebbüsüdür. Söz konusu düzenleme 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. Düzenlemedeki tanımlar şu şekildedir;
Kamu iktisadi teşebbüsü; «Teşebbüs»; iktisadi devlet
teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır.
İktisadi devlet teşekkülü; «Teşekkül»; sermayesinin
tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara
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göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi
teşebbüsüdür.
Kamu iktisadi kuruluşu; «Kuruluş»; sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu
iktisadi teşebbüsüdür.
Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet
teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup,
ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.
Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan
oluşan anonim şirketlerdir.
İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine
sahip bulundukları anonim şirketlerdir.
İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve
hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir.
2.2 İktisadi Kamu Kuruluşlarının Mükellefiyet Kapsamına Alınmasının Gerekçeleri:
Devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer
kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup
faaliyetleri devamlı bulunan, sermaye şirketi ve kooperatif dışındaki ticari, sınaî ve zirai işletmeler de
vergilemede eşitlik prensibi uyarınca iktisadi kamu
kuruluşu olarak, kurumlar vergisi mükellefi olmaları
sağlanarak rekabet eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.
İktisadi kamu kuruluşlarının vergilendirilmesi, bir
bakıma «kendi kendini vergilendirme» gibi düşünülebilecekse de kamu idarelerine vergi ayrıcalığı tanınması piyasadaki serbest rekabet koşullarını olumsuz
yönde etkileyecek ve özel sektörün gelişme imkânını
ortadan kaldıracaktır.
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2.3 Kurumlar Vergisi Kanununda İktisadi Kamu Kuruluşları:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 1.inci maddesinde, aşağıda sayılan kurumların kazançlarının, kurumlar vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. Bunlar
a) Sermaye şirketleri.
b) Kooperatifler.
c) İktisadî kamu kuruluşları.
ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
d) İş ortaklıkları.
Aynı kanunun 2.inci maddesinde ise “İktisadî kamu
kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere,
diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı
olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci
fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler
iktisadî kamu kuruluşudur.” şeklinde tanımlanmış ve
mükellefiyeti ile ilgili aşağıdaki açıklama yapılmıştır.
“(6) İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri,
faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin
veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti
karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın
kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî
niteliğini değiştirmez.”
1 Sıra numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde
aynı hususla ilgili çok daha detaylı açıklamalar yer almaktadır.

“1- Otelcilik ve turizm meslek liseleri uygulama otelleri
2- Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan
ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi etmek amacıyla işletilen kuruluşlar
3-Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren
sağlık kurumları”
2.5. İndirimler (Kurumlar Vergisi Kanununun 10.Ncu
Maddesine Göre Matrahtan Yapılacak İndirimler)
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar
vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılabilecek indirimler:
Kurumlar Vergisi Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı
10 ncu maddesinde kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılabilecek indirimler yer verilmiştir.
Bunların bazılarına aşağıda yer verilecek olup bu
harcamaların tamamı kurum kazancından indirilebilmektedir.
a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına
yönelik  araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının
% 100’ü oranında hesaplanacak(*)”Ar-Ge indirimi”.
b) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının
sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör
spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için
% 50’si.

Kurumlar Vergisinden muaf olan kurumlar hakkındaki düzenleme kanunun 4.ncü maddesinde yer almaktadır.

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca
vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına
çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz
karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının
o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.

Muafiyetlerle ilgili olarak tebliğde yapılan açıklamaların ilgi çekeceğini düşündüğümüz bir kısmı başlıklar
halinde aşağıya alınmıştır.

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına
bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada
öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olma-

2.4. İktisadi İşletmeler İle İlgili Olarak Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Muafiyetler
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mak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve (6322 sayılı kanunun
36.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)
rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni
ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler
ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din
eğitimi verilen tesislerin(**)inşası dolayısıyla yapılan
harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut
tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan
dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan
veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da
desteklenmesi uygun görülen;
………………………………………………………………………………
Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde,
bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal
veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri
esas alınır.”
Kurumlar Vergisi kanunun indirimler ile ilgili bölümü,
kurumlar vergisi mükellefi olan bu işletmelere bazı
harcamalarını matrahtan indirim yapma haklarının
bulunduğunu hatırlatmak amacıyla alınmış olup indirimlerin tamamı için Kurumlar Vergisi Kanununun
10.ncu maddesin müracaat etmek gerekir.
3.MUHASEBELERİ VE BELGE DÜZENİ:
3.1. Sosyal Tesislerin Muhasebeleri Ve Belge Düzeni:
Sosyal tesisler her türlü iş ve işlemlerinde olduğu gibi
muhasebelerini ve belge düzenlerini “Kamu Kurum
ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” de yapılan
açıklamalara uygun yapmak zorundadırlar.
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3.2. İktisadi İşletmelerin Muhasebeleri ve Belge Düzeni:
İktisadi işletmeler belge düzeni ve muhasebe sistemleri açısında vergi kanunlarında yer alan hükümlere
tabidir.
Bu husus “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen
Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas
ve Usuller”in 2.nci maddesinde yer alan aşağıdaki
ifade ile de özellikle vurgulanmıştır.
“Bu Esas ve Usuller, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.
Kurumlar vergisi ve/veya katma değer vergisi mükellefi olan sosyal tesisler ile 211 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümlerine tabi sosyal
tesisler bu Esas ve Usullerin sadece muhasebe işlemlerinin raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabidir.”
Düzenlemenin 2.nci maddesinde açıklandığı üzere
kurumlar vergisi ve/veya katma değer vergisi mükellefi olan sosyal tesisler (iktisadi işletmeler) bu esas ve
usullerin sadece “muhasebe işlemlerinin raporlanması ve hesapların konsolidasyonu”na ilişkin hükümlerine tabidir.
Doğru olan da budur. Zira bu iktisadi işletmeler vergi
usul kanunu hükümlerine tabidir ve bu nedenle ayrıca bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç yoktur.
3.3 İktisadi İşletmelerin Tabi Olduğu Muhasebe
İşlemleri'nin Raporlanması ve Hesapların Konsolidasyonu İşlemleri
Hem Sosyal tesislerin hem de iktisadi işletmelerin uyacakları raporlama ve konsolidasyon işlemleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal
Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve
Usuller”in altıncı bölümünde yer almaktadır.
4.TAŞINIR İŞLEMLERİ
4.1.1. Sosyal Tesislerde Taşınır İşlemleri
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve
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Usuller”in 57 nci maddesinde,”Sosyal tesislerin edinmiş oldukları taşınırlar hakkında, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 inci
maddelerine göre taşınırlara ilişkin olarak düzenlenen yönetmelik hükümleri” nin uygulanacağı belirtilmektedir.
4.1.2. İktisadi İşletmelerde Taşınır İşlemleri
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve
Usuller”in 2.nci maddesinin birinci paragrafında “Bu
Esas ve Usuller, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal
tesislerinin muhasebe kayıt ve işlemlerini “ kapsadığı, ikinci paragrafında ise Kurumlar vergisi ve/veya
katma değer vergisi mükellefi olan sosyal tesislerin
bu Esas ve Usullerin sadece muhasebe işlemlerinin
raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin
hükümlerine tabi olduğu belirtilmektedir.
İktisadi işletmelerin taşınır işlemleri için ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır. Esasen gerek de bulunmamaktadır. Zira İktisadi işletmelerin taşınır işlemleri
kendi mevzuatına göre yani Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre izlenmelidir.
5.SATIN ALMA USULÜ:
5.1. Sosyal Tesis Ve İktisadi İşletmelerde Satın Alma
Usulü
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile belirlenen tutarın
altındaki miktarlardaki alımlar kamu ihale mevzuatından istisna edilmişlerdir.
Kamu İhale Kanununun kapsam başlıklı 2.nci maddesinin b bendinde, Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi
devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüslerinin bu kapsamda olduğu, İstisnalar ile ilgili 3/g
maddesinde ise “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî
faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet
üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya
doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma
yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık
maliyeti ve sözleşme bedeli (altı milyon yediyüzdok-
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sanbirbin beşyüzaltmışsekiz Türk Lirasını) aşmayan
mal veya hizmet alımlarının “ bu kanun hükümlerine
tabi olmadığı hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıya alınan düzenlemelerde görüldüğü üzere belirlenen tutarın altında yapılacak alımlarda kamu ihale mevzuatına uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kuruluşların bu kanun hükümlerine tabi olmayan
alımları için yönerge hazırlamaları ve yönergede uyacakları alım şeklini belirlemeleri beklenir.
6.DENETİM:
İktisadi İşletmeler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve
kontrol Kanunu gereğince İç Denetçiler ve 6085 sayılı
Sayıştay Kanunu 4/b Maddesi gereğince Sayıştay tarafından denetlenir.
İktisadi İşletmeler, Maliye Bakanlığı Denetim Elemanları tarafından da denetlenir.
7.SONUÇ
Sosyal tesisler ile ilgili temel düzenleme “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” olup
30.12.2005 gün ve 26039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Maliye Bakanlığınca yapılan bu düzenlemenin devamında bu tesislerin kendi yönetim ve satın alma yönergesini çıkarmaları istenmeli hatta bakanlıkça bunun için bir tip yönerge geliştirmelidir.
Aynı şekilde İktisadi işletmeler için yapılacak bu türden bir çalışmanın yararlı olacağı açıktır.
Kaynaklar:
1.
2.
3.
4.

Kurumlar Vergisi Mükellefi Olarak İktisadi Kamu Kuruluşları ile Dernek veya Vakıflara ait iktisadi İşletmeler,
Altar Ömer ARPACI
Kurumlar Vergisi Kanunu
KİK
VUK
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KAMU MALİ
YÖNETİM
SİSTEMİNDE
MUHASEBENİN
ROLÜ VE MUHASEBE
BİRİMLERİNİN
YENİDEN
YAPILANDIRILMASI

GİRİŞ
Kamu Mali Yönetim sisteminin en önemli yapısal
unsurlarından biri hiç kuşkusuz muhasebe sistemidir. Kamu Mali Yönetim sisteminin yasal çerçevesini
oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun (5018 Sayılı Kanun) yürürlüğe girmesiyle birlikte muhasebe sistemi yeniden tanımlanmış,
muhasebe birimlerinin yapısında, görev ve fonksiyonların birçok değişiklikler olmuştur. Bu çalışmada,
mali yönetim sisteminde muhasebenin rolü ve fonksiyonları ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerinin yeniden
yapılandırılmasına ihtiyaç olup olmadığı konularında
değerlendirmeler yapılacaktır.
1. MUHASEBENİN TANIMI
Bir yönetim biriminin mali nitelikli işlemlerinin düzenli bir şekilde kaydedilerek belirli dönemler itibariyle
raporlanmak suretiyle ilgili kişi ve grupların yararlanmasına sunulması gerekir. Bu görevi yerine getiren
sisteme-organizasyona muhasebe denilmektedir.
Muhasebe; en genel anlamda mali nitelikli işlemlerin
ve olayların ulusal para birimi cinsinden kaydedilmesi, sınıflandırılması raporlanması ve bu raporların yorumlanması bilim ve sanatıdır.1
2. DEVLET MUHASEBESİ
Devlet muhasebesi, devlet kavramı içerisine giren
idare ve kurumların mali işlemlerinin kayıtlarının tutulmasını ve raporlanmasını sağlayan işlemler olarak
tanımlanabilir.
2.1. Devlet Muhasebesinin Amacı ve Kapsamı

Abdurrahman ÜÇBAŞ
İç Denetçi,
Maliye Bakanlığı
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Devlet muhasebesinin amacı, kapsama giren daire ve
kurumların mali işlemlerinin kaydedilmesi ve belirli
dönemler itibariyle raporlanmasını sağlamaktır.
1

1 Sevilengül Orhan Genel Muhasebe, IV. Baskı, Ankara 1995 s.9.
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Devlet muhasebesinin kapsamı genel yönetimdir. Genel yönetimden ne anlaşılması gerektiği 5018 Sayılı
Kanunda açıklanmıştır.

Resmi Gazetede yayınlanan 5018 Sayılı Kanunda da
tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin kurulması öngörülmüştür.

5018 Sayılı Kanunun yapılan tanımlamaya göre,

Uluslar arası genel kabul görmüş muhasebe ilke ve
standartlarına göre hazırlamış olan tahakkuk esaslı
muhasebe sistemi 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile birlikte
Resmen uygulanmaya başlanmıştır.

 Genel yönetim: merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve
mahallî idarelerden oluşur.
 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri:
Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer
alan kamu idarelerini ifade eder.
 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I)
sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin ifade
etmektedir.
2.2. Devlet Muhasebesinin Sınıflandırılması
Devlet muhasebesi kavramı kullanıldığında asıl olarak mali muhasebe anlaşılır. Ancak genel yönetim
sektöründe uygulanabilecek muhasebe türleri mali
muhasebe, bütçe muhasebesi ve yönetim muhasebesi olarak üçe ayrılır. Bu ayrımda mali muhasebe ve
bütçe muhasebesi ayrımı uygulanan muhasebe sistemi ile bütçe sisteminin farklılığından ve işlemlerin
kapsamından kaynaklanmaktadır. Bir ülkede muhasebe sistemi tahakkuk esasına, bütçe sistemi nakit
esasına dayanıyorsa bütün mali işlemlerin muhasebede tahakkuk esasına göre kaydedilmesi ve raporlanması, bütçe işlemlerinin de nakit esasına göre muhasebeleştirilmesi gerekir. Yönetim muhasebesi ise
dünyada yeni yeni gelişmeye başlayan bir muhasebe
sistemidir. Yönetim muhasebesinin amacı yönetim
biriminin geleceği planlanmasında karar alıcılara yardımcı olmaktır.2
2.3. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi
Ülkemizde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmakta olan nakit esasına dayalı muhasebe sisteminden tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçiş çalışmaları Maliye Bakanlığında 1990’lı
yılların ortalarında başlamıştır. 24.12.2003 tarihli
2

2 Hamdi Gülşen, Erkan Karaarslan, Eyüp Kızılkaya, Mesut
Hastürk, Baki Kerimoğlu, Haydar Kulaksız “Merkezi Yönetim
Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Devlet Muhasebesi” Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını s.15.
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Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sisteminde, mali
işlemler nakit akımından bağımsız olarak hesaplara
kaydedilmektedir. Bir mal alımı veya bir hizmet ifası
karşılığında devlet adına bir borç doğduğunda ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gider kaydedilmekte; gelir tahakkuk ettiğinde ise tahsil edilip
edilmediğine bakılmaksızın gelir kaydedilmektedir.
Bütçe gelir ve gider hesapları ise tahsilat ve ödemelere dair nakit akımı olduğunda çalışmaktadır. Yani
bütçe işlemleri nakit esasına göre faaliyetler ise tahakkuk esasına göre kaydedilmektedir.
2.4. Çerçeve Hesap Planı
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, muhasebe işlemlerinde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde (bundan sonra Yönetmelik olarak ifade
edilecektir) belirlenen çerçeve hesap planındaki hesapları kullanmaktadır. Çerçeve hesap planı; bilanço
hesapları, faaliyet hesapları, bütçe hesapları ve nazım hesaplar ana bölümlerinden oluşmaktadır.
Ana Hesap Grupları
1) Dönen Varlıklar
2) Duran Varlıklar
3) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5) Öz Kaynaklar
6) Faaliyet Hesapları
7) Maliyet Hesapları
8) Bütçe Hesapları
9) Nazım Hesaplar

Bilanço
hesapları

Bu ana hesap gruplarından 1-5 numaralı gruplar
bilanço hesapları olup, kendi içinde Yönetmelikte
gösterildiği şekilde hesap gruplarına ayrılır ve her bir
ana hesap grubunu ilgilendiren işlemler ait oldukları
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hesap grubu içinde açılacak ilgili bilanço hesaplarına
kaydedilir. Her bilanço hesabı ayrıca ihtiyaca göre yeteri kadar yardımcı hesaplara ayrılabilir.
Yönetmelikte 179 tane hesap belirlenmiş olup ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplara ilişkin açıklamalar ilgili maddelerinde yapılmıştır. İhtiyaç duyulduğunda yeni hesaplar açmaya, hesapların adlarını ve
kodlarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
3. MALİ YÖNETİM MEVZUATINDA
MUHASEBENİN DÜZENLENİŞİ
Muhasebeyle ilgili hükümler 5018 Sayılı Kanunun
“Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler” başlıklı dördüncü kısmında ve “ İç Kontrol Sistemi” başlıklı beşinci kısmında düzenlenmiştir. Devlet muhasebenin
temel kavramları, ilkeleri, hesapların işleyişine ilişkin
açıklamalar ve düzenlenecek temel mali tablolar
ikincil düzey mevzuatta düzenlenmiştir.

3.2. Muhasebe Kayıtlarının Tutulması
5018 Sayılı Kanunun 50 ve 51. Maddelerine göre
muhasebe kayıtlarının tutulmasındaki temel kurallar
şunlardır.
a) Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.
b) Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her
muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.
c) Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî
yılın hesaplarında gösterilir.
ç) Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise
ödendiği yılda muhasebeleştirilir.
d) Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. Malî
yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri
saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî
yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir.

3.1. Muhasebe Sistemi
3.3. Maliye Bakanlığının Düzenleme Yetkisi
Kanunun 49. Maddesinde, muhasebe sisteminin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi
ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde
kurulacağı ve yürütüleceği ifade edilmiştir. Kamu
hesaplarının, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle
garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen
içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim
yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması
amacıyla tutulacağı belirtilmiştir.
Muhasebe kamu idarelerinin malî işlemlerinin belirli
ilke ve standartlara göre kaydedilmesi ve raporlanmasını sağladığı gibi saydamlığın sağlanmasında ve
kamu görevlilerinin hesap verme sorumluluklarının
yerine getirilmesinde en önemli araç haline gelmiştir.
Günümüzde kamu idarelerinin yönetiminde gerekli
olan ekonomik ve mali yapıya ilişkin bilgiler ile kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına yönelik bilgilerin elde edilmesi
için doğru, detaylı ve standart bilgi üreten muhasebe sistemine gerek vardır.
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Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü)
5018 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden, muhasebeyle ilgili yapılan ikincil düzey düzenlemeler
aşağıdadır.
 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı
ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bu düzenlemelerden başka, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe
ve raporlama standartları vardır. Bu standartlar Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan Devlet
Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından ulusla-
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rarası standartlara uygun olarak belirlenmekte ve
Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.

Başkanlığının muhasebe hizmeti ise Muhasebat Genel Müdürlüğünce değil kendileri tarafından yürütülmektedir.

3.4. Malî İstatistikler
3.6. Muhasebe Yetkilisi
5018 Sayılı Kanunun 52. maddesinde malî istatistiklerin, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
malî işlemlerini kapsadığı; uluslararası standartlara
uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde
muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanacağı belirtilmiştir.
Kanuna göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu
idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca
aylık olarak yayımlanır. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş
ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler
içinde Maliye Bakanlığına gönderirler. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, üçer aylık
dönemler itibarıyla yayımlanır
Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik
ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilir
3.5. Muhasebe Hizmeti
Kanunun 61. Maddesinde muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine
ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler
ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin
kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama mülga 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanununda yapılan sayman
tanımlamasına benzer ve saymanlık hizmetlerini kapsayacak şekilde yapılmıştır.
Muhasebe birimi ise yukarıda açıklanan muhasebe
hizmetinin yapıldığı birimdir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin (Hazine Müsteşarlığı hariç) muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmektedir.
Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Gelir idaresi
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Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden, muhasebe biriminin yönetiminden
ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu olan
usulüne göre atanmış yönetici olarak tanımlanmıştır.
Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur. Yani muhasebe yetkilisinin
görev unvanının muhasebe müdürü, malmüdürü,
saymanlık müdürü veya hesap işleri müdürü olması
görevin niteliğini etkilemez. Muhasebe yetkilisi olarak atanabilmenin şartları Kanunun 62. Maddesinde
düzenlenmiştir. Bu Kanunla uygulamaya giren yeni
hüküm muhasebe yetkilisi olarak atanabilmek için
muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak hükmüdür.
3.6.1. Muhasebe Yetkililerinin Görev ve Yetkileri
Muhasebe yetkililerinin görev,yetki ve sorumlulukları
5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ve Muhasebe
Yetkililerinin Eğitimi Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.
Muhasebe yetkilisinin taahhüt ve tahakkuk aşamaları tamamlanmış, ödeme emri belgesi düzenlenmiş ve
ön mali kontrolden geçerek ödenmek üzere muhasebe birimine gelmiş bulunan ödeme emri belgesi ve
ekleri üzerinde
a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdür.
Kanuna göre, muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında
düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.
Yukarıdaki sayılan kontrol görevleri arasında sayılan
maddi hata izahı gerekli olan bir kavramdır. Muhasebe
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Yetkililerinin Eğitimi Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi incelendiğinde maddi hata; bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas
rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış
yapılması suretiyle yapılan yersiz ve fazla tahsilat ve
ödemeler olarak ifade edilebilir. 14/06/2007 tarih ve
5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul kararında ise maddi
hata, belgelerdeki açık ve kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen hatalar olarak nitelendirilmiştir.
5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte
saymanların Mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye
Kanununda yer alan ve harcama birimleri ile ödeme
yapılacak kişilerin en çok şikayetine konu olan giderin mevzuata uygunluğuna ilişkin inceleme yetkileri
kaldırılmıştır. Ancak maddi hata incelemesiyle mevzuata uygunluk incelemesi arasında ince bir çizgi vardır ve bu konunun netleşmesi uygulamada ortaya
çıkacak olan ihtilafların yargı yerlerine taşınmasıyla
sağlanabilecektir.
4. KAMU MALİ YÖNETİM
SİSTEMİNDE MUHASEBENİN ROLÜ
Kamu mali yönetim sisteminde muhasebe iç kontrolün yapısal bir parçasıdır. Kanunun 57. Maddesine
göre, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. Mali yönetim sisteminin karakterini oluşturan
performans yönetimi ve iç kontrol sisteminin uygulanmasında; mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yerine getirilmesinde muhasebe sisteminin
önemli bir rolü ve fonksiyonu vardır.
Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve
genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun
bir muhasebe düzenine göre oluşturulması mali saydamlığın temel şartlarından birisidir. Kamu idarelerinde uygulanmakta olan muhasebe sistemi mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlayacak şekilde, uluslararası standartlara ve
genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun
olarak düzenlenmiştir.
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Muhasebenin temel fonksiyonları mali nitelikli işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanmasıdır. Muhasebe birimleri de hizmetlerinin yerine
getirildiği birimlerdir. Mali yönetim sisteminde ise
muhasebe birimleri tahsil, muhafaza, ödeme, kaydetme, raporlama ve kontrol birimleridir. Muhasebenin raporlama fonksiyonu bu bölümde geniş bir
şekilde değerlendirilecektir.
4.1. İç Kontrol Sistemi ve Muhasebe
5018 Sayılı Kanunda iç kontrol; idarenin amaçlarına,
belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç
denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü
olarak tanımlanmıştır.
İç kontrol sisteminde model alınan COSO (Committee
of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) dokümanlarına göre ise İç kontrol, kurumun
aşağıdaki kategorilerde sıralanan hedeflerine ulaşılmasını sağlayan güvencenin sağlanması için dizayn
edilen bir süreç olarak tanımlanır.
Bu hedefler;
 İşlemlerin etkililiği ve verimliliği
 Mali raporlamanın güvenilirliği
 Tabi olunan kanun ve düzenlemelerle uyum
İç kontrolün tanım ve amaçlarına bakıldığında, muhasebenin iç kontrolün yapısal bir parçası olduğu, ve.
İç kontrol sisteminin iyi bir şekilde işleyebilmesi için,
iyi bir muhasebe sisteminin gerekli olduğu görülecektir.
4.1.1. İç Kontrolün Unsurları ve İlkeleri
a) Kontrol ortamı
b) Risk değerlendirmesi
c) Kontrol faaliyetleri
d) Bilgi ve iletişim
e) Gözetim
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Bu beş unsurdan kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim
ve gözetim unsurlarının iyi bir şekilde yerine getirilmesinde zamanda, doğru, kaliteli ve standart veri
sağlayan muhasebe sistemine ihtiyaç vardır.
İç kontrolün temel ilkelerinden biri de iç kontrol düzenleme ve uygulamalarında saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî
yönetim ilkelerinin esas alınmasıdır. Muhasebe bu
ilkelerin zeminini oluşturmaktadır.
4.2. Mali Raporlama
Mali raporlama, mali işlemlerin sonuçlarına ilişkin
bilgilerin, belirli dönemler itibariyle ilgili mercilere sunulması olarak basit bir şekilde tanımlanabilir.
5018 sayılı kanunda mali yönetim sisteminin işleyişi
ile düzenlenen çeşitli maddelerde yer alan raporlama kavramından mali raporlar değil faaliyet raporları anlaşılmaktadır. Mali raporlama Kanunun kamu
hesapları ve muhasebe ile ilgili hükümlerinde yer almaktadır.
Mali raporlama Yönetmeliğin 5. bölümünde düzenlenmiştir. Yönetmelikteki düzenlemede mali raporlamanın tanımı yapılmamıştır. Mali raporlama başlığı
altında mali tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Yani mali rapordan mali tablo anlaşılmaktadır.
Mali tabloların, Yönetmelikte belirlenen ilkelere ve
standartlara uygun olarak hazırlanması ve belirlenen
sürelerde ilgililerin bilgisine sunulması gerekmektedir.
Mali raporlama ile genel olarak kaynakların dağıtımı,
uygulanan mali politikaların etkileri ile ileriye yönelik
politika oluşturulması ve karar verilmesinde, kamu
idaresinin mali durumu, performansı ve nakit akımları hakkında kullanıcılara kapsamlı bilgi sağlanması
amaçlandığı Yönetmelikte ifade edilmiştir.
Mali tabloların, kullanıcıların karşılaştırma yapabilmelerini mümkün kılmak için son üç dönemin verilerini de içermeleri ve herkes tarafından anlaşılmalarını
sağlayacak şekilde ve açıklamaları ile birlikte hazırlanmaları öngörülmüştür.

2013/11

4.2.1. Mali Tabloların Hazırlanması ve Konsolide
Edilmesi
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
mali tabloları Maliye Bakanlığınca üretilmektedir.
Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerinin
muhasebe yetkilileri, mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından ve belirlenen
süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesinden;
kurumların yöneticileri de bu hususları gözetmekten
sorumlu tutulmuştur. Kamu idarelerinin kendi ihtiyaçları için ayrıca mali tablolar hazırlayabilmesi de
mümkündür.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hazırladıkları mali tablolar Maliye Bakanlığınca konsolide edilir ve Yönetmelikte belirtilen süreler içinde
kamuoyuna sunulur.
4.2.2. Düzenlenecek Mali Tablolar
Yönetmeliğe göre kamu idarelerince aşağıda sayılan
mali tabloların hazırlanması ve kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)

Bilanço
Faaliyet Sonuçları Tablosu
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu
İç Borç Değişim Tablosu
Dış Borç Değişim Tablosu
Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
Tablosu
Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
Tablosu
Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
Tablosu
Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
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Bu mali tablolarla ilgili açıklamalar ve tablo şekilleri
Yönetmelikte yer almaktadır.
Kamu idarelerince üretilen mizanların, yukarıda sayılan mali tablolarla birlikte belirlenen sürelerde Maliye Bakanlığına gönderilmesi öngörülmüştür.
4.2.3. Raporlama Birimi
Raporlama birimi Yönetmelikte, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tüzel kişiliği baz alınarak
belirlenmiştir. Kendi adına ekonomik varlık edinebilen,
yükümlülük üstlenebilen, diğer kamu idareleri veya
üçüncü şahıslarla ekonomik ilişkilere girebilen kapsama dahil her kamu idaresi bir kurumsal birim olarak
ifade edilmiştir. Bu durumda genel yönetim kapsamına dahil her kurumsal birim bir raporlama birimidir.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri Yönetmeliğin uygulanmasında tek bir raporlama birimi sayılmaktadır. Ancak genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerinin her biri için ayrı raporlar veya il ve muhasebe birimi düzeyinde raporlar hazırlanması da
mümkündür.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek bir
raporlama birimi sayılmasının nedenleri:
 Kendi tüzel kişilikleri yoktur. Devlet tüzel kişiliğine dahildir
 Kendilerine ait varlıkları yoktur. Varlıkları Devletin varlığıdır.
 Kendilerine ait özel gelirleri yoktur.
 Kendilerine ait vezneleri yoktur. Tahsil edilen gelirler Hazine veznelerine girer ve giderler Hazine
veznelerinden ödenir.
5. MUHASEBE BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Muhasebenin tanımı, amacı, fonksiyonları ve mali
yönetim sistemindeki rolü önceki bölümlerde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, kamu mali yönetim sisteminde uygulanmakta olan muhasebe sistemi kendinden beklenen
fonksiyonları icra etmektedir. Muhasebe birimleri de
Devletin teşkilat yapısına ve mali yönetim sistemine
uygun olarak yapılandırılmıştır.
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Genel bütçe kapsamındaki idareler Devlet tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Genel bütçe kapsamındaki
kamu idarelerinin (Hazine Müsteşarlığı hariç) muhasebe hizmetleri merkez ve taşra itibariyle Maliye
Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından
yürütülmektedir. Genel bütçe kapsamı dışında kalan
idarelerde ise bu görev o idarelerin mali hizmetler birimlerine (strateji geliştirme birimleri) aittir.
Önceki bölümlerde açıklandığı üzere 5018 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte mali yönetim sistemi ve muhasebe sistemiyle ilgili bir çok değişiklik
olmuştur. Ayrıca bilgi teknolojilerindeki gelişmeler
sunulan hizmetin kalitesini artırmış ve kapsamını
genişletmiştir. Yaşanan bu gelişmelerin de etkisiyle
genel bütçeli idarelere hizmet veren muhasebe birimlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili beklenti
oluşmaya başlamıştır. Yeniden yapılandırma hususunu iki başlık altında değerlendirebiliriz;
a) Muhasebe hizmetinin genel bütçe kapsamındaki
her bir idarenin kendisi tarafından yürütülmesi
b) Bazı muhasebe birimlerinin kapatılması
5.1. Muhasebe Hizmetlerinin İdarelerce Yürütülmesi
Yeni mali yönetim sisteminin hesap verme sorumluluğu ve yönetim sorumluluğu ilkelerinin bir gereği
olarak, muhasebe hizmetinin Maliye Bakanlığınca
değil genel bütçe kapsamına giren her bir idarenin
kendisi tarafından yürütülmesine ihtiyaç var mıdır.
5018 Sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvel incelendiğinde,
genel bütçe kapsamındaki idareleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
 Anayasal kuruluşlar (TBMM, Cumhurbaşkanlığı,
Yüksek Yargı Organları, Sayıştay)
 Başbakanlık ve bakanlıklar
 Başbakanlığa ve bakanlıklara bağlı ve özel kuruluş kanunu bulunan kamu idareleri.3
Ülkemizin mali sistemi incelendiğinde görüleceği
üzere, devletin nakit ve borç yönetimi Hazine Müsteşarlığı tarafından; devlet gelirlerinin tahsil edilmesi
3

Hikmet Tosun- A.Uğur Cebeci, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu Açıklamalı ve Karşılaştırmalı 2. Baskı s.7
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ve giderlerinin ödenmesi işlemleri ile taşınmaz yönetimi Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Devletin mali işlem yapan tüzel kişiliğine Hazine (Hazine Müsteşarlığı değil) denilmektedir.
Devletin yönetim biçiminde bir değişiklik olmadığına göre, genel bütçe kapsamındaki her bir idarenin
muhasebe hizmetinin kendilerince yerine getirilmesi
sistemin kurgusuna uymamaktadır.
Bir örnek verecek olursak, Adalet Bakanlığı genel bütçeli idareler kapsamına girmektedir ve bu Bakanlığın;
 Devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği yoktur.
 Kendine ait para, çek, döviz, banka hesabı, menkul kıymet ve alacak gibi varlıkları olamaz.
 Kullanımında bulunan bina, arsa ve taşıtlarının
mülkiyeti kendisine ait değil Devlete aittir. Taşınır veya taşınmazların elden çıkarma işlemlerini
kendisi yapamaz ve bunların satışından elde edilecek gelir de Devletin geliridir.
 Kendisine ait alacak ve borcu olamaz.
 Faaliyetlerinden doğan giderler ve gelirler Devlete aittir.
Fakat bu hususlar Adalet Bakanlığının merkez veya
taşra birimlerinin faaliyetleri ile ilgili mali bilgilerin
üretilmesine, mali raporların çıkarılmasına engel
değildir. Bir mali yıl içinde herhangi bir faaliyet için
ne kadar harcama yapıldığı veya yöneticilerin ihtiyaç
duyabileceği çeşitli mali bilgilerin muhasebe sistemi
tarafından üretilmesi mümkündür.
Bilişim teknolojilerinin ve otomasyon sistemlerinin
gelişmesine paralel olarak Maliye Bakanlığınca bütün
muhasebe birimlerinde uygulanmakta olan internet
tabanlı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS) harcama birimlerine de hizmet vermektedir.
Bu sistem (KBS) ile harcama birimlerinde bilgisayar
ortamında girilen mâli işlemlere ilişkin bilgilerin,
elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılması
ve muhasebe kaydı olarak sonuçlandırılması mümkün hale gelmiştir. Bu durumda, devlet hesaplarının
kayıtlarının tutulması ile ilgili görev ve sorumluluk
yine Maliye Bakanlığına aittir. Harcama birimlerinde veri girişi yapılması ise mükerrerlikleri önleyerek
kaynak ve zamandan tasarrufuna vesile olabilecektir.
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5.2. Bazı Muhasebe Birimlerinin Kapatılması
Muhasebat Genel Müdürlüğünün 2011 yılı faaliyet
raporunda yer alan bilgiye göre, genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetlerini yürüten
Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerinin sayılarına ilişkin tablo aşağıdadır.
Saymanlık Adı

Adet

Merkez Saymanlık Müdürlükleri

24

Muhasebe Müdürlükleri

81

Malmüdürlükleri

892

Gümrük Saymanlık Müdürlükleri

22

Askeri Saymanlık Müdürlükleri

32

Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri

4

Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü

1

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, muhasebe birimleri (saymanlık) merkez, taşra ve kurum muhasebe
birimi olarak sınıflanabilir. Merkez saymanlıkları Bakanlıkların merkez teşkilatına, muhasebe müdürlükleri il teşkilatına ve malmüdürlükleri de ilçe teşkilatına hizmet vermektedir.
Son yıllarda mali yönetim sisteminde yaşanan bazı
gelişmelerin muhasebe birimlerinden (özellikle taşra) bazılarının kapatılmasına yol açma ihtimali vardır. Bu ihtimali gerçekleşmesine neden olabilecek
faktörler;
 Muhasebe birimlerinin en önemli görevlerinden
biri olan giderlerin mevzuata uygunluğunu inceleme görevinin yeni mali sistemde muhasebe birimlerinin görevleri arasında sayılmaması,
 2010 tarihinden itibaren kamu personelinin tedavi giderleri ile ilgili inceleme ve ödeme görevinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (TSK personeli ve
yeşilkart kapsamındaki ödemeler şimdilik hariç)
devredilmesi,
 Büyükşehir belediye sınırları (50 Km) içerine
giren ilçelerin milli emlak hizmetlerinin malmüdürlükleri tarafından değil il defterdarlıklarınca
yapılmaya başlanması,
 Muhasebe birimlerinde kullanılan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminin (KBS) har-
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cama birimlerinde de kullanılmaya ve veri girişi
yapılmaya başlanması,
 Tahsilat ve ödeme işlemlerinin çoğunlukla bankalar aracılığıyla yapılması,
 Malmüdürlüklerinin çoğunun müdürün bulunmaması (2011 faaliyet raporuna göre dolu kadro
393), müdür yardımcılarının hatta bazı ilçelerde
şeflerin müdürlüğü vekaleten yürütmesi,

numu ile ilgili değişim çalışmalarında gözden kaçırılmaması en önemli başarı faktörlerinin; kamu hizmet
sunumunda kalitenin artırılması, kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ve kamu yararının gözetilmesi olduğu düşünülmektedir

olarak belirtililebilir.

1.
2.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra, taşra muhasebe birimlerinden bazılarının özellikle büyükşehir belediye
sınırları içindeki malmüdürlükleriyle hizmet sunumu
ve personel kısıtı olan ücra yerlerdeki malmüdürlüklerinin kapatılmasının insan ve kaynak tasarrufuna
neden olabileceği söylenebilir. Ancak malmüdürlüğü
işlemleri sadece muhasebe hizmetinden müteşekkil
değildir. Vergi dairesi müdürlüğü olamayan ilçelerin
tahakkuk ve tahsilat işlemleri; emlak müdürlüğü olamayan ilçelerin milli emlak işlemleri ve hazine davaları ile ilgili muhakemat işlemleri malmüdürlüğünce
yürütülmektedir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre
malmüdürü ilçede idari, istişari ve kazai görevleri bulunan İlçe idare kurulunun da üyesidir. Bu durumda
eğer malmüdürlüklerinin kapatılması veya sayılarının
azaltılması düşünülüyorsa, malmüdürlüğünce yürütülen bu hizmetlere yönelik çözüm bulunması gerekmektedir.

Kaynaklar:

3.

4.

Devlet Muhasebesi Mevzuatı, www.muhasebat.gov.tr
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin
Devlet Muhasebesi, Muhasebat Kontrolörleri Derneği
Yayını, Hamdi Gülşen, Erkan Karaarslan, Eyüp Kızılkaya, Mesut Hastürk, Baki Kerimoğlu, Haydar Kulaksız
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Açıklamalı ve Karşılaştırmalı Hikmet Tosun- A.Uğur
Cebeci,
Muhasebat Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu

6. SONUÇ
Kamu mali yönetim sisteminde muhasebenin önemli
bir rolü ve fonksiyonu vardır. Muhasebe mali yönetim sisteminin yapısal bir unsudur. Uluslararası genel
kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre
hazırlamış olan tahakkuk esaslı muhasebe sistemi genel yönetim kapsamındaki bütün kamu idarelerinde
2006 yılından beri uygulanmaktadır.
Önceki bölümlerde değerlendirildiği üzere, uygulanan muhasebe sistemi, mali yönetim sisteminde
kendisine yüklenen rolü ve fonksiyonları gereği gibi
yerine getirmektedir. Ancak 2000’ li yılların başlarından beri kamu mali yönetiminde ve bilişim teknolojilerinde yaşanan bazı gelişmeler, muhasebe hizmetinin sunulmasıyla ilgili bazı değişikliklerin yapılmasını
kaçınılmaz hale getirmiştir. Kamu hizmetlerinin su-

100

2013/11

HABERLER

KAMU İÇ DENETİM OTOMASYON PROJESİ: İÇDEN
Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı Geliştirme
Projesi’ne ilişkin 05.10.2012 tarihinde söz konusu
Yüklenici firmayla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
İç denetim faaliyeti yürütülen bütün idarelerin kullanımına sunulacak olan Yazılımın, 2013 yılı sonu
itibariyle uygulamaya alınması planlanmaktadır.
Sözleşme kapsamında; Merkezi Uyumlaştırma
Birimi’nin bir kısım iş süreçleri (sertifikasyon, dış kalite değerlendirmesi gibi) ile İç Denetim Birimlerinin
iç denetim faaliyetlerine ilişkin bütün planlama, uygulama, raporlama ve izleme süreçlerinin otomasyon üzerinde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
OTOMASYON PROJESİ GELİŞİM SÜRECİ
2008-2009 Yılları
•
•
•
•
•

KİDDER tarafından ihtiyaç analizi çalışmalarının
yapılması
İşi yapabilecek firmaların analiz edilmesi
İhtiyaçların senaryolaştırılması
Firmalarla senaryoların paylaşımı
İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na raporlama
yapılması

Haziran 2012- Eylül 2012
•
•
•
•

Senaryoların revizyonu
Firmaların dinlenmesi
Şartname ve sözleşme aşamaları
Firma seçiminin yapılması

Şubat 2013
•
•

Mart 2013
•
•

•

•

•

•

Yazılımda gerekli geliştirme ve iyileştirmelerin
yapılması

OTOMASYONDAN GENEL BEKLENTİLER
•

•

OTOMASYON PROJESİ İLERLEME SÜRECİ
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Tüm Kurumlarda Yazılımın Kullanılmaya Başlanılması

Ocak 2014- Ekim 2015

•

Programın Ekipçe Test Edilmesi
Grafik Ara Yüzün Bitirilmesi

Yazılımın Geçici Kabulünün Yapılması

Ocak 2014

•
•
•
•

•
•

Yazılımın Antalya Eğitimlerin Anlatılması

Ekim 2013

•

Ocak 2013

Web Ara Yüzün Tamamlanması
Web Testlerinin Tamamlanması

Nisan-Mayıs 2013

Ekim 2012- Aralık 2012
Senaryoların anlatılması
İç Denetim Birimlerinin dinlenmesi
İhtiyaç analizi ve yazılım geliştirme çalışmaları
Programın adının belirlenmesi

Web Ara Yüzüne Başlanılması
Test Çalışmalarının Daha Genişletilmesi

İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) merkezinde bir sunucu ve veri tabanı yapılanmasının
gerçekleştirilmesi
Veri tabanları ve sunucuların gerektiğinde birimlerde de konuşlandırılabilme esnekliğinin
sağlanması
Web ara yüzüyle iç denetçilerin sisteme bağlanması
Yetkiler ölçüsünde İDKK’nın veri çekebilmesi, kurallar koyabilmesi, iyi uygulamaları paylaşabilmesi

OTOMASYONDAN YAZILIMSAL BEKLENTİLER
•
•
•

İç Denetçilerin sisteme kaydının yapılması
Kurum ve Faaliyetlerinin tanımlanması
Denetim Paketleri oluşturulması
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denetim Stratejisinin Belirlenmesi
Makro Risk Değerlendirmesi ve Planlama
Denetim Programı
İç Denetçi Görevlendirilmesi
Denetim Başlatılması
Ön Çalışma
Risk-Kontrol ve Test Stratejilerinin Tanımlanması
Mikro Risk Değerlendirilmesi
Testlerin Gerçekleştirilmesi (Saha Çalışması),
Test Sonuçları, Olumlu (Bazıları İyi Uygulama),
Olumsuz (Bulgu)
Bulguların Oluşturulması
Tespit-Bulgu Sonucu, Kriter- Kontrol, Etki- Risk,
Neden, Öneri
Bulguların Paylaşılması
Kapsamlı Görüş Oluşturulması
Bulguların İzlenmesi
Risklerin-Kontrollerin-Testlerin Güncellenmesi,
Makro Risk Değerlendirmesinin Güncellenmesi
Haftalık Rapor
Sertifika Puanlaması
Etiketleme
Akıllı Sorgu Formları
Çalışma Kâğıtları
Raporlamalar
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

Sistem tasarımı ve analiz aşamalarını yönlendirmek
amacıyla Kurul bünyesinde bir Proje Ekibi görevlendirilmiştir. 2009 yılından bugüne yapılan proje çalışmalarında Hasan Erken (Hazine Müsteşarlığı), Gökhan
Macit (Karayolları Genel Müdürlüğü), Evren Güncel
Ermisket (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) yer almıştır. 2013 yılında ekibe özellikle prototipin farklı
kurum bilgileri ile testlerinin yapılabilmesi amaçlı Ahmet Bora Öztekin (Milli Savunma Bakanlığı), Süleyman Keloğlu (Dışişleri Bakanlığı), Fırat Beştepe (Kalkınma Bakanlığı), Yüksel Terkan (Sosyal Güvenlik Kurumu), Cengiz Karadağ (Hacettepe Üniversitesi), M.
Hulusi Günşen (izmir Büyükşehir Belediyesi), S. Yener
Günay (19 Mayıs Üniversitesi), M. Murat Çoşkun (Ege
Üniversitesi), Taner Eraslan (Bakırköy Belediyesi),
Zeki Yıldız (Yıldız Teknik Üniversitesi) dahil olmuştur.
Ayrıca İDKK personeli de proje çalışmalarında destek
olmaya devam etmektedirler.
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Kamu İç Denetim Otomasyonu İÇDEN Hakkında Görüşler:
Evren Güncel Ermisket, İç denetçi, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı: İç denetim, tanımında da yer
aldığı üzere, sistemli, disiplinli ve metodolojik bir
şekilde yürütülmesi gereken bir meslek, standartlar
metodolojik anlamda çok önemli bir çerçeve çiziyor,
sistemli ve disiplinli yaklaşım ise tamamen iş yapış
şekliniz ile anlam kazanıyor. Otomasyonun olmadığı
bir ortamda, iç denetimin etkinliğinin artırılması için
bir araç olan standartlara uyum, bir amaç haline geliyor ve standartlara uyum için ayrılan zaman, denetimin önemli bir bölümünü alıyor. İçDen sayesinde,
işimizi yaparken aynı zamanda standartlara uyum için
gereken dokümantasyon ve denetim izleri zaten sağlanmış olacağı için, işin özüne daha fazla odaklanmak
mümkün olacak ayrıca kamu iç denetim sisteminin
standardizasyonunun sağlanması anlamında yapacağı katkılar da çok büyük.
Hasan Erken, İç denetçi, Hazine Müsteşarlığı: İçDen
Denetim sürecinin kalite güvence standartlarına uygun yürütülmesine katkı sağlayacak. Denetimin zorunlu unsuru olan dokümantasyonu kolaylaştıracak.
Kurumlara arası iyi uygulamaların daha hızlı birbirleriyle paylaşımı sağlanacak. (Denetim Evreni, Risk
Kontrol Matrisleri, Formlar, Testler gibi) Dış kalite
güvence süreci kısalacak. Denetime ilişkin gerçekleşme istatistikleri üretilecek ve planlama kalitesi arttırılacak. Raporlamalar kolaylaşacak. (Birim faaliyet ve
izleme raporları ile İç denetim genel raporu gibi)
Fergun Siper, BUMKO çalışanı: Kamu idarelerinde
iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iç denetim
koordinasyon kurulunun merkezi uyumlaştırma fonksiyonunun yerine getirilmesinde kullanılmak üzere
hazırlanan İçDen programı; herhangi bir donanım yatırımı gerektirmeyen, merkezi yönetime sahip, değişen ihtiyaçlara ve mevzuata adapte olabilecek kadar
‘esnek’ , aynı zamanda iç denetim birimleri arasında standardizasyon sağlarken birimlerin kendi içinde
de özelleşmesini sağlayacak şekilde ‘parametrik’ bir
uygulamadır. Denetimin etkin ve verimliliğinin artırılması, İç denetim birimleri arasında uygulama birliğinin sağlanması – iç denetim birimlerinde standardizasyon, İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması
ve paylaşılması gibi avantajları bulunmaktadır.
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•

10 Sayısının Çıkarılmasında Büyük Emeği Geçen Yayın Sorumlumuz Görevini Devretti
Dergimizin kuruluşundan bugüne yayın sorumlusu olarak 10 sayısının çıkarılmasında büyük emekleri olan
Ankara Büyükşehir Belediyesi İç Denetçisi Sayın Süleyman Tütüncü görevi Dışişleri Bakanlığı İç Denetçisi
Süleyman Keloğlu’na devretti.
Derginin yayına hazırlanmasından, basılmasına ve dağıtımına kadarki zorlu süreçte yılmadan görevini
mesleğe olan bağlılığın bir göstergesi olarak yerine getiren arkadaşımıza dernek olarak teşekkür ediyoruz.

•

Bilgi Teknolojileri Denetimi Eğitimleri
Derneğimiz ile PwC Firması arasında varılan anlaşma uyarınca Dernek Üyelerimiz ile kamudaki meslektaşlarımıza yönelik toplam 24 kişiye “Kamu Kuruluşlarında BT Denetimine Giriş ve Bilgi Güvenliği” eğitimi 7-8
Mart 2013 tarihlerinde Ankara’da Dernek Genel Merkezimizde düzenlenmiştir. Eğitimlere devam edilecektir.

•

İç Denetçi Adaylarına Yönelik Muhasebe Eğitimi
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yapılacak olan “İç Denetçi Adayları Sertifika Sınavı”nın Muhasebe
Bölümüne yönelik Derneğimiz tarafından Muhasebe alanında tecrübeli iç denetçilerimiz Binali AYDIN
(Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İç Denetçisi) ve Mehmet İPEK (KOSGEB İç
Denetçisi)tarafından 16 Şubat 2013 ve 23 Şubat 2013 tarihlerinde iki tam gün (toplam 12 saat) süreyle
Ankara’da KİDDER Genel Merkezi’nde eğitim verilmiştir.

•

Üye Bilgi Sistemimiz hayata geçirilmiştir
KİDDER, üye kayıtlarını otomasyon programı üzerinde takip etmeye başlamıştır. Program ile ilgili test çalışmalarımız tamamlanmıştır. Üyelerimizin cep telefonlarınıza gönderilen kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak üyelerimiz web üzerinden bilgilerini güncelleme ve aidat bilgilerinizi takip etme olanağına kavuşmuştur. Sisteme giriş ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalar web sitemizde yer almaktadır.

•

Yönetmelik Değişikliği
24.12.2012 tarih ve 2012/4151 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararı ile çıkarılan yönetmelikle “İç Denetçilerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmıştır.

•

5 Mayıs - 8 Haziran 2013 Tarihleri Arasında Antalya’da İç Denetçi Eğitim Programı Uygulanacaktır
Kamuda görev yapan tüm iç denetçilerin haftalık gruplar halinde dahil olacakları tam zamanlı eğitimlerde,
ilk gün “Denetim Evreninin Oluşturulması, Denetimlerin Sınıflandırılması”, ikinci gün “ Risk ve Kontrol
Okulu”, üçüncü gün “ Denetim Kanıtları, Testler, Çalışma Kağıtlaır, Bulgular”, dördüncü gün “ Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı (İçDen)”, beşinci ve son gün ise Bilgi Teknolojiler Denetimi konuları üzerinde
durulacaktır.

•

Kariyer Meslekler Arasından İç Denetçi Atanmasına İmkan Sağlayacak Olan “Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Meclis Genel Kurulu’ndan Geçti.
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Tasarıya göre mevcut sınav sistemi ile iç denetçi ihtiyacı karşılanamayan idarelerin bu ihtiyaçlarına çözüm
bulunması amacı ile iç denetçi kadrolarına kariyer meslekler arasından belirli şartları taşıyanlar 2014 ve
2015 yıllarının sonuna kadar atanma imkanı getirilmektedir.
Merkezî yönetim kapsamındaki idarelerde mesleğe yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan
ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dahil, denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme
uzmanı, sigorta denetleme aktüerleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “IITazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlar, 152. maddenin (ğ)
bendinde sayılan uzmanlar, malî hizmetler uzmanı olarak çalışmış olanlar, il eğitim denetmeni, muhasebe
denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak çalışmış olanlar 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler. Bu Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi
itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, hazine avukatı, avukat,
mühendis unvanlı kadrolarda çalışmış olanlar, sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan
katılabilecekler.
•

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Şikayet Başvuruları Almaya Başladı
14 Haziran 2012 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 6328 Sayılı Kanun ile yasal alt yapısı tesis edilen
Kurum tarafından 29 Mart 2013 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın ve yabancı uyrukluların idare ile ilgili şikayet başvuruları kabul edilmeye başlandı. Yeni kurumun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını
diliyoruz.
Ombudsmanlık’, ‘Halkın Avukatı’ gibi isimlerle de anılan Kurum, gelişmiş sivil demokrasilerin ürünü olan
bir kurumsallaşmanın tezahürü olarak hayata geçirilmiştir. www.kamudenetciligi.gov.tr ve www.ombudsman.gov.tr internet adresleri üzerinden mevcut başvuru yapma ve başvuruların durumunu takip etme
imkânı da sağlanacaktır. ‘Kurum, Devletin (kamunun) olası hatalı, hukuka aykırı veya hakkaniyetle örtüşmeyen uygulamalarından vatandaşlarımızın esirgenmesi, toplumun da korunması amacıyla ve anlayışıyla
faaliyet gösterecektir. Kurum bu hizmetini sunarken, düzenli aralıklarla idarenin hatalı eylem ve işlemleri
ile tutum ve davranışlarını basın ve kamuoyuyla paylaşacak; saydam bir çalışma ve şeffaf bir yönetim uygulamasına da katkı sağlayacaktır.

•

IV. Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı Gerçekleştirildi
Derneğimizin de destekleyicileri arasında yer aldığı, 4. Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansıyaklaşık 300 kişinin katılımıyla 13-14 Mart 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri
ve Yönetişim Derneği’nin konferans dizisinin dördüncüsüne de yoğun bir ilgi yaşanmış ve konferansta
başta COBIT 5, sigorta sektöründe BT yönetimi, BT denetiminde kariyer ve sosyal beceriler, itibar riski,
operasyonel risk olmak üzere birçok konu ele alınmıştır. Konferansa 7 yabancı olmak üzere toplam 42
konuşmacı katılmış, 4 tane önemli panel gerçekleştirilmiştir.
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