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Yayın Kurulundan
Değerli Denetişim Okurları;
12. sayımız ile yeniden birlikteyiz.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetçileri Rasim Sarıkaya ve Yahya Ceviz tarafından Bakanlık Üst Yöneticisi
Prof. Dr. Lütfi Akça ile yapılan keyifli sohbeti istifadelerinize sunuyoruz. Arkadaşlarımıza katkılarından dolayı sizler adına teşekkür ediyoruz.
Bu röportaj ile bağlantılı olarak Milli Eğitim Bakanlığı
Denetmen Yardımcıları Ebru Altunok ve Ahmet Erhan
Altunok tarafından hazırlanan AB İklim Değişikliği
Politikaları ile Sürdürülebilir Kalkınma’nın Sürdürülemezliği yazılarının dergimize farklı bir renk kattığına
inanıyoruz.
İç denetim alanında akademik çalışmalarını sürdüren
D.S.İ. İç Denetçisi Paşa Bozkurt çalışmalarından derlediği denetim kavramı ve dış değerlendirmeye ilişkin
makalelerini bizimle paylaştı. Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden Çağrı Haksöz’ün kendisine ait olan
risk zekası teoremine ilişkin yazısının risk algımıza
önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Kendilerine ve akademik camiada iç denetim alanında yürüten
araştırmacılara başarılar diliyor ve yeni yazılarını yayınlamaktan memnuniyet duyacağımız ifade ediyoruz.
Maliye Bakanlığı İç Denetçisi Fatih Aydın’ın hazırladığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı hakkındaki
makalenin İç Denetim Birimi Yöneticilerine ışık tuta-

cağını düşünüyoruz. Kocaeli İl Özel İdaresi İç Denetçisi Tunay Bakır’ın eleştirel bir bakış açısı ile kaleme
aldığı yazıda Bürokrasinin İç Kontrol Algısı hakkında
fikir sahibi olacağız. Maliye Bakanlığı E. Milli Emlak
Kontrolörü Hasan Güner tarafından kaleme alınan
yazıda Kamu Yararına Faaliyet gösteren derneklerin
taşınmaz satışları konu edilmiştir. Bu yılın güncel konularından birisi olan Kamuoyunda 2B Arazi Yasası
olarak bilinen yasanın uygulanması ve sonucuna ilişkin Maliye Bakanlığı Uzmanı Serdar Torun’un görüşlerinden oluşan yazıyı dergimize aldık.
Son yıllarda Kamu Hizmetlerinin sunumunda yaşanan
değişim ve dönüşümlerin bir örneği olarak daha vatandaş odaklı hale gelen Emniyet Hizmetleri hakkında
yazıyı Emniyet Genel Müdürlüğü İç Denetim Birim Başkanı Halil İbrahim Abanoz kaleme aldı. SGK İç Denetim
Birimi tarafından yürütülen danışmanlık hizmeti sonucu oluşan gelir testi raporunu makale tadında sizlere
ulaşmasında emeği geçen eski SGK iç denetçisi Süleyman Kılıç’a ve tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.
Denetişim dergimiz Kamu İç Denetçiler Derneği’nin
yayın organı olarak sizlerden aldığı güç ile İç Denetim
dünyasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Kamu
yönetiminde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün
riskleri en aza indirilmiş bir şekilde yolculuğuna devam etmesi için tüm iç denetçilerimizin ve iç denetime
ilgi duyan herkesin özgün yazılarını beklemekteyiz.
Saygılarımızla
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Denetişim: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Prof. Dr. Lütfi AKCA *
"Orman ve Su İşleri Bakanlığı
olarak şeffaflığı ve hesap
verilebilirliği artırmayı, karar
alma süreçlerine katılımı
sağlayacak ve teşvik edecek
mekanizmaları güçlendirmeyi,
görev alanımıza giren
her tür kamu kaynağının
korunmasını, etkili ve
ekonomik kullanılmasını,
bunun için sağlam bir iç kontrol
yapısının tesisini temel alarak
vazifelerimizi yerine getirme
çabası içerisindeyiz."

*Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Müsteşarı
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AKCA: 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesinden mezun oldum. Aynı üniversitenin Çevre Mühendisliği alanında 1983 yılında
yüksek lisans, 1989 yılında doktora programını
tamamladım. İTÜ’de akademik kariyerime devam ederken 1992-1993 döneminde ABD Cornell Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak
bulundum. 2001 yılında Profesör olduğum İTÜ
Çevre Mühendisliği Bölümünde, 2003-2004 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundum. 2002-2003 döneminde TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi’nde Danışman Araştırmacı
olarak çalıştım.
Kasım 2007’de Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne atandım ve bu
görevi Eylül 2010 tarihine kadar sürdürdüm. Ardından Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı
görevine geldim ve Bakanlıkların yeniden yapılanmasının ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşarı olarak görevime devam etmekteyim.
Denetişim: Bakanlığınızın görev ve faaliyetleri
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
AKCA: Bakanlığımız 04.07.2011 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanan 645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.
645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname esas
olarak Bakanlığımıza; Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme
ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturulması, tabiatın korunmasına yönelik politikalar
geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma
alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av
ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliş2013/12
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tirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak,
su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir
bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek,
meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili
gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve
stratejiler belirlemek gibi temel görevler vermiştir.
Bu görevlerin yerine getirilmesi maksadıyla Bakanlığımız bünyesinde Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca Devlet ve Su
İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su
Enstitüsü, Bakanlığımızın bağlı kuruluşları olarak
bu görevlere matuf faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Denetişim: Sizce Ülkemizde kamu kaynaklarının
etkin bir şekilde kullanılması, kayıp ve israfın
asgari düzeye indirilebilmesi için ne gibi tedbirler alınmalıdır?
AKCA: Bilindiği gibi kaynaklar sınırsız değildir ve
en müreffeh ülkelerde bile kıt olarak değerlendirilmektedir. Konu kamu kaynağı olunca bunların elde edilmesi, kullanılması çok daha önem
kazanmaktadır. Zira kamu kaynağında tüm vatandaşların hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle
manevi değerlerimiz kamu kaynaklarına özel
önem atfetmiştir. Demokrasilerin gelişmesi ile
kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasına önem verilmiş ve bu yönde düzenlemeler
yapılmaya başlanmıştır. Kamu kaynaklarının israf
edilmemesi ya da kötüye kullanılmasının önlenebilmesi için saydamlığın artırılması, önceden
belirlenmiş tedbirler ve stratejiler önem taşımaktadır. Bu çerçevede öncelikli alanlar belirlenerek bu alanlarda tedbirler uygulanması, adil,
hesap verilebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim
anlayışının geliştirilmesi ve toplumsal bilincin artırılması önemlidir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
olarak şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmayı,
karar alma süreçlerine katılımı sağlayacak ve teşvik edecek mekanizmaları güçlendirmeyi, görev
alanımıza giren her tür kamu kaynağının korunmasını, etkili ve ekonomik kullanılmasını, bunun
2013/12

için sağlam bir iç kontrol yapısının tesisini temel
alarak vazifelerimizi yerine getirme çabası içerisindeyiz.
Denetişim: Sizce günümüz kamu yönetimi anlayışı kapsamında klasik denetim modeli ile 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
getirilen İç Denetim modeli birbirine alternatif
midir, yoksa birbirlerini tamamlayan fonksiyonlar mıdır?
AKCA: Uzun yıllardır denetim ve inceleme faaliyetlerini yerine getiren teftiş kurulları ile iç denetimin vazife ve rolleri arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Ancak temelde hizmet ettikleri gaye aynıdır. Neticede tüm birimler; kamuya
verilen hizmetin daha iyi olmasını, vatandaşlara
daha iyi hizmet verilmesini, vatandaşlarımızın
yaşam kalitesinin artırılmasını, yine idarelerin
işleyişlerinin daha kaliteli, hızlı ve açık olmasını
sağlamakla yükümlüdürler. Bir birimin başarısını
etkileyen temel hususlardan birisi orada görev
yapan personeldir. Ülkemiz ekonomisinde son
yıllarda açıkça görülen önemli gelişmeler, kaliteli, uygun, şeffaf ve hesap verilebilir bir kamu yönetimine olan güçlü niyet çerçevesinde zamanla
her alanda yeni birimlerin ve yeni müesseselerin
kurulmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Teşkilatta yer
alan birimler farklı görevler yerine getiriyor olsalar bile esas itibariyle aynı amaca hizmet ettiklerinden denetim birimleri arasında eş güdümün
sağlanması önemlidir. Birimin başarısını etkileyen en değerli kaynağı olan personelin her görevi, kamuya verilen hizmetin bilincinde olacak
şekilde yerine getirmesi, kendisini sürekli geliştirmesi önem taşımaktadır. Üst yönetici olarak iç
denetimi kurum çapında desteklenmesi gereken
bir fonksiyon olarak görmekteyim. İç denetimin
etkili ve verimli çalışması halinde kuruma değer
katacağı aşikârdır. İç Denetçilerimizin Bakanlığımızın düzenlediği eğitim ve rehberlik faaliyetlerinde aktif olarak yer aldıklarını görmek beni ayrıca memnun etmektedir.
Bu konuya dair son olarak, Bakanlığımız bünyesinde özveriyle çalışan bütün denetim birimlerimizin denetim anlayış ve yaklaşımlarını gelişmiş ülkelerdeki modern denetim standartlarına
5
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uyumlu hale getirmelerinin önemi üzerinde birkaç hususu ifade etmek istiyorum.
Malumunuz olduğu üzere Türkiye artık her anlamda büyük bir zihniyet değişiminin merkezinde bir ülke olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında
tekrar dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme temel gayesine odaklanmış, tarihi, jeopolitik
konumu, dinamik insan gücü ve köklü kültürel
mirasının kendisine bahşettiği stratejik derinliğin
idrakine varmaya başlayan bir ülkedir. Bu açıdan
da başta yakın çevresi olmak üzere bütün insanlığın kendisinden önemli beklentileri olan büyük
bir medeniyettir. Belirttiğim bu temel gayeye
ulaşmak, stratejik derinliğe daha iyi vakıf olmak
ve başta kendi insanımız olmak üzere bizden
beklentisi olan bütün insanların ümidini boşa çıkarmamak için gelişmiş dünyanın ulaştığı yönetim ilke ve esasları ile anlayışını ve bu arada bu
anlayışın önemli bir bölümünü teşkil eden modern denetim standartlarını yakalamamız elzem
gözükmektedir.
Sayın Bakanımızın sıklıkla ifade ettiği üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu arada Türkiye zamanla yarışıyor. Bu yarış dünyanın denge unsuru
olmaya namzet bir medeniyetinin, ondan önde
6

olan devletlerle arasındaki farkı kapatma adına
zamanla ve rakipleriyle olan yarışıdır. Bu yarışta
muvaffak olabilmemiz için devletimizin ve yönetim anlayışımızın aslında nüveleri bizim köklü
devlet geleneğimizde var olan modern yönetim
tarz ve ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi
gerekir. İşte denetim birimlerimize bu noktada
büyük görevler düşmekte, belirttiğim dönüşümü
tamamlayabilmemiz için “INTOSAI İlkeleri” gibi,
“COSO Standartları” gibi “Kurumsal Risk Yönetimi” gibi modern denetim çerçevelerinin öngördüğü evrensel standartları yakalamaları gerekir.
Bu yapılmadığı müddetçe denetim, millet olarak
ilerlememizin motoru ve dümeni fonksiyonunu
kazanamayacak, bahsettiğim yarışı kazanmamızın âmillerinden birisi olamayacaktır.
Denetişim: İç denetim birimlerinin “danışmanlık” fonksiyonu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Üst Yöneticisi olarak İç Denetimden bu kapsamdaki beklentileriniz nelerdir?
AKCA: Bilindiği gibi iç denetim önemli bir özelliği
de üst yönetime danışmanlık yapmaktır. Kurum
personeline usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak, eğitim vermek bu
2013/12
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fonksiyonun örnekleridir. Danışmanlık, tavsiye
ve öneriler her zaman kurumun gelişmesi için
önemli olmaktadır. İşlerin sorumluluk almadan
dış bir birimce gözden geçirilmesi, kurumun içindeki tıkanıklıkların görülmesi anlamında önem
taşır. İdarelerin kendi bünyelerinde yıllardır alışılagelmiş işleyiş içinde bazı hatalı veya eksik
uygulamaların farkına varılamaması, dışarıdan
bakan birinin rahatlıkla fark edebileceği bu hususların kurum içindeki kişilerce iş yoğunluğu
veya alışkanlıktan kaynaklanır şekilde fark edilememesi anlamına gelen “İşletme Körlüğü”
zamanla kamu idarelerinde de görülebilmektedir. İç denetçilerin danışmanlık fonksiyonu bu
noktada devreye girmektedir. Zira iç denetçi
icradan bağımsız olarak idaredeki tıkanıklıkları,
mükerrerlikleri, hataları, eksiklikleri, zafiyetleri ve sair anomalileri görebilecek konumdadır.
Benzer şekilde yeni kurulacak bir sistemin ya
da bir hizmetin iç denetçilerin rehberliğinde dizayn edilmesi bu alanda ileride karşılaşılabilecek
muhtemel risk ve olumsuzlukları azaltabilecektir.
Elbette danışmanlık hizmetinin etkin olarak verilebilmesi, iç denetçinin yetkinliği ve gelişime
açık olması ile yakından ilgilidir. Bu çerçevede iç
denetçilerin kişisel gelişimleri için uygun şartları
sağlamak, mesleki eğitimlerine itina göstermek
önem arz etmektedir. Teorik planda ifade etmeye çalıştığım iç denetimin danışmanlık fonksiyonunu, Çevre ve Orman Bakanlığından Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’na geçiş sürecinde fiili olarak
hayata geçirme yolunda üst yönetici olarak gayret gösterdiğimi söyleyebilirim. Daha 5018 Sayılı
Kanunun öngördüğü kontrol ortamının, nasıl ve
hangi enstrümanlar vasıtasıyla müşahhas şekilde
ortaya çıkarılacağının belli olmadığı bir dönemde gerçekleşen Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na
geçiş süreci, sürecin bizatihi kendi tabiatından
kaynaklanan bir takım belirsizlik de bünyesinde
barındırıyor idi. İç kontrol sisteminin ideal manada tesis edilemediği böylesi bir ortamda idarenin faaliyetleri üzerinde doğrudan denetim faaliyeti gerçekleştirilmesi idarenin çalışma şevkini
kırmasının yanında sonuçları itibariyle de hiç de
sıhhatli olmazdı. Bu nedenle biz bir yandan idarenin iç kontrol sistemini başta Strateji Başkanlığımız olmak üzere harcama yetkililerimiz vasıtasıyla kurmaya ve güçlendirmeye çalışırken öte
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yandan da iç denetçilerimizle yakın bir çalışma
yürüttük ve tespit ettiğimiz hassas veya riske açık
alanlarda iç denetçilerimiz eliyle danışmanlık faaliyeti yürüttük. Yani dedik ki idarelerimize “nazik bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde bu alanlarınız hassasiyet arz ediyor, buyurun bu alanları
iç denetçilerimizle birlikte bir gözden geçirin,
onlar size bu alanları nasıl yöneteceğinize dair
yol göstersinler.” Bu yaklaşımımız hem iç denetimin görünürlüğünü ve prestijini artırdı, hem de
idaremiz nazik bir dönemi kazasız belasız atlattı.
Keşke iç denetim idari yapımızda daha önceden
tesis edilseydi ve bu tür danışmanlık faaliyetlerini daha erken bir dönemde ve daha etkin şekilde
hayata geçirebilseydi.

"İdarelerin kendi bünyelerinde
yıllardır alışılagelmiş işleyiş içinde
bazı hatalı veya eksik uygulamaların
farkına varılamaması, dışarıdan bakan
birinin rahatlıkla fark edebileceği bu
hususların kurum içindeki kişilerce
iş yoğunluğu veya alışkanlıktan
kaynaklanır şekilde fark edilememesi
anlamına gelen “İşletme Körlüğü”
zamanla kamu idarelerinde de
görülebilmektedir. İç denetçilerin
danışmanlık fonksiyonu bu noktada
devreye girmektedir. "
Bahsettiğim geçiş sürecinde iç denetimin danışmanlık fonksiyonunu öne çıkaran bir başka şey
daha yaptık; o da Müsteşarlık Makamının karar
almasını gerektiren kritik konularda iç denetçilerimizin konunun mali, hukuki, kamuoyuna bakan
yönleri itibariyle riske açık yönlerini tespit ettirmemiz oldu. Bu alanlarda ya yasal bir düzenleme önerdik, ya düzenleyici bir işlem yaptık, ya
Bakanlık Makamına iletilmek üzere bilgilendirici
mahiyette bir layiha düzenledik, ya birimlerimizi
farklı tarzda hareket etmeleri için yönlendirdik
ya da son derece girift bir meselenin çözümü
için pratik fikirler ürettik. Bütün bu çalışmaların
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neticesinde aslında biz birçok riski, daha ortaya
çıkmadan önlemiş olduk. Bütün bunlarda özveriyle çalışan iç denetçi arkadaşlarımızın olaylara
müspet ve yapıcı tarzda yaklaşımları ayrıca takdire şayandır.

"İç denetimin katkısıyla
Bakanlığımızda etkin bir iç kontrol
sisteminin oluşturulması yasal ve
kendi iç düzenlemelerine uygun
şekilde faaliyet gösterilmesine imkân
tanıyacak, kurumumuzun yasalarla
kendisine verilmiş olan görevleri daha
iyi yerine getirmesini sağlayacak ve
vatandaşlarımıza verilen hizmetin
kalitesi artacaktır. "
Denetişim: Bakanlığınızda yürütülen iç kontrol
ve risk yönetimi faaliyetlerinde iç denetçilerin
sizce nasıl bir katkısı olabilir?
AKCA: İç denetim ile ilgili olarak gerek uluslararası iç denetim standartları gerekse ülkemizde
bu standartlar esas alınarak hazırlanan kamu iç
8

denetim standartlarına baktığımızda iç denetim
faaliyetinin “değer katma” niteliğinin vurgulandığını görmekteyiz. Değer katma nasıl olabilir?
Elbette sadece denetlemekle olmayacağı açıktır. İç Denetimin özünde de yer alan bu değer
katma vasfını; idarenin iş akışlarının, süreçlerinin, yine bu süreç ve akışlardaki tıkanıklıkların,
mükerrerliklerin önlenmesi, idarenin üstlenmiş
olduğu vazifeleri yerine getirirken rahatlatan,
bu vazifelerin etkili, verimli ve mevzuata uygun
olarak yerine getirmelerine yardımcı olabildiği
ölçüde, hatta varsa mevzuattın aksayan yönlerini de tespit ederek bu aksaklıkların giderilmesini
önererek değer katma niteliğini yerine getirmiş
olabileceğini düşünmek lazım. Elbette bunun
yerine tam olarak getirilebilmesi için iç denetim
vazifesini icra eden kişilerin iyi yetişmiş olması,
kendilerini sürekli geliştirmesi ve görevini severek yapmasına bağlıdır.
Bakanlık olarak iç denetime önem veriyoruz.
Nitekim İç denetçi kadrolarımıza son dönemde
yaptığımız atamalarla iç denetim başkanlığımızın insan kaynağını sürekli güçlendirdik. İç kontrol çalışmalarına da ayrıca önem vermekteyiz.
Strateji Geliştirme Başkanlığımızın koordinatörlüğünde yürütülen bu iç kontrol çalışmalarında
iç denetçilere önemli görevler düşmektedir. İç
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kontrol yapısını değerlendirmek bilindiği gibi İç
Denetim faaliyetinin önemli yönlerinden birisidir. İç Denetçilerimizin iç kontrol sistemimizin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirme ve idaresinin performansı hakkında üst yönetime doğru
bilgi sağlama sorumluluğu bulunmaktadır. Zaten
iç kontrol sisteminin bağımsız ve objektif kriterlere dayalı olarak ele alınması büyük önem arz
etmektedir.
Risk değerlendirmeleri ve risklerin yönetilmesinin öneminin anlaşılmaya başlaması neticesinde
kamu kurumlarında da bu yönde düzenlemeler
yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Bakanlığımız Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Sayın
Bakanımız Prof.Dr. Veysel EROĞLU’nun onayı ile
2012 yılı Şubat ayı başında yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönergede Bakanlığımızın risk yönetim ekibi; Bakanlık risk yöneticisi başkanlığında,
merkez teşkilatı birim risk yetkilileri ile en az bir
iç denetçiden oluşan ekip olarak belirtilmiştir. Bu
çerçevede iç denetim birimimize idaremizin risk
yönetim süreçlerinin değerlendirmesinde ve geliştirilmesinde önemli vazifeler düşmektedir.
İç denetimin katkısıyla Bakanlığımızda etkin bir iç
kontrol sisteminin oluşturulması yasal ve kendi iç
düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet gösterilmesine imkân tanıyacak, kurumumuzun yasalarla kendisine verilmiş olan görevleri daha iyi yerine getirmesini sağlayacak ve vatandaşlarımıza
verilen hizmetin kalitesi artacaktır. İç denetim faaliyeti ile, Bakanlığımız bünyesinde iç kontrol sisteminin zayıf noktalarının tespit edilebilmesi ve
daha etkin işlemesi sağlanabilecektir. Öte yandan etkin ve güçlü bir iç kontrol yapısı idarenin
olduğu kadar iç denetimin de işini kolaylaştıracak, idare etkin kullandığı enerjisini daha önemli
ve öncelikli alanlara kanalize edebilecektir.
Denetişim: Kamunun sunduğu hizmet kalitesinin daha da iyileştirilebilmesi bakımından
günümüz denetim anlayışının nasıl değişimler
göstermesi gerekir? Bu bağlamda kamuda İç
Denetimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
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"Kamu kurumlarımızda iç denetimin
önemi zaman geçtikçe daha iyi
anlaşılmaktadır. Elbette en iyi pozitif
etkiyi yine iç denetim birimleri
ve iç denetçiler bizatihi kendileri
sağlayacaklardır. İç denetim birimleri
ve iç denetçilerin yaptıkları çalışmalar
ve ortaya çıkardıkları olumlu işler
artıkça iç denetim daha fazla kabul
görecektir. Bu çerçevede iç denetim
birimlerine ve iç denetçilere önemli
görevler düşmektedir. "
AKCA: Ülkemizde son on yılda ekonomik bir güven ortamı oluşmuş, tüm makro göstergelerde
çarpıcı iyileşmeler olmuş, ülkemiz giderek dünya çapında güven duyulan bir ekonomi olmayı
başarmıştır. Bunun yanında kamuya sunulan hizmet kalitesi önemli derecede artmıştır. Aynı şekilde kamu yönetiminin daha şeffaf olmaya başladığını ve kamuya hesap verme bilincinin artığını görmekteyiz. Elbette ekonomideki bu olumlu
gelişmelere paralel olarak yapısal değişikler de
yapılmakta denetim anlayışında da buna paralel
olumlu değişimler olmaktadır. 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile birlikte iç
denetim Türk kamu yönetiminin bir unsuru haline gelmiştir. Ülkemizde İç denetim, uluslararası
kabul görmüş rehberler eşliğinde önemli gelişmeler kaydetmektedir. Kamu kurumlarımızda iç
denetimin önemi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Elbette en iyi pozitif etkiyi yine iç denetim birimleri ve iç denetçiler bizatihi kendileri
sağlayacaklardır. İç denetim birimleri ve iç denetçilerin yaptıkları çalışmalar ve ortaya çıkardıkları
olumlu işler artıkça iç denetim daha fazla kabul
görecektir. Bu çerçevede iç denetim birimlerine
ve iç denetçilere önemli görevler düşmektedir.
Denetişim: Sn. Müsteşarım, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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GİRİŞ
Geleneksel bütçe sistemlerinden çağdaş bütçe sistemlerine geçiş ile birlikte kamu kesiminin denetim
kapsamı da gelişmiş, harcamaların yasallık ve maddi
doğruluklarının yanı sıra, kamu kesiminin verimlilik
ve etkinliği de denetimin ilgi alanına girmiştir (AkyelKöse, 2010: 16).
Denetlemenin ne sonuç verdiği denetleme sonucu
önerilen konuların yerine getirilip getirilmediği, ne
gibi düzenlemeler yapıldığı, ancak denetleme sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ortaya çıkar
(Tortop, 1974: 36).
Denetimden beklenen faydaya ulaşabilmek için ise
denetimin gelişigüzel yöntem ve tekniklerle değil,
önceden belirlenmiş standartlar ve kriterler çerçevesinde yapılması gerekir. Bunu sağlamak için ise
denetim sürekli izleme ve dönemsel olarak değerlendirmelere tabi tutulmalıdır. İşte bu gerekçelerle modern dünyada denetim anlayışı değişime başlamış,
denetimin sürekli kendisini geliştirmesi yönünde izleme ve değerlendirme anlayışı yaygın hale gelmektedir. Türkiye’de de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile iç denetim kavramı mevzuatımıza
girmiş, 5018 sayılı kanun temelinde bu konu ile ilgili
düzenlemeler yapılmış ve yapılmaktadır. 5018 sayılı
kanunun verdiği yetkiye istinaden İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) İç Denetim Kalite Güvence ve
Geliştirme Programını (KGGP)yayınlamıştır. Bu KGGP
çerçevesinde kamu iç denetim birimleri de kendi
KGGP yayınlamaya başlamıştır. KGGP kapsamında iç
denetim birimlerinin kendi kendilerini sürekli izleme,
dönemsel olarak da iç ve dış değerlendirmeye tabi
tutulma şeklinde bir değerlendirme sistemi öngörülmüştür. Bu değerlendirmeler temelde İDKK tarafından yayınlanan Kamu İç Denetim Standartları ve
Meslek Ahlak Kurallarına kamu iç denetim birimlerinin ne ölçüde uygun faaliyette bulunduklarını tespit
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etmek ve uygun faaliyette bulunmalarını sağlamak
amacını taşımaktadır.
Dönemsel değerlendirmelerden iç değerlendirme yıllık olarak her bir iç denetim biriminin kendi kendini
değerlendirmesi şeklinde yapılmaktadır. İç denetim
birimlerinin dış değerlendirmesi ise İDKK tarafından
5 yılda bir yapılmaktadır.
Bu çalışmada dış değerlendirme ile ilgili yapılan anket
çalışmasının sonuçlarından hareketle kamu iç denetçilerinin performansının belirlenmesinde dış değerlendirmenin ne kadar etkin olduğu değerlendirilerek,
dış değerlendirmenin gelişime açık taraflarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

deki tüm iç denetçilere iletmeleri hususu da belirtilerek elektronik posta yoluyla anket gönderilerek ve
anket çalışmasına elektronik posta yoluyla katılmaları
istenerek oluşturulmuştur. Yapılan anket çalışmasına
3 iç denetçi doldurdukları anket formunu elden teslim ederek 61 iç denetçi de elektronik posta yoluyla
göndererek katılmış, ancak 1 anket formu çok sayıda
doldurulmayan maddeler olması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla toplam 63 katılımcının doldurduğu anket formu değerlendirilmiştir. Söz konusu 18 iç denetim biriminde toplam 185
iç denetçi çalışmakta (www.idkk.gov.tr, 11.03.2013)
olduğundan değerlendirmeye alınan katılımcı oranı
%34 olmaktadır.
1.2.Veri Toplama Aracı

İDKK’nın yayınladığı Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı çerçevesinde kamu iç denetim birimlerinde
2012 yılında dış değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizde yeni bir uygulama olan dış değerlendirmenin 2012 yılında toplam 18 kamu iç denetim
biriminde yapılması ve diğer kamu iç denetim birimlerinde de yapılacak olması nedeniyle henüz uygulamanın ilk safhalarında, söz konusu dış değerlendirmenin anket tekniğinden yararlanılarak değerlendirilmesi, etkililiğinin artırılması için ne gibi koşulların
sağlanması gerektiğinin tespiti önem arz etmektedir.
Bu çalışma, dış değerlendirmenin etkililiğine yönelik
ilk ampirik çalışma özelliğini taşımaktadır.
1.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada yöntem olarak; nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır.
Dış değerlendirmenin yöntem ve etkililiğine yönelik
iç denetçilerin düşüncelerinin toplanması ve değerlendirilmesi, dış değerlendirmenin geliştirilmeye açık
yönlerinin olup olmadığının tespiti amacıyla anket
tekniği ile saha taraması yöntemi uygulanmıştır.

Veri toplama aracı olarak “yapılandırılmış anket” tekniğinden yararlanılmıştır. Söz konusu anket iki bölümden ve toplam 20 sorudan oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılara ilişkin kişisel bilgiler yer almaktadır.
İkinci bölümde ise, iç denetçilerin, performanslarının
belirlenmesine etkisi açısından dış değerlendirmeye
bakışı, dış değerlendirmenin etkinliği ve iç denetime
katkısını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
1.3.Verilerin Toplanması
2012 yılında dış değerlendirmeden geçmiş 18 kamu
iç denetim birimi başkanlarına, birimlerindeki tüm
iç denetçilere iletmeleri hususu da belirtilerek elektronik posta yoluyla anket gönderilerek ve anket çalışmasına elektronik posta yoluyla katılmaları istenmiştir. Yapılan anket çalışmasına 04.04.2013 tarihine
kadar 3 iç denetçi doldurdukları anket formunu elden
teslim ederek 61 iç denetçi de elektronik posta yoluyla göndererek katılmış, ancak 1 anket formu çok
sayıda doldurulmayan önermeler olması nedeniyle
değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla toplam 63
katılımcının doldurduğu anket formu değerlendirmeye alınmıştır.

1.1.Evren ve Örneklem
1.4.Verilerin Analizi
Araştırma evrenini 2012 yılında dış değerlendirmeden geçen toplam 18 kamu iç denetim birimi iç denetçileri oluşturmaktadır. Örneklem ise söz konusu
18 kamu iç denetim birimi başkanlarına, birimlerin-
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Yapılan ankete katılımcıların birinci bölümde kişisel
bilgileri ile ilgili uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. İkinci bölümde, iç denetçilerin, performans-
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larının belirlenmesine etkisi açısından dış değerlendirmeye bakışı, dış değerlendirmenin etkinliği ve iç
denetime katkısını belirlemeye yönelik sorulara ise
“Katılıyorum”, “Katılmıyorum” ve “Kararsızım” şeklinde üç seçenek sunularak uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir.
Bu çalışmanın amacına yönelik elde edilen istatistiki
veriler, kamu iç denetim birimlerinde daha etkili bir
dış değerlendirme yöntem ve uygulamasının yapılabilirliği yönünden değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

2.2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı
Katılımcıların yaşlarına ilişkin dağılım ise aşağıdaki
grafikte görülmektedir.

41-50
36%

50+
24%

2.ARAŞTIRMAYA KATILANLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Anketin 1.bölümünde ankete katılanlara ilişkin kişisel bilgiler elde etmeye yönelik sorulara yer verilerek
katılımcıların kişisel bilgileri konusunda veriler elde
edilmiştir.
2.1. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Değerlendirmeye alınan 63 adet anketi, katılımcıların 5’i kadın (% 8), 58’i erkek (% 92) olarak cevaplamıştır. Kamuda görev yapan iç denetçilerinin cinsiyet
itibariyle sayılarına ulaşılamamıştır. Ancak kadın iç
denetçilerin toplam içindeki oranının % 10 civarında
olduğunu gözlem olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla,
katılımcılar cinsiyet yönünden popülasyonu büyük ölçüde temsil etmektedir.
Kadın 8%

31-40
40%

Grafik 2: Katılımcıların Yaş Dağılımı
Yukarıdaki grafikte, katılımcıların %40’ının 31-40 yaş
grubu, %36’sının 41-50 yaş grubunda olduğu, 50+ yaş
grubundaki katılımcı oranının ise %24 olduğu, dolayısıyla genel olarak katılımcıların genç ve orta yaş
grubundan oluştuğu görülmektedir. Kamuda görev
yapan iç denetçilerinin yaş dağılımı itibariyle sayılarına ulaşılamamıştır. Ancak bir gözlem olarak katılımcıların yaş dağılımı açısından geneli temsil ettiğini ifade
edebiliriz.
2.3. Katılımcıların Mesleki Deneyimlerine Göre Dağılımı
Katılımcıların kamu kurumlarında toplam görev yılı
dağılımına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Erkek 92%

Grafik 1: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı
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Aşağıdaki grafikte, kamu kurumlarında 10 yıldan fazla çalışma süreleri olan katılımcıların %90’ın üzerinde
bir orana sahip olduğu, bu oranın bir önceki grafikteki yaş dağılımı ile tutarlı olduğu görülmektedir.
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2.4. Katılımcıların İç Denetçi Sertifikası Dışında Sahip Oldukları
Mesleki Sertifikalara Göre Dağılımı
Katılımcıların iç denetçi sertifikası dışında sahip oldukları mesleki sertifikalara göre dağılımı aşağıdaki
grafikte gösterilmektedir. Grafikte görüldüğü üzere
katılımcıların %62’sinin iç denetçi sertifikası dışında
başka mesleki sertifikası bulunmamaktadır. Uluslararası mesleki sertifikaya sahip olanların oranı ise
%21’dir. Uluslararası sertifika sahibi olanların oranı,
İDKK’nın dış değerlendirme uzmanı olarak görevlendirebileceği potansiyel açısından önemlidir.

11-15

16-20
6-11

SMMM
9%

Grafik 3: Katılımcıların Kamu
Kurumlarında Toplam Görev Yılı
Katılımcıların iç denetçi olarak çalıştıkları yıl dağılımı
ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Katılımcıların büyük bölümünün 6 yıldan fazla iç denetim tecrübesine
sahip olduğu görülmektedir.
6+

YMM
2%
CFE
2%
YOK
62%

CGAP
17%

CIA
2%

Grafik 5: Katılımcıların İç Denetçi Sertifikası Dışında
Sahip Oldukları Mesleki Sertifikalara Göre Dağılımı
3-5

0-2

Grafik 4: Katılımcıların İç Denetçi
Olarak Çalıştıkları Yıl
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2.5. Katılımcıların 2012 Yılında Dış Değerlendirme
Uzmanı Olarak
Görev Alıp Almadıklarına Göre Dağılımı
Katılımcıların 2012 yılında dış değerlendirme uzmanı
olarak görev alıp almadıklarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Görüldüğü üzere katılımcıların 2012 yılında sadece %10’u dış değerlendirme
uzmanı olarak görevlendirilmiştir. Dış değerlendirme
uzmanı olarak görev vermek için İDKK, uluslararası
sertifika sahibi olmanın yanında en az üç yıllık iç denetim tecrübesi aramaktadır. Dolayısıyla bir önceki
grafikte görüleceğe üzere %21 oranında uluslararası

13

DEĞERLENDİRME

sertifika sahibi olan katılımcıların bir kısmının 2012
yılında dış değerlendirme uzmanı olarak görevlendirilmemesinin nedeni, 2012 yılında henüz en az 3 yıllık
iç denetim tecrübesine sahip olmamaları veya görevlendirmelerden daha sonraki tarihlerde uluslararası
sertifika sahibi olmalarından kaynaklanmış olabilir.
Bu açıdan bir tutarsızlık görülmemiştir.
Görev Alan
10%

Görev Almayan
90%

7. Dış değerlendirme iç denetim birimlerinin güvenilirliğini artırmıştır.
Söz konusu bulgularla ilgili açıklamalara aşağıda yer
verilmiştir.
3.1. Dış Değerlendirmede Görev Alan İç Denetçilerin
Dış Değerlendirme Yetkinliği
Dış değerlendirmede görev alan iç denetçilerin yetkinliği ile ilgili katılımcılara iki önerme sunulmuştur.
Dış Değerlendirmede görev alan iç denetçiler Dış Değerlendirme yapabilecek yetkinliğe sahiptirler, şeklindeki 7.önermeye verilen cevapların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Görüldüğü üzere karasız
olanların oranı (%41) katılanların oranına(%43) yakın
çıkmış olup, katılmayanlar (%16) da dikkate alındığında dış değerlendirmede görev alanların yetkinliği konusunda iç denetçilerin tereddüt ettikleri sonucuna
varılmıştır.
Kararsızım
41%

Katılıyorum
43%

Grafik 6: Katılımcıların 2012 Yılında
Dış Değerlendirme Uzmanı Olarak Görev Alıp
Almadıklarına Göre Dağılımı
3. ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN BULGULAR
Araştırmaya ilişkin yedi önemli bulguya ulaşılmıştır:
1. Dış değerlendirmede görev alan iç denetçilerin
dış değerlendirmede yetkinliği konusunda tereddüt vardır.
2. Dış değerlendirme uzmanları İDKK’da kadrolu
olabilir.
3. Dış değerlendirme konusunda daha açık ve detaylı düzenlemeye ihtiyaç vardır.
4. Dış değerlendirme, Kamu İç Denetim Standartları ve
Meslek Ahlak Kurallarına uygunluğu sağlamaktadır.
5. Dış değerlendirme niteliksel performansı artırmıştır.
6. Dış değerlendirme niteliksel performansı belirlemede önemli bir araçtır.
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Katılmıyorum
16%

Grafik 7: Dış Değerlendirmede
Görev Alanlar Yetkindir
Dış Değerlendirmede görev alacak iç denetçilerde
uluslararası sertifika sahibi olma şartı aranması doğrudur, şeklindeki 8.önermeye verilen cevapların dağılımı ise aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Görüldüğü üzere iç denetçilerin önemli bir bölümü (%60) bu
önermeye katılmışlardır.
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Katılmıyorum
13%
Kararsızım
16%

Kararsızım
16%

Katılmıyorum
24%

Katılıyorum
60%

Grafik 8: Uluslararası Sertifika Sahibi Olma
Şartı Aranması Doğrudur
3.2. Dış Değerlendirme Uzmanlarının İDKK’da

Katılıyorum
84%

Grafik 9: Dış Değerlendirmede Görev Alanların
Farklı Kurumlarda Çalışan İç Denetçilerden
Seçilmesi Doğru Bir Yöntemdir
Katılıyorum
40%

Kararsızım
30%

Kadrolu Olabilmesi
Dış değerlendirme uzmanlarının farklı kamu kurumlarındaki iç denetçilerden seçilmesi mi yoksa İDKK’da
kadrolu Dış Değerlendirme Uzmanı istihdam edilirse
mi doğru olacaktır, sorusunun cevabı için iç denetçilere iki önerme sunulmuştur. Dış Değerlendirmede
görev alanların farklı kamu kurumlarında çalışan iç
denetçilerden seçilmesi doğru bir yöntemdir, şeklindeki 9.önermeye verilen cevapların dağılımı aşağıda grafik 9’da gösterilmektedir. Görüldüğü üzere iç
denetçilerin önemli bir bölümü (%84) bu önermeye
katılmışlardır. Ancak aşağıdaki grafik 10’da görüldüğü üzere Dış Değerlendirme görevi için İDKK’da kadrolu Dış Değerlendirme Uzmanları istihdam edilirse
daha iyi olacaktır, şeklindeki 10.önermeye verilen
cevapların dağılımı incelendiğinde katılanların oranı
%40 olup, katılmayanların oranı %30 ve kararsızların
oranı da %30’dur. Dolayısıyla bu önermeye yüksek bir
katılım oranı çıkmamış olsa da iç denetçilerce soğuk
bakılmadığı sonucuna varılabilir.
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Katılmıyorum
30%

Grafik 10: İDKK’da Kadrolu Dış Değerlendirme
Uzmanları İstihdam Edilirse Daha İyi Olacaktır
3.3. Dış Değerlendirme Konusunda Daha Açık ve Detaylı
Düzenleme İhtiyacı
İDKK’nın yayınladığı Kalite Güvence ve Geliştirme
Programında Dış Değerlendirme açık ve yeterli olarak
anlatılmıştır, şeklindeki 11.önermeye verilen cevapların dağılımı aşağıda grafik 11’da gösterilmektedir.
Görüldüğü üzere katılanların oranı sadece %49’dur.
Dolayısıyla Dış değerlendirme konusunda daha açık
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ve detaylı düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır, sonucuna ulaşılabilir. Grafik 12’de ise, birimimize ait bir
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı vardır, şeklindeki önermeye verilen cevapların dağılımı incelendiğinde; katılanların oranı %87 olup, ilerleyen dönemlerde bu oranın yükselmesi beklenebilir.
Katılıyorum
49%

gunluğu sağlamak olacaktır, şeklindeki 13.önermeye
verilen cevapların dağılımı grafik 13’te gösterilmektedir. Kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak
kuralları yeterli ve açık bir şekilde belirlenmiştir, şeklindeki 14.önermeye verilen cevapların dağılımı ise
grafik 14’te gösterilmektedir. Görüldüğü üzere katılımcıların büyük bölümü dış değerlendirmenin kamu
iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına
uyumu sağlamakta katkı yaptığı, standartlar ile meslek ahlak kurallarının ise yeterli ve açık bir şekilde belirlendiği görüşündedir.
Kararsızım
5%
Katılmıyorum
3%

Katılmıyorum
24%

Kararsızım
27%

Grafik 11: KGGP’da Dış Değerlendirme
Açık ve Yeterli Anlatılmıştır
Katılıyorum
87%

Katılmıyorum
10%
Kararsızım
3%

Katılıyorum
92%

Grafik 13: Dış Değerlendirme, Kamu İç Denetim
Standartları ve Meslek Ahlak Kurallarına
Uygunluğu Sağlamaktadır
Kararsızım
13%

Katılmıyorum
17%

Grafik 12: Birimimize Ait Bir KGGP Vardır
3.4. Dış Değerlendirmenin Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek
Ahlak Kurallarına Uygunluğu
Dış Değerlendirmenin en önemli getirisi, kamu iç
denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uy-

16

Katılıyorum
70%

Grafik 14: Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek
Ahlak Kuralları Yeterli ve Açık Bir Şekilde Belirlenmiştir
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3.5. Dış Değerlendirmenin Niteliksel Performansı
Artırması
Dış Değerlendirme birimimizde iç denetim faaliyetlerinin niteliksel performansının (Kalitesinin) artmasına
yardımcı olmuştur, şeklindeki 15.önermeye verilen cevapların dağılımı grafik 15’te gösterilmektedir. Görüldüğü üzere bu önermeye katılımcıların %52’si katılırken,
%30’u kararsız kalmış, %18’i ise katılmadığını ifade etmiştir. Bu sonuç, Dış Değerlendirmenin, dış değerlendirme yapılan iç denetim birimlerinin niteliksel performansına katkı yaptığı, ancak bu katkının sınırlı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Dış değerlendirmede görev alan iç
denetçilerin yetkinliği konusunda tereddüt vardır, şeklindeki bulgu 2.10.1 ile dış değerlendirme konusunda
daha açık ve detaylı düzenlemeye ihtiyaç vardır, şeklindeki bulgu 2.10.3, dış değerlendirme yapılan birimlerde
niteliksel performansa katkının sınırlılığı yönündeki tespiti desteklemektedir.
Dış Değerlendirme birimimizde iç denetim faaliyetlerinin niceliksel performansının (Sayısının) artmasına
yardımcı olmuştur, şeklindeki 16.önermeye verilen cevapların dağılımı ise grafik 16’da gösterilmektedir. Görüldüğü üzere bu önermeye katılımcıların sadece %18’i
katıldığını belirtmiştir. Katılmayanlar (%52) ile kararsız
kalanlar (% 30) toplamı (%82) dikkate alındığında, dış
değerlendirme yapılan birimlerin niceliksel performansına önemli bir katkı sağlamadığı sonucuna varılabilir.
Dolayısıyla, dış değerlendirme mevzuat açısından iç
denetçilerin çalışmalarının niteliği üzerine yoğunlaşmış,
nicelik konusuna yeterince değinilmemiştir, şeklindeki
hipotezi anket sonuçları doğrulamıştır.
Katılıyorum
52%

Kararsızım
30%

Katılmıyorum
18%

Grafik 15: Dış Değerlendirme Niteliksel
Performansı Artırmıştır
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Katılmıyorum
52%

Kararsızım
30%

Katılıyorum
18%

Grafik 16: Dış Değerlendirme
Niceliksel Performansı Artırmıştır
3.6. Dış Değerlendirmenin Niteliksel Performansı
Belirleme Aracı Olması
Dış Değerlendirme, iç denetim birimlerinin niteliksel
performansını (Kalitesini) belirlemede önemli bir araçtır,
şeklindeki 17.önermeye verilen cevapların dağılımı grafik
17’de gösterilmektedir. Dış Değerlendirme, iç denetim birimlerinin niceliksel performansını (Sayısını) belirlemede
önemli bir araçtır, şeklindeki 18.nermeye verilen cevapların dağılımı ise grafik 18’de gösterilmektedir. Söz konusu
grafikler incelendiğinde katılımcıların dış değerlendirmeyi niteliksel performansı belirlemede önemli bir araç olarak gördükleri, ancak niceliksel performansı belirlemede
önermeye katılanların %41’i katıldığını, %40’ı katılmadığını, %19’u da kararsızlığını ifade etmiştir. Dolayısıyla
katılımcıların genel olarak dış değerlendirmeyi niceliksel
performansı belirlemede önemli bir araç olarak görme
eğilimi düşüktür.
Kararsızım
24%

Katılıyorum
63%

Katılmıyorum
13%

Grafik 17: Dış Değerlendirme Niteliksel
Performansı Belirleme Aracıdır
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Katılıyorum
41%

Kararsızım
19%

Katılıyorum
65%

Kararsızım
27%
Katılmıyorum
40%

Grafik 18: Dış Değerlendirme
Niceliksel Performansı Belirleme Aracıdır
3.7. Dış Değerlendirmenin İç Denetim Birimlerinin
Güvenilirliğini Artırması

Katılmıyorum
8%

Grafik 19: Dış Değerlendirme İç Denetim
Birimlerinin Güvenilirliğini Artırmıştır
Katılıyorum
75%

Kararsızım
14%

Dış Değerlendirme üst yönetici ve denetlenen birim yöneticileri nezdinde birimimizin güvenilirliğinin
artmasında katkı yapmıştır, şeklindeki 19.önermeye
verilen cevapların dağılımı grafik 19’da gösterilmektedir. Katılımcıların önemli bir çoğunluğu bu önermeye katılırken (%65), katılmayanların oranı sadece %8
olup, %27’si kararsız kalmıştır. Dolayısıyla dış değerlendirmenin iç denetim birimlerinin güvenilirliğine
katkı yaptığı sonucu çıkmaktadır.
Dış Değerlendirmede görev alanların üst yönetici ve
denetlenen birim yöneticileriyle görüşmeleri, değerlendirmede önemli bir araçtır, şeklindeki 20.önermeye verilen cevapların dağılımı ise grafik 20’de
gösterilmektedir. Bu önermeye katılımcıların büyük
çoğunluğu (%75) katılırken, %14’ü kararsız kalmış,
sadece %11’i katılmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla
dış değerlendirmede üst yönetici ve denetlenen birim yöneticileriyle görüşülmesi, değerlendirme için
önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu görüşmeler
üst yönetici ve denetlenen birim yöneticileri nezdinde iç denetim birimlerinin güvenilirliğinin artırmakta
da katkı sağlayacaktır.
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Katılmıyorum
11%

Grafik 20: Üst Yönetici ve Denetlenen Birim
Yöneticileri İle Görüşülmesi Dış Değerlendirmede
Önemli Bir Araçtır
4. SONUÇ
İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun 2011 yılında
yayınladığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
çerçevesinde 2012 yılından itibaren iç denetim birimlerinde dış değerlendirme çalışmalarına başlamış
olup, 2012 yılı içinde 18 iç denetim biriminde dış değerlendirme yapılmıştır. 2013 yılında da bir program
çerçevesinde diğer bazı iç denetim birimlerinde dış
değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
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Bu değerlendirmeler temelde İDKK tarafından yayınlanan Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak
Kurallarına kamu iç denetim birimlerinin ne ölçüde
uygun faaliyette bulunduklarını tespit etmek ve uygun faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla en
az beş yılda bir yapılmaktadır. Ülkemize iç denetim
kavramı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile girmiş olup, henüz yeni diyebileceğimiz
bir aşamada ve iç denetim birimlerinde dış değerlendirme henüz ilk defa yapılmaya başlanmıştır. Bu
nedenle bu ampirik çalışma dış değerlendirme konusunda yapılmış ilk ampirik çalışma olması nedeniyle
konuya iç denetçilerin bakış açılarını tespit etmesi
bakımından önemlidir. Bu çerçevede bu çalışmanın
amacı dış değerlendirmeden geçmiş 18 kamu iç denetim birimindeki iç denetçilere anket uygulayarak
dış değerlendirmenin geliştirilmeye açık yönlerinin
bulunup bulunmadığını, varsa ne gibi iyileştirmeler
yapılabileceğini tespit etmektir.

ların kişisel bilgileri konusunda veriler elde edilmiştir.
Kişisel bilgilerdeki veriler katılımcıların popülasyonu
tespit edip etmediği açısından önemlidir ve bu çalışmada katılımcıların popülasyonu temsil ettiği sonucuna varılmıştır.
Anketin ikinci bölümünde ise iç denetçilerin, performanslarının belirlenmesine etkisi açısından dış değerlendirmeye bakışı, dış değerlendirmenin etkinliği
ve iç denetime katkısı ile ilgili önermelere yer verilerek katılımcıların konu hakkındaki düşünceleri hakkında veriler elde edilmiştir.
Yapılan araştırmada dış değerlendirme ile ilgili şu tespitlere ulaşılmıştır:
•

•
Bu çalışmada yapılan anket çalışmasının sonuçları değerlendirilerek kamu iç denetçilerinin performansının
belirlenmesinde dış değerlendirmenin ne kadar etkin
olduğu değerlendirilerek, dış değerlendirmenin gelişime açık taraflarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

•
•

Yapılan anket çalışmasına 3 iç denetçi doldurdukları
anket formunu elden teslim ederek 61 iç denetçi de
elektronik posta yoluyla göndererek katılmış, ancak
1 anket formu çok sayıda doldurulmayan maddeler
olması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla toplam 63 katılımcının doldurduğu anket formu değerlendirilmiştir. Söz konusu 18 iç denetim biriminde toplam 185 iç denetçi çalışmakta (www.idkk.
gov.tr, 11.03.2013) olduğundan değerlendirmeye alınan katılımcı oranı %34 olmaktadır. Kamu iç denetçilerini doğrudan ilgilendiren bu ampirik çalışmaya katılımın daha yüksek oranda olması beklenebilir. Katılımın beklenenden az olarak %34 oranında çıkması, iç
denetçilerin genel olarak mesleki moral-motivasyon
ihtiyacı içinde oldukları şeklinde yorumlanabilir. Nitekim bu çalışma dolayısıyla bazı iç denetçiler mesleki
moral-motivasyon açısından sıkıntılarını sözlü olarak
ifade etmişlerdir.
Anket iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde
kişisel bilgilere yönelik sorular yöneltilerek katılımcı-
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•

•

•

•

•

Dış değerlendirmede görev alan iç denetçilerin
dış değerlendirmede yetkinliği konusunda katılımcılarda tereddüt vardır.
Dış değerlendirme uzmanları İDKK’da kadrolu
olabilir. Bu önermeye yüksek bir katılım oranı çıkmamış olsa da iç denetçilerce soğuk bakılmadığı
sonucuna varılmıştır.
Dış değerlendirme konusunda daha açık ve detaylı düzenlemeye ihtiyaç vardır.
Dış değerlendirme, iç denetim birimlerinde
Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak
Kurallarına uygunluğu sağlamaktadır.
Dış değerlendirme iç denetim birimlerinde niteliksel performansı artırmıştır. Ancak niceliksel
performansa önemli bir katkısı olmamıştır.
Katılımcılar genel olarak dış değerlendirmeyi niteliksel performansı belirlemede önemli bir araç
olarak görürken, niceliksel performansı belirlemede önemli bir araç olarak görme eğilimi düşüktür.
Dış değerlendirme üst yönetici ve denetlenen birim yöneticileri nezdinde iç denetim birimlerinin
güvenilirliğini artırmıştır.
Bu tespitler dikkate alındığında dış değerlendirmenin geliştirilmeye açık yönleri ile ilgili olarak
yapılabilecekler ise şöyle sıralanabilir:
Dış değerlendirmede görev alan iç denetçilerin
dış değerlendirme konusunda yetkinlikleri artırılmalıdır. Bu amaçla İDKK tarafından kısa süreli
programlar yapılarak dış değerlendirmede görev
alacak iç denetçilerin dış değerlendirme konu-
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sundaki yetkinlikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak yetkinlik konusuna daha kapsamlı bir
şekilde eğilerek bu konuda geniş kapsamlı eğitim
programları düzenlenebilir veya İDKK bünyesinde dış değerlendirme uzmanı kadroları ihdas edilerek dış değerlendirme konusunda uzman personel yetiştirilebilir.
Dış değerlendirmenin iç denetçilerce iyi anlaşılması ve yararlı sonuçlar elde edilmesi için bu konuda daha detaylı düzenleme yapılmalıdır.
Dış değerlendirme mevzuat açısından iç denetçilerin çalışmalarının niteliği üzerine yoğunlaşmış,
nicelik konusuna yeterince değinilmemiştir. Oysa
performans değerlendirmesi nitelik ve niceliği
birlikte barındırmaktadır. Bu nedenle yapılacak
düzenlemelerde niceliksel performans konusuna
gereken önem verilmelidir.

•

•

Sonuç olarak ülkemizde nispeten yeni olan iç denetim kavramı zaman içinde gelişme gösterecektir. Dış
değerlendirme konusu ise ilk defa 2012 yılında uygulanmaya başlanmış olup, ilk uygulama örnekleri olmasına rağmen başarılı olmuştur. Gelişime açık yönleri bulunmakla birlikte dış değerlendirme iç denetim
birimlerine önemli katkı sağlamakta, iç denetim faaliyetlerinin kamu iç denetim standartlarına ve meslek
ahlak kurallarına uygunluğunu sağlamada önemli bir
işlev görmektedir.
Kaynaklar:
1.

2.

3.
4.

Akyel, Recai.-Köse, Hacı Ömer.(Mart 2010): Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin
Etkin Denetimin Gerekliliği, Türk İdare Dergisi, Sayı
466
Bozkurt, Paşa. (2013): Kamu İç Denetçilerinin Performansının Belirlenmesine Etkisi Açısından Dış Değerlendirme, TODAİE Kamu Yönetimi Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans (İ.Ö.) Dönem Projesi
Tortop, Nuri.(Mart 1974): Yönetimin Denetlenmesi
ve Denetleme Biçimleri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 7,
Sayı 1
www.idkk.gov.tr, 11.03.2013
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İÇ DENETİM BİRİMİ
YÖNETİCİLERİNİN
KALİTE GÜVENCE
VE GELİŞTİRME
PROGRAMINDAKİ
ROLÜ

ÖZET:Kamu idarelerinin çalışmalarına değer katmak
ve geliştirmek noktasında idarelerde yürütülmekte
olan iç denetim faaliyetinin, tüm yönleriyle değerlendirilmesi, iç denetimin tanımına, denetim standartlarına ve etik kurallara uygunluğunun incelenmesi ve
geliştirilmesine katkı sağlayacak kalite güvence ve geliştirme programı, başta kurum üst yöneticileri olmak
üzere bu hizmetten faydalanan iç ve dış paydaşlar ve
diğer hak sahipleri tarafından iç denetim faaliyetinin
katma değer yaratıcı ve kurumun faaliyetlerini iyileştirici olarak görülmesi konusunda makul bir güvence
sağlaması bakımından oldukça önemlidir. İç denetim
faaliyetinin gerek kurum içinde gerekse kurum dışındaki algılanmasını etkileyen ve bir nevi etkinliğini de
artıracak olan kalite güvence ve geliştirme programında iç denetim yöneticilerinin rolü vurgulanmaya çalışılacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı, İç ve Dış değerlendirmeler, İç Denetim Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisinin Rolü, Denetimin Gözetimi,
GİRİŞ
Uluslararası standart ve uygulamalarda iç denetim
faaliyetinin kalitesinin güvence altına alınması ve
geliştirilmesine özellikle vurgu yapılmakta, kalitenin
sağlanması için geliştirilen programlar iç denetim faaliyetlerinin değer katma ve kurum süreçlerini iyileştirme hedefine ulaşmasındaki en önemli araçlardan biri
olarak görülmektedir.

Fatih AYDIN
İç Denetçi, CGAP
Maliye Bakanlığı
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Kamu idarelerin iç denetim birimlerinin hazırlayacakları kalite güvence ve geliştirme programına yönelik
bir çerçeve niteliğinde olan “İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 67 nci maddesiyle
İç Denetim Koordinasyon Kuruluna verilen “Kalite
güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç
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denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek”
görevi kapsamında düzenlenmiştir.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanan İç
Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı bir
çerçeve niteliğindedir. Bundan sonraki görevler ise iç
denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama
standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek görev ve yetkisine sahip iç denetim birimi başkanlarına düşmektedir.
KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMINA
İLİŞKİN OLARAK İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNETİCİLERİNCE YAPILACAK OLANLAR
A. İç Denetim Biriminin Kalite Güvence ve
Geliştirme Programını Hazırlamak
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 maddesinin (g) bendiyle, “Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin
kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve
geliştirme programını oluşturmak” görev ve yetkisi iç
denetim birimi yöneticilerine verilmiştir. Ayrıca Kamu
İç Denetim Standartları ve Uluslararası İç Denetim
Standartlarının 1300 numaralı standardına göre iç
denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır.
Dolayısıyla iç denetim tanımındaki tüm faaliyetleri
içine alan bir iç denetim faaliyetini kurmaktan sorumlu olan iç denetim birimi yöneticileri tarafından bu
sorumluluklarının yerine getirebilmesi için kalite güvence ve geliştirme programının hazırlanması Kamu
İç Denetim Standartları ve Uluslararası İç Denetim
Standartlarınca gerekli kılınmıştır.
B. İç Denetim Faaliyetinin
Performansını Sürekli İzlemek

lenmekte ve sürecin işleyişinde aktif bir rol üstlenmesinden dolayı önemli görevler yerine getirmektedir.
İç değerlendirme süreci sürekli izleme ve dönemsel
gözden geçirme aşamalarından oluşmaktadır.
İç denetim faaliyetinin performansının sürekli izlenmesi, temelde denetim gözetim sorumluluğu kapsamında yürütülen faaliyetleri içermektedir. Yeterli ve
etkin bir gözetim faaliyeti de kalite güvence ve geliştirme programının en önemli unsurlarından birini
oluşturmaktadır.
İç denetim faaliyetinin uygun ve yeterli bir şekilde
gözetim ve kontrolünün yapılmasından iç denetim
yöneticisi sorumludur.
İç denetim görevleri standartlara göre; yeterlilik ve
azamî meslekî özen ve dikkat ile yerine getirilmelidir.
Yeterlilik ve azamî meslekî özen ve dikkat, iç denetim
yöneticisinin ve iç denetçinin kendi sorumluluğunda
bulunmaktadır.
Ayrıca Kamu İç Denetim Standartlarının 2340 numaralı “Görevin Gözetimi” başlıklı standardına göre
görevler; görevin amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin
güvence altına alınmasını ve iç denetçilerin mesleki
gelişimini sağlayacak bir tarzda gözetlenmek zorundadır.
Görevin gözetiminin özellikle denetim birimlerin bulunduğu coğrafi bölgeden farklı bir bölgede gerçekleştirilen denetim görevlerinde (farklı il, ilçe ve hatta
yurtdışı birimlerde gerçekleştirilen denetim görevlerinde) ve büyük iç denetim birimlerinde bizzat iç denetim yöneticisi tarafından gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle görevin gözetimi
iç denetim yöneticisi veya görevlendirdiği iç denetçi
tarafından yerine getirilecektir.

Uluslararası Standartlara göre kalite değerlendirme
süreci, iç ve dış değerlendirmeleri kapsayan iki süreçten oluşmaktadır.

Görevlendirilecek iç denetçi ile ilgili olarak İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
ve 19 Nisan 2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dış değerlendirme sürecinin aksine iç değerlendirmede iç denetim birimi yöneticisi daha etkin rol üst-

Söz konusu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre
iç denetim birimi başkanı, kalite güvence ve geliştir-
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me programı kapsamında, her bir denetim görevinin
denetim ve raporlama standartları ile rehberlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla kıdemli
bir iç denetçiyi, denetimin gözetimi sorumlusu olarak
görevlendirecektir. Kamu İç Denetim Genel Tebliğine
göre de A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki iç denetçiler
tarafından denetimin gözetimi faaliyeti yürütülecektir. Yeterli sertifika düzeyine sahip iç denetçi bulunmaması halinde ise denetimin gözetimi faaliyeti, iç
denetim birimi başkanı veya A-2 sertifika düzeyine
yükselmiş iç denetçiler tarafından da yürütülebilecektir. Dolayısıyla denetimin gözetimi faaliyetine
ilişkin olarak iç denetim birimi başkanı tarafından iç
denetçi görevlendirilmesinde bu hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir.
C. Dönemsel Gözden Geçirme Yapacak Kişinin Belirlenmesi Çalışmalarını Yapmak ve Dönemsel Gözden
Geçirmelere Denetim Programında Yer Vermek
Dönemsel gözden geçirmeler iç denetim birimindeki
yetkin iç denetçiler tarafından yapılabileceği (öz değerlendirme) gibi, kurum içerisinde iç denetim uygulamaları ve Standartlar konusunda yeterli bilgiye sahip kişilerce (yakın geçmişte iç denetim biriminde iç
denetçi olarak çalışmış olup sonradan kurumun başka
bir biriminde görevli olan uluslararası iç denetçi sertifikasına veya kamu iç denetçi sertifikasına sahip olanlar
en uygun kişi olarak değerlendirilmektedir) periyodik
olarak yapılan değerlendirmeleri içermektedir.
İç Denetim Kalite ve Geliştirme Programı uyarınca,
atanan iç denetçi sayısı üç ve üzerinde olan idarelerde iç denetim yöneticisinin sorumluluğunda yılda en
az bir kez dönemsel gözden geçirme faaliyeti gerçekleştirilmesi zorunludur. Diğer idarelerde ise tavsiye
edilen bir iç değerlendirme bileşenidir. Yıllık iç denetim programlarının hazırlanması sırasında da toplam
denetim kaynağının en az on iş günü dönemsel gözden geçirme faaliyetlerine ayrılmalıdır.
Dönemsel gözden geçirme öz değerlendirme suretiyle yapılacaksa iç denetim yöneticisince iç denetçi
ve/veya iç denetçiler görevlendirilecek, bu görevlendirme yapılırken de aynı iç denetçinin iki yıl üst üste
dönemsel gözden geçirme faaliyetinde görevlendirilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

2013/12

Öte yandan kurum içerisinde iç denetim uygulamaları ve Standartlar konusunda yeterli mesleki tecrübeye sahip personel varsa ve bu kişi vasıtasıyla dönemsel gözden geçirme yapılması isteniyorsa, iç denetim
yöneticisinin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla bu kişi
de dönemsel gözden geçirme yapmak üzere görevlendirilebilecektir.
İç denetim yöneticisi, gözden geçirme yapacak kişinin
belirlenmesinde şu kriterleri göz önünde bulundurmalıdır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarafsızlık düzeyi
Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları hakkında
bilgi seviyesi
Teknik bilgisi
Mesleki sertifikasyonu
Kurum faaliyetleri hakkındaki bilgi seviyesi
İç değerlendirme görevine istekliliği
İnsan ilişkileri becerisi
İletişim becerisi
Muhakeme kabiliyeti
Analiz yapma ve iyileştirme önerisi sunma becerisi
Raporlama becerisi

Gözden geçirme yapacak kişilerin belirlenmesine ilişkin hususlar hazırlanacak kalite güvence ve geliştirme programında açıkça belirtilecektir.
D. İç Değerlendirme Çalışmalarının
Sonuçlarını Raporlamak
İç Denetim Kalite ve Geliştirme Programı uyarınca
iç denetim yöneticisi, iç değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını, gerekli eylem planları ve başarılı
uygulamaları, değerlendirmeleri ve önerileri içerecek şekilde üst yönetici ve İç Denetim Koordinasyon
Kuruluna(İDKK) yılda en az bir defa yazılı olarak raporlayacaktır.
Gözden geçirme yapan kişi tarafından dönemsel
gözden geçirme çalışmalarının sonuçları iç denetim
yöneticisine raporlandıktan sonra iç denetim yöneticisi, Raporda yer alan her bir bulgu ve geliştirilmesi
gereken alanlar için yapılan öneriler için yapılacak
işlemi, sorumlu olacak kişiyi ve uygulama takvimini
içeren bir eylem planını, iç denetçileri de bu sürece

23

MAKALE

dahil ederek, hazırlayacak ve üst yöneticinin onayına
sunacaktır.
İç değerlendirme raporları ile eylem planının bir
örneği bir ay içerisinde İDKK’ya gönderilecek ve bu
çalışmaların sonuçlarına, iç denetim birimleri tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının ilgili bölümünde yer verilecektir.
İç denetim plan ve programları hazırlanırken, iç değerlendirme kapsamında yapılan önerilerin ve düzeltici eylemlerin dikkate alınması gerekmektedir.
E. Dış Değerlendirme Raporunu Üst Yöneticiye
ve/veya Bakana Sunmak

ve Geliştirme Programının iç denetim yöneticilerince
gerekli önemin verilerek hayata geçirilmesi iç denetimin klasik denetimden farklı olarak uluslararası
referansları olan bir denetim sistemi olduğunun bir
göstergesi olacaktır.
Bununla birlikte ülkemizde uygulanmakta olan iç denetim sisteminin güçlendirilmesi açısından kalite güvence ve geliştirme programlarının uygulanmasında
iç denetçilerin iç denetim birim yöneticilerine gerekli
desteği vermeli gerekmektedir. Bunun iç denetçiler
tarafından bir zorunluluktan ziyade denetim sonuçlarının raporlama kalitesini artırıcı bir araç olarak görülmesi gerekmektedir.
Kaynaklar:

Kalite değerlendirme sürecinin ikincisi dış değerlendirmeleri kapsamaktadır. İDKK tarafından idare dışından belirlenen nitelikli ve bağımsız dış değerlendirme
uzmanları tarafından yürütülecek dış değerlendirme
çalışmalarında iç denetim yöneticisi gerekli bilgi ve
belgeleri sağlama, çalışmalara yardımcı olma ve raporlara ilişkin gerekli işlemleri yapmakla sorumludur.
Dış değerlendirme çalışmaları sonucunda düzenlenen dış değerlendirme raporu (nihai raporu) iç denetim yöneticisi tarafından bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakan ve üst yöneticiye, diğer idarelerde üst
yöneticiye sunulacaktır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Kamu İç Denetin Standartları, Uluslararası İç Denetim
Standartları 1200,1310, 1311, 1312, 1320 ve 2340 numaralı standartlar
TİDE, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Denetim Genel Tebliği
Dış Değerlendirme El Kitabı

SONUÇ
Kamu İç Denetim Standartları ve Uluslararası İç Denetim Standartlarınca gerekli kılınan kalite güvence çalışmalarına iç denetim yöneticilerinin vereceği
önem ve bu öneme bağlı olarak yapacakları çalışmalar gerek iç denetim birimlerinin gelişmesine gerekse iç denetçilerin yaptıkları çalışmaların ürünü olan
raporların kalitesini güvence altına alacaktır. Dolayısıyla Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanmasından uygulanmasına kadar iç denetim yöneticilerinin kalite güvence çalışmalarında üstleneceği
rol oldukça önem taşımaktadır.
Kalitesi artan iç denetim faaliyeti gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında kabul görecek ve etkinliği bu sayede daha da artacaktır. Bir nevi denetim yapanların denetimini de içeren Kalite Güvence
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EMNİYET
HİZMETLERİNDE
VATANDAŞ ODAKLILIK

Bir toplum içerisinde, o toplumdaki insanların sayısı
kadar farklı çıkarlar, düşünce biçimleri, bakış açıları,
olay ve konulara yaklaşımlar, yaşam tarzları, algı çeşitliliği, bireysel ve toplumsal asabiyet gibi pek çok farklı
olgu bir arada bulunmaktadır. Bu olguların da toplum
içerisinde çatışmaya sebebiyet vereceği ve hak ve özgürlüklerin belli bir harmoni içerisinde yaşanmasına
engel olacağı tabiidir. Dolayısıyla, toplum içerisinde
bireylerin haklarını muhafaza edip özgürlüklerini rahatça yaşayabilmesi için ‘güvenlik’ olmazsa olmaz bir
gerekliliktir. Güvenlik aynı zamanda, toplumun ve bireyin temel ihtiyaçlarındandır.
Bu noktada ön plana çıkan husus, topluma sağlanacak olan güvenlik hizmetlerinin sunuluş biçimidir. Güvenlik hizmetlerinin sunumunda, bireyin ve toplumun
merkeze alınması, özgürlükle güvenlik arasında var
olan hassas dengenin, çok çok iyi korunması gerekmektedir.
Bir başka hususta şudur ki; güvenlik hizmetlerinin sunumunda, ‘devlet’ dediğimiz, soyut, izafi, mevhum ve
bazı durumlarda da belli azınlık gruplarının haklarını
savunma enstrümanı olarak kullanıla gelmiş bir yapının
güvenliği mi sağlayacak? Yoksa, devleti de oluşturan
birey ve toplumun huzurlu ve emin bir ortamda yaşaması, hak ve özgürlüklerini muhafaza etmesi için, birey
ve toplum merkezli hizmet sunumu mu esas alınacak?
Bu temel sorunsal, aslında güvenlik hizmetinin birey
ve topluma sunulmasında ana ayrım noktasıdır. Aslında, bu meselenin cevabı açıktır. Devlet, (adaleti, güvenliği, düzeni, birey ve toplum için tesis eden yapı;
bireyler ve toplumun hizmetkarı ve bu yönüyle saygı
duyulması gereken, saygıdeğer üst otorite) güvenlik
hizmeti sunarken birey ve toplumu odak noktasına
almalı ve bu yaklaşımla hizmet vermelidir.

Halil İbrahim ABANOZ
İç Denetçi,
Emniyet Genel Müdürlüğü
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Emniyet Genel Müdürlüğü (Türk Polis Teşkilatı) güvenlik hizmeti verirken birey ve toplum odaklı yaklaşımı

25

MAKALE

benimsemiştir. Temel yaklaşım budur ve bu yaklaşım
gün geçtikçe gelişme ve mükemmelleşme yönünde
ilerlemektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün birey ve toplum odaklı hizmet sunduğuna dair pek çok proje ve uygulaması
mevcuttur. (umut yıldızı, güvenli okul güvenli eğitim,
sosyal yardımlar, aile içi şiddetle mücadele, trafikte
vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma için geliştirilen pek çok proje ve uygulama gibi…) Ancak, vatandaş odaklı polislik uygulamasına iyi bir örnek olması
hasebiyle ‘toplum destekli polislik’ uygulamasını burada kısaca anlatmaya çalışacağız.
GİRİŞ
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nda; ‘Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve
ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle
yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet
eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği
vazifeleri yapar.’ Denilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Belediye teşkilatlanması tamamlanmış olan il, ilçe ve beldelerde
güvenlik Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.
Polis, sorumluluk alanı olarak belirlenen belediye sınırları içinde yaşayan Türkiye nüfusunun % 80’ine yakın kısmına güvenlik hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla
merkez, taşra ve -12.01. 1989 tarihinde 3201 sayılı
Emniyet Teşkilatı Kanununda yapılan değişiklikleyurtdışı teşkilatı olarak yapılandırılmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğü taşra birimi olarak 81 il
ve 894 ilçede teşkilatlanmış olup konularına göre uzmanlaşmış alt birimlere ayrılmıştır. Her geçen gün değişen suç türleri ile etkin mücadelesini sürdüren polis
teşkilatı da yeni uzmanlık birimlerini oluşturarak kendini sürekli yenileyen canlı bir teşkilattır.
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TOPLUM DESDEKLİ POLİSLİK
Ana Felsefesi
Baş döndürücü bir hızla değişen dünyada kamu hizmetleri de gerek nicelik gerekse nitelik olarak derinden
etkilenmiş ve kamu hizmeti sunan kamu kurumlarında
farklı metotlar ve bakış açıları gelişmiştir. Bu amaçla
daha etkin ve vatandaş odaklı kamu hizmeti sunma
yönünde yeni stratejiler ortaya çıkmaktadır. Kamu organizasyonları vatandaşlara kamu mal ve hizmeti üretimine aktif katılım olanağı sunma arayışındadır. Bu
arayış, vatandaşları kamu hizmetlerinin sadece hizmet
alan öğesi konumundan çıkarıp, hizmetin üretimine
katılan aktif aktörler haline getirmiştir. En temel kamu
hizmetlerinden birisi olan güvenlik hizmeti de bu değişimlerin en fazla etkilediği alanlardan biridir. Polis
teşkilatları, vatandaşların, güvenlik hizmetlerine katılımına olanak vermek, karar alma sürecine katılmalarını sağlamak ve toplumun problemlerinin çözümünde
etkin bir yardımcı konumuna getirmek için Toplum
Destekli Polislik (TDP) olarak nitelendirilen vatandaşla
birlikte vatandaş memnuniyeti odaklı bir güvenlik hizmeti felsefesini benimsemişlerdir.
TDP, klasik polislik olarak nitelendirilebilecek olan sadece suç ve suçlular ile mücadelenin yanında polisi
daha proaktif bir konuma getirmekte ve vatandaşı da
polisle birlikte güvenlik hizmeti üreten bir ortak olarak kabul etmektedir. Halk, polislik hizmetlerine katılmakta, sunulan hizmetleri denetlemekte ve nihayetinde de suç ve suçlularla mücadelede polisle birlikte
süreçte yer almaktadır. Kısacası TDP, polis-halk işbirliği
ile hem suçların önlenmesine, hem kentlerde yaşam
kalitesinin yükseltilmesine hem de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Toplum Destekli Polislik Uygulamaları
Vatandaş odaklı güvenlik hizmeti vermeyi temel
amaç edinen toplum destekli polislik uygulaması,
2006 yılında bir proje ile başlamış, 2009 yılında ise
ülke genelinde proje olmaktan çıkıp yaygın bir uygulamaya dönüşmüştür.
Polis varlığının gayesi olan toplumdan kopuk ve toplumsal beklenti ve taleplerden uzak bir anlayışla gü-
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venlik hizmeti yürütemez ve yürütmemelidir. Çünkü
polis, devlet adına bir güç kullanma mesleği değil, topluma ve bireylere güvenlik hizmeti verme mesleğidir.
Önemli bir diğer yönü de, polisin huzuru ihlal edici ya
da suç içeren olayları tespit eden, böylece olay meydana geldikten sonra harekete geçen ‘reaktif’ yaklaşımdan ziyade, olay meydana gelmeden önce, önleyici mahiyette harekete geçen ‘proaktif’ yaklaşımla
hizmet sunan ve böylece, vatandaş ve toplumu zarar
görmeden önce korumayı amaçlayan bir güvenlik hizmeti anlayışı ve yaklaşımdır.
Vatandaşı merkeze alan, vatandaşla sürekli iletişim
halinde olan, vatandaşın ve toplumun beklentilerini nazara alarak güvenlik hizmeti vermeyi temel ilke
edinen toplum destekli polislik hizmetlerini aşağıdaki
şekilde özetleyebiliriz:
•

•

•

•

•
•

•

•

Toplum destekli polislik, polisin hizmetinde olduğu toplumun ve bireylerin problemleri ile direkt
ve aracısız ilişki kurarak meşgul olur ve toplumla
polis arasındaki ikişkilerin pozitif yönde gelişmesine imkan sağlar.
Suç önleme faaliyetleri kapsamında toplumdan
polise bilgi akışının artmasına olanak sağlamakta
ve polisin suçla mücadelede etkinliğinin ciddi şekilde artmasına imkan vermektedir.
Toplum ve polis arasında çift yönlü etkin bir iletişim sağlanarak suçla mücadele toplumun geneline yaygınlaştırılmaktadır.
Toplum destekli polislik, suçla mücadele ve toplumdaki sorunlara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşları
harekete geçirici mekanizmalar geliştirmektedir.
Suçla mücadele ve güvenlik hizmetlerinin sunumunda, vatandaş odaklı yürütülmesine imkan sağlar.
Suç mağduriyetlerinin azaltılması ve suç mağdurlarının bilinçlendirilmesine yönelik kapsamlı
çalışmalar yürütür.
Polisin, risk altındaki kişi ve guruplara yönelik
stratejiler geliştirmesine ve onların suçtan korunmasına yönelik çalışmalar yapılmasına elverişli
bir alan sağlar.
Polisin suçla mücadeleye yönelik faaliyetlerinin
topluma aktarılmasında ve bunların toplum tarafından benimsenmesi ve desteklenmesinde geri
besleme işlevi görmektedir.
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Toplum Destekli Polislik Faaliyetleri (2006–2012 Yılları arası)
Vatandaşların genel güvenliğine, özel olarak da bireysel güvenliklerine ilişkin olarak bilgilendirilmeleri
ve bilinçlendirilmeleri amacıyla yapılan toplantılara
6.072.501 kişi katılmıştır.
•

•

•

•

•

•

•

Okullarda güvenli ortamın oluşturulması; öğretmen, öğrenci ve velilerin güvenlik konularında
bilgilendirilmeleri amacıyla, okul idareleri tarafından düzenlenen 10.945 okul aile birliği toplantısına katılınmıştır.
İşyerlerinin güvenliklerinin artırılması ve esnafın
bilinçlendirilmesi ile güvenlik hizmetlerine aktif
katılımının sağlanması amcıyla 3.636.317 esnaf
ve işyeri sahibi ziyaret edilerek bilgilendirilmiştir.
Bilgilendirme çalışmaları bağlamında; muhtelif
materyaller hazırlanarak genel güvenlik hizmetleri, suç önleme, suçtan korunma ve bireysel
güvenlik önlemleri, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik
v.b. suçlardan korunma yöntemleri gibi konularda bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayan
15.426.558 broşür dağıtılmış, 515.508 afiş asılmış, ayrıca 1.002.284 vatandaşımız ile elektronik
posta ve mektup ile iletişim kurulmuştur.
Suç ya da olay mağdurlarına, olay sonrasında danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi amacıyla
175.226 vatandaş ziyaret edilmiştir.
Vatandaşlar tarafından, alanda çalışan toplum
destekli polislere iletilen 77.214 konu, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiş ve çözümlenmesi
noktasında takibi yapılmıştır.
Toplum destekli polislik kapsamında, sosyal duyarlılığı ve farkındalığı artırmaya, çocukları ve gençleri
suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumaya aileleri
çocukların maruz kalabileceği tehlikeler konusunda bilgilendirmeye; bireyleri güvenlik önlemleri
konusunda bilgilendirilmesine ve toplumda güveni artırmaya yönelik olarak birçok proje uygulanmış ve uygulanmaktadır. Bu bağlamda toplam
1.589 proje hayata geçirilmiştir.
Toplum destekli polisler tarafında gerektiğinde işlenen suçlara ve kabahatlere de müdahale
edilmekte ve bu konuda gerekli yasal işlemlerin
yapılması sağlanmaktadır. Kabahatler kanunu
kapsamında 7.602 kişi için işlem yapılması sağ-
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lanmış, 23.170 olaya el konulmuş, 15.880 kişinin
yakalanması sağlanmıştır. Bu görevlerde elde
edilen bilgiler neticesinde 6.450 olay aydınlatılmış ve adli makamlara intikal ettirilmiştir.
SONUÇ
Güvenlik hizmet gibi, sunuluşunda dengenin korunmasının son derece güç olduğu bir alanda vatandaş
ve toplum odaklı hizmet sunumu çok daha fazla özen
ve fedakarlık gerektirmektedir. Bir bireyin ve toplum
kesiminin hakkını korurken diğer bireyler ve toplum kesimlerinin haklarının ve özgürlüklerinin ihlal
edilmemesi son derecede önem arz etmektedir. Bu
anlamda, hakların korunup, özgürlüklerin uygun şekilde yaşanmasında Emniyet Teşkilatı’nın son derece
duyarlı, disiplinli, özverili, hukuki çerçevenin farkında
ve her şeyden öte ‘şefkatli’ hareket etmesi beklenir.
Yukarıda ‘toplum destekli polislik’ örneği üzerinden
anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere Emniyet Genel
Müdürlüğü (Türk Polis Teşkilatı) vatandaş ve toplum
odaklı güvenlik hizmeti sunmaktadır. Bu alanda, her
geçen gün yeni uygulama ve projeler geliştirme gayreti içerisindedir. Yine Genel Müdürlük, birey ve toplumun hak ve özgürlüklerine duyarlı, disiplinli, özverili, hukuki çerçeve içerisinde ve müşfik bir anlayışla
hizmet vermekte ve bu hizmet anlayışını daha da ileri
taşıma gayreti içerisindedir.
Kaynaklar:
1. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Madde 1
2. Muhittin Karakaya & Sebahattin Gültekin, (2011)
Suçla Mücadelede Çağdaş Yaklaşımlar: Toplum
Destekli Polislik ve Uygulamaları, Ankara: Polis Akademisi Yayınları, Güvenlik Yönetimi Serisi
No:2
3. EGM 2011 Yılı Faaliyet Raporu
4. Asayiş Dairesi Başkanlığı Toplum Destekli Polislik
Şube Müdürlüğü Rapor ve İstatistikleri.
5. EGM Toplum Destekli Polislik Hizmet Standardı
ve Uygulamaları, Ankara 2009, 3. Basım.
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BÜROKRASİNİN İÇ
KONTROL ALGISI
VE SİSTEMİN
UYGULANMASINA
KARŞI DİRENCİ

Giriş
Kamu mali yönetimimize 5018 sayılı yasa ile uyarlanması öngörülmüş 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, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle
iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde yasa metninde ifadesini bulmuştur.
Aslında kontrollü yönetim metodu da denilerek çok
isabetli bir anlam verilmiş olan iç kontrolün literatürde yer edinen kavramsal manada, “tüm birimleri kapsayan faaliyetlerin etkinliği, verimliliği, mali raporların güvenilirliği ile yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyumda belirlenen hedeflere ulaşılmasına ilişkin
makul bir güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış
bir süreçtir” şeklinde genel bir tanımının olduğu bilinmektedir. Günümüz dünyasında her alanda olduğu
gibi kamu yönetimi alanında da yaşanan değişim ve
dönüşüm sürecinde ortaya çıkan yeni kamu mali yönetim sisteminin önemli aktörlerinden-unsurlarından biriside iç kontrol denen olgudur.
Gerek literatürel gerekse 5018 sayılı yasada yer alan
tanımlamalardan anlaşıldığı üzere iç kontrolün önemli bazı bileşenlerinin olduğu görülmektedir. Bahse
konu bileşenler ve içeriklerini ise şu şekilde sıralamak
mümkündür;
-

Tunay BAKIR
İç Denetçi
Kocaeli İl Özel İdaresi
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-

İç kontrolün tüm birimlere ilişkin olması; İç kontrolün çalışanlardan bağımsız olmadığı ve kurumun tüm kademelerindeki tüm çalışanları ilgilendirdiği.
İç kontrolün hedeflere ilişkin olması; Bir yönetim aracı olarak öngörüldüğünden, öncelikle
kurumun stratejik planlaması ve dolayısıyla tüm
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birimlerce belirlenen hedeflerinin olması gerekmektedir. İşte iç kontrol, bu belirlenen hedeflere
ulaşırken karşılaşılması muhtemel engelleri minimize etmeye yönelik icra edilir. Buda risk esaslı
yönetim demektir.
İç kontrolün makul bir güvence sağlaması; İç
kontrol sistemi ne kadar iyi tasarlanıp uygulanırsa uygulansın dış faktörlerin varlığı, gelecekteki
belirsizlik, risklerin tam olarak öngörülememesi
ve tabi ki insan faktörünün varlığı vb. nedenlerden dolayı mutlak değil makul bir güvence sağlayabilir.
İç kontrolün bir süreç olması; İç kontrol amaca
ulaşmak için statik bir durum, bir son nokta değil,
aksine bir vasıtadır. Yani süreklilik içerir, dinamik
bir yapıdır ve değişime endekslidir.
Faaliyetlerde etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik
ilkelerini gözetmesi; Girdi odaklı değil çıktı odaklılık karakteristiğine sahip olması.
Mali raporlamanın, yani bilgilerin ve raporların
doğruluğunu ve güvenilirliğini amaçlıyor olması.
Mevzuata uyumu gözetiyor olması.

özel ya da kamu sektörü, kar amacı güden veya gütmeyen) kendi kontrol sistemlerini değerlendirebilecekleri ve bu kontrol sistemlerini nasıl geliştirip etkin
kılabileceklerine ilişkin standartları da geliştirmeleri
mümkün olabilecektir.

Kamu mali yönetim sistemimizde yeni bir anlayış ve
yaklaşım ortaya koyan 5018 sayılı kanun, aynı zamanda sistem için iç kontrol mekanizmasını asli unsuraktör olarak öngörmüştür. Mezkur kanunla getirilen
bu yeni kamu mali yönetimi anlayışının bileşenleri
olarak literatürde yeralan, stratejik yönetim, performans yönetimi, saydam yönetim, risk yönetimi,
yönetimin hesap verilebilirliği vebenzeri kavramların
aslında iç kontrol kavramıyla içerik ve hedef birliktelikleri bulunmaktadır. Durum böyle olmakla beraber
sözkonusu modern yönetim anlayışının istenen etkinliği ve verimliliği sağlayabilmesi için kurumlarda iç
kontrol mekanizmasının somut olarak ortaya konması ve yapılandırılması gerekmektedir. Aksi durum söz
konusu kavramların uygulamada karşılık bulamaması
anlamına gelecektir ki, buda yeni kamu yönetiminde
öngörülen değişim ve dönüşümün, klasik-geleneksel
kamu yönetimi anlayışına teslimi sonucunu doğuracaktır.

Kamu yönetimimize yeni giren iç kontrol olgusunun
genel kabul görmüş kavramsal tanımı ve bir yönetim
metodu olarak ne anlama geldiği, amaçlarının neler
olduğu, hangi bileşenleri içerdiği, modern yönetim
anlayışının diğer olgularıyla ortak değerlendirildiğinde bir anlam ifade edebileceğine girizgâh olarak
vurgu yapıldıktan sonra, yazımızın müteakip safhalarında, kamu bürokrasimiz açısından nasıl algılandığı, mevcut yaklaşımın-algının bürokratlarca daha
desteklenir-sahiplenilir hale getirilmesinin mümkün
olup olamayacağı hususları analiz edilerek kişisel bakış açımızın ve yargımızın ortaya konulmasına çalışılacaktır.

-

-

-

Bu bağlamda ancak gerçek anlamda bir iç kontrol
uygulamasıyla, kurum içerisinde farklı birimlerin gereksinimlerine hizmet edecek ortak bir misyonun geliştirilmesi ve bütün kurumların (büyük ya da küçük,
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Yeni kamu mali yönetiminde sistemin temel aktörlerinden-unsurlarından sayılan iç kontrolden beklenilen
amacın neler olduğu kanunun 56. maddesinde aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.
“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,
sağlamaktır.”

1.Bürokrasinin İç Kontrol Algısı ve Sergilenen Tutum
Yasa metninde en iyi ve kapsayıcı şekilde ifadesini
bulmuş olmakla birlikte, kurumlarımızdaki uygulaması bakımından kanun kapsamında yer alan bütün
kamu kurumlarındaki iç kontrol algısının ve benimsenen yaklaşımın, gelinen noktada pek iç açıcı bir
seviyeye ulaştığını söylemek çokta mümkün görünmemektedir. İşte bu tablonun değişmesi için mevcut
algının arkasında yatan saiklerin bilinmesinde yarar
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vardır. Aslolan, yasaya güzel bir tanım yazmanın yanında, sahada uygulanmasında sorumluluk sahibi
kurum yöneticilerinin-bürokratların, klasik yönetim
tarz ve alışkanlıklarından kurtularak, yasayla öngörülen söz konusu sistemsel değişim ve dönüşüme ilişkin
zihniyet uyum ve açılımını gerçek anlamda benimseyici ve kabulcü yaklaşmalarının sağlanmasıdır.
Kamu bürokrasimizdeki mevcut tutum ve uygulamalar göz önüne alındığında görülecektir ki, 5018 sayılı
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen süreçte, kamuda iç kontrolün gerek kavram ve
gerekse müessese olarak yeterince anlaşılmak istendiğini söylemek aşırı iyimserlik olacaktır. Tabii istisnaların olduğunu göz ardı etmemek gerekir. İç Kontrol
ve denetim konusundaki yaklaşım ve algının, geçmişteki uygulamalardan, bu alandaki teamüllerden,
literatürdeki eski kavramsal çerçeve ve bürokratik
geleneklerden etkilenmiş olması doğal olacağından,
bürokrasideki direnci ve karşı duruşu bir noktaya kadar makul karşılamak gereksede, kronik hal alması
kabul edilir değildir. Başka bir ifadeyle de, kamu bürokrasisinde yetki sahibi üst yönetimin-bürokratların
iç kontrole ilişkin algı ve bakış açılarına, halen 1050
sayılı kanundaki konum ve statülerinin etkisinde kalarak yön verdiklerini söylemek abartı olmasa gerek.
Ne yazık ki özellikle merkez dışı kurumlarda bu durumun fazlasıyla etkin olduğu saha çalışmalarında kolaylıkla gözlemlenmektedir.
Bugüne kadar gerek birincil mevzuatın tamamlanmış
olması ve gerekse sair düzenlemelerin de ekser çoğunlukta yapılmış olmasına karşın, iç kontrole ilişkin
söz konusu düzenlemelerin sahaya yansıtılmasındaki
sorunlar ve kamu idarelerince bu süre zarfında henüz istenilen düzeyde bir mesafe kat edilmemiş olması, mesafe alınması bir yana çoğu idarece bu konu
üzerinde nerdeyse hiç durulmaması ve herhangi bir
çalışma yapılmaması, meselenin başka yönlerinin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani iç kontrole
ilişkin kamu bürokrasisindeki algı olumsuzluğunun,
sadece kanuni düzenlemelerin yetersizliğinden ya da
mevzuattaki belirsizliklerden değil de bürokrasideki
konum-statü kaygısı gibi sübjektif unsurlarla beslenen algılardan kaynaklandığı düşüncesini ön plana
çıkarmaktadır.
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Bu bağlamda gerek mevzuat alt yapısının çoğunlukla
tamamlanmış olması gerekse uluslararası standartların entegrasyonu hususunda önemli bir engelin bulunmamasına karşın, istisnalar hariç, genel anlamda
kurumsal bazda iç kontrol sisteminin benimsenmesi
ve yapılandırılması hususunda, istenilen düzeyde bir
çalışma yapılmamasının cevabının bugüne kadar
verilmiş olması gerekirdi. Görülüyor ki halen soruna doğru teşhis konulmasında ya da konulan teşhisin
tedavisi konusunda bir kurumsal isteksizlik ve önemsememezlik anlayışı varlığını korumakta ve sürdürmektedir.
Aslında bürokratik yaklaşım ve algıdaki olumsuzluğun bilinçsiz bir yaklaşım olmadığı ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanmadığı, bilakis ülkemize has kamu
bürokrasisinin niteliğinden ve karakteristik yapısından kaynaklandığı bir gerçektir. Zira siyasi otoritece
birçok alanda yapılan reformların amacına ulaşmamasında ve çeşitli reform kanunlarıyla öngörülen düzenlemelerin tam anlamıyla (en azından planlanan
hedefler düzeyinde) hayata geçirilememesinde olduğu gibi, 5018 sayılı kanun uygulamasında da durum
farklı olmamıştır. Şöyle ki, kamu kurumlarındaki iç
kontrol yapılanmasına karşı direncini sürdüren bürokrasisinin, mevcut tutum veya duruşunun temelinde yatan nedenlerin başında; kamu bürokrasisindeki
zihniyet sorunu ve yönetim anlayışı ile zaman içerisinde oluşa gelen gelenek ve teamüllerin olmasının
yanında, kamu personel rejimi, idare teşkilat yapıları,
hesap verme mekanizmalarının niteliği ve isleyiş biçimi, bürokrasideki kas sistemi, çalışma koşulları, üst
yönetimle alt kademe arasındaki ilişkiler, klasik iş ahlakı, siyaset-bürokrasi ilişkisi gibi saiklerin en önemli
etkenler ve nedenler olduğunu düşünmekteyiz.
Tabi genel olarak kamu mali yönetim reformunun bir
bütün şeklinde kamu bürokrasisinde hayata geçirilmesiyle iç kontrol açısından da istenilen neticelerin
alınabileceği gerçeğinin bilinmesi gerekmektedir.
Ancak yazımıza özelde iç kontrol açısından içerik
verildiğinden, söz konusu kamu mali yönetim reformu bileşenlerinden veya aktörlerinden ya da önemli unsurlarından olan iç kontrolün kamu kurumları
bünyesinde başarılı bir şekilde yapılandırılmasının
geleneksel kamu yönetim anlayışıyla başarılmasının
mümkün olamayacağı tespitlerinin yerinde tespitler
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olduğu yargısı tarafımızca da paylaşılmaktadır. Dolayısıyla geleneksel-klasik kamu bürokrasisinin özellikle üst yönetimlerinin sahip olduğu bakış açısı ve
algısı ile bunun arkasında yatan zihinsel derinliğin
irdelenmesi, iç kontrol sistemine karşı tutumun ya da
karşı duruşun nedenlerini ortaya çıkaracaktır.
İşte özelde kamu bürokrasisinin iç kontrole bakış açısı
ve algısının arkasında yatan zihinsel derinliğin irdelenmesiyle sergilenen olumsuz yaklaşım veya tutumun nedenlerinin, yani, iç kontrole dair reformların
hayata geçirilmesindeki asıl engellerin neler olduğuna bakıldığında, ağırlıklı olarak aşağıdaki hususlarla
karşılaşıldığı görülecektir.



1.2.İç Kontrole Dair Reformların Hayata Geçirilmesindeki Engeller;
 Kamu yönetimindeki geleneksel yapı ve uygulama keyfiyetinin ön planda tutulmasında ısrar;
Şöyle ki, çatı yapısı olan kamu yönetiminin (yürütme organının) bir ayağını oluşturan idarelerin
planlama, yönlendirme, koordinasyon ve denetim fonksiyonunu icra etmesi gereken merkez
teşkilatlarının üst yönetimin bilinçli tercihiyle asıl
fonksiyon ve gayelerinden uzaklaştırılarak gündelik iş ve işlemlere mahkûm edilmiş olmaları.
 Aynı kurumların farklı birimleri arasındaki koordinasyonsuzluklar; Aynı kamu idaresini oluşturan çeşitli birimler arasındaki çatışma ve çekişmeler, anlamsız rekabetler, yetki ve fonksiyon
gasplarının önlenememesi nedeniyle idarede uygulama birliğinin oluşturulamaması.
 Farklı kamu kurumları arasındaki koordinasyonsuzluklar; Aynı kamu idaresini oluşturan çeşitli birimler arasındaki çatışma ve çekişmeler,
anlamsız rekabetler, yetki ve fonksiyon gasplarının farklı idareler arasında daha şiddetli şekilde
kendini göstermesini izaha gerek yok.
 Makam ve pozisyondan kaynaklı konum ve
güçleri muhafaza etme eğiliminin zihinlerde
herdaim önceliğini koruyor olması; Kamu idarelerindeki üst yöneticilerin- bürokratların, varlık nedenlerini, konumlarını, faaliyetlerini hiçbir
şekilde günün şartlarına göre sorgulamamaları
ya da sorgulamaya yaklaşmamaları, kurumlarını
/ birimlerini / şahıslarını soydan gelen ve süre-
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siz devam etmesi vazgeçilmez olan varlıklar olarak görmeleri, bunun sonucu olarak her fırsatı
ve tüm kamu kaynaklarını, varlıklarını sürdürme
ve daha da güçlendirme, yeni fonksiyonlar üstlenme gayesine yönelik olarak kullanmaları, bu
amaçla diğer idarelerle / birimlerle (hatta kimi
zaman siyasi iradeyle) çatışma ve çekişme içine
girmeleri.
Yapılması planlanan reformların gayesinden
uzaklaştırılması; Geneli için söz konusu olmamakla beraber, etkin pozisyonda bulunan bazı
bürokratların, reform yapılmasını isteyen siyasi
otoritenin öngördüğü reform/değişim ve dönüşüm taleplerine farklı içerikler kazandırdıklarından, reformun istenilen sürede istenilen amaca
ulaşması mümkün olmamaktadır.(şahsi kanaatimiz olan somut örnekler verilmesi her zaman
mümkündür)
Yönetimlerin “lider” yönetici yerine “amir” yönetici algılamasına dayalı yapılandırılması; Bu
zihniyet yapısının hakim olduğu idarelerde yöneticilerin, kurumuna bağlı birimlerini ve personelini aynı hedefe yöneltme ve gerekli motivasyonu
oluşturması, idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken irade ve gücü bulma konusunda yetersiz kalmış olmaları.
Liyakat ve kariyer ilkelerinin gerçek anlamıyla
hayata geçirielmemesi; Kamu idarelerinin profesyonel ve yetki paylaşımlı bir yaklaşımla yönetilmek yerine, yönetimde tek adamlık/amir tahakkümü olarak adlandırılabilecek bir tarzın öne
çıkması, yönetim kademelerine geçişte belirleyici
olan saiklerin gerektirdiği çalışma tarzı hem iş barışını bozmakta ve çalışanların çalışma şevklerini
kırmakta hem de yönetimlerin performansını düşürmektedir.
Mevzuat eksiklikleri ile mali ve insan kaynağı
yetersizlikleri; Mevzuattaki sınırlamalar, bütçe
ve personel yetersizlikleri gibi nedenler, yöneticilerin odaklanacakları esas hedeflerini değiştirmelerine/kaybetmelerine sebep olmakta ve dolayısıyla ya rutin işlerin yürütülmesi ya da daha
üst yönetim kademelerinin ve siyasi makamların
talep ve talimatlarının yerine getirilmesi gibi işlere yönelmelerine neden olmaktadır.
Beklenti ve taleplerin karşılanması kaygısı; Protokol, temsil-ağırlama işleri, ziyaretler, çalışanla-
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rın, yakın çevrenin, kamusal hizmetten yararlananların talep ve beklentileri, bu amaçla yapılan
iş takipleri gibi toplumsal yapımızdan ve kamuözel sekterdeki iş ahlakının keyfiyetinden kaynaklanan unsurların da makam ve nüfuz kaygısında
olan yöneticilerin esas gayelerinden uzaklaşmalarına neden olabilmektedir.
 Denetimsiz veya bağımlı denetimli bir icra oluşturma anlayışının yerleştirilmeye çalışılması; Son yapılan değişiklikle 5018 sayılı kanunun
önemli aktörlerinden olan iç denetimi yürütecek
olan iç denetçilik mesleğine atamalarda, konu
anlaşılmaz bir şekilde basitleştirilmiş ve uzmanlık alanları dışına kaydırılmıştır. Bu değişikliğin
izahı başka nasıl yapılabilir ki, anlaşılır değil. Zira
yaklaşık beş yıldır kurum üst yönetimlerinin ekser
çoğunluğu, mesleğinde kendini ispat etmiş denetim elamanlarından oluşan mevcut iç denetçilerin iç denetimi yeterince kavrayamadıkları ve
kuruma katkı sunamadıkları iddia ve savlarını her
fırsatta ve platformda dillendirdikleri halde, şimdi bu son değişiklikle denetim formasyonundan
yoksun, denetimin nasıl yürütüldüğüne dair bir
altyapıya sahip olmayan (tabi ki her biri kendi
alanında saygın) bazı meslek mensuplarının da,
hem de sınavsız şekilde iç denetçi olarak atanabilmelerine dair değişikliğin yapılmış olması ve
bunun siyasi otoriteye kabul ettirilmiş olması,
yukarıda vurgulamaya çalıştığımız hususların
geçerliliğini ispatlarcasına, bürokratik algınınzihniyetin kendi fonksiyon ve pozisyonunu koruma kaygısından öteye kamu yönetiminin iyileştirilmesi, daha etkin, verimli ve fonksiyonel
hale dönüştürülmesi gibi bir kaygının hiç mi hiç
taşınmadığını göstermesi bakımından ibretlik bir
durumdur. Benzer bir durumun Sayıştay yasasında öngörülen değişiklikle (2013-Nisan sonu itibariyle görüşmeleri ertelenmiş olmakla birlikte) ortaya konulacağı görülmektedir. Tabi orta ve uzun
vadede bu durumun ne kadar zarar vereceğinin
hesap edilmediği anlaşılmakta olup, süregelen
bürokratik zihniyetin-algının iç kontrol sisteminden mahrum denetimsiz yönetimi esas kılmaya
dönük günü kurtarma ve pozisyon güçlendirme
güdüsünün halen en önemli belirleyici etken olduğu görülmektedir.
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Görüldüğü üzere, iç kontrole ilişkin reformların hayata geçirilmesindeki asıl engellerin neler olduğuna
dair yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususlar şunu
göstermektedir ki, ülkemiz kamu yönetiminde bürokrasi esas olarak;
i- Devletin temel fonksiyonlarının yerine getirilmesi,
ii- Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması,
iii- Bu hizmetlerin gerektirdiği faaliyetlerin-işlemlerin yürütülmesi,
için ihtiyaç duyulan bir yönetim aracı olmaktan çıkmış, bundan öteye bürokrasinin kendisi (kurumların,
kurulların, birimlerin, yönetimlerin) bizatihi ulaşılması gereken ve muhafazası için çaba gösterilen bir
amaç haline gelmiştir.

"Bürokrasinin Kamu hizmetlerini
tamamen arka plana attığı,
önemsemediği, hizmet hassasiyet ve
kaygısı taşımadığı, profesyonellikten
ve çağın gereklerinden tamamen uzak
durduğu, modern yönetim metotlarına,
değişim ve dönüşüm projelerine
tamamen karşı durduğu ve sadece kendi
pozisyon ve nüfuz çıkarlarını ön plana
alarak faaliyet gösterdiği söylenemez."
Yanlış anlaşılmaması açısından öncelikle şunun kesinlikle bilinmesi lazım, en azından şahsi görüşüm
açısından (yararlanılan diğer analiz ve görüş sahiplerinin kanaatleri saygındır-değerlidir) yukarıda yer
verilen değerlendirmeler istisnasızdır ve tartışma
götürmez değildir. Zira bürokrasinin, kamu hizmetlerini tamamen arka plana attığı, önemsemediği, hizmet hassasiyet ve kaygısı taşımadığı, profesyonellikten ve çağın gereklerinden tamamen uzak durduğu,
modern yönetim metotlarına, değişim ve dönüşüm
projelerine tamamen karşı durduğu ve sadece kendi
pozisyon ve nüfuz çıkarlarını ön plana alarak faaliyet
gösterdiği söylenemez. Burada üzerinde durulması
gereken ve vurgulanmak istenen kamu bürokrasisi-
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nin; kamu yönetiminin teşkilat ve fonksiyon olarak
yeniden yapılandırılması, mali yönetim ve kontrol
sisteminin reforme edilmesi, kamu hizmetlerinin hız
ve kalitesinin artırılması, personel rejiminin reforme
edilmesi, denetim sisteminin reforme-revize edilmesi gibi çalışmalara, kendi kariyer ve sosyal geleceğiyle ilgili kaygılar nedeniyle karşı çıkması ve siyasi
otoritenin zorlamasıyla ortaya konulan birkısım değişikliklerinde, konum ve pozisyonların etkinliğinin
korunması önceliği ve etkisinde gerçekleştirilmesi
yönünde gayret ve direnç göstermesidir.
Bir başka anlatımla kamu bürokrasisinin, kamu hizmetlerini mevzuatlarda öngörüldüğü çerçevede,
amacına uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek, kendisine sağlanan kamu varlıklarını
ve kaynaklarını korumak ve etkin bir şekilde yönetip
kullanmak, bu amaçla gerekli mekanizmaları oluşturmak yerine, kendi varlığını sürdürmeye, büyümeye
ve daha da güçlendirmeye odaklandığını (yine mutlak anlamda ve istisnasızdır değil tabi) göstermektedir.
İşte ülkemiz kamu bürokrasisine hâkim bu zihinsel
arka planın-bakış açısının, iç kontrol düzenlemeleri
özelinde kamu idarelerince uluslararası standartlarda gerekli değişim-dönüşüm çalışmalarının yapılmaması (başta iç ve dış denetim gibi sistem ve mekanizmaların yapılandırılmasında olduğu gibi) ya da yukarıda izah edildiği gibi anlamsızlaştırılmış ve uzman
kadrolardan yoksun bırakılmış bir yapının oluşturulması şeklinde tezahür ettiği görülmektedir.
Aslında zannımca, bu durum bürokratik yapının-elitin (tekraren vurgulamak gerek, mutlak anlamda olmamakla beraber halen ağırlığını ve etkisini önemli
ölçüde koruyan bir ölçüde) bilinçli bir tercihidir. Zira
iç kontrolün haiz olduğu önem ve gerekliliğin anlaşılmasının-algılanmasının engellenmesinin arkasındaki
esas saik, kamu yönetiminin mevcut yapısıdır. 5018
sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerinin öngörüldüğü biçimde uygulanmaması ve sonradan yapılan
değişikliklerle uluslararası standartlardan uzaklaştırılarak etkisizleştirilmesi, bu düzenlemelerin soyut ve
karmaşık olmasından yahut idarelerce/yöneticilerce
yeterince anlaşılamamasından değil de, aksine yapılan düzenlemelerin gerçek anlamda uygulanmak
istenmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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2. Sonuç
Bugün ülkemiz kamu yönetiminde İç Kontrol olgusunun mevzuat altyapısı itibariyle ekser çoğunlukta
yapılandırıldığı söylense de, icrai anlamda sistemin
gereklerinin yerine getirilmesinde yönetimlerin karşı
duruşlarının ne yazıkki sürdüğü görülmektedir. İstisnası olmakla beraber, kamu idarelerinin üst yönetimlerinin halen, ya 5018 sayılı Kanunun kendilerine yüklediği görev ve sorumluluklardan tam anlamıyla haberdar olmadıklarından ya da bu görev ve sorumlulukların gereğinin öngörüldüğü biçimde yapılmaması
durumunda hesabının sorulmayacağı, sorulsa da
bunun sonucunda herhangi bir idari veya mali müeyyideye tabi olunmayacağı kanaatini taşıyor olmalılar
ki, iç kontrol yapılanmasına karşı oluş tutum ve davranışlarını devam ettirmekte bir risk görmemektedirler. Buda göstermektedir ki iç kontrol sisteminin tam
anlamıyla yapılandırılması ve etkin kılınabilmesi için
gerçek anlamda ve kapsamlı bir kamu yönetimi reformunun lüzumu ve aciliyeti vardır. Yani 5018 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerin yanı sıra diğer reform
düzenlemeleriyle de idarenin/bürokrasinin baştan
aşağı yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
Kaynaklar:
1. Sağlam Sezai, “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi ve
Uygulamaları”
2. Sümer Ebru, “Türkiye’de Kamu İç Kontrol Sistemi Kapsamında Hesap Verme Mekanizmaları”
3. İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi
4. 5018 Sayılı Kanun
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KAMU
YARARINA
ÇALIŞAN
DERNEKLER
HAZİNEDEN
EDİNDİKLERİ
TAŞINMAZLARI
SATABİLİR Mİ?

I-Giriş
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun1 46’ncı maddesi ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin2 13 üncü maddesinin (b) bendine göre;
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi
işlemlerini Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) yürütmektedir.
Hazine taşınmazları üzerinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işlemleri konusuna göre
üç sınıfta kategorize edebiliriz. Bunlar, edinim, idare
ve elden çıkarmadır. Elden çıkarma faaliyetleri kapsamında Hazineye ait taşınmazların satışı, devredilmesi
ve terk işlemleri yapılmaktadır. Hazineye ait taşınmazların satışı ile ilgili değişik kanunlarda hükümler
bulunmakla birlikte, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu ve 18.07.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunda Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin genel hükümler yer almaktadır.
Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinden bir tanesi de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 72 inci
maddesine göre kamu yararına çalışan derneklere
yapılan satış işlemidir. Bu makalemizde yapılan düzenlemeler çerçevesinde Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamu yararına çalışan derneklere satışı işlemleri irdelenecektir.

Hasan GÜNER
Maliye Bakanlığı
E. Milli Emlak Kontrolörü
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5018 sayılı Kanun, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
178 sayılı KHK, 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
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II-Kamu Yararına Çalışan Dernekler
Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütlerinin varlığı kaçınılmazdır. Günümüzde demokratik siyasal sistemlerin kurumlaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının rolleri giderek artmaktadır. Makalenin yazıldığı
tarih itibari ile3 Ülkemizde 96.871 adet faal dernek
bulunmakta ve sivil toplum kuruluşlarının en büyük
kesimini dernekler oluşturmaktadır. Bu derneklerden
402 adeti ise kamu yararına çalışan dernek statüsündedir.4 Bu bölümde öncelikle dernek kavramına genel
olarak değinilecek sonrasında ise kamu yararına çalışan dernekler açıklanacaktır.
a) Genel Olarak Dernekler: Kazanç paylaşma dışında,
kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı
gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel
kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi
toplulukları olarak tanımlanan derneklerin kuruluşu,
yasak ve izne tâbi faaliyetleri, yükümlülükleri, denetimleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu5 ile düzenlenmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun6 56 ncı
maddesinde de “dernekler, gerçek veya tüzel en az
yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak
bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır” şeklinde
tanımlanmıştır.
b) Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünün Kazanılması: Bir faaliyetin kamu hukukuna uygunluğunun
en önemli ölçütlerinden olan, kamusal işlerin hukuka uygunluğunu ölçmede kullanılan, temel hakların
sınırlandırılmasında başvurulan başlıca nedenlerden
biri sayılan kamu yararını kuşatıcı bir şekilde tanımlayabilmek zor olmakla birlikte kamu yararı kavramını
‘kişinin ve toplumun huzur ve refahını sağlamak’ şeklinde tanımlayabiliriz. Anayasa Mahkemesi de kamu
yararı tanımı yapmak yerine, her somut olayda kamu
3
4
5
6

Makale, 15.08.2013 tarihinde kaleme alınmıştır.
www.dernekler.gov.tr
5253 sayılı Kanun, 23.11.2004 tarih ve 25649 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
4721 sayılı Kanun, 08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
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yararının var olup olmadığını incelemekte ve buna
göre karar vermektedir.
Türkiye’de kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunan en eski teşekkül, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Türkiye Kızılay Derneği)’dir. Dernek bu statüyü
1913 (30 Sefer 1329) tarihinde kazanmıştır.7 Halen
kamu yararına çalışan dernek statüsü devam eden ve
faal olan dernek sayısı ise 402’dir.
Türk hukuk mevzuatında kamu yararına çalışan derneklere ilişkin düzenlemeler 5253 sayılı Dernekler
Kanununun 27 nci maddesinde ve Dernekler Yönetmeliğinin8 48-52 nci maddelerinde yer almaktadır.
Hukuki düzenlemeler çerçevesinde kamu yararına
çalışan dernekleri irdeleyecek olursak; kamu yararına
çalışan dernek statüsü kazanmak isteyen derneklerin,
a) 	Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı
hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler
hakkındaki raporu,
b) 	Derneğin taşınır ve taşınmazlarının listesi,
c) 	 Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için
yönetim kurulunun aldığı karar örneği ile birlikte,
derneğin yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülki
idare amirliğine (vali veya kaymakam) başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek olup olmadığı, Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve
Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilmektedir. Bir
derneğin kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları taşıması
gerekmektedir.
a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
b) Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar
olan 50.000 TL’sini geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,
c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin
dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve
7
8

www.alomaliye.com
Yönetmelik, 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
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toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,
d) Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu
amaçla harcanması,
e) Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde
olması.
Kamu yararına çalışan dernek sayılmak isteyen derneğin başvurusu valilik görüşü ile birlikte bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderilmektedir. Valilik
görüşünde derneğin amacının ve faaliyetlerinin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olup
olmadığı ve kamu yararına çalışan derneklerden sayılıp sayılamayacağı açıkça belirtilmelidir. İlgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının da görüşü alındıktan
sonra, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu
Kararı ile başvuruda bulunan dernek, kamu yararına
çalışan dernek sayılmaktadır.
Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin
karar İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili valiliğe bildirilmekte ve valilik tarafından da başvuru sahiplerine
bilgi verilmektedir. Yine başvurusu reddedilen dernekler de buna ilişkin gerekçe ile birlikte ilgili valiliğe
bildirilmekte ve valilik tarafından da başvuru sahiplerine bilgi verilmektedir.
Kamu yararına çalışan derneklerin mallarına karşı suç
işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılmaktadır.
c) Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybedilmesi: Kamu yararına çalışan derneklerin, denetimler sonunda bu niteliklerini kaybettiği anlaşılırsa;
Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla haklarında alınan kamu yararına çalışan
derneklerden sayılma kararı iptal edilmektedir. İptal
kararı, İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili valiliğe bildirilmekte ve valilik tarafından da ilgili derneğe bilgi
verilmektedir.
III- Kamu Yararına Çalışan Derneklere Taşınmaz Satışı
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 72 nci maddesine
göre; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve kamu
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hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmazlar, kamu yararına çalışan dernek statüsü kazandırılmış derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere satış tarihindeki alım satım rayici dikkate alınarak
doğrudan satılmaktadır. Bu şekilde satılan taşınmazların tapu kütüğüne de satış amacı dışında kullanılamayacağı ve satılamayacağına dair şerh konulmaktadır. Beş yıl içerisinde kuruluş amacına uygun olarak
kullanılmayan taşınmazlar, satış bedeli üzerinden
Hazine’ce geri alınmaktadır.9
2886 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamında
kamu yararına çalışan derneklere satışı yapılan taşınmazlardan bazılarının zamanla şehrin gelişmesi,
imar planı değişikliği ve benzeri sebeplerle kısmen
veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesi
mümkün hale gelmesine rağmen, maddede yer alan
düzenleme ticari amaçlarla değerlendirmeye imkan
vermemekte idi. 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun10 23 üncü maddesi
ile 72 nci maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.
“(Ek İbare: 23.07.2010 tarih 6009-23.) Ancak, satış
tarihinden itibaren en az yirmi yıl geçen ve veriliş
maksadına uygun olarak kullanılan taşınmazların,
mevcut faaliyet aksatılmaksızın kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesinin kuruluş
gayelerine daha fazla hizmet edeceği hallerde, elde
edilecek gelirin yüzde otuzunun Hazineye verilmesi
koşuluyla taşınmazların satış dahil değerlendirilmesine Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara
göre izin verilebilir.”
Yapılan düzenleme ile belli şartların gerçekleşmesi
halinde, kamu yararına çalışan derneklere, derneğin
kuruluş amacı doğrultusunda kullanılmak üzere doğrudan satılan ve satış amacı dışında kullanılamayacağı belirtilen taşınmazların satış dahil değerlendirilmesine imkan tanınmıştır. Kanun maddesi çerçevesinde
kamu yararına çalışan derneklere doğrudan satılan
taşınmazların bu dernekler tarafından satış dahil değerlendirilebilmesi için;
9 www.milliemlak.gov.tr
10 6009 sayılı Kanun, 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
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a) Taşınmazın kamu yararına çalışan derneğe satıldığı tarihin üzerinden en az yirmi yıl geçmiş olmalıdır,
b) Taşınmaz, dernek tarafından veriliş maksadına uygun olarak kullanılmalıdır,
c) Taşınmazın kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesi, derneğin mevcut faaliyetini
aksatmamalıdır,
d) Satışı düşünülen taşınmazın kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesi derneğin
kuruluş gayelerine daha fazla hizmet etmelidir,
e) Taşınmazın satışından elde edilecek gelirin yüzde
otuzu Hazineye verilmelidir.
IV-Sonuç
Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütlerinin varlığı kaçınılmazdır. Ülkemizde 96871 adet faal dernek
bulunmakta ve sivil toplum kuruluşlarının en büyük
kesimini dernekler oluşturmaktadır. Bu derneklerden
402 adeti kamu yararına çalışan dernek statüsündedir. 2886 sayılı Kanun’da yapılan düzenleme ile, satış tarihinden itibaren en az yirmi yıl geçen ve veriliş maksadına uygun olarak kullanılan taşınmazların
kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesinin kuruluş gayelerine daha fazla hizmet edeceği
hallerde, elde edilecek gelirin Hazine ile paylaşılması
suretiyle ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde satış dahil ticari amaçlarla değerlendirilmesine imkan sağlanması amaçlanmıştır.
Yapılan düzenleme ile kamu yararına çalışan derneklerin Hazine’den satın aldıkları taşınmazları daha
etkin, verimli, kuruluş gayelerine daha fazla hizmet
edecek biçimde kullanabileceği düşünülmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA’NIN
SÜRDÜRÜLEMEZLİĞİ

ÖZET: Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınma kavramının günümüzde ekonomik ve politik kaygılarla birlikte
küreselleşmenin etkisi altındaki uygulanabilirliği incelenmeye çalışılacaktır.
GİRİŞ
Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevre, yıllar boyunca insan
etkinliklerinin gerçekleştiği ortamların mekânsal ve
toplumsal öğeleri olarak tanımlanmıştır (Ciravoğlu,
2006). Bu ortamda, sağlıklı bir şekilde yaşamak hem
insanın hem de bu ortam içerisinde bulunan habitatların doğal hakkıdır.
Gelişen ve değişen dünya düzeninde refah toplumu
seviyesine ulaşmanın yolu olarak görülen ekonomik
büyüme ve kalkınma, 19. ve 20. yüzyıllarda insan hayatına giren sanayileşme ve teknolojik gelişmelerle
kıt olan doğal kaynakların hoyratça kullanılmasına, insan - doğa ilişkisinin hiçbir döneminde olmadığı kadar
çevre tahribatı ve çevre sorunlarına sebep olmuştur.
Çevre sorunlarının özünde ise insan etkilerinin doğa
üzerindeki birikimleri yatmaktadır. İnsan faaliyetlerinin yoğunlaşması, doğal çevrenin kendini yenileyebilme kapasitesinin üstüne çıkması sebep olmuştur.
İnsanın çevre üzerindeki etkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının ciddiyeti ilk olarak 1960
yıllarda telaffuz edilmeye başlanmış ve önlem alma
çabaları da giderek artmıştır.

Ahmet Erhan ALTUNOK
Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı, M.E.B.
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Bu etkilerin başında gelen bilinçsiz kalkınma eğilimi,
günümüzde “sürdürülebilir kalkınma” kavramını ortaya çıkartan mimardır. “Sürdürülebilirlilik” kavramının
çıkış noktası, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde ortaya çıkan çevre sorunlarının önüne
geçebilme ve ekosistemin korunması üzerine odaklanmıştır.
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Sürdürülebilir kalkınma’nın
sürdürülemezliği

daha önemli çevre sorunları ile karşılaşılacağının bir
göstergesidir (Çevre Broşürü, 2007) .

Çevre, fiziksel, kimyasal, biyolojik, kültürel ve sosyoekonomik kaynak ve değerlerin oluşturduğu kompleks bir sistemdir. Bu bakımdan çok geniş bir spektrumu kapsayan çeşitli insan faaliyetlerinin çevre ile
karmaşık etkileşimler içerisinde olduğu söylenebilir.
Aslında çevre, tıpkı mekân ve zaman gibi bağımsız bir
boyut oluşturmaktadır, yani her olay ve aktivite bir
yerde, bir zamanda ve bir çevresel ortam içinde gerçekleşmektedir (DPT, Çevre Raporu ).

Hızlı nüfus artışı, göçler ve yoğun, düzensiz kentleşme, artan tarımsal ve endüstriyel üretim gibi etkilerle
doğanın ekolojik taşıma kapasitesi, çevresel etkileri
giderme yeteneğinin %40 gibi yüksek bir oranda aşılmış olması, insanlığın çevresi üzerinde ekolojik ayak
izi olarak tanımlanan baskısının dünyanın taşıyabileceği düzeyin %40›a yakın oranda üzerine çıkmış olması ana sorundur. Bu insanlığın ekolojik baskısı içinde ülkelerin payı hesaplanarak çevresel sürdürülebilirlik endeksi yapılmakta ve her yıl yayınlanmaktadır.
Örneğin 26 Şubat 2005 günü Davos Dünya Ekonomik
Forumu’nda açıklanan ve 146 ülkeyi içeren inceleme
sonunda A. B. D.in Yeyl ve Kolombiya üniversitelerince Finlandiya Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi
(ESI) kriterlerine göre birinci ülke olarak ilan edilmiştir. Maalesef Türkiye çevresi üzerinde sürdürülemez
etkileri olan ülkeler arasında yer almaktadır (Çevre
Broşürü, 2007).

İnsanoğlu varoluşundan bu yana çevresindeki doğal
kaynaklardan kendi amaçları doğrultusunda yararlanmaya ve doğa üzerinde egemenlik kurmaya çalışmıştır. Davey’e göre, çoğumuzun ortak bilincinin derinliklerinde doğaya karşı derin bir korku yatmaktadır.
(Davey, 1998).
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi ve nüfus artışının hızlanması
çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur.
Teknolojide ve sanayileşmedeki gelişmelere bağlı
olarak nüfus artışı da hız kazanmış, kentsel alanlara
göçü tetikleyerek plansız ve sağlıksız kentleşmeye neden olmuş, ihtiyaç duyulan ve devreye giren altyapı
sistemleri yetersiz kalmıştır. Plansız endüstrileşme,
sağlıksız kentleşme dönemindeki nükleer denemeler,
bölgesel savaşlar, göçler yanında entansif, yoğun tarımla bol ve bilinçsiz kimyasal kullanımı, toprakların
aşırı zorlanması, aşırı otlatma, atık ve artıkları düşünülmeden ve gerekli çevresel önlemler alınmadan,
arıtmasız yapılan yoğun hayvancılık ve endüstriyel
üretim ile fosil yakıt tüketimi çevre kirliliğini tehlikeli
boyutlara çıkarmıştır. Araştırmalar günümüzdeki çevre kirliliğinin yarı yarıya son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır (Çevre Broşürü, 2007).
Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Nüfusun
artmasıyla birlikte doğal kaynaklar ve çevre üzerine
olan talep ve baskılar da artış göstermektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artışı
oranına sahip ülkedir. B. M. nüfus tahminlerine göre
nüfusumuz 2025 yılında 92 milyona yükselmesi beklenmektedir ve önlem alınmadığı takdirde gelecekte
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Çevre sorunlarının bir diğer önemli nedeni de ekonomik ve siyasi kaygılar doğrultusunda geliştirilen ekonomik büyüme politikalarıdır. Çevre duyarlılığından
yoksun politikalar insanlığın varlığının sürdürebilmesi
için çevreye olan bağımlılığını göz ardı ederken çevre
ile ilgili politikasızlık da çevre sorunlarının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Yasal, yönetsel ve kamusal
düzeylerdeki yetersizlikler günümüzdeki çevre sorunlarının neden olduğu sonuçların ciddiyetini arttırmaktadır.
İktisadi büyüme, öteden beri gelişmişlik düzeyi ne
olursa olsun bütün toplumlarda temel hedef olarak
benimsenmiştir. Ekonomideki işsizlik, gelir dağılımı
adaletsizliği gibi makroekonomik sorunların çözümü
olarak görülen büyüme daima teşvik edilmiştir. Sanayileşmenin ilk dönemlerinde görece bol olan çevresel
kaynak sağlama ve atıkları sömürme kapasitesi, ekosisteme geometrik olarak artan bir yük getirmiştir.
Bunun sonucunda, önceleri bol ve bedava olduğu düşünülen çevresel hizmetler kıt hale gelerek ekonomik
faaliyetlerin ve dolayısıyla büyümenin önündeki kısıtlayıcı engel olmaya başlamıştır. Özellikle İkinci Dünya
Savaşı’nın ardından barışı güvence altına alan ilke ve
kurumlar yaratılırken, yeryüzünün doğal ve kültürel
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varlıklarını giderek yok edecek bir sanayileşme ve kalkınma politikası yürürlüğe konmuştur(Tanilli, 1997).
Bu dönemin ardından ortaya çıkan küreselleşme,
bilişim teknolojilerindeki değişimlerle birlikte mal,
hizmet ve sermayenin serbestçe dolaşımına olanak
tanıyan yeni bir dünya düzeni oluşturma çabasına
girmiştir. Küreselleşmeyle birlikte etkileşimli çalışan
yeni piyasalar; çok uluslu şirketler; geniş bilgi ağları,
taşınır telefonlar gibi yeni kurumlar ve yeni araçlar
ortaya çıkmıştır.(Aslan, 2010)
Çevre sorunları kapsamında; küreselleşmenin ikinci
önemli uygulaması, aşırı ve lüks tüketim sonucu oluşan atıkların doğrudan ya da dolaylı yollarla geri kalmış ülkelere ihracıdır. Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Antlaşması (NAFTA ) ve GATT gibi ticaret anlaşmaları
ile ulusal sınırları aşan sermaye, kar marjını yükseltmek amacıyla iş gücüne dayalı veya aşırı çevre kirliliğine yol açan üretim teknolojilerini kendileri için ucuz
iş gücü cenneti konumundaki ve/veya yeterli çevre
kanunlarının ve yaptırımlarının söz konusu olmadığı
üçüncü dünya ülkelerine kaydırmaktadır. Yükselen
toplumsal muhalefet nedeniyle kendi ülkelerinde
çevresel mevzuatı derinleştiren ve yaptırımları ağırlaştıran Kuzey’li gelişmiş ülkeler, bu yaklaşımın getirdiği ekonomik yükü ürettiği atıkları mevzuatın olmadığı ya da yok denecek kadar az olduğu, yaptırımların ise yetersiz kaldığı üçüncü dünya ülkelerine ihraç
ederek çözme yoluna gitmektedir. (Torunoğlu)
Dünya Bankası’nın atıkların üçüncü dünya ülkelerine
ihracı konusundaki politikaları banka başdanışmanlarından Lawrence Summers’in sözlerinde açıkça görülmektedir. Summers, çevre kirliliğine yol açan sanayilerin Güney’e transfer edilmesi gerektiğini savunup,
“Zehirli atıkların azgelişmiş ülkelere gönderilmesinin
günahı yoktur” diyebilmektedir.. (Torunoğlu)
Günümüze kadar çevreyi değersiz meta olarak gören
toplumlar ve yönetimlerinin yarattığı ve yaratacağı
sorunlar, çevre sorunlarının tüm insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. 19 ve 20. Asırdan devreden
sorunlar temelde Robert Malthus’un 1798 yılında
nüfus artışının geometrik oluşuna karşın besin üretiminin aritmetiksel oluşu nedeniyle bir süre sonra
doğal kaynakların yetersiz kalacağına dikkat çekmesi, ‘vahşi’ ama bilge kızılderili reisin ‘uygar’ be-
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yazlara “Son ağaç öldüğü, son nehir zehirlendiği ve
son balık yakalandığında paranın yenemeyeceğini
anlayacaksınız” demesi, Gandi’nin de “Birleşik Krallığın kalkınması için dünyanın kaynaklarının yarısını
tükettiniz, Hindistan’ın aynı düzeye gelebilmesi için
kaç dünya gerekir?” diye sormasına Churchill’in “Ne
kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görebilirsiniz”
ve Einstein’ın “Sorunları, onları yaratan zihniyetle çözemezsiniz” deyişlerini ve «Ne oldum dememeli, ne
olacağım demeli» atasözümüzü eklediğimizde kalkınmanın sürdürülebilirliğinin gündeme oturmasını anlamak kolaylaşmaktadır. «Sürdürülebilir kalkınma»
insanlığın ne olacağım endişesinin çok geç de olsa
depreşmesi ve klasik «nüfusu arttırarak güçlenme»
ile modern «ekonomik büyüme» fanatizmlerini sorgulamasının ürünüdür (Çevre Broşürü, 2007).
Tutucu bir ekonomist, kalkınmayı ekonomik büyüme
ve dolayısıyla elde edilen daha iyi yaşama standardı
olarak tanımlayabilir. Böyle bir kalkınma ülkenin insani ve doğal kaynakları ile kurumların yönetimini geliştirerek elde edilebilir (Clark, 1996). Ancak, böyle bir
tanım sadece büyüme ile kalkınmanın birçok zaman
birbirine karıştırılmasına ve kalkınmanın büyüme
anlamında kullanılmasına neden olmaktadır. Güncel
olarak sık duyulduğu üzere ithalâtın, dışalımın artışı
nedeniyle de ekonomi büyümektedir. Örneğin tarımsal üretimi ve sanayii olmayan bir ülkenin sadece petrol satışından kazandığı veya diğer bir ülkenin dış kaynaklardan sağladığı borçla gelen dövizle yaptığı dış
alımla, harcamalarla da ekonomi büyüyebilir. Özet
olarak ekonomik büyüklük tümüyle parasaldır denmektedir (Örn.Vanerjee ve Duflo, 2004). Kalkınmanın ise eğitim, sağlık veya uzun yıllar sonra devreye
girebilecek ve gelir sağlayabilecek, geleceğe dönük,
o gün için parasal katkısı hiç olmayabilen yatırımları
da içerdiği belirtilmiştir. Kalkınma kaynak kullanımına
bağlı olduğundan sonsuzluk boyutunda kalkınmanın
sürebilmesi için doğal kaynakların eksilmemesi gerekir aksi halde zaman içinde doğal kaynaklar tükenecektir. Bu bakımdan doğal kaynakların sürdürülebilir
kalkınma şartlarına göre kullanılması gerekmektedir
(Ulusal Çevre Eylem Planı, 1997).
İnsanlık bir yandan, dünyadaki ve ülkemizdeki fakirliği
ortadan kaldırmak için ekonomik gelişmeyi ve kalkınmayı sağlarken, bu gelişme ve kalkınma faaliyetleri
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sonucu, ortaya çıkan sorunları azaltmak ve önlemek
için çare bulmak durumundadır. Başka bir deyişle, gelişmeyi çevre ile uyumlu, sürdürülebilir bir anlayışla
gerçekleştirmek, doğal kaynakları ekolojik dengeyi
bozmadan kullanmak zorundadır. (Özer, 2007)
Sürdürülebilir Kalkınma kavramı , ilk olarak 1982 yılında Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından
kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde yer almış ve
1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nu
tarafından yayınlanan Türkiye’de “Ortak Geleceğimiz” diye bilinen Bruntland Raporu’nda son şeklini
almıştır. Komisyon tarafından 1987 yılında yayınlanan
Ortak Geleceğimiz başlıklı raporda çevre sorunları
yoksulluk-eşitsizlik ekseninde ele alınmıştır. “Yoksulluğun ve eşitsizliğin olduğu bir dünya her zaman için
ekolojik ve diğer krizlere eğilimli olacaktır.” ifadesinin
yer aldığı belgede sürdürülebilir kalkınma en genel
tanımlamayla “bugünün gereksinimleri karşılarken
gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme
olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını
karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlandığı gibi
doğal sermayeyle üretim sermayesi dengeli olmalı,
çevre kirlenmesi ya da doğal kaynak tükenmesinin
giderilemez maliyetleri vardır ve gelecek kuşaklara
taşınmamalıdır” denilmiştir.
Ruşen Keleş sürdürülebilir gelişmeyi, sürekli ve dengeli gelişme olarak adlandırarak; “çevre değerlerinin ve
doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların
hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik
gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci bir dünya
görüşüdür .” şekilde tanımlamaktadır (Keleş, 1998).
Bu raporda, gelecek kuşakların haklarının savunulmasının yanı sıra, çevre maliyetlerinin aynı kuşak
içindeki dağılımı ve yoksulların gereksinimlerinin
de sürdürülebilir kalkınma kavramının önemli bir
parçası olduğu belirtilmiştir. Yoksulların temel gereksinimlerine öncelik, teknoloji, toplumsal örgütlenme
yapısı, ekosistemin çevresel etkiyi giderme kapasitesi kısıtlayıcı olacaktır. Yoksullukla savaşım, doğal
kaynaklardan yararlanma adaleti, nüfus denetimi ve
çevre dostu teknolojiler geliştirme sürdürülebilir kalkınmayla doğrudan ilişkilidir. (Çevre Broşürü, 2007)
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Sürdürülebilir gelişme ile çevresel yaşam kalitesinin,
sosyal yaşam kalitesinin ve ekonomik yapabilirliğin
sağlanması amaçlanmaktadır.
Brundlant raporuna göre sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması için gerekli şartlar
•

Karar almada vatandaşların etkin katılımını sağlayacak bir siyasal sistem
• Kendi çabasıyla ve sürdürülebilir biçimde üretim
fazlası ve teknik bilgi sağlayabilecek bir ekonomik sistem
• Uyumsuz gelişmeden doğan gerilimlere çözüm
bulabilen bir sosyal sistem
• Gelişme için gerekli ekolojik tabanı korumaya
saygı gösteren bir üretim sistemi
• Durmadan yeni çözümler arayabilecek bir teknolojik sistem
şekilde sıralanmaktadır.
Sürdürülebilir gelişme ile ilgili temel tartışma mekân
çerçevesinde gelişmektedir. Çevresel taşıma kapasitesi, çevre sermayesi, çevresel ve sosyal maliyet vb.
gibi kavramlar belli bir kültüre sahip olan mekânla
ilgili oldukları zaman daha da anlam kazanmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma ve çevre kavramı gerçekten
geleceğin toplumunun en önemli gündemlerinden
biri olacaktır. Bu bağlamda, sürdürülebilir bir çevre
anlayışının oluşabilmesi için ilk adım çevreyi ekonominin bir alt kümesi kabul eden ve sınırsız üretim-sınırsız tüketim- kar maksimizasyonunu reddeden bir
anlayış kabul edilmesidir.
Sonuç
Çevresel kaliteyi ve doğal kaynaklarda bozulmayı
dikkate almadan geliştirilmiş yeni dünya düzeni salt
ekonomik büyümeye önem vermiş, sonucunda doğal kaynaklar tümden bir yıkım tehlikesiyle yüz yüze
gelmiştir.(Çağdaş ve Gür; 2003 s: 88). Bu tehlike denetimsiz sanayileşme ve fakirliğin tüm dünyada hızla
artmasına neden olmuştur. Bu duruma çözüm arayan
çok uluslu şirketler içine girdikleri mali yükten kurtulmak için çevre mevzuatının daha gevşek olduğu ülkelere yönelmiştirler. Hızlı artan nüfusla birlikte gelişen
ekonomik dengesizlik fakirliği küresel bir sorun haline getirmiştir. Fakirlik, insanların aşırı ölçüde doğal
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kaynak kullanımını zorunlu kılarak, çevreyi olumsuz
bir biçimde etkilemiş ve çevre sorunlarının diğer bir
yönünü oluşturmuştur.
Bilim ve teknolojinin de gelişmesiyle hızlanan sanayileşme, beraberinde aşırı tüketim mekanizmasını
harekete geçirmiş ve çevresel kirlilik sorunlarına yol
açmıştır. Çevre ile ekonominin ilişkisi geniş bir kitle
tarafından sorgulanır hale gelmiştir. Ekonomi ve çevre ilişkisinin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi hem kendi neslimiz hem de gelecek nesillerin
yaşam kalitesini garanti altına almak için artık kaçınılmaz bir hal almıştır.
Bu noktada dikkat çekilmesi gerekli konulardan birisi,
Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ile aynı dönemlerde
ortaya çıkmış ve kavram benzerliği olan “Ecodeveloppement” kavramını karıştırmamak gerektiğidir.
İlk kez 1972 yılında Stockholm Çevre Konferansı’nda,
Konferansın Genel Sekreteri Maurice Strong’un kullandığı “çevreyi dışlamayan kalkınma-Ecodeveloppement” ile yerel kaynaklardan adaletli bir biçimde
yararlanmayı öngören bir kalkınma stratejisi kastediliyordu. Başka bir ifade ile “toplumsal ve ekonomik
gelişme hedefleri ve çevrebilimsel değerlerin korunması arasında bir uyum sağlamak gereği” olarak da
tanımlanmıştır. (Keleş, 1998)
Diğer konu ise, yine büyüme kalkınma tanımlarının
birbirine karıştırılması ve bu karıştırılma sonunda yanlış bir algılamanın oluşması gerçeğidir. Aslında büyüme, iktisadi olarak incelenmektedir ve kişi başına düşen gayri safi milli hasılayı veya gayri safi hasılayı ekonomik boyutlarda inceleyerek yıllık bazda veya içinde
bulunulduğu an açısından fayda sağlamaktadır. Buna
karşın, kalkınmada sağlanacak fayda icebergin denizin
altında kalan kısmı gibi uzun vadede görülebilmektedir. Çünkü, bugün yapılan bir yatırımın faydası belki de
yıllar sonra yapılan yatırımın içeriğine göre katlanarak
geri dönecektir. İşte bu noktada sürdürülebilir kalkınmanın uzun zaman alacağı kesin bir gerçekliktir.
Kalkınma kaynaklarının rasyonel ve optimum kullanılmaması düzensiz aşırı tüketime neden olmuş ve canlıların habitatlarını tehlikeye sokmuştur. Ortaya çıkan
ekolojik dengesizlik canlıları yokoluş tehlikesi ile karşı
karşıya getirmiştir.
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Günümüze gelene kadar insanoğlu değişik sebepler
nedeniyle bulunduğu yerleri terk etmek zorunda kalmıştır. Dünya tarihinin en gelişmiş medeniyetlerinden birini kurmuş olan Sümerler M.Ö. 2000 yılında
yazdıkları belgelerde “ toprağın beyaza döndüğünü”
belirtmişlerdir. Bu sözlerden toprağın tuzlandığı anlamını çıkartmak zor değildir. Aynı Sümerler gibi tarımda çok ilerleme sağlamış Maya Uygarlığının da
akıbetinin orman alanlarını yok etmesi sonucunda
tarım arazilerinin verimsiz hale gelmesi, yaşanan açlık nedeniyle hastalık ve ölümlerin çoğalması artmış,
iç savaşların olması sebebiyle de insanların oluşturdukları kentleri terk etmeleri sonucunda tarihin en
önemli uygarlıklarından bir tanesi daha yok olmuştur. İnsan yaşamının çevreye bağlılığının diğer bir
örneği ise Türkleri Orta Asya’dan göçüdür. Kuraklık,
artan nüfus ve yetersiz beslenmenin Türk ırkını göçe
zorladığı güçlü bir teoridir. Bu örneklere güncellerini
de eklemek gerekirse, kadmiyum zehirlenmesi olarak
bilinen sinir rahatsızlıkları, kemik kırılmaları, iskelet
bozulmaları ve acı, iştahsızlık sonucu fiziksel zayıflama ve ölümlere sebep olan İtai- itai hastalığının 1920
yılında Japonya’nın Tayama bölgesinde bulunan sanayi atıklarının Jinzu nehrine karışması ve bu suyla
pirinçlere ve beslenme yoluyla da insanlara geçtiği
hadise ancak 1946 yılında anlaşılmıştır. 1970’lerde
Hindistan’da haşere ilacı üreten Union Carbide şirketi ilk zamanlarda halkın işsizlik ve tarım ilacı ihtiyacını gördüğü için olumlu karşılanır. Ancak 1980 yılında meydana gelen sızmalara ne şirket yönetimi ne
de hükümet yetkilileri ciddiye almaz. Yapılan uyarılar
boşa gider ve 1984 yılında meydana gelen metil izosiyanat sızıntısı kısa sürede 40 km2 lik bir alana yayılır.
İnsanlar soluk, alıp veremez halde bulundukları Bhopal şehrini terk etmeye çalışırken yaklaşık 200.000
kişi hayatını kaybeder. Solunamaz kent olarak tarihe
geçen Bhopal hava kirliliği ile sadece insanları değil
orada bulunan hayvan ve bitkileri de çok şiddetli bir
şekilde etkilemiştir. 1986 yılında kuzey yarım küreyi
etkileyen Çernobil faciasının etkilerini halen çeken
insanların bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu olayda da hem Rusya hükümetinin sessiz kalması hem
de Türkiye’de yetkili insanların kesinlikle böyle bir
tehlike yoktur diyerek gerçeği saklamaları çok büyük
ekonomik kayıpların yanında, ölümlere, hastalık ve
sakatlıklara sebep olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda Japonya da meydana gelen deprem ve sonrasında da
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meydana gelen tusunami sonucunda nükleer santralde oluşan sızıntının nelere sebep olacağı dehşetle
merak edilmektedir.

3.

Bu noktada bazı konulara değinilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Daha önceleri tükenmez sanılan doğal kaynaklar zamanımızda tükenme evresine gelmiş,
kullanma ve yenileme kapasitesinin de oldukça fazla
bir oranlarda aşmasıyla dünyayı tehlikeye sokmuştur.
Gelişmiş ülkelerin uluslararası antlaşmalara imza atmaktan kaçınmaları yanında, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kaynaklarını kullanma eğilimlerini “modern sömürücülük” olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Aynı konuda örnek olarak, dünyanın süper
gücü olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletlerin
yapılan antlaşmalar çerçevesinde ülke başına düşen
emisyon miktarlarını aştığı bilinmektedir. Ancak bu
sorununu başka ülkelerin emisyon miktarlarını satın
almak yoluyla çözmeye çalışması da dikkat çeken bir
politika olarak karşımıza çıkmaktadır.

5.

Yukarıda belirtilenler ışığı altında son söz olarak söylenebilecek tek şey vardır;
İnsan topluluklarının sonsuz istekleri, ekonomik düzenin kışkırttığı tüketim çılgınlığı doğaya karşı dikkatsiz ve özensizce olan tavırlar, ülkelerin çıkar politikaları, eğitimsizlik ve fakirlik, düzensiz kentleşme, enerji
sorunları, çöp olarak nitelendirdiğimiz atıklar ve atık
yönetim hataları v.b gibi sıralayabileceğimiz birçok
konu ve sorun göz önüne alındığında sürdürülebilir
kalkınmanın sadece raporlardan ibaret bir ütopya
dönüşebileceği, gerçeklik payı yüksek bir düşünce
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani sürdürülebilir kalkınmanın sürdürülemezliği ile yüzleşilmektedir.
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AB İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
POLİTİKALARI

ÖZET: Hızı ve büyüklüğü konusunda her ne kadar
bilim çevrelerince mutabakat sağlanmasa da iklim
konusunda bir değişiklik olduğu kabul edilmektedir.
Bu değişimin küresel ve bölgesel anlamda bir takım
olumsuz etkileri vardır. Bu yazıda küresel düzeyde sorun olarak görülen iklim değişikliğine kavramsal acıdan kısaca değinilerek, dünyada konu ile ilgili başat
unsur olma cabasında olan Avrupa Birliği’nin bünyesinde üretilen politikalar tarihsel gelişim çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER:Avrupa Birliği, İklim Değişikliği, Politika, Çevre Politikası
1. GİRİŞ
İnsanoğlunun geçmişten günümüze, “doğaya egemen olma” ve “doğayı hoyratça kullanma” biçiminde
özetlenebilecek yaklaşımının sonucu olarak ortaya
çıkan çevre sorunları, dünya toplumlarının temel sorunlarından birisidir.
Çevre sorunlarının, özellikle sanayileşmiş ülkelerde
ekonomik gelişmenin olumsuz bir dışsallığı olarak ortaya çıktığı ve sanayileşmiş ülkelerin, küresel düzeydeki bu sorunlardan özellikle sorumlu olduğu temel
kabulün de etkisiyle, bugün AB’nin örgütsel yapı ve
hukuksal düzenlemelerinde çevre önemli bir yer tutmaktadır.1
1.1. İklim ve İklim Değişikliği Kavramı

Ebru ALTUNOK
Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı, M.E.B.
Ahmet Erhan ALTUNOK
Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı, M.E.B.
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REC Türkiye, A’dan Z’ye İklim Değişikliği Başucu
Rehberi’nde iklim; “en basit ifadeyle, yeryüzünün
herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan
ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama du1

Özel, M., Kılıç S., Avrupa Birliği İklim Değişikliği Politikaları ve
Karar Almada Oyun Teorisi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S.34, Mart 2006,
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rumu” ve daha sistematik bir yaklaşımla, “belirli bir
alandaki hava koşullarının, atmosfer elemanlarının
değişkenlikleri ve ortalama değerleri gibi uzun süreli
istatistikleri ile tanımlanan sentezi (bireşimi)” olarak
tanımlanmaktadır.2
Günümüzde, her ne kadar iklimdeki değişimin hızı ve
büyüklüğü konusunda uzlaşma sağlanamamışsa da,
bir değişimin olduğu kabul edilmektedir.3
İklim değişikliği, atmosfere salınan gazların neden
olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, dünya
üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen
ortalama sıcaklıklarda görülen artışı,4 başka bir deyişle küresel ısınmayı da beraberinde getirmektedir.
Bilim adamları, iklim değişikliğinin; insan sağlığı, tarım, su kaynakları, sahil bölgeleri ve doğal yaşam gibi
birçok alanda doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz
etkilere yol açacağına vurgu yapmaktadır.5
1.2. Sera Etkisi
İklim sistemi için önemli etkenlerin başında sera etkisi
gelmektedir. Sera etkisi, güneşten gelen kısa dalgalı
ışınların yeryüzüne çarptıktan sonra, uzun dalgalı ısı
ışınları şeklinde atmosferdeki sera gazları tarafından
tekrar yeryüzüne geri yansıtılmasıdır.6
Sera etkisi zaten doğal bir oluşumdur; ancak doğal
olmayan atmosferdeki gazların eskisinden daha çok
ısıyı tutmaya başlamasıdır. Ortaya çıkan küresel ısınma olayında yaklaşık %60’lık bir payla CO2 gazı önde
gelmektedir. Bunun yanı sıra atmosferde artan su buharı ve metan da küresel ısınmada öne çıkan diğer
önemli etkenlerdendir.7
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Arıkan Y., Özsoy G., “A’dan Z’ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi”, REC Türkiye, 2008
Özel, M., Kılıç S., age
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Davis, Christopher P., Aladdine D. Joroff ve Carrie F. Jenks,
“Climate Change Strategies for the Financial Services Industry”, Goodwin Procter, 2007.
Aksay, Cemal Seçkin, Osman Ketenoglu ve Latif Kurt, “Küresel
Isınma ve İklim Değişikliği”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat
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Sanayi Devriminden bu yana sera gazlarında sürekli
artış gözlendiği ve bu artısın, yeryüzünün uzun dalgalı ısıma yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak küresel sıcaklık artışına yol açtığı belirtilmektedir. İnsan
faaliyetlerinin bir sonucu ortaya çıkan sera etkisinin
büyüklüğü, her gazın birikimindeki artışın boyutuna,
bu gazların ısınsal özelliklerine atmosferde kalma sürelerine ve atmosferdeki diğer gazların birikimlerine
bağlıdır.8
2.DÜNYADAKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA
AB İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI
1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen Uluslararası İnsan Çevresi Konferansı, çevre sorunlarının
sınıraşan niteliği nedeniyle, çözümlerinin de uluslararası işbirliği içerisinde ele alınması gerekliliğini
ortaya koyması açısından önemli bir dönüm noktası
olmuştur. Aynı yıl kurulan Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP), çevre alanında pek çok işbirliğinin
başlatılması için önemli bir kurumsal zemin oluşturmuştur. UNEP’in oluşumu, tehlike altındaki türlerin
korunmasına yönelik CITES Sözleşmesi, deniz kirliliğine karşı MARPOL, uzun menzilli hava kirliği, Akdeniz
Eylem Planı, ozon tabakasının inceltilmesine yönelik
Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü gibi uluslararası alanda pek çok önemli ve somut işbirliklerinin
oluşumunun önünü açmıştır.9
İklim değişikliğine karsı uluslararası boyutta atılan
ilk adım, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 1979
yılında düzenlenen ve küresel iklim ile ilgili konuların
uluslararası alanda ilk defa tartışıldığı, “Birinci Dünya İklim Konferansı”, ikinci adım ise yine Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 1990 yılında düzenlenen
“İkinci Dünya İklim Konferansı” olmuştur. İkinci Dünya İklim Konferansının ise gündem maddesi iklim değişikliği ve sera gazları olup katılımcı devletler iklim
değişikliği ile mücadelede uluslararası bir sözleşmenin gerekliliği yönünde ortak tavır almışlardır.10

8
9

Özel, M., Kılıç S., age
Arıkan Y., Özsoy G., “A’dan Z’ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi”, REC Türkiye, 2008
10 Saylan, İ. B., “İklim Değişikliğine Karşı Uluslararası İşbirliği:
Kyoto Protokolü ve Türkiye”, T.C. Maliye Bakanlığı AB ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bülteni, S.16, Temmuz , 2007
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BM ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 1988
yılında kurulan “Hükümetler arası İklim Değişikliği
Paneli (IPCC)” de iklim değişikliği ile ilgili uluslararası işbirliğinin oluşumunda etkin bir role sahiptir.
Bu panel, bilim adamları, hükümet ve hükümet dışı
temsilciler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerden
oluşmakta; iklim değişikliğinin bilimsel, teknik, sosyo-ekonomik yönleri ve etkileri ile ilgili raporlar hazırlamakta ve böylece uluslararası toplumun ilgisini
çekerek konuyu gündemde tutmaktadır.11
AB’de ise iklim değişikliği ile ilgili sorunların tartışılmasına 1980’li yıllarda başlanılmakla birlikte AB Komisyonu, Bakanlar Konseyi’ne konuyla ilgili olarak
ancak 1988’de bir bildiri sunabilmiştir. Üstelik bu bildiri iklim değişikliğine ilişkin her hangi bir eylem planı
da öngörmemektedir. Yine de bu bildirinin, IPCC’nin
kuruluş dönemine rastlaması nedeni ile uluslararası
gelişmeye katkı sağladığı ileri sürülmektedir. Hem bu
bildiri hem IPCC’nin kurulması, AB’nin iklim sorunları
konusunda giderek daha çok öncü rol oynamasında
etkili olmuştur.12
1990 yılında toplanan AB’nin Enerji ve Çevre Bakanları, AB’nin emisyonlarını 2000 yılına kadar 1990 seviyesinde sabitlemesi konusunda anlaşmışlar; bundan
bir yıl sonra da, AB Komisyonu’ndan, Rio’daki BM
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda belirtilen emisyon hedeflerinin ciddiye alındığını göstermesi için bir
önlemler paketi taslağı hazırlamasını talep etmişlerdir. Bu görüşmelerin ardından Komisyon söz konusu
amaçlar doğrultusunda strateji geliştirme görevini
üstlenmiş ve iklim politikaları ile ilgili olarak GDXI
(Çevre), GDXVII (Enerji) ve GD XVI (Vergi) komitesini
oluşturmuştur. 13
Küresel iklim sistemine olumsuz etkileri nedeniyle insan kaynaklı sera gazı salınımlarını belirli bir düzeyde
tutma ya da azaltmaya ilişkin en önemli uluslararası yanıt olan ve 1992 yılında Rio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Yerküre
Zirvesi)’ndan hemen önce AB Komisyonu Haziran
1992’de Avrupa İklim Politikası stratejisi çerçevesinde
11 Saylan, İ. B., age
12 Özel, M., Kılıç S., age
13 Özel, M., Kılıç S., age
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karbondioksitin emisyonunun 2000 yılına kadar %12
esas alınarak nasıl azaltılabileceğini içeren bir de paket hazırlanmıştır. Bu önlem paketi su dört noktayı
içermektedir:14
1. Enerjide verimlilik çerçeve yönergesi (SAVE) çıkarmak. Düzenleyici politik önlemlerle enerji
kaynaklarından verimli bir şekilde yararlanmayı
öngörmektedir.15
2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması kararı (ALTENER).16
3. Vergi koymak amacıyla, karbondioksit salınımı
ve enerji konusunda yönerge çıkarmak.17 Kömür ve karbondioksit vergisi konusu, Bakanlar
Konseyi’nde tartışmalara yol açmış ve en çok
İngiltere’den itiraz gelmiştir. İngiltere, karbondioksit vergisinin Komisyon önerisi olarak sunulmasını subsidiarite (YERELLİK)18 prensibine aykırı
bir davranış olarak ileri sürmüştür.19 Dolayısıyla
bu yöndeki bir karar için gerekli oybirliği sağlanamamıştır. Ancak daha sonra Kasım 1992’de Hükümet Başkanları Zirvesi’nde AB karbondioksit ve
enerji vergisinin sekli gündeme gelmiş ve bu verginin uygulanmasının üye devletlere bırakılması
kabul edilmiştir.20
4. AB çerçevesinde karbondioksit ve sera gazlarının gözlenmesi için bir denetim mekanizmasının
oluşturulması. Denetim mekanizmasının amacı,
Avrupa düzeyinde gerekli ortak bir strateji çerçe14
15
16
17
18

Özel, M., Kılıç S., age
Özel, M., Kılıç S., age
Özel, M., Kılıç S., age
Özel, M., Kılıç S., age
Subsidiarite (YERELLİK): Bu ilke, “bir hizmetin prensip itibarıyla vatandaşa en yakın idari birim tarafından yerine getirilmesini, sadece ve sadece bu birim tarafından ya hiç ya da
yeterince etkin bir biçimde yerine getirilmeyen hizmetlerin
bir üst idari birim tarafından üstlenilmesini gerektirir (Koçdemir, 2002). Yerellik ilkesi, her ne kadar Maastricht Anlaşması ile özellikle vurgulanmış olsa bile, ilk defa bu Anlaşma ile
resmiyet kazanmamıştır. İlke, daha önce imzalanan Avrupa
Kömür ve Çelik Anlaşmasında da yer almaktaydı. Bu kurucu
Anlaşmada ve daha sonra yürürlüğe giren Avrupa Atom Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Anlaşmalarında
da yetkilerin ulus üstü örgüt ile üye devletlerarasında paylaştırılması söz konusu idi (Mengi,1998)
19 Budak, S., “Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası”, Büke Yayınları, İstanbul, 2000
20 Özel, M., Kılıç S., age
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vesinde hedeflenen emisyon amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak ulusal iklim politikalarının güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir.21
Bütün üye devletler alınan iklim politikası önlemlerini ve hedeflenen karbondioksit miktarının başarısını
değerlendirmek üzere yılda bir kez komisyona rapor
verecektir. AB düzeyinde istenen emisyonlara ulaşabilmek için ulusal iklim politikalarının uyumlaştırılması gereği vardır. Komisyon üye ülkelerin kendi
emisyon hedeflerini kendilerinin belirlediği “buttonup” düşüncesini de ortaya koymuştur. Bu hedefler
AB hedefleri ile birleştirilecektir. Bu düşünceye “yükü
paylaşma” denilmektedir.22
2.1. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
“Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi
üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek
bir düzeyde durdurmayı başarmayı” hedefleyen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMİDÇS), 1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen Yeryüzü Zirvesi’nde Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile beraber imzaya açılan Rio Sözleşmelerinin üçüncüsüdür.23
Sözleşme, 9 Mayıs 1992‘de imzaya açılmış, 21 Mart
1994‘te de yürürlüğe girmiştir. AB, Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 21 Mart 1994
taraf olmuştur.24
Sözleşme metni neredeyse tüm maddeler için zemin
oluşturan ve sera gazı emisyonunda en büyük payın
gelişmiş ülkelere ait olduğuna değinilen uzun bir girişten sonra yirmi altı maddeden ve iki ekten oluşmaktadır.25
Sözleşme, ülkelerin ortak fakat farklı sorumlulukları,
ulusal ve bölgesel kalkınma öncelikleri, amaçları ve
özel koşulları göz önünde bulundurularak, tüm ta21
22
23
24

Özel, M., Kılıç S., age
Özel, M., Kılıç S., age
Arıkan Y., Özsoy G.,age
Hocaoğlu Bahadır, N., Avrupa Birliğinin İklim Değişikliği Politikaları ve Türkiye’nin Bu politikalara Uyumu, İ.Ü. Yüksek Lisans
Tezi, Tez Danışmanı: Sevim BUDAK, İstanbul, 2011
25 Hocaoğlu Bahadır, N., age
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raflara sera gazı salımlarının azaltılarak iklim değişikliğinin durdurulması ve etkilerinin azaltılması gibi
konularda ortak yükümlülükler vermektedir. Ayrıca
taraflar, sera gazı salımları ile ilgili gelişmelerin takip edilebilmesi açısından ulusal raporlar hazırlama
yükümlülüğü altına girmişlerdir. Buna karşılık insan
kaynaklı sera gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990
düzeyinde tutma, mali kaynaklar, teknoloji transferi
ve fonlar gibi konularda ana yükümlülükler gelişmiş
ülke Taraflarına (Ek I Tarafları) bırakılmıştır.26
Sözleşme’nin nihai amacı, 2. Madde ’sinde
“Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki
tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde
tutmayı başarmak” olarak tanımlanmıştır. Bu amaç
“Böyle bir düzeye, ekosistemlerin iklim değişikliğine
doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretimini tehdit etmeyecek ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman
dâhilinde ulaşılmalıdır” hükmü ile nitelendirilmiştir.27
Sözleşme’nin 3. Madde ’de yer alan genel ilkeleri

28

26 Türkeş, M., Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri” TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V.
Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2003
27 http://iklim.cob.gov.tr, Er. Tar. 10/07/2013
28 BMİDÇS MADDE 3 (İLKELER): Taraflara, Sözleşmenin amacına
ulaşmak ve hükümlerini yerine getirmek için yapacakları eylemlerinde, diğer hususlar meyanında, aşağıdakiler yol gösterecektir:
1. Taraflar, iklim sistemini, eşitlik temelinde ve ortak fakat
farklı sorumluluklarına ve güçlerine uygun olarak, insanoğlunun günümüz ve gelecek kuşakların yararı için korumalıdır.
Dolayısıyla, Taraflardan gelişmiş ülkeler iklim değişikliği ve
onun zararlı etkileri ile savaşımda öncülük etmelidir.
2. Sözleşmeye Taraf gelişme yolundaki ülkelerin, özellikle iklim değişikliğinin zararlı etkilerine karşı savunmasız olanların
ve gelişme yolundaki ülkelerden sözleşme uyarınca gereğinden fazla veya anormal yük altında kalanların ihtiyaç ve özel
koşulları tümüyle dikkate alınmalıdır.
3. Taraflar, iklim değişikliği nedenlerini önceden tahmin
etmek, önlemek veya en aza indirmek ve zararlı etkilerini
azaltmak için önleyici önlemler almalıdır. Ciddî veya önlenemez hasar tehlikesi olan durumlarda, tam bilimsel kesinliğin
yokluğu, iklim değişikliğine ilişkin politikalar ve önlemlerin
mümkün olduğu kadar etkin maliyetli ve en az harcamayla
küresel yarar sağlayacak şekilde olmaları gerektiği de dikkate
alınarak, bu önlemlerin ertelenmesine neden olarak kullanılmamalıdır. Bunu başarmak için bu tür politikalar ve önlemler
değişik sosyo-ekonomik bağlamları dikkate almalı, kapsamlı
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Eşitlik, Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve
İhtiyatlılık ilkeleri ile Sürdürülebilir kalkınmayı destekleme hakkı ve yükümlülüğüdür. Ayrıca, sayılanlara ek
olarak, Giriş bölümünde ve diğer maddelerinde “insanlığın ortak kaygısı”, “serbest ticaret” ve “maliyet
etkinlik” gibi ilkelere yer vermiştir. 29

2.2. Kyota Protokolü
Kyoto Protokolü, Rusya’nın Kasım 2004’te anlaşmayı
onaylamasından 90 gün sonra 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.32 Kyoto Protokolüne göre;
•

Tarafların 2008-2012 yılları arasında sera gazı
salımlarını 1990 düzeylerinin % 5 daha altına
çekmeleri yükümlülüğü getirilmiştir. Burada şunu
belirtmekte yarar vardır: örneğin İzlanda’nın
sera gazı salımları 1990 seviyesinin çok altında
olduğundan, bu durumda İzlanda’nın sera gazı
salımlarını %10 civarında arttırabilme hakkı doğmuştur ki böylelikle en kötü ihtimalle sera gazı
salımlarını 1990 seviyesinin % 5’i kadar altında
tutabilsin. Ancak AB “15 üyeli iken” için bu oran
tam tersine % 8’lik, ABD için % 7’lik bir düşüşü
öngörmektedir.33

•

Salımları azaltılması hedeflenen sera gazları Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Diazotmonoksit
(N2O), Hidrofluorokarbonlar (HFC’ler), Perfluorokarbonlar (PFC’ler) ve Sülfür Heksafluorid (SF6)
olarak belirlenmiştir.34

•

Enerji verimliliğini, ağaçlandırmayı arttırmak;
tarım ve ulaştırma politikalarında çevreyi ve dolayısıyla iklim değişikliğini daha çok göz önünde
bulundurmak; konuyla ilgili teknolojik gelişmeye
yönelik Ar-Ge çalışmalarında bulunmak başlıca
hedefler arasında belirtilmiştir.35

•

Salım ticareti, ortak uygulama ve temiz kalkınma
düzeneği gibi çeşitli esneklik düzenekleri getirilmiştir. Bunlardan en önemlisi olan salım ticareti
ile bir çeşit karbon piyasası kurulmuş ve bu yolla
taraf ülkelerden biri, kendisine tahsis edilen salım kotasını asarsa, bunu çevreyi daha az kirleten
ve daha az sera gazı salımında bulunan ülkeler-

AB, 1990 yılındaki Lüksemburg Çevre ve Enerji
Konseyi’nde belirlediği CO2 salım hedefi ile İDÇS’ den
önce kendi içinde bir salım hedefi benimseyerek uluslararası çabalarda daha erken ve güçlü bir konuma
gelmiştir.30
Bu Sözleşme, uluslararası işbirliğini daha da arttıran
Taraflar Konferansı ile Sekretarya gibi iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik BM şemsiyesi altında çeşitli organların kurulması ile sonuçlanmıştır. Taraflar
Konferansı’nın önemi ise, 1997 yılında Kyoto’da gerçekleştirilen ve Kyoto Protokolü ile sonuçlanan 3. Taraflar Konferansı ile anlaşılabilmektedir.31

4.

5.

29
30

31

olmalı, ilgili tüm sera gazı kaynaklarını, yutaklarını, haznelerini ve uygulamayı kapsamalı ve bütün ekonomik sektörleri
ihtiva etmelidir. İklim değişikliğine cevap verme çabaları ilgili
Taraflarca işbirliğiyle yerine getirilebilir.
Taraflar sürdürülebilir kalkınmayı destekleme hakkına sahiptir ve de desteklemelidirler.
İklim sistemini insanların neden olduğu değişikliğe karşı koruma politika ve önlemleri, Tarafların herbirinin özel koşullarına
uygun olmalı ve iklim değişikliğine cevap verecek önlemleri
almak için ekonomik gelişmenin gerekli olduğu dikkate alınarak, bu politika ve önlemler ulusal kalkınma programlarına
entegre edilmelidir.
Taraflar, özellikle gelişme yolundaki Taraf ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmaya yol açacak açık ve
destekleyici bir uluslararası ekonomik sistemi teşvik etmek ve
böylece iklim değişikliği sorunlarıyla daha iyi ilgilenebilmelerini sağlamak için işbirliği yapmalıdır. İklim değişikliğine karşı
alınan önlemler, tek taraflı olanlar dahil, keyfi, haksız ayırımcı
veya uluslararası ticarete gizli bir kısıtlama oluşturmak açılarından bir vasıta oluşturur nitelikte olmamalıdır (http://
www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/
bm_41.pdf)
http://iklim.cob.gov.tr, Er. Tar. 10/07/2013
Türkeş., Kılıç,G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri” TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. Ulusal
Çevre Mühendisliği Kongresi, 2003
Saylan, İ. B., age
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32 Yürürlüğe girmesi için en az 55 ülkenin Protokol’e taraf olması, taraf olan ülkelerin toplam salımlarının ise, EkI ülkelerinin
1990 yılındaki toplam salımlarının en az % 55’i kadar olması
gerekmektedir. (Saylan,2007)
33 Saylan, İ. B., age
34 Açıkgöz, Ş., “Avrupa Birliği Açısından Küresel Isınma ve İklim
Değişikline Genel Bir Bakış”, 46. Dönem AB Temel Eğitim Kursu, Ankara, 2010
35 Saylan, İ. B., age
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den karbon kotası satın alarak telafi edebilme
imkânına kavuşmuştur.36
•

Pazarın eksikliklerinin, Sözleşme’nin hedefleriyle
uyuşmayan vergi ve gümrük ayrıcalıklarının ve
sera gazı salan tüm sektörlerdeki teşviklerin sürekli azaltılması ya da aşamayla kaldırılması ve
Pazar kurallarının uygulanması amaçlanmıştır.37

ABD Kasım 1998’de protokolü imzalamış ancak onay
için Senato’ya sunmamıştır. Senato, 1997’de Kyoto
Protokolü’nün sonuçlandırılmasından kısa bir süre
önce Amerikan ekonomisine zarar verecek ve gelişmekte olan ülkelerin emisyon indirim yükümlülüklerine tam olarak katılımını sağlamayacak bir protokole
onay verilmeyeceğini açıklayan Byrd-Hagel Kararı’nı
kabul etmiştir. ABD’nin Kyoto Protokolü’nü onaylamaktan kaçınmasının gerekçesi, öngörülen yükümlülüklere karbon yutaklarını da hesaba katarak ve
özellikle gelişmekte olan ülkelerle emisyon ticareti
yaparak ulaşmak isteğinin müzakere sürecinde kabul
görmemesidir.38
2001’de göreve gelen George W. Bush yönetimine
göre ise Kyoto Protokolü, ABD ekonomisine kabul edilemeyecek yükler getiren ve gelişmekte olan ülkeler
sorumluluk almadığı için işlevsel olmayan bir anlaşma olarak nitelendirilmiş ve Mart 2001’de ABD Kyoto
sürecinden çekildiğini ilan etmiştir.39
Barack Obama dönemi olan Aralık 2009’da gerçekleşen Kopenhag Konferansı’nda ABD, Kyoto sonrası
dönem için uluslararası alanda yükümlülük üstlenmekten yine kaçınmıştır.40 ABD’nin Kyoto sürecinde
geri planda kalması ise AB’nin bu süreçte liderliği ele
almasını beraberinde getirmiştir.41
AB’nin Kyoto Protokolü’ndeki taahhüdü, belirlenen
altı sera gazını kapsayan salımlarını 2008-2012 döne36 Saylan, İ. B., age
37 Saylan, İ. B., age
38 Oğuz C., Uysal, “İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Seattle Örneği “, Yönetim Ve Ekonomi, Cilt:17
Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Manisa, 2010
39 Oğuz C., Uysal, age
40 Oğuz C., Uysal, age
41 Saylan, İ. B., age
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minde 1990 düzeylerinin % 8 altına indirmektir.42 AB
emisyon azaltım taahhüdüne yönelik olarak ilk olarak
kendisi için tasarlanmış bulunan Balon isimli bu Kyoto
esneklik mekanizmasına başvurmuştur. Üye Devletler
söz konusu taahhüttü, 1998 yılında karara bağlanan
bir külfet paylaşımı anlaşmasıyla, tarihsel emisyon
miktarı ve ekonomik gelişme seviyesi gibi kriterleri
dikkate alarak etkin ve adil bir şekilde bölüşmüştür.43
Hedefler ülkeden ülkeye büyük farklılık göstermektedir. Örneğin, Lüksemburg’un salımlarını % 28 oranında azaltması gerekirken, Portekiz’in % 27 oranında
artırmasına izin verilmiştir.44
AB ikinci olarak Kyoto’nın birinci taahhüt dönemi
beklemeden Uluslararası Emisyon Ticareti olarak
adlandırılan Kyoto esneklik mekanizmasını devreye
almış ve ETS’yi oluşturmuştur. Avrupa Komisyonu,
Çevre Bakanları Konseyi’nin talebi üzerine hazırladığı ve AB’de sera gazı emisyonlarının azaltılması için
2000 ila 2003 döneminde maliye, araştırma, enerji
ve çevre politikası alanlarında alınacak eşgüdümlü
önlemleri kapsayan birinci Avrupa İklim Değişikliği
Programı kapsamında ETS’nin kurulmasını önermiş
ve 13 Ekim 2003 tarih ve 2003/87/AT sayılı Direktif
aracılığıyla ETS hayata geçirilmiştir. ETS kapsamında
2005-2007 dönemi birinci, Kyoto Protokolü’nün birinci taahhüt dönemi olan 2008-2012 ise ikinci ticaret
dönemi ya da aşama olarak kabul edilmiştir. AB ETS
birçok açıdan eleştirilmiş olmakla birlikte öncü bir uygulama olması açısından önemlidir.45
26 Agustos-4 Eylül 2002 tarihlerinde Johannesburg’da
yapılan Dünya Kalkınma Zirvesi’nden önce Avrupa
Birliği, Üye Devletlerin Kyoto Protokolü’nü onay sürecini tamamlamalarını istemiştir. Temmuz 2001 tarihli
Bonn ve Kasım 2001 tarihli Marakeş anlaşmalarıyla
42 Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
43 Güldoğan, E. “Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sisteminin
Ekonomik ve Yönetsel Sorunları”, II. Türkiye İklim Değişikliği
Kongresi, TİKDEK, İstanbul, 2010
44 Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
45 Güldoğan, E. age
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özellikle KP uygulama kurallarının belli olması üzerine, Üye Devletler onay işlemlerine başlamış, 31 Mayıs 2002 tarihinde 15 Üye Devletin onay işlemlerini
tamamlamasıyla, AB, Protokolü onayladığını açıklamıştır.46
Avrupa Çevre Ajansı tarafından Nisan 2002’de hazırlanan Avrupa Topluluğu 1990-2000 Yıllık Sera Gazları
Envanteri ve 2002 Envanter Raporu’nda “arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık etkinliklerinden” (AKDO)
kaynaklanan salımlar ve salım uzaklaştırmaları hariç, AB’nin toplam sera gazı salımlarının 1990-2000
döneminde % 3.5 oranında azaldığı belirtilmektedir.
AB, yükümlülüğü olan 2000 yılına kadar sera gazı salımlarını 1990 yılı düzeylerinde tutma konusunda başarılı olmuştur. Kyoto Protokolü’ndeki sera gazı salım
hedefleri için ise doğru yolda ilerlemektedir.47

•
•

•

•
•
•
•

2.3. AB 6. Çevre Eylem Programı

48

İklim değişikliği, 2001-2010 dönemini kapsayan 6.
ÇEP’te tanımlanan dört öncelikli konu (iklim değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik, çevre ve sağlık, doğal
kaynak yönetimi ve atık yönetimi) arasında yer almaktadır.

•

AB içinde CO2 salımlarının ticaretine ilişkin bir
planın oluşturulması;
İklim değişikliğinin önlenmesi amacına uyum
etkinlikleri dikkate alınarak, Üye Devletlerdeki
enerji sektörüne ilişkin devlet yardımlarının bir
envanter ve gözden geçirme çalışmasının yapılması;
Kabul edilen yeni Direktif yoluyla yenilenebilir
enerji kaynaklarının desteklenmesi ve serbestleştirilmiş enerji pazarında bu yönde yeterli desteğin
sağlanması;
Enerji vergilendirilmesi önerilerinin kabulü aracılığıyla pazar araçlarının kullanılması;
Binaların ısıtılması ve soğutulmasında enerji tasarrufunun arttırılması;
Sanayi sektörü ile enerji verimliliği ve belli salımları azaltma üzerine çevre anlaşmaları;
2002 yılına kadar Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü’nde, havacılıktan kaynaklanan sera gazı
salımlarını azaltmaya ilişkin eylemler üzerinde
anlaşmaya varılamaması durumunda bu yönde
özel eylemlerin tanımlanması;
Araştırma ve teknolojik gelişme için ve Üye Devletlerdeki araştırmaların eşgüdümünde, iklim değişikliğinin Topluluğun en önemli konularından
biri olarak kabul edilmesi.

İklim değişikliğiyle ilgili ilk amaç ise, Topluluk olarak
KP’nin onaylanması ve AB’nin KP yükümlülüğünün
yerine getirilmesi olup aşağıdaki eylemler tanımlanmıştır.49

İklim değişikliğinin etkilerine uyum eylemleri, öncelikle Üye Devletlerin sorumluluğuna bırakılmasına
karsın bu yöndeki çabalar Topluluk tarafından desteklenecektir.

46 Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
47 Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
48 Avrupa Birliği, Kurucu antlaşmalardan biri olan Roma
Antlaşması’nda bu yönde bir zorunluluk olmamasına karşın,
1973 yılından başlayarak, ilerideki yıllar için bir yol haritası
olacak biçimde çevre eylem programları hazırlanmıştır. Bundan önce de kimi çevre sorunları için yasal düzenlemelere
gidilse de, Birliğin çevre sorunları ile ilgilenmesinin ve ortak
bir çevre politikası oluşturmasının miladı olarak ilk programın
yayımlandığı 1973 yılını göstermek yanlış olmayacaktır (Duru
B., Avrupa Birliği Çevre Politikası, İmaj Yayınevi, Ankara , 2007)
49 Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
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2013/12

AB’nin Enerji sektöründeki temel politika eylemleri,
daha çok enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji-verimli üretim kuralları, enerji hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bileşik ısı ve güç sistemleri
üzerinde yoğunlaşmaktadır.50
AB Komisyonu, Kasım 2001’de, çevre politikalarının
diğer sektör politikaları ile bütünleştirilmesi kapsa50 Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
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mında, “Güvenli Enerji Arzı İçin Avrupa Stratejisine
Doğru” başlıklı bir Yeşil Belge yayımlamıştır.

sektöründe “Bütünleştirilmiş Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Direktifi” örnek verilebilir.56

Yeşil Belge’nin, AB enerji politikasının, talep sektöründe beklenen artışlar, yerli enerji üretimindeki düşüşler
ve fosil yakıt kullanımındaki baskılar ile başa çıkacak
ve KP’deki ve gelecekteki yükümlülükleri karşılayacak
şekilde nasıl biçimlendirilmesi gerektiği üzerine temel
sorular soran bir tartışma başlattığı görülmektedir.51

Ayrıca, “Tarım ve Ormancılık” sektöründe “Ortak Tarım Politikası”, “Kırsal Kalkınma Politikası”, “Ormancılığın Desteklenmesi Stratejisi”, “Tarım ve Orman
Araştırmaları” ve “Atık Yönetimi” sektöründe “Arazi
Dolgusu Direktifi”, “Paketleme ve Paket Atık Direktifi”, “Ömrü Dolan Taşıtlar Direktifi”, “Kanalizasyon Çamuru Direktifi”, “Atık Elektrikli ve Elektronik Aygıtlar
Direktifi” dikkat çekmektedir.57

AB’nin Enerji sektöründe sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik Topluluk düzeyindeki girişimlerin bazıları, “Elektrik ve Gaz Direktifleri”, “Enerji Ürünlerinin
Vergilendirilmesi, Beyaz Belge”,52 “Avrupa Topluluğunda Enerji Verimliliğini Artırma Eylem Planı”,53
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi
Direktifi”, “Devlet Yardımı Rehberleri”, “Ulaştırma
Sektöründe Alternatif Yakıtlar Bildirimi”, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Standartları”, “Birleşik Isı ve Güç
Bildirimi” şeklinde sayılabilir.54
Diğer sektörlerdeki iklim değişikliği politikaları ve önlemlerine ise; “Konut ve Hizmet” sektöründe “Binalarda Enerji Performansı Direktifi ve Etiketlendirme”,
“Kazanlar ve İnşaat Ürünleri Direktifleri”, “Ulaştırma”
sektöründe “2010 için Avrupa Ulaştırma Politikası:
Karar Verme Zamanı” konulu Beyaz Belge,55 “Sanayi”
51 Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
52 Komisyon, Kasım 1997’de “Gelecek için Enerji: Yenilenebilir
Enerji Kaynakları -Topluluk Strateji ve Eylem Planı” başlıklı
bir Beyaz Belge kabul etmiştir. Beyaz Belge, 2010 yılına kadar
yenilenebilir enerji kaynaklarının su anda % 6 olan Topluluk
gayri safi iç enerji tüketimindeki payının % 12’ye çıkartılmasını önermektedir (Türkeş ve Kılıç,2004).
53 Komisyon, Nisan 2000’de, enerji verimliliği için daha ileri
düzeyde politika ve önlemlerin taslağını oluşturan “Avrupa
Topluluğunda Enerji Verimliliğini Artırma Eylem Planını” hazırlamıştır. Bu planın amacı, enerji yoğunluğunun yılda % 1
oranında azaltılmasını öngören hedefe uygun olarak, enerji
verimliliğinin var olan ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmaktır (Türkeş ve Kılıç,2004).
54 Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
55 Topluluğun iklim değişikliği politikasının en önemli bileşenlerinden biridir. Komisyon’un 2001 yılında kabul ettiği “2010
için Avrupa Ulaştırma Politikası: Karar Verme Zamanı” konulu Beyaz Belge’de iklim değişikliğine ilişkin ana eylemler ta-

52

2.5. 2007 Sonrası Diğer Gelişmeler
Avrupa Komisyonu, 29 Haziran 2007’de Avrupa’nın
sera gazı emisyonlarında kayda değer kesinti yapmak dışında, aynı zamanda iklim değişikliğine uyuma
yönelik etkili önlemler alması sürecine yardım etmek
amacıyla AB düzeyindeki eylemlere yönelik seçenekleri ortaya koyan “Yeşil Kitap” yayımlanmış ve konu
ile ilgili 4 farklı bölgede58 calıştaylar düzenlemiştir.59
İklim Değişikliğine Uyum başlıklı Yeşil Kitap, temel
olarak “AB Bünyesinde Eyleme Geçilmesi”, “İklim Değişikliğine Uyumun Uluslararası Eylemlerde Dikkate
Alınması”, “Ar-GE Çalışmalarıyla Bilginin Arttırılması
ve Sivil Toplumla İşbirliği” olmak üzere 4 ana eksen
üzerine kurulmuştur.60
Öte yandan, 3–14 Aralık 2007 tarihleri arasında Kyoto
Protokolü’nün uygulanma durumunun iyileştirilmesi
ve küresel tehdide yönelik olarak bilinçlenme ve ey-

56

57

58
59

60

nımlanmaktadır. Taşıtlardan kaynaklanan salımları azaltmak
amacıyla otomobil üreticileriyle yapılan gönüllü anlaşmaların
en önemli bileşeni olduğu” Etiketlendirme ve Mali Önlemler
Stratejisi ve Hava Kalitesi Mevzuatı” ulaştırma sektöründe
göze çarpan girişimler arasındadır (Türkeş, Kılıç; 2004).
Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
Helsinki-İskandinavya, Londra-Batı Avrupa, Lizbon-Güney Avrupa, Budapeşte-Orta ve Doğu Avrupa
Türkeş, Murat ve Kılıç, G., “Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik
Dergi, 2004
Arıkan Y., Özsoy G., age
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leme geçmeyi teşvik etmek amacıyla Endonezya’nın
Bali kentinde Birleşmiş Milletler girişimiyle İklim Değişikliğine ilişkin Uluslararası bir Konferans düzenlenmiştir.
Konferans sonunda, kapsamlı bir Eylem Planı aracılığıyla hayata geçirilecek olan iklim değişikliği ile
mücadele hedeflerine dair dikkate alınması gereken
kararların yer aldığı Bali Yol Haritası kabul edilmiştir. Takiben, 1–12 Aralık 2008 tarihlerinde Poznan’da
(Polonya) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı toplanmıştır. Söz konusu Konferans, Kyoto
Protokolü’nün ilk taahhüt döneminin sona erdiği
2012 yılı sonrası için geçerli olacak yeni iklim değişikliği anlaşmasına yönelik bir uzlaşının 2009 yılında
Kopenhag’da sağlanması öncesinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilmiştir.
Komisyon ise, 2009 yılı Ocak ayında “Kopenhag’da
kapsamlı bir iklim değişikliği anlaşmasına doğru”
başlıklı bir tebliğ yayımlamıştır. Söz konusu tebliğ, iklim değişikliği ile mücadele ve bu mücadelenin finanse edilmesi kapsamında kapsamlı ve iddialı bir uluslararası anlaşmanın tesis edilmesine yönelik öneriler
ortaya koymaktadır.
1 Nisan 2009 tarihinde ise AB tarafından, ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin çeşitli açılardan ortaya çıkarması beklenen olumsuz etkilerinden, toplumun daha
az etkilenmesini sağlama yönünde alınacak tedbirlerin çerçevesinin belirtildiği “Beyaz Kitap” yayımlamıştır. Beyaz Kitap’ta dikkat çeken önemli noktalardan
biri, AB’nin iklim değişikliğini kabullenerek etkilerini
azaltmayı ve kendi hassasiyetlerini gidermeyi ön plana almış olmasıdır.61
Ayrıca, 2009 yılının Nisan ayında, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Topluluğun 2013 yılından 2020 yılına
dek sera gazı emisyonunu azaltma hedefi ile alakalı
406/2009/AT sayılı Kararı kabul etmiştir. Bu karar ile
birlikte Birlik, Üye Devletlerin 2020 yılına kadar sera
gazı emisyonlarında, 2005 yılı seviyesine oranla en
fazla %20 oranına kadar indirim gerçekleştirmesini
onaylamıştır.

61 http://www.virahaber.com, Er. Tar. 13/07/2013

2013/12

AB’de 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan
Lizbon Antlaşması, Avrupa Birliği’nin çevre alanındaki yetkilerini artırmıştır. Lizbon Antlaşması’nda, sürdürülebilir kalkınma hedefi güçlendirilmiş, daha iyi
tanımlanmış ve Birliğin dünya ülkeleri ile ilişkilerinde
temel hedeflerden biri olarak teyit edilmiştir. Aynı
zamanda, iklim değişikliği ile uluslararası seviyede
mücadele AB çevre politikasının hedeflerinden biri
sayılmıştır.62
10-11 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde,
AB, 2020 yılına dek sera gazı emisyonlarını azaltma
hedefini (1990 yılı seviyesine kıyasla) %20’den %30’a
çıkarmayı görüşmüştür. Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelere yardım etmek için her yıl 2,4 milyar
Euro’nun tahsis edilmesine karar verilmiştir. Fakat
7-18 Aralık 2009 tarihleri arasında toplanan ve 2012
yılı sonrası için bir iklim değişikliği rejimi amaçlayan
Kopenhag İklim Değişikliği Zirvesi esnasında 192 ülke
tarafından kabul edilen Kopenhag Uzlaşısı, sera gazlarının emisyonunda yapılacak kesintiler konusunda
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında geniş
kapsamlı bir anlaşma sağlamamıştır. Ancak ülkeler,
yıllık ısınmanın 2 santigrad derece altında tutulması
taahhüdünü gerçekleştirmiştir.
AB’nin yeni ekonomik dönüşüm stratejisini ve 2020
yılı için hedeflerini belirleyen “Avrupa 2020 Stratejisi:
Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa
Stratejisi” raporu ise Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso tarafından 3 Mart 2010 tarihinde açıklanmıştır.63
11 Aralık 2010 tarihli BM Konferası’nda ise 2012 sonrası rejime ilişkin AB İklim Komisyonu üyesi Connie
Hedegaard tarafından “ilerleme” olarak nitelendirilen, Cancun Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmada,
emisyon konusunda taahhütlerin daha ile bir seviyeye getirilmesi resmi olarak kabul edilmiş, azaltımları
belirlemek için bir takip sisteminin geliştirilmesine ve
62 Çevre Hakkında AB Müktesebat Rehberi , Corporate and Public Strategy Advisory Group, İstanbul & Brüksel, Ocak 2012.
63 AKBAŞ, G., Apar, A., “Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi Özet Bilgi
Notu”, Başbakanlık AB Genel Sekreterliği, Sosyal, Bölgesel ve
Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, 2010
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gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelesine uzun vadede yardımcı olabilmek için yeşil fon
oluşturulmasına destek verilmiştir.64 Ayrıca BM İklim
Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü’ne ilişkin çalışma gruplarının görev süreleri bir yıl daha uzatılmıştır.65
28 Kasım-10 Aralık 2011 tarihlerinde Güney Afrika’nın
Durban kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Konferansı’nda ise iklim değişikliği mücadele için küresel ölçekte yeni bir anlaşmanın 2015 yılı
sonuna kadar tamamlanması ve 2020 yılında yürürlüğe girmesi için bir yol haritası kabul edilmiştir.
SONUÇ YERİNE
Günümüzde, Küresel iklim değişikliği önemli bir çevresel ve ekonomik sorun olarak karsımıza çıkmaktadır. Nedenleri ve etkileri açısından global bir sorun
olduğu kadar, aynı zamanda, uzun vadeli bir problemdir. Çünkü bugün için sera gazı emisyonları ciddi
oranlarda azaltılsa bile, mevcut sera gazı yoğunlaşma seviyesinin yüksekliği nedeniyle iklim değişikliğinin etkileri on yıllarca devam edecektir. Gelecek on
yıllarda küresel ısınmanın boyutuna ilişkin belirsizlikler olmasına karsın, son bilimsel göstergeler, bazı
risklerin, bugün tahmin edilenden daha büyük olabileceğini göstermektedir.
Bu bağlamda, bugünden önemli etkilerini yasamaya
başladığımız iklim değişikliğine karsı acil önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
İklim değişikliği konusunda uluslararası kamuoyunun
ortak iradesi bağlamında önlemlerin alınmasında en
istekli taraf hiç şüphesiz Avrupa Birliği’dir.
İlk kurulduğu günlerde çevre alanında bir faaliyeti bulunmayan AB, zaman içerisinde güçlü bir çevre politikası geliştirmiş, 1980’li yılların sonundan itibaren de
iklim sorunlarına eğilmeye başlayarak iklim politikasının başat uluslararası gücü haline gelmiştir.66
64 http://www.euractiv.com.tr/91/interview/cancun-grmeleriardndan-bm-srecine-evet-ama-yetmez--mesaj-013949, Er.
Tar. 15/07/2013
65 Çevre Hakkında AB Müktesebat Rehberi , Corporate and
Public Strategy Advisory Group, İstanbul & Brüksel, Ocak
2012.
66 Güldoğan, E., “İklim Değişikliği ve Mübadele Edilebilir Ruh-
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Günümüzde dünyamızın temel aktörlerinden biri haline gelen Avrupa Birliği, küresel boyutlu bir tehdit
haline gelen küresel ısınma ve iklim değişikliklerine
ilişkin önemli adımlar atmaktadır. AB bu bağlamda
iklim değişikliklerine ilişkin hukuksal düzenlemeler
getirmekte; bütün üye devletlerinin buna uygun düzenlemeler yapmasını istemektedir.
Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nin her zaman için
geçerli, özgün ve somut bir iklim politikasından söz
etmek zordur. Birlik politikasının henüz yeterince bir
eşgüdüm içerisinde olmadığı, ulusal önlemlerden ve
iktisadi alana ilişkin etkisiz kimi tercihlerden oluştuğu görülmektedir. Ancak bu olumsuzluklara rağmen,
Birlik Avrupa çapında geniş kapsamlı emisyonu azaltıcı çabalar içerisindedir. Onun bu çabaları bu alanda
öncü bir rol üstlenmesinin nedenidir.67
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DENETİM KAVRAMI
VE DENETİM
ANLAYIŞINDAKİ
GELİŞMELER*

Giriş
Denetim anlayışı ve denetim kurumları dünyada ve ülkemizde sürekli gelişim göstermektedir. Bu makalede
denetim kavramı, denetimin tanımı ve önemi, amacı,
ilke ve özellikleri kısaca açıklandıktan sonra denetim
çeşitleri üzerinde durulacaktır. Dünya’da ve Türkiye’de
denetimin gelişimi hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın yöntemi tarama-değerlendirme yöntemidir.
1.Denetim Kavramı
Denetimin kökenleri çok eski tarihlere dayanmakta,
insanların toplum halinde yaşamaya başlaması ile denetim vazgeçilmez bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte canlanan iktisadi yaşam
ve bu yaşama kamu otoritesinin farklı mülahazalarla
müdahil olması ise, kamunun karar ve eylemlerinin
denetimine farklı bir boyut kazandırmıştır.

*Bu makale Paşa Bozkurt tarafından
hazırlanan Nisan 2013 tarihli ve Kamu
İç Denetçilerinin Performansının
Belirlenmesine Etkisi Açısından Dış
Değerlendirme başlıklı Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans
Programı (İ.Ö.) dönem projesinden
yararlanılarak yazılmıştır.
Paşa BOZKURT
İç Denetçi, CGAP, D.S.İ
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Bu dönemde denetim, anayasalara da yansımıştır.
Ülkemizde ise Anayasa’nın 125. maddesindeki “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu
açıktır” hükmü ile yargısal denetim, 160. maddesindeki “Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki
kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevlidir” hükmüyle de Sayıştay denetimi
düzenlenmiştir.
Denetleme mekanizması işlemeden örgütlerin kendi
kendilerine tam görev yaptıklarına pek ender rastlanır. Bu nedenle denetleme bir zorunluluktur. İhtiyaçtan doğmaktadır (Çıtır, 1987: 12).
Devletin artan ve derinleşen görevlerine paralel olarak kamu hizmetlerinde de büyüme kaçınılmaz ol-
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maktadır. Kamu hizmetlerinin gerek nitelik gerekse
nicelik olarak büyümesi, denetlemenin önemini de o
ölçüde artırmaktadır (Akbabaoğlu, 2002: 43).
Yönetimin beş fonksiyonundan birisi olan denetim,
örgütlerin başarısı açısından önemli işlevlere sahiptir.
Yönetimin planlama, örgütleme, yöneltme ve koordinasyon-eşgüdümleme fonksiyonlarından sonra gelmekle birlikte, denetim, esas itibariyle bu dört fonksiyonun birleşmesi sonucunda meydana gelen çıktı
üzerinde bir değerlendirme yapılması ve yeni stratejilerin, politikaların ve hatta yeni bir yönetim felsefesinin belirlenmesi açısından hem yönetim faaliyetinin
geribildirimini sağlayan, hem de mevcut örgüt yapısının dinamik bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayan
önemli bir araçtır. Bu bakımdan denetim, yönetimin
sorumluluğunda olan bir faaliyettir (Aslan, 2010: 64).
Yönetimin sorumluluğunda olan denetimin yönetime
değer katabilmesi için belirlenmiş standart ve kriterlere göre faaliyet göstermesi beklenmelidir.
2. Denetimin Tanımı ve Önemi
Denetim, bir kurumun faaliyetlerinin ve işlemlerinin önceden belirlenen amaçlara ve kurallara uygun
gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi için incelenmesidir. Bu bir süreç olup denetim sonucunda
bulgular elde edilir ve raporlar yazılır.
Genel olarak denetim; bir faaliyetin sonuçlarının
mümkün olduğu kadar planlara uygun olmasını sağlamak amacıyla standartlar konması, elde edilen
sonuçların bu standartlarla karşılaştırılması ve uygulamaların plandan ayrıldığı noktalarda düzeltme önlemlerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir (Sanal,
2002: 4).
Demirkan (1977:3)’a göre denetim, bir işin ya da bir
çabanın, genel ya da özel yasasal, bilimsel ve düşünsel kurallara uygunluğunu araştırmak ve sağlamak
amacıyla, başlangıçta, uygulama sırasında, uygulama
sonunda ya da uygulamadan bir süre sonra, gözden
geçirilmesi şeklinde yazılı ya da sözlü olarak yapılan
bir eylemdir.
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Denetim ile ilgili benzer kavramlar vardır. Günlük dilde birbiri yerine kullanılan, ancak anlam farklılıkları
olan terimler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir
(Akyel, 2012):
- Denetim (Audit),
- Kontrol (control),
- Teftiş (inspection),
- İnceleme (examination)
- İzleme (monitoring)
- Gözetim (Supervision)
Denetim, yönetim sürecinin bir parçasıdır. Denetimsiz bir yönetim süreci eksik kalmış demektir. Denetim
kurumlar için vazgeçilmez ve hayati derecede bir zorunluluktur. Yapılan işin tamamlanıp-tamamlanmadığı ancak denetim sonunda belli olur (Akyel, 2012).
Denetimi genel hatlarıyla iki grup altında toplayabiliriz: 1-İç Denetim, 2- Dış Denetim.
Kuruluşlarındaki özel amaçlar, çalışma yöntemleri ve
görev alanları ne denli birbirinden farklı olursa olsun,
bütün denetim kuruluşları özde aynı amaca hizmet
ederler. Bu ana amaç ise, demokratik hukuk devleti
ilkeleri doğrultusunda her türlü kamu kaynaklarının
en iyi biçimde toplanması ve en rasyonel biçimde
kullanılmasını sağlayarak, kamu yönetiminin, topluma daha iyi hizmet götürmesinde yardımcı olmasıdır
(İnan, 1992: 147,148).
İlgili kurum veya kuruluşun bünyesinde oluşturulan
bağımsız yapılarla gerçekleştirilen denetime iç denetim, kurum veya kuruluşun işlevsel ve örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi bulunmayan ve onun dışında kalan kişi
veya kurumlarca yapılan denetime de dış denetim
adı verilmektedir (Polat, 2003: 74).
Denetim doğru yapıldığında kurumlar için vazgeçilmez bir fonksiyon olurken yanlış yapıldığında önemli
zararlara yol açabilmektedir.
3. Denetimin Amacı
Denetimin amacı, denetimin neden gerekli olduğu
ile ilgilidir. Sorunun cevabı araştırıldığında denetim;
mevcut duruma oranla daha iyi ve yararlıyı bulmak,
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uygulama farklılığını gidermek, olumsuzlukları ortaya
çıkarmak ve kararlarda isabetli olabilmek için gerekli
olduğu sonucuna varılmaktadır (Kebeli, 2012: 6). Bu
konuda ortaya atılan farklı görüşler bir araya getirilecek olursa denetimin amaçları:
a- süreklilik sağlamak, b- önleme ve sınırlama, c- düzeltme, denetim sonucu yapılan öneriye göre reform
yapma, d- organlar arasındaki eşgüdümü sağlama, everimlilik ve etkililiğin sağlanması, f- çeşitli kararlarda
isabet sağlamak, g- denetlenen birim içinde mevcut
duruma oranla daha iyi ve yararlıyı aramak, (olumlu
gelişimi sağlamak,) h- denetlenen birimler arasında
uygulama farklılıklarını saptayıp, önlemler almak,
ve i- uygulamadaki olumsuzlukların meydana çıkarılabilmesi vb. olarak sayılabilir (Kartalcı, 2007: 38,
Aktaran:Kebeli,2012: 6).
Dünyada “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı ile öne çıkan
etkili, ekonomik, ve verimli kavramları ülkemizde
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu1
ile mevzuata girmiş olup, kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve
verimli kullanılması gereği belirtilmiştir (Madde 3/l).
Yine 5018 sayılı kanunun Birinci Kısımın Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları Başlıklı üçüncü
bölümünde mali saydamlık (Madde 7), Hesap Verme
Sorumluluğu (Madde 8) ve Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme (Madde 9) ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
5018 sayılı kanunun 63.maddesinde iç 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
faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Söz konusu kanunun
68.maddesinde ise Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar
ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuç1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, T.C. Resmi
Gazete, 24.12.2003/25326
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larının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanması
şeklinde ifade edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında kamu yönetiminde denetimin amacı genel olarak işlevsel ve
hesap verilebilir bir yönetim anlayışını hakim kılmak
olarak tanımlanabilir.
4. Denetimin İlke ve Özellikleri
Denetim birimlerinin örgütlenme ve faaliyet yapılarının, ülkesel ve kurumsal düzeyde ihtiyaçlara cevap
verir mahiyette olması gerekmektedir.
Bir başka ifadeyle denetimin kendisinden beklenen
fonksiyonları yerine getirebilmesi ve sistemin işleyişine pozitif katkısının olabilmesi için, denetim yönetimi
olarak ifade edebileceğimiz denetimin ülke düzeyindeki örgütlenmesinin ve faaliyetsel görünümünün,
denetime yüklenen fonksiyonlara paralel olması gerekmektedir (Kuluçlu, 2006: 3,4).
Denetimden beklenen faydalara ulaşılabilmesi için
denetimin şu niteliklere sahip olması gerekir (Akyel,
2012) :
		
• Denetimin amaç ve hedefleri net bir şekilde belirlenmelidir.		
• Güvenilir ve geçerli bir denetim sistemi olmalıdır.
Modern teftiş ve denetim, sistemci yönetime uygun,
sistemci denetim anlamındadır. Gelenekçi idare ve
denetimin en açık özelliği kuruluş ve çevre insanlarının amaç ve ihtiyaçlarının ikinci planda önemli sayması, hatta hiç de önemli görmemesi özelliğidir.
Modern teftiş ve denetim, bir teşkilatın kuruluş amacı ile beraber kendi personelinin ve çevresindeki insan ihtiyaçlarının da demokratik ve bilimsel yöntemlerle dengeli olarak cevaplandırılmasına dayanan bir
teftiş ve denetimdir.(Gündüz, 1974: 54)
Kısaca denetim sistemi kısaca “paydaş” olarak tanımlayabileceğimiz denetim sonucundan yararlanan tüm
aktörlere dönük olmalıdır.
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•

Denetim ve denetim raporu süre açısından uygun
zamanlı olmalıdır. Denetim süre planlaması yapılırken denetimde yer alacak insan kaynağının denetim amaç ve hedeflerine ulaşmada maksimum
verimlilikle çalışmasını öngörecek şekilde planlama yapılmalıdır. Denetim süresinin mümkün olduğunca kısa tutulması, ancak denetim amaç ve
hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak yeterli süreyi
de içermesi gerekir. Ayrıca denetlenen birimler
açısından uygun zamanlama yapılmasına da özen
gösterilmelidir.

Denetim raporlarının denetimi müteakip kısa sürede
yazılması, raporlarda tespit edilen yanlış hususların
idarece düzeltilmesi ve önerilerin yerine getirilmesi
açısından son derece önemlidir.
•

•

•

•

•

•

Maliyet dikkate alınarak denetim ekonomik olmalıdır. Denilebilir ki, denetimden beklenen fayda ile denetimin maliyeti arasında orantı olmalıdır.
Denetim rijit bir anlayış yerine esnek olmalıdır, ,
idarenin alternatif çözüm imkanlarını kısıtlamamalıdır.
Denetim süreci ve denetim sonunda hazırlanan
rapor anlaşılabilir olmalıdır. Denetlenen birim
denetim sürecini iyi anlamamışsa, denetim sürecinde idarenin riskleri ve bu riskleri önlemeye
yönelik kontrollerin etkinliğini değerlendirmede,
denetim yapan kişilere beklenen düzeyde yardımcı olamaz. Denetim raporlarının anlaşılır olmaması ise bulgu ve önerilerin idare tarafından
iyi anlaşılamaması nedeniyle önerilerin hayata
geçirilememesi riski veya yanlış uygulamaya yol
açılması riskini doğurur.
Denetimin makul kriterleri olmalıdır. Belirlenmiş
makul kriterlerin olmaması risklerle ilgili kontrollerin doğru değerlendirilememesine yol açabilir.
Denetim stratejik olmalıdır. stratejik alanlara
odaklanmak yerine, gelişigüzel değerlendirmelere dayanan ya da hiçbir ölçüte dayanmadan keyfi
olarak belirlenmiş alanlarda oyalanmak yanlış bir
denetim anlayışıdır. Bu durum ise denetimden
beklenen yarar yerine denetimin gereksiz bir faaliyet olduğu düşüncesinin doğmasına yol açabilir.
Denetim sonunda hazırlanan raporda istisnalar
belirtilmelidir. Denetim sonunda hazırlanan ra-
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porlarda denetimin kapsam ve istisnaları belirlenmemiş olduğu durumlarda denetlenen alanların net bir şekilde anlaşılması güçtür.
Denetim yapıcı olmalı düzeltici eylemleri öngörmelidir. Denetim sadece hataları tespit ve tenkit
etmek değil, aynı zamanda hatalara yol açan nedenleri analiz etmeli ve hataların tekrarını önlemeye yönelik ileriye dönük çözüm önerileri getirmelidir.

5. Denetim Çeşitleri
Denetimi farklı açılardan sınıflandırmak mümkündür
(Bkz.,Kebeli, 2012: 12-14). Denetim gücünü aldığı
anayasal erk bakımından Yasama Denetimi, Yargı Denetimi, ve İdari Denetim olarak üçlü sınıflandırmaya
tabi tutulabilir. Anayasal erklerin birbirini denetlemesinin ana nedeni, güçlerin birbirini denetlemesi
yoluyla bireylerle devlet arasındaki ilişkilerde devlet
gücünü sınırlayarak siyasal, sosyal ve bireysel hak ve
özgürlükleri korumaktır. (Atay, 1997: 61, Aktaran, Kebeli,2012: 12,13)
Denetimin uygulanması bakımından ise denetim beşli sınıflandırmaya tabi tutulabilir; Uygunluk Denetimi,
Performans Denetimi, Mali Denetim, Bilgi Teknolojisi
Denetimi, Sistem Denetimi2.
Denetim yapanın denetlenen kurum yada kuruluşa
bağı bakımından ise iç denetim ve dış denetim şeklinde ikili sınıflandırma yapılabilir. Kurum yada kuruluşun kendi denetim personeli tarafından yapılan
denetim iç denetim, kendi personeli olmayan kişiler
tarafından yapılan denetim dış denetim olarak tanımlanabilir.
6. Dünya’da Denetim
Denetimin kökenleri çok eski tarihlere dayanmakta,
insanların toplum halinde yaşamaya başlaması ile
denetim vazgeçilmez bir olgu olarak karşımıza çıktığı, sanayi devrimiyle birlikte canlanan iktisadi yaşam
ve bu yaşama kamu otoritesinin farklı mülahazalarla
müdahil olması ise, kamunun karar ve eylemlerinin
2

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMadde 8, T.C. Resmi Gazete, 12.07.2006/26226
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denetimine farklı bir boyut kazandırdığı hususu yukarıda belirtilmişti.
Geleneksel bütçe sistemlerinden çağdaş bütçe sistemlerine geçiş ile birlikte kamu kesiminin denetim
kapsamı da gelişmiş, harcamaların yasallık ve maddi
doğruluklarının yanı sıra, kamu kesiminin verimlilik
ve etkinliği de denetimin ilgi alanına girmiştir (AkyelKöse, 2010: 16).
Denetim anlayışında değişim öncelikle özel sektörde
başlamıştır. Kar amacı güden özel sektörde denetimin
işlevsel olması, oldukça önemlidir. Bu nedenle klasik
denetim anlayışının yerini daha işlevsel denetim anlayışına bırakması özel sektörde kamu sektörüne göre
daha erken gerçekleşmiştir. 1941’de Amerika Birleşik
Devletleri’nde kurulan Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA), iç denetimin standartları ve etik kurallarını
belirleyerek iç denetimi uluslararası standartlar ve
etik kurallar çerçevesinde sistemli bir denetim anlayışına yöneltmiştir.
Kar amacı gütmeyen kamu yönetimlerinde ise, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması
düşüncesi ile mali saydamlık, hesap verebilirlik, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışına geçiş şeklinde değişim söz konusu olmaktadır.
Son yıllarda yeni kamu yönetimi anlayışının yaygınlaşması ile kamu yönetimlerinde, işletme yönetiminden esinlenmeler görülmüş, kamu yönetimleri işletme yönetimi anlayışına doğru değişim göstermiştir.
Hatta kamu yönetimi disiplininin ayrı bir disiplin olup
olmadığını tartışan görüşler de bulunmaktadır.
Yeni kamu yönetimi anlayışı ile öncülüğünü AngloSakson ülkelerin yaptığı ve onları izleyen ülkelerde bir
dizi reform süreci başlamıştır. “Ancak söylem ve araçlar açısından benzerlikler gösteren reform girişimlerinin ulaştığı sonuçlar, bir başka ifadeyle neyi, ne ölçüde ve hangi yönde değiştirebildiği konusunda bir
genelleme yapmak kolay değildir” (Sezen, 2009; 26).
Özel sektördeki denetim anlayışının değişimi ve kamu
yönetiminin işletme yönetiminden esinlenmesi sonucunda kamu yönetiminde de denetim anlayışı değişime uğramış, birçok ülkede klasik denetim anlayışı
yerini yeni “iç denetim” anlayışına bırakmaya başla-
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mıştır. Günümüzde iç denetim; AB, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO, OECD, Avrupa Merkez
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından gerek
uygulanan, gerekse üye ülkelere referans olarak gösterilen bir denetim sistemidir (Kebeli, 2012: 9).
Dış denetim anlayışında da birtakım mesleki standartlar oluşumu gözlenmiştir. Dış denetim ile ilgili
olarak Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) standartlar yayınlamış olup, dış denetimi geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.
7. Türkiye’de Denetim
Dünyada kamu yönetimi anlayışında yaşanan değişim
Türkiye’yi de etkilemiştir. Kamu yönetimi anlayışında
ülkemizdeki en önemli değişim 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gerçekleşmiştir denilebilir.
Değişime neden olan faktörlere baktığımızda, Türk
mevzuatında kurumsal yönetim ve iç denetim alanında yapılan düzenlemeler, 2000’li yılların başında
yaşanan krizlerin ve AB müzakere sürecinde bulunan
bir ülkeden olan beklentilerin sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Türkiye’de kamu kurumlarında, uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim birimlerinin
kurulması konusu, AB müzakere sürecinde “Fasıl 32:
Mali Kontrol” kapsamında yer almıştır.
Ayrıca 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanan 2003/12
Sayılı Başbakanlık Genelgesi bir anlamda kamu yönetiminin bakış açısı ile ilgili bir dönüm noktası
olarak algılanabilir. Çünkü söz konusu Genelge ile
“E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu” oluşturularak, vatandaşın bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi benimsenmiş
ve bu yönde somut bir adım atılmıştır. Söz konusu
proje üç aşamadan oluşmaktadır; hazırlık ve mevcut
durumun değerlendirilmesi, danışmanlık hizmeti alımı ve eylem planının uygulanmasıdır (Kebeli, 2012: 11).
Dünyada Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ile öne çıkan
etkili, ekonomik, ve verimli kavramları ülkemizde
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile mevzuata girmiş olup, kamu kaynaklarının tanım-
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lanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve
verimli kullanılması gereği belirtilmiştir (Madde 3/l).
Yine 5018 sayılı kanunun Birinci Kısımın Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları Başlıklı üçüncü
bölümünde mali saydamlık (Madde 7), Hesap Verme
Sorumluluğu (Madde 8) ve Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme (Madde 9) ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
5018 sayılı kanunun 63.maddesinde iç 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
faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Söz konusu kanunun
68.maddesinde ise Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar
ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanması
şeklinde ifade edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere Türkiye’de
kamu yönetiminde yaşanan en önemli değişimlerden
birisi denetim sistemine “iç denetim” kavramının girmiş olmasıdır.
Ancak iç denetim dünyada olduğu gibi ülkemizde de
önce özel sektörde uygulamaya başlanmıştır. Özel
sektör iç denetçilerinin meslek örgütü olarak 1995
yılında Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) kurulmuştur. TİDE, iç denetim uygulamalarında uluslararası
standartlar çerçevesinde meslekdaşlar, kurumlar ve
toplum için referans ve güvence kaynağı olarak katma değer yaratma misyonuyla mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel sektör şirketleri ile
kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinin uygulamadaki uyum kalitesi, mesleğin gelişimi için sertifikasyon, uluslararası standartlar, eğitim, ulusal kongreler, yayıncılık, araştırma, kariyer gelişimi ve rehberlik gibi çok çeşitli hizmetler sunmaktadır(http://
www.tide.org.tr,13.03.2013).
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5018 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve kanuna dayanarak çıkarılan ikincil ve üçüncül düzeydeki mevzuat
incelendiğinde kamu yönetiminde denetim anlayışına yeni bir bakış getirildiği anlaşılmaktadır. Genel
olarak dünyada kamu yönetimi anlayışında yaşanan
değişime paralel düzenlemeler olduğunu ifade edebiliriz.
Ancak iç denetimin Türkiye’de sorunsuz bir şekilde
hayata geçirildiğini ifade edemeyiz. Bazı sorunların
yaşanmakta olmasına rağmen çağdaş denetim anlayışı olan iç denetimin zamanla Türkiye’de gelişim göstereceğini, halihazırdaki sorunların çözüme kavuşturulabileceğini bekleyebiliriz.
Mali yönetim ve denetim sisteminde yapılan değişikliklerle, denetimin cezalandırıcı yönü törpülenerek
rehberlik yönü ön plana çıkarılmıştır. Böylece denetim, Anglo-Sakson ülkelerinde olduğu gibi, hukuk
ağırlıklı bir konu olmaktan çok, ekonomi ağırlıklı bir
olgu haline gelmiştir (Kebeli, 2012: 12).
Türkiye’de kamu yönetimi denetim sistemini sınıflandırmak istediğimizde kamu yönetiminde denetimi yapanın denetlenen kurum yada kuruluşa bağı
bakımından iki grup altında toplayabiliriz: Dış denetim ve iç denetim. Dış denetimi, kamu kurumlarının
kendi dışından başka bir kamu kurumu tarafından
denetlenmesi olarak tanımlayabiliriz. Kamu kurum
ve kuruluşlarının kendi denetim personeli ile söz konusu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiği denetim
faaliyeti ise genişletilmiş anlamda iç denetim olarak
tanımlanabilir.
8. Sonuç
Denetim kavramı birçok ülkede gelişim göstermekte
ve denetim anlayışının odaklandığı konular değişmektedir. Türkiye’de de denetim anlayışı dünyadaki
gelişmelere paralel bir seyir izlemektedir. Denetimin
önemi ve yararları gün geçtikçe daha fark edilir hale
gelmektedir.
Adı, yapısı ve konumu açısından değişik şekillerde
karşılaşılabilen denetim, yönetim tarafından belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşmak için önemli
bir işleve sahiptir. Bu işlevini daha iyi yerine getire-
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bilmesi için denetim anlayışında yaşanan değişim
birçok ülkede ve Türkiye’de yakından takip edilerek
yeni anlayışa göre yeniden yapılanmalar gündeme
gelmektedir.

Elektronik Kaynaklar

Kaynaklar:

1.

Kitaplar

2.

1.

3.

2.
3.
4.

Demirkan, Uçar.(1977): Kamusal Mali Denetim, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Neşriyatı, No:172
Gündüz, M. Nihat.(1974): Kalkınma İçin Sistemci Denetim, Ankara
İnan, Atilla.(1992): Bütün Yönleriyle Türk Sayıştayı, Ankara
Sanal, Recep.(2002): Türkiye’de Yönetsel Denetim ve
Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE Yayınları, No:314

http://www.tide.org.tr,13.03.2013
Mevzuat
1982 Anayasası, T.C. Resmi Gazete, 09.11.1982/
17863.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
T.C. Resmi Gazete, 24.12.2003/25326
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, 12.07.2006/26226

Makaleler
1.

2.
3.
4.
5.

Akyel, Recai.-Köse, Hacı Ömer.(Mart 2010): Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin
Etkin Denetimin Gerekliliği, Türk İdare Dergisi, Sayı
466
Aslan, Bayram.(Nisan-Haziran 2010): Bir Yönetim
Fonksiyonu Olarak İç Denetim, Sayıştay Dergisi, Sayı
77
Kuluçlu, Erdal.(Ekim-Aralık 2006): Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetimine, Sayıştay Dergisi, Sayı
63
Polat, Necip.(Nisan-Haziran 2003): Saydamlık, Hesap
Verme Sorumluluğu ve Denetimin Etkinliği, Sayıştay
Dergisi, Sayı 49
Sezen, Seriye.(Mart 2009): Kamu Yönetimi Reformları:
Küresel Bir Düzenleme mi?, Amme İdaresi Dergisi,Cilt
42, Sayı 1

Bildiri-Not-Tez-Dönem Projesi
1.

2.
3.

4.
5.

Akbabaoğlu, Fadime.(2002): Türk Kamu Yönetiminde
Denetim Sorunları ve Ombudsman Kurumu, TODAİE
Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi
Akyel, Recai.(2012): TODAİE Denetim Dersi Notları
Bozkurt, Paşa. (2013): Kamu İç Denetçilerinin Performansının Belirlenmesine Etkisi Açısından Dış Değerlendirme, TODAİE Kamu Yönetimi Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans (İ.Ö.) Dönem Projesi
Çıtır, Halim .(1987): Yönetsel Denetim Anlayışı ve Örgütlenmesi, TODAİE Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi
Kebeli, Ahmet.(2012): Kamu İç Denetiminde Kurumsal
Performans Denetimi, TODAİE Kamu Yönetimi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi

62

2013/12

MAKALE

GELİR TESTİ
UYGULAMASINDA
YAŞANAN
SORUNLAR

Giriş
Gelir testi ve zorunlu genel sağlık sigortası Türkiye’de
01.01.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş, ancak uygulama aşamasında ve sonrasında bu
konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakflarına pek çok şikayet iletildiği görülmüştür.
Bunun üzerine Üst Yönetici tarafından gelir testi konusunda karşılaşılan sorunlar hakkında İç Denetçiliğimizce inceleme ve araştırma faaliyetleri yürütülmesi
görevi tevdi edilmiştir.
Gelir testi faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların tespitine ve çözüm önerilerine yönelik olarak denetim
yapılan illerde kurulu il/merkez müdürleri, ilgili servis
çalışanları, gelir testiyle görevli Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı müdür ve personeli ile teker teker görüşülmüş, elektronik ortamda ve yazılı olarak
bilgiler alınmış, anket çalışması yapılmış, elde edilen
sonuçlar derlenerek gelir testi uygulamasının koordinesinden sorumlu Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta
Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet
Daire Başkanı ve şube müdürleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Sosyal Güvenlik İl/Merkez müdürleri, genel
sağlık sigortası servisi çalışanları ve diğer paydaşlarla paylaşılmış, sorunların çözümüne yönelik kısa ve
uzun vadede yapılması gerekenler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Süleyman KILIÇ
İç Denetçi, CGAP,
Dışişleri Bakanlığı
Durmuş ŞİMŞEK
İç Denetçi,
Sosyal Güvenlik Kurumu
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İnceleme ve araştırma faaliyetleri sonucunda gelir
testi konusunda yazılan rapor Üst Yöneticiye arz edilmiş, Üst Yöneticinin onayını müteakiben bilgi amacıyla ilgili diğer birimlere de gönderilmiştir.
Bunun yanısıra zorunlu genel sağlık sigortası ve gelir
testi konusunun Türkiye’de geniş bir kitleyi ilgilendirdiği, sorunlar ve çözüm önerilerinin de daha geniş
kitlelerce paylaşılmasının kamu yararı taşıdığı göz
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun geçici 12. maddesinde öngörülen geçiş
süresi 1/1/2012 tarihinde sona ermiş ve Kanunun 92.
maddesi uyarınca ülkemizde yaşayan ve herhangi bir
sosyal güvencesi olmayanlar Sosyal Güvenlik Kurumunca bu tarihten itibaren resen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.

18 yaşını doldurmamış çocuklar ile 6284 sayılı kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı
verilen kişilerden genel sağlık sigortası olmayan
yahut sağlık yardımlarından yararlanamayanlar,
gelir testi yapılmaksızın 60/1-c kapsamına alınmıştır.)
yy Vatansız ve sığınmacılar,
yy 2022, 1005, 3292, 2330, 3713, 442, 2913 sayılı
kanunlara göre aylık alanlar,
yy 2828 sayılı kanuna göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerden ücretsiz faydalanan
kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,
yy Mütekabiliyet şartıyla oturma izni almış yabancı
ülke vatandaşlarından sigortalı olmayanlar Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten
sonra talepleri halinde,
yy İşsizlik ödeneği veya kısa çalışma ödeneği alanlar,
yy Yürürlükteki ve mülga sosyal güvenlik kanunları
kapsamında aylık alanlar,
yy Yukarıda sayılanların dışında kalan ve başka bir
ülke sağlık sigortasından da yararlanma hakkı
bulunmayan vatandaşlar (60/g),
genel sağlık sigortalısı kapsamına girmektedir.

Bu kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında prim
ödeyip ödemeyecekleri yahut ne kadar prim ödeyecekleri, aynı hanede yaşayan eş, evli olmayan çocuk,
büyük anne ve büyük babadan oluşan ailenin gelir ve
giderleri üzerinde yapılacak gelir testi sonucunda belirlenmektedir.

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler
de ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmaları halinde (prime esas günlük kazanç alt
sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden) prim
yatırmaları şartıyla öğrenimleri süresince genel sağlık
sigortasından faydalanabilirler.

1. Genel Sağlık Sigortası Kapsamındaki Kişiler

Aynı şekilde avukatlık stajı yapanlardan genel sağlık
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar, Türkiye Barolar Birliğince ödenecek prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük
tutarının %6’sı prim tutarı üzerinden staj süresince
genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

önüne alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu İç Denetim
Birim Başkanının da yüksek müsadeleriyle sözkonusu
raporun geneli ilgilendiren kısımlarının dergide yayınlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

A. GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE GELİR
TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
5510 sayılı Kanunla yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası, Türkiye’de ikamet eden toplumun bütün
fertlerinin, hastalık riskine karşı, ekonomik gücüne
ve isteğine bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden eşit
bir şekilde faydalanmasını sağlayan, primli ve primsiz
sosyal sigortacılığın bir arada olduğu zorunlu bir sağlık sigortası sistemidir.

İkametgâhı Türkiye’de olan kişilerden;
yy Zorunlu (4/1-a,b,c) veya isteğe bağlı sigortalı
olanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları
kişiler,
yy Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile hakları
dikkate alınarak Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile
içindeki gelirlerin kişi başına düşen aylık tutarı
asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar
(60/1-c) (eski yeşil kartlılar),
yy (Genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından
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Son olarak Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu kapsamına göre
hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri
süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri (prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden)
Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. Bu kişilerin eş
ve çocukları ile ana ve babaları da bakmakla yükümlü
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olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılmaktadır.
4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30
günden az çalışan sigortalılar, eksik günlerine ait genel sağlık sigorta primlerini 30 güne tamamlamakla
yükümlü tutulmuşlardır.
2. Gelir Testi
2.1. İlgili Mevzuat
Gelir testinin hangi kurumca ve nasıl yapılacağı konusunda;
5510 sayılı Kanunun 60/1-c bendinde; Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek test yöntemleri ve veriler
kullanılarak gelirlerin tespit edileceği belirtilmektedir.
Aynı şekilde 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11/h bendinde; “… gelir tespitinde esas alınacak
gelir tespit testlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarıyla işbirliği yaparak uygulamak…” görevi Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.
Söz konusu kanun hükümleri doğrultusunda;
 Bakanlar Kurulu Kararıyla 2011/2512 sayılı Genel
Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil
ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik;
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2012/07
sayılı Genelge;
 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2008/26981
sayılı Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği,
 2008/86, 2011/39 ve 2012/2 sayılı Genelgeler ile
 2012/28280 sayılı Genel Sağlık Sigortası geçiş
süresinin tamamlanması ve kurumların sağlık
yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna devir
işlemlerine ilişkin Tebliğ
çıkarılmıştır.
Netice itibariyle; gelir testine ilişkin tebligatlar ve test
sonucunda belirlenen gelir seviyesine göre tescil,
prim tahakkuk ve tahsilat işlemleri Sosyal Güvenlik
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Kurumu taşra teşkilatı tarafından yapılmakta, kişilerin gelir seviyelerinin tespitine ilişkin yapılan testler
ve bunlara yapılan itiraz incelemeleri ise her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarınca yürütülmektedir.
2.2. Gelir Testi Uygulamaları:
Türk vatandaşlarından 1/1/2012 tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler, 5510 sayılı
kanunun 60/g maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak resen tescil edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan tebligat ile gelir testi yapılması ve gelir seviyesine göre ödemesi gereken genel
sağlık sigortası prim düzeylerinin belirlenmesi için
ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirilmektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kendilerine gelir testi için başvuran vatandaşlara, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından geliştirilen Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
(BSYHP) adlı programı kullanarak elde ettikleri online
verilere ilaveten, kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan haklarını içeren verileri hane ziyaretleriyle yerinde incelemek suretiyle
gelir testi yapmaktadırlar.
Gelir testi iş ve işlemleri ile sonuçları hakkında karar
mercii olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetleri yetkili kılınmıştır.
Gelir testi sonucu aile içindeki geliri kişi başına düşen
aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az olan
kişiler kanunun 60/c-1 maddesi kapsamında tescil
edilerek (eski yeşil kart uygulamasında olduğu gibi)
prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaktadır. Ancak bu kişiler Sağlık Bakanlığı Hastanelerine doğrudan müracaat edebilirken, özel hastanelere ve üniversite hastanelerine doğrudan müracaatları Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Sağlık
Uygulama Tebliği ile sınırlandırılmıştır.
Gelir testi sonucu aile içindeki geliri kişi başına düşen
aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler
ise kanunun 60/g maddesi kapsamında tescil edilmekte ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca
tespit edilen gelir durumuna göre prim ödemektedir.
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Buna göre aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı;
•
•
•

Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar
olduğu tespit edilen kişiler için, asgari ücretin 1/3 ü,
Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücret,
Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücretin iki katı,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gelir tespiti yapıldıktan sonra gelir durumları
veya hane içerisindeki kişi sayısı değişenlerin, bir ay
içinde gelir testinin yenilenmesi gerekmektedir.
Gelir testi yapılıp kendilerine durum tebliğ edilenler
15 gün içerisinde gelir testi yapan vakfa itiraz edebileceklerdir. Her hâlükârda kendileri hakkında gelir

1 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında geçerli gelir düzeyi prim tablosu:
Gelir
Kodu

Kişi Başına Aylık Gelir Durumu

Gelir Aralığı (TL)

Prim Durumu

G0

Brüt asgari ücretin 1/3 ünün altında ise

0 – 340,50

Primi devlet tarafından ödenecek.

G1

Brüt asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret
arasında ise

340,50 – 1.021,50

Kişi tarafından ödenecek prim tutarı:
340,50x%12=40,86TL

G2

Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki
katı arasında ise

1.021,50 – 2.043

Kişi tarafından ödenecek prim tutarı:
1.021,50x%12=122,58TL

G3

Brüt asgari ücretin iki katından fazla

2.043 ve fazlası

Kişi tarafından ödenecek prim tutarı:
2.043x%12=245,16TL

prime esas asgari kazanç tutarı kabul edilerek genel
sağlık sigortası primleri tahakkuk ettirilmektedir.

testi yapılan şahıslar 6 ay geçtikten sonra yeniden gelir testi yapılmasını isteyebileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanının basın aracılığıyla
verdiği bilgilere göre Haziran 2013 itibariyle;

Bu kişilerin genel sağlık sigortalılığı; ikametin sona
erdiği, yabancı ülke mevzuatı kapsamında sigortalı
olunduğu, kanunun 60 maddenin diğer bentleri/fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayıldığı, ikametinin başka ülkeye nakledildiği tarih veya ölümü halinde ölüm
tarihi itibariyle sona ermektedir.

 G0 gelir koduyla kişi başına aylık geliri 326 TL’nin
altında kalan ve ödeme gücü olmayan 7 milyon
795 bin yoksul vatandaşın genel sağlık sigortası
primini devletin ödediği,
 G1 gelir koduyla aylık geliri 326 lira ila 978 lira
arasında bulunan 886 bin kişinin 39 lira,
 G2 gelir koduyla aylık geliri 978 lira ila 1957 lira
arasında değişen 3 milyon 149 bin kişinin de 117
lira,
 G3 gelir koduyla aylık geliri 1957 liranın üzerinde
olan 66 bin 141 kişinin ise 235 lira,
prim ödeyerek ailesiyle birlikte sağlık hizmetlerinden
yararlandığı anlaşılmaktadır.
Gelir testi yaptırmak istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı
tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirlerinin, asgari
ücretin iki katı olarak kabul edileceği (G3) belirtilmiştir.
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3. İyi Uygulama Örnekleri:
Gelir testini hangi kurumun uygulayacağı konusunda
öncelikle bir karar verilememiş, neticede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bu faaliyetleri
yürütmesi kararlaştırılmıştır.
Gelir testi uygulaması 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe
girmiş olup 1 ay içerisinde test için yapılan müracaatların sonuçlandırılması gerekmiştir. Bu nedenle
Vakıflarda 2012 yılı başlarında yoğun bir izdiham yaşanmıştır.
Vakıfların her birinin farklı tüzel kişiliklere haiz olması, personel sayısının yetersiz olması, ayrıca söz-
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leşmeli olması nedeniyle sürekli değişen personel
istihdam edilmesi, çalışanların tahsil durumlarının
genellikle lise mezunu seviyesinde olması, gelir testi
konusunda mevzuat alt yapısının yetersiz olması, eğitim verilmeden bu faaliyetlere başlanılması gibi bütün olumsuzluklara rağmen gelir testiyle görevli Soyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ve Sosyal
Güvenlik Kurumunun bazı personelinin üstün gayret
göstererek mesai mefhumu gözetmeksizin işleri sahiplenerek bitirmek için çalıştıkları görülmüştür.
TÜBİTAK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Gelir Testi faaliyetleri için geliştirilmiş olan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP) adlı
programın gerekli olan bir çok veriyi online olarak
elde etmek üzere tasarlanmış, geliştirmeye açık ve
uygulamayı kolaylaştırıcı özellikleri nedeniyle takdire
şayan olduğu değerlendirilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca geliştirilen GSS programının da MEDULA programı gibi başlı başına Sosyal
Güvenlik Kurumu markası olduğu ve çok titiz bir çalışma ürünü olduğu değerlendirilmektedir.
Mayıs 2013 itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü koordinesinde “Genel Sağlık Sigortası” başlığı altında bir rehber kitapçık
hazırlandığı ve taşraya dağıtıldığı görülmüştür.
B- GELİR TESTİ uygulamalarında karşılaşılan
başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:
Sosyal Güvenlik Kurumunda zorunlu genel sağlık sigortasıyla görevli Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanı, Şube Müdürleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, İl/
Merkez Müdürleri/Müdür Yardımcıları, Genel Sağlık
Sigortası Servisi çalışanları, gelir testi işlemlerini yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri ve çalışanları tarafından sözlü/yazılı olarak İç
Denetçiliğimize intikal ettirilen gelir testi uygulamalarında karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri
aşağıda özetlenmiştir.
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1. Bilgilendirmenin yetersizliği:
Genel sağlık sigortasının zorunlu olduğu ve 2012 yılı
başından itibaren herhangi bir sigortası bulunmayanların gelir testi yaptırması gerektiği, aksi takdirde
gelir seviyesinin en yüksek seviyeden hesap edileceği
konusunda vatandaşların yeterince bilgilendirilmediklerinden yakındıkları görülmektedir. Uygulama
başlayalı yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen halen gelir
testi konusunda vatandaşlara yeterince bilgilendirme
yapılamadığı, duyuruların ve açıklamaların yeterli olmadığı, konudan haberdar olmayan binlerce kişiye
zamanında gelir testi yaptırmaması gerekçe gösterilerek üst seviyeden resen borç çıkarıldığı, bu durumun ise vatandaşlarda aşırı şikayete ve memnuniyetsizliklere neden olduğu anlaşılmaktadır.
Öneri:
Zorunlu genel sağlık sigortası ve gelir testi konusunda
daha çok sayıda, kısa ve anlaşılır el kitapçıkları, broşürler ve ilanlarla, yazılı ve görsel medya aracılığıyla
etkin bir bilgilendirme faaliyeti yapılmasına ihtiyaç
olduğu düşünülmektedir.
2. Hizmet içi eğitim eksikliği:
Zorunlu genel sağlık sigortasının bir uzantısı olan gelir testi faaliyetleri konusunda, uzun süre hangi kurumun bu işleri yürüteceğine karar verilememiş, neticede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına
bu görev tevdi edilmiştir. Ancak, vakıf çalışanlarına ve
karar mercii olan vakıf mütevelli heyetlerine bu konuda uygulamalı hizmet içi eğitim verilmediğinden her
vakıf çalışanının kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya
çalıştığı, ancak özellikle uygulamanın başladığı ilk zamanlarda birçok vakfın farklı uygulama yaptığı, daha
sonra çıkan yönetmelik, genelge ve tebliğlerle işlerin
kısmen öğrenildiği ifade edilmiştir.
Aynı şekilde gelir testi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna düşen işlemlere ilişkin taşrada genel sağlık
sigortası servisleri kurulduğu, GSS Programı geliştirildiği, ancak bu servis çalışanlarına ve programa ilişkin
uzun bir süre hizmet içi eğitim verilmediği, birçok servis çalışanının farklı uygulama yaptıkları gözlenmiştir.
Öte yandan gelir testi konusunda Sosyal Güvenlik Ku-
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rumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ayrı
ayrı mevzuat çıkarıldığı, bir kurumun çıkardığı mevzuattan özellikle taşrada bulunan diğer kurum çalışanlarının haberdar olmadığı, mevzuat yapılırken kurumlar arası koordinasyon bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Öneri:
Özellikle genel sağlık sigortası ve gelir testi faaliyetleri
gibi yeni uygulamaya başlanılan hususlarda, uygulama başlanılmadan evvel verilecek hizmet içi eğitimlerin hayati derecede önem arz ettiği, bu çerçevede
gelir testi faaliyetleri birden fazla kurumu ilgilendirdiği için mümkün olduğu takdirde gelir testiyle görevli
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı personeline karma eğitim verilmesinin, aynı konuda çıkarılan mevzuatın ilgisi nedeniyle diğer kuruma da gönderilmesinin ve koordineli
hazırlanmasının yerinde olacağı, ayrıca gelir testi karar mekanizmasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin de sağlıklı karar
alabilmelerini teminen hizmet içi eğitime tabi tutulması gerektiği değerlendirilmektedir.
3. Ölen sigortalının mirasçılarına, ölüm aylığı
başlangıç tarihine kadar yapılan resen borçlandırma:
Yapılan incelemelerde; ölen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere, bu kişilerin bakmakla yükümlü
olundukları sürenin bitiş tarihi olan sigortalının vefat
tarihi ile ölüm aylığını hak ettikleri süre olan ertesi
ayın ilk gününe kadar arada kalan süre için gelir testi
yaptırmalarının istenildiği, ölüm aylığı bağlanıncaya
kadar sigortalının ölüm tarihinden başlamak üzere
otomatik olarak resen GSS borçlandırılması yapıldığı
anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte bazı illerde kişinin müracaatı üzerine bu borcun tamamının geriye dönük silindiği; bazı
illerde ise (ölüm aylığının hak edildiği zaman olan)
ölen sigortalının vefat tarihini takip eden ay başına
kadarki borcun tahsil edildiği, sonraki günlere ait borcun silindiği; bazı illerde de hiçbir borç silme işlemi
yapılmadığı, maaşın bağlandığı güne kadar olan GSS
prim borcunun tamamının tahsilinin talep edildiği
görülmüştür.
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Bu borcun neden kaynaklandığı araştırıldığında; 5510
Sayılı Kanunda aylık başlangıç tarihleri belirlenirken
müracaat tarihlerinden sonraki ay başının esas alındığı, 5510 Sayılı Kanun hazırlanırken zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasına başlanılmadığı, bu nedenle 2012 yılına kadar böyle bir sorunla karşılaşılmadığı
anlaşılmaktadır.
Oysa hakkaniyet ölçülerine göre düşünüldüğünde,
ölüm aylığı alacak kişilerden böyle bir para alınmasının uygun olmadığı, zira ölenin mirasçılarının kendilerine ölüm aylığı bağlandıktan sonra bu borcun farkına
vardıkları, gelir testi yaptırmak isteseler bile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mevzuat gereği geçmişe dönük gelir testi yapamadıkları, bu durumda resen tescil ile G2 gelir seviyesinden kişilerin
haksız yere borçlandırıldığı, bu konunun sıklıkla şikayet edildiği, eşi yeni vefat etmiş acılı durumdaki dul\
yetimden böyle haksız bir para talep etmenin Kurum
imajına ciddi zarar verdiği düşünülmektedir.
Öneri:
5510 Sayılı Kanunun 35. maddesinde yapılacak değişiklikle; aylık başlangıç tarihine ilişkin yer alan “…
takip eden ay başından itibaren başlar…” ibaresinin
kanundan çıkarılarak;
-

ölüm aylığı başlangıç tarihi için: “…sigortalının
ölüm tarihi”nin,
- “Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı
tarih”in
esas alınmasının,
Veyahut ölüm aylığı bağlanacak kişilerin de 5510 sayılı Kanunun 67/4. maddesi kapsamına alınarak 90
günlük süreden yararlandırılmasının, böylece haksızlıklara sebebiyet vermemek için arada GSS primini
gerektirecek bir boşluk bırakılmamasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
4. Gelir seviyesi G0 kodunda çıkanlara otomatik
olarak provizyon verilmemesi:
Yapılan incelemelerde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan gelir testi sonucunda, gelir
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düzeyi G0 kodunda çıkan kişilerin herhangi bir prim
yatırmaları gerekmediği halde sağlık aktivasyonlarının otomatik olarak açılmadığı, bu durumda olan
kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca şahsen
müracaatları halinde sağlık aktivasyonlarının açıldığı,
böylece gelir seviyesi düşük durumdakilere ikinci bir
işlem yüklenerek gereksiz yere eziyet edildiği anlaşılmaktadır. Oysa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan gelir testi sonuçları otomatik olarak
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Programına aktarılmakta ve kişinin G0 kodunda olduğu
görülebilmektedir.
Bu arada denetim çalışmalarımız devam etmekte
iken yapılan sistem iyileştirmesi sonucu, gelir düzeyi başlangıçtan itibaren G0 (yeşil kartlı) olan kişilerin
daha sonraki gelir testleri sonucunda da gelir düzeyleri G0 çıktığı takdirde sistem tarafından otomatik
olarak provizyon verildiği, ancak gelir düzeyi farklı bir
seviyede iken daha sonradan G0 çıkan kişilerin sağlık
provizyonlarının otomatik olarak verilmediği anlaşılmaktadır.
Öneri:
Genel Sağlık Sigortası Programı veya konuyla ilgili
diğer sistemler üzerinde yapılacak iyileştirme ile önceki gelir seviyesi ne olursa olsun, gelir seviyesi G0
kodunda bulunanların sağlık aktivasyonlarının Sosyal
Güvenlik Kurumuna şahsen müracaata veya ikinci bir
işleme gerek kalınmaksızın sistem tarafından otomatik olarak açılması gerektiği düşünülmektedir.
5. Tebligat sorunu:
Genel sağlık sigortası konusunda yapılan düzenlemelerle; zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasının
başlanıldığı 2012 yılı Ocak Ayından itibaren, herhangi
bir sigortası bulunmayan kişilere resen tescil yapıldığına ve gelir testi yaptırılması gerektiğine dair Sosyal
Güvenlik Kurumunca tebligat gönderilmesi, aynı şekilde örneğin çalışmakta iken işten ayrılan, gelir durumunda veya nüfusunda değişiklik olan kişilere de
gelir testi yaptırması için Sosyal Güvenlik Kurumunca tebligat gönderilmesi gerektiği (Ek-1 tebligatları),
kendilerine tebligat ulaştıktan sonra 1 ay içerisinde
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir
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testi için müracaat etmeyen kişilerin gelir seviyelerinin G3 olan en üst gelir kodundan varsayıldığı ve
buna göre resen borçlandırıldıkları anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemelerde; bazı illerde Ek1 olarak adlandırılan genel sağlık sigortası tesciline ilişkin tebligatların (borçlanma başlamasın diye) hiç gönderilmediği,
bir çok ilde geç gönderildiği, bazı illerde bir sene geçtiği halde halen kendisine tebligat yapılamayan kişiler
olduğu ifade edilmiştir.
Buna ilaveten iller arasında tebligatın gönderilme
şekli konusunda da farklı uygulamalarla karşılaşıldığı,
bazı illerde adi posta yahut iadeli taahhütlü posta ile
gönderim yapılırken bazı illerde tebligat olarak gönderim yapıldığı, bazı illerde ise tebligatların sağlıklı
yapılmadığından şikayet edildiği, özellikle ilçe ve köylerde tebligatların toplu şekilde camilere, kahvehanelere atıldığından ve ilgililere ulaşmadığından yakınıldığı, dolayısıyla tebligat hususunda pek çok sorunla
karşılaşıldığı, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları ile
kendilerine tebligat ulaşmadığını öne süren ve resen
borçlandırılan vatandaşların sık sık karşı karşıya geldikleri görülmüştür.
Öneri:
Genel sağlık sigortası tescil bildirimlerine ilişkin tebligatlar ilgililere ulaştıktan sonra 1 ay içerisinde gereken yapılmadığı takdirde ağır parasal yükümlülükle
karşılaşıldığı, bu nedenle tebligatların doğru şekilde
yapılmasının ve ilgili kişilere ulaştığı tarihin önem taşıdığı, bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen Ek-1 ve Ek-2 tebligatlarının etkin, zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını temin amacıyla
Genel Yazı ile tekit yazışması yapılmasının, belirli bir
süre verilerek tebligatların tamamının bitirilmesinin
talimatlanmasının yerinde olacağı, buna ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumunda diğer bazı servislerde kullanıldığı gibi hızlı bir iletişim için SMS yolu ile de tebligat ve bildirim yapılmasına imkan verecek bir düzenleme yapılmasının işlerin daha sağlıklı yürütülmesine
imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir.
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6. Yabancı uyruklu öğrencilere pozitif ayrımcılık
yapılması:
5510 ve 6486 sayılı kanunlarda yapılan düzenleme
ile; ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, hiçbir şart aranmaksızın ilk kayıt tarihinden
itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olacakları, gelir seviyelerinin G1
kodunda olacağı ve buna göre en alt seviyeden prim
ödeyecekleri hüküm altına alınmış, bu öğrenciler için
yaş sınırı getirilmemiştir.
Oysa kendi vatandaşlarımızdan öğrenci olanların, 25
yaşını geçtikleri takdirde evleninceye kadar aynı hanede kabul edildikleri ailelerinin gelir seviyesine göre
zaman zaman G2 ve G3 gelir kodlarından borçlandırıldığı anlaşılmaktadır.

testi taleplerinin kabul edildiği, uygulamada bunlara gelir testi talep tarihinden geriye dönük GSS prim
borcu çıkarılmadığı görülmektedir.
Oysa diğer sigortalılardan çalışmayan veya prim yatırmayanların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının
gelir testi müracaatları halinde, sigortalının işten ayrıldığı tarih veya prim yatırmadığı tarih esas alınarak
geçmişe dönük GSS prim borcu çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
Zorunlu genel sağlık sigortası kapsamının yönetmelikle genişletildiği, adaletsiz ve eşitliğe aykırı biçimde
prim borcu olan 4/1-b li sigortalı yakınları lehine bir
düzenleme getirildiği, getirilen yeni sistemin suiistimale açık olduğu değerlendirilmektedir.
Öneri:

Burada yabancı uyruklu öğrenciler için pozitif ayrımcılık yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle kendi vatandaşımız olan öğrencilerden, yabancılara nazaran
yüksek prim talep etmenin sosyal devlet ve eşitlik
ilkesiyle bağdaşmadığı düşünülmektedir.
Öneri:
Yabancı uyruklu öğrenciler örneğinde olduğu gibi
kendi vatandaşlarımızdan olan öğrencilere de yaş sınırlaması olmaksızın genel sağlık sigortası primi konusunda pozitif ayrımcılık yapılması amacıyla eşitlik
ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır, kolaylaştırıcı bir
düzenleme yapılması gerektiği, örneğin öğrenim gören vatandaşlarımızın ailelerinin gelir seviyeleri G2
veya G3 kodunda çıkan öğrencilerin öğrencilikleri süresince gelir seviyelerinin G1 kodunda kabul edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
7. 4/1-b’li borçlu sigortalı yakınlarına pozitif
ayrımcılık yapılması:
Yapılan incelemelerde; kanunlarda herhangi bir düzenleme bulunmamasına rağmen Bakanlar Kurulunca çıkarılan 2011/2512 sayılı Yönetmelik ile genel
sağlık sigortalısı kapsamının genişletildiği, söz konusu
Yönetmeliğin 11/3. Maddesine göre 60 günden fazla
prim borcu olan ve yapılandırmaya girmeyen 4/1-b’li
sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gelir
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Yapılacak düzenleme ile genel sağlık sigortasından
yararlanma şartları hususunda bütün sigorta kollarında çalışanların yakınları için eşitlik sağlanması gerektiği, ya borcu bulunan 4/1-b li sigortalıların bakmakla
yükümlü oldukları yakınları için de prim yatırılan süreler esas alınarak geriye dönük GSS prim borcu çıkarılması, yahut diğer sigorta kollarında çalışanların
bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına da primden
bağımsız bireysel gelir testi müracaat hakkı tanınması
hususunun Sosyal Güvenlik Kurumunca yeniden değerlendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.
8. Aynı hane kavramının farklı uygulanması:
5510 sayılı Kanunda, Bakanlar Kurulunca çıkarılan
2011/2512 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kapsamında
Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelikte, bu konuda çıkarılan
diğer Genelge ve Tebliğlerde; gelir testi yapılacak haneden ve aileden ne anlaşılması gerektiği açıkça belirtilmiş, ‘aile’ kavramı, “aynı hane içinde yaşayan eş,
evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük baba” olarak
sınırlandırılmış ve aynı hanede birden fazla aile var
ise her biri için ayrı test öngörülmüştür.
Bu durumda aynı hanede ikamet etseler dahi kanunda belirtilenler dışındaki ikincil düzey yakınların (kardeş, amca, hala, teyze, dayı vb.) ayrı bir gelir testine
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tabi tutulması ve gelir – giderlerinin ayrı bir aile gibi
hesap edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

9. GSS programı ile MOSİP programı arasında
entegrasyon bulunmaması:

Yapılan incelemelerde; vakıflar tarafından gerçekleştirilen gelir testi işlemlerinde, çok farklı uygulamalarla karşılaşılmış, bir kısmının mevzuatın istediği şekilde aile kavramına bağlı kaldığı görülürken çoğunun
her haneyi bir aile olarak kabul ettikleri, ikincil düzey
akrabaları da bu aile içine kattıkları ve her hane için
bir test sonucu çıkardıkları görülmüştür.

Yapılan incelemelerde; Sosyal Güvenlik Kurumunda
genel sağlık sigortası prim tahakkuk ve takipleri için
kullanılan GSS programı ile bunların kaydedildiği muhasebe programı olan MOSİP arasında tam entegrasyon bulunmadığı, prim borçlarının ay bazında net
olarak sistemde takip edilemediği, toplu olarak gösterildiği, bu nedenle genel sağlık sigorta prim borçlularının hangi aya ait ne kadar borcu olduğu sorusuna
net olarak cevap veremeyen GSS servisi çalışanlarının
sıkıntı yaşadıkları ifade edilmektedir.

Bunun sonucu olarak; genel sağlık sigortası primi hesaplamalarında iki farklı sonuç çıktığı, ikincil düzey
akrabanın gelir seviyesi düşük veya geliri yok ise ailenin gelir seviyesini de düşürdüğü, dolayısıyla mevzuata aykırı olarak yapılan gelir testi sonucu düşük prim
ödenmesine neden olunduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan GSS programının MOSİP programı tarafından yapılacak onay aşamasında saatlerce beklediği, altyapının yetersiz olduğu dile getirilmiştir.

Bununla birlikte, vakıf çalışanları ile yapılan görüşmelerde; aynı hanede ikamet eden ikincil düzey akrabaların gelir testinin ayrı hesaplanmasına ve ayrı kaydedilmesine vakıflar tarafından kullanılan BSYHP programının ilk versiyonlarında izin verilmesine rağmen
sonradan geliştirilen versiyonlarında izin verilmediği,
aynı adres olması nedeniyle sistemin hata verdiği ifade edilmiştir.

Öneri:

Öneri:

10. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca
yürütülen gelir testi işlemlerinde uygulama birliği
olmaması:

Gelir testi hesaplamalarında Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen aile kavramına titizlikle riayet edilmesini
temin amacıyla Genel Yazı ile vakıflar ve Genel Sağlık
Sigortası servislerine hatırlatma yapılması gerektiği;
vakıflarca yapılan gelir testi hesaplamalarının yanlış
olduğu ve prim kaybına sebebiyet verildiği kanaati
oluştuğunda, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından aynı hanede yaşayan aileler için yeniden ve
Kanuna uygun şekilde gelir testi yapılmasının ilgili vakıflardan talep edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Buna ilaveten vakıflarca gelir testinde kullanılan
BSYHP programı üzerinde yapılacak iyileştirme ile
aynı hanede ikamet eden aile kavramı dışındaki kişilere, ayrı gelir testi yapılması ve ayrı kayıt yapılabilmesine imkan tanınması gerektiği düşünülmektedir.
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Sistem üzerinde yapılacak iyileştirme ile, GSS programı ile MOSİP programı birbirine entegre hale getirilmeli, genel sağlık sigortası prim borçlularının hangi aya ait ne kadar prim borçlarının bulunduğu GSS
programı üzerinden açıkça görülebilmeli, altyapıda
yapılacak düzeltmeler ile onay aşamasında GSS programında saatlerce beklemeye son verilmelidir.

Yapılan incelemelerde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının gelir tespiti işlemlerini 16.02.2012
tarih ve 2012/7 sayılı “Genel Sağlık Sigortası Gelir
Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar” genelgesine göre
yaptığı, ancak burada da vatandaşların net/brüt maaşları, evlerin, dükkanların, arazilerin/tarlaların, gelir
getirip getirmemesine göre değerlendirilmesi, araçların, traktörlerin rayiç bedellerinin hesaplanması,
kira gelirlerinin hesaplanması, tapuya kayıtlı olmayan
gayrimenkullere ilişkin yapılacak işlemler, fiili olarak kullandığı halde başkasının üzerine kayıtlı ticari/
binek araçlar, orman arazisi üzerinde kurulu gayrimenkuller, farklı illerde olup bildirilmeyen menkul/
gayrimenkuller, aynı hanede oturduğu halde ikametini ayırdığını beyan eden aile fertleri gibi muhtelif
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konularda mevcut genelgelerde bilgiler bulunmadığı
için farklı uygulamalarla karşılaşıldığı ve sorunlar yaşandığı görülmüştür.

11. Vakıflarca gelir testinde kullanılan BSYHP
programı ile Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığı
verileri arasında tam entegrasyon bulunmaması:

Aynı şekilde öğrencilerin yoğun yaşadığı kentlerde
gelir testi işlemlerinde farklı uygulamalarla karşılaşıldığı, öğrenci evlerinde kalanların gelir tespitlerinde
bazen yönetmeliklerde belirtildiği şekliyle başka ilde
bulunan ailesinin gelirleri hesaplanırken, bazen sadece öğrencinin kendisi esas alındığı, bu konuda da
uygulama birliği bulunmadığı görülmektedir.

Yapılan incelemelerde; gelir testi işlemlerini Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Bütünleşik
Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP) adlı programı kullanarak gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Bu
program sayesinde gelir testi için başvuru yapan kişi
veya bu kişiyle aynı hanede yaşayan kişilerin kayıtlı
menkul ve gayrimenkulleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan aldıkları emekli aylığı ve prime esas kazançları gibi gelirleri vakıf personelinin kullandığı program
ekranına yansımaktadır.

Gelir tespiti yapılırken yönetmelik ve genelgelerde
bazı kriterlere yer verildiği, ancak yukarıda belirtildiği
üzere karşılaşılan pek çok detay hususta kriter öngörülmediği için vakıflar arası uygulama birliği bulunmadığı, her il/ilçenin kendine göre kriter geliştirerek
gelir tespitinde farklı uygulama yaptıkları, elde edilen
verilerin puanlanması hususunda bile bazı vakıflarca
excel üzerinde bir puanlama tablosu oluşturularak bu
programın kullanıldığı, bazı vakıflarda ise her kalem
üzerinde manuel olarak puan hesaplaması yapıldığı,
itiraz dilekçesi, itiraza cevap, gelir tespiti başvuru formu, gelir tespiti inceleme formu gibi muhtelif yazışmalarda bile ortak bir dil ve şablon dilekçe örnekleri
kullanılmayıp her vakfın kendi geliştirdiği örneklerin
kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Öneri:
Yönetmelik ve genelgelerde belirtilen gelir testi kriterleri ihtiyaca cevap verecek ve detay bilgileri de içerecek şekilde geliştirilmesi, farklı ve istisnai durumlarla karşılaşıldığında vakıfların kendi başlarına uygulama yapması yerine merkezi birimlerden alacağı
bilgi ve talimat üzerine işlem yapması gerektiği konusunda genel yazı ile bildirim yapılması, ayrıca vakıfların ortak kullanacağı gelir tespiti hesaplama tablosu,
standart itiraz dilekçesi örneği, itiraza cevap örneği,
GSS gelir tespiti başvuru formu, GSS gelir tespiti inceleme formu gibi ihtiyaç duyulan belgelerin vakıflarca
kullanılan BSYHP programına eklenmesi, böylece vakıflar arasında uygulama birliği sağlanması gerektiği,
bu sayede hatalı işlemlerin ve suiistimallerin asgari
seviyeye indirileceği düşünülmektedir.
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Ancak vakıf personeli ile yapılan görüşmelerde; Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinden alınan aylık tutarının yalnızca Emekli Sandığı emeklileri için ekrana
yansıdığı, diğer emekliler için ise tutar bilgisinin “0”
olarak göründüğü, bu kişilerin beyan ettikleri aylık tutarının gelir testinde esas alındığı, ancak bu beyanları
kontrol edecek bir mekanizmanın bulunmadığı ifade
edilmiştir.
Aynı şekilde çalışan sigortalılardan 4/a kapsamında
çalışanlar dışındaki sigortalıların prime esas kazançlarının da BSYHP ekranına yansımadığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu verilerinin sık sık hata verdiği ifade edilmiştir.
Bununla birlikte bazı vakıflarca BSYHP ekranında gelir
testine tabi tutulan kişilerden Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli aylığı yahut prime esas kazancı
“0” çıkan kişilere ilişkin başka bir araştırma yapılmadan beyana göre gelirlerinin yok kabul edildiği ve
buna göre hane gelir seviyelerinin olması gerekenin
altında çıktığı anlaşılmaktadır.
Öneri:
Gerçekleştirilen gelir testi sonuçları Kurumun genel
sağlık sigortası prim gelirlerini doğrudan etkilediği
için gelir tespit işlemini gerçekleştiren vakıflarca kullanılan BSYHP programı ile Sosyal Güvenlik Kurumu
kayıtlarında tutulan sigortalı ve emeklilere ilişkin
prime esas kazanç ve emekli aylık tutarı bilgilerinin
başka bir işleme gerek duyulmaksızın entegre hale
getirilmesinin yerinde olacağı, bu sayede hatalı işlemlerin önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir.
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12. Öğrencilerin ve askere gidenlerin sistem
üzerinden görülememesi:
Yapılan incelemelerde; öğrencilerin öğrenim durumlarının devam edip etmediğinin GSS programı yahut
BSYHP programı üzerinden online olarak görülemediği, bu nedenle öğrenci oldukları bilinmediğinden
pek çok öğrenciye yersiz olarak tebligat yapıldığı ve
bunların resen borçlandırıldıkları, öğrenci belgelerini
Kuruma getirmeleri durumunda bu borcun manuel
olarak silindiği anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde askere giden vatandaşlarımıza da durumu sistem üzerinden görülemediği için resen genel
sağlık sigortası prim borçlanması yapıldığı, askere
başlangıç tarihine ilişkin belge Kuruma getirildiği takdirde manuel olarak bu borcun silindiği görülmektedir.
Öneri:
Milli Savunma Bakanlığı ile YÖK ve/veya üniversitelerle yapılacak protokol neticesinde ilgili kurumlardaki veriler birbirine entegre edilmeli, vatandaşların
askerlik ve öğrencilik durumları GSS sisteminden otomatik olarak görülebilmeli, manuel yapılacak ikinci
bir işleme gerek kalmamalı, bu sayede haksız ve gereksiz uygulamaların önüne geçilmeli, zaman ve personel tasarrufu sağlanmalıdır.
13. Gelir testi yapan Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarının yapısı:
Yapılan incelemelerde; gelir testi yapılması ve gelir
seviyesinin tespiti konusunda Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarının görevlendirildiği, bu vakıflarca verilen karar sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından GSS primi tahakkuk ettirildiği ve sağlık
harcamalarının karşılandığı, dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına devlet bütçesini
doğrudan etkileyen parasal anlamda kritik ve ağır bir
kamu görevi yüklendiği görülmektedir.
Oysa gelir testi yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının kısa süreli yahut süresiz
olarak sözleşmeli statüde istihdam edildiği, il/ilçede
mesai saati gözetilmeksizin yoğun olarak çalıştıkları,
Devletin şefkat elini göstereceği ve sosyal devlet ilke-
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sini gerçekleştireceği parasal değeri yüksek pek çok
kamu hizmeti konusunda görevlerinin bulunduğu,
özlük haklarının ise yaptığı riskli işlere kıyasla yetersiz
olduğu, memur olmamaları nedeniyle yetki konusunda sıkıntılar yaşadıkları, bu nedenlerle çalışanların
motivasyonunda ciddi eksiklikler bulunduğu ve çok
sık personel değiştiği görülmüştür.
Öte yandan gelir testi karar mekanizması olan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin
yapısı, işleyişi, gelir testi, 2022 ve diğer parasal konularda karar mercii olmalarına rağmen eğitim durumlarının yetersizliği, sorumlulukları gibi konularda
sıkıntılar yaşandığı dile getirilmektedir.
Nitekim Anayasa Mahkemesinin 3 Nisan 2013 tarihli
kararında; 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin
9. maddesiyle 2022 sayılı yasada yapılan 2022 maaşlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na
geçişini sağlayan değişikliklerin; Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları‘nın kamu tüzel kişiliğine sahip
olmadıkları ve 2022 Sayılı Kanun gereği verilen bir
kamu hizmetiyle ilgili muhtaçlık kararı alınmasında,
6223 Sayılı Kamu Görevlerine İlişkin Yetki Kanunu
kapsamında bulunmadıklarından anayasaya aykırı
olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmi
Gazete’de yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği, dolayısıyla iptal yürürlüğe girdiğinde 662 Sayılı KHK ile yapılan değişikliklerin geri
alınacağı ve 2022 sayılı yasa kapsamındaki muhtaçlık
kararlarının artık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları tarafından alınamayacağı anlaşılmaktadır.
Yapılan değerlendirmede; gelir testi faaliyetlerinin
parasal açıdan ve sonuçları itibariyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıktan aşağı olmadığı, her
iki uygulamanın da devlet bütçesini doğrudan etkileyen kamu hizmeti olması hasebiyle benzerlik taşıdığı,
bu nedenle gelir testi faaliyetlerinin de 2022 sayılı
yasa kapsamındaki muhtaçlık kararında olduğu gibi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmasının uygun olmadığı düşünülmektedir.
Öneri:
Gelir testi faaliyetlerinin yanlış ve hatalı yapıldığı takdirde devlete getireceği maddi yük, riskli yapısı ve
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kamu hizmeti niteliği göz önüne alındığında, mevcut
haliyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
tarafından yürütülmesinin uygun olmadığı, bunun
yerine gelir testi uygulamasının taşra yapılanması tamamlanmış kamu kurumları olan Sosyal Güvenlik Kurumu yahut Defterdarlık/Mal Müdürlükleri veya Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri bünyesindeki memurlar eliyle yerine getirilmesinin uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
14. Yapılandırma ve isteğe bağlı sağlık sigortası
talepleri:
Yapılan incelemelerde; 1/1/2012 tarihinden itibaren
uygulamaya konulan zorunlu genel sağlık sigortası
hakkında yazılı ve görsel medyada bütün vatandaşların
farkındalığını sağlayacak düzeyde yeterli bilgilendirme
yapılamadığı, bunun yanında bir çok ilde tebligatlar
yapıl(a)madığı, geç yapıldığı veya usulsüz yapıldığı,
buna ilaveten bir çok il ve ilçede gelir testi yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının personel
yetersizliği, hizmet içi eğitim verilmemesi, mevzuatın
geç çıkarılması gibi nedenlerle özellikle ilk dönemlerde
gelir seviyelerinin tespitinde vatandaşların kabul etmedikleri ve isyan derecesinde itiraz ettikleri sonuçlarla resen borçlandırıldıkları anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte GSS prim borcu olan vatandaşların
büyük çoğunluğunun bu borçlarını ödemedikleri/
ödeyemedikleri, sağlık hizmetinden yararlanmadıkları halde kendilerinin borçlandırılmasını anlayamadıkları, kendilerine haksızlık yapıldığı kanaati taşıdıkları,
sistemin değişeceği ve sağlık sigortasının zorunluluktan isteğe bağlı hale geleceği yönünde beklenti içinde
oldukları anlaşılmaktadır.
Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanınca basın
kuruluşlarına yapılan açıklamalara göre Temmuz
2013 itibariyle düşük prim tahakkuk ettirilmesine
rağmen vatandaşların yarıya yakınının (%42) prim
borcunu ödemedikleri görülmektedir.
Öte yandan zorunlu genel sağlık sigortasından şikayetçi olan vatandaşların konuyu internet ortamına
taşıdıkları, pek çok forum oluşturdukları ve zorunlu
genel sağlık sigortasının isteğe bağlı olmasını talep
ettikleri görülmektedir.
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Öneri:
Zorunlu genel sağlık sigortası konusunda yapılan
düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, G0 gelir seviyesindeki eski yeşil kartlıların sağlık sigortası
prim borçlarının devlet tarafından karşılanması uygulamasına devam edilmesi, bunun dışındaki diğer
vatandaşlara isteğe bağlı, sabit ve tek seviyeden prim
tahakkuk ettirilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi,
Bu arada GSS prim borcunu ödeyemeyen vatandaşların geçmişe dönük borçları için af, yapılandırma
yahut taksitlendirme seçeneklerinin sunulmasının bu
konuda sıklıkla ve yüksek tonda şikayet eden dar gelirli vatandaşları rahatlatacağı değerlendirilmektedir.
15. Genel sağlık sigortası prim sisteminin adaletsiz
yapısı:
Yapılan incelemelerde; gelir tespiti sonucu kendisine
prim tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortalılarının,
herhangi bir sağlık hizmeti almadıkları halde prim
ödüyor olmalarını haksızlık olarak değerlendirdikleri,
buna ilaveten aynı sağlık hizmetinden eşit şekilde yararlandırılan ancak farklı gelir seviyesine sahip olan
vatandaşların farklı tutarlarda prim ödemelerinin parası olan için haksızlık olarak algılandığı, bu sistemle
parası olanların cezalandırıldığı, zorunlu GSS uygulamasının sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığı gibi hususlarda yazılı ve görsel medya ile internet ortamında
pek çok şikayet alındığı görülmektedir.
Öte yandan 5510 sayılı Kanunla düzenlenen G0 (60/
c-1), G1, G2 ve G3 gelir seviyelerinin, bu seviyeler
arasındaki katı geçişlerin ve gelir aralığının yüksek
tutulmasının; hakkaniyet, adalet ve eşitlik ilkeleriyle
bağdaşmadığı düşünülmektedir.
Şöyle ki; 1 Temmuz – 31 Aralık 2013 itibariyle aylık
gelir seviyesi 340,50 TL olan kişinin prim borcunu
devlet öderken, gelir seviyesi 341 TL olursa 40,86 TL
prim ödeyecektir. Aynı şekilde geliri 1.021 TL olan da
40,86 TL prim ödeyecek, geliri 1.022 TL olursa 122,
58 TL ödeyecektir. Geliri 2.042 TL olan da 122,58 TL
prim öderken 2.043 TL olması halinde 245,16 TL prim
ödenmesi öngörülmektedir. Burada 341 TL ile 1.021
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TL eşit değerlendirilmekte, aynı şekilde 1.022 TL ile
2.043 TL aynı kefeye konulmakta, bunların 1 TL fazlaları ise yüksek prim ödenmesine yol açmaktadır.
Dolayısıyla kanunla belirlenen gelir seviye aralığının
yüksek tutulmasının ve gelir seviyeleri arası katı geçişlerin adaletsiz bir durum ortaya çıkardığı, bu nedenle vatandaşların bir alt seviyedeki gelir düzeyine
inmek için muhtelif yollara başvurdukları ifade edilmektedir.
Denetim sırasında karşılaşılan bir durumu örnek vermek gerekirse; 30 koyunu olan çiftçinin geliri G1 seviyesinde çıkarken, 31 koyunu olan çiftçinin gelirinin
ise 100 koyunu olan çiftçiyle aynı oranda G2 seviyesinde çıktığı, 31 koyunu olan çiftçinin fazla çıkan 1 koyun yüzünden her ay yaklaşık 90 TL fazla prim ödediği, oysa fazla gelen 1 koyunu kesse yılsonuna kadar 6
koyun kara geçeceği anlaşılmaktadır.
Öneri:
Adaletsizliğin ve suiistimallerin önüne geçilebilmesi
amacıyla katı geçişli ve yüksek aralıklı gelir seviyeleri belirlemek yerine, gelir testi sonucu kişi başına
aylık gelir seviyesinin belirli bir yüzdesinin prim olarak alınması örneğinde olduğu gibi gelirle doğrudan
orantılı bir prim belirlenmesi, yahut primleri devletçe
karşılanan GO gelir seviyesi dışındaki vatandaşlar için
gelirden bağımsız sabit ve eşit bir prim belirlenmesi hususunun yeniden değerlendirilmesinin yerinde
olacağı düşünülmektesir.
16. Özel sağlık sigortalı vatandaşların durumu:
Yapılan incelemelerde; 1/1/2012 tarihinden itibaren
genel sağlık sigortasının Kanun gereği “zorunlu” olarak uygulandığı, dolayısıyla Türkiye’de ikamet eden
herkesin 5510 sayılı Kanunun belirlediği şartlar dahilinde genel sağlık sigortalısı olacakları, bu çerçevede
özel sağlık sigortası yaptırmış olan vatandaşların da
1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık
sigortası kapsamına alındıkları ve gelir tespiti yaptırmalarının istenildiği ve resen tescil edildikleri anlaşılmaktadır.
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Özel sağlık sigortası yaptıran vatandaşların zaten sağlık hizmetlerinden fazlasıyla yararlandıkları, zorunlu
genel sağlık sigortası kapsamına alınmalarının kendilerine ek herhangi bir katkı sağlamadığı, bu nedenle
yeni olarak sağlanan bir hizmet olmamasına rağmen
zorla kendilerinden prim borcu tahakkuk ettirilmesinin vatandaşlar tarafından haksızlık olarak görüldüğü
ve aşırı bir tepkiyle karşılandığı ifade edilmiştir.
Nitekim özel sağlık sigortası yaptıran vatandaşların
genellikle yüksek gelir seviyesinde oldukları, kendilerine G3 gelir koduyla aylık 245 TL GSS prim borcu
tahakkuk ettirildiği, bunun ise yaklaşık olarak yıllık
3.000 TL’ye tekabül ettiği, oysa özel sigorta primlerinin ise bu meblağdan daha az olduğu, sağlık sigortası
almak isteyen vatandaşların bunu neden devletten
almak zorunda olduklarını anlayamadıklarını ifade ettikleri görülmektedir.
Öte yandan zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasıyla özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketlerinin
zor durumda kaldıkları, vatandaşların mecburen zorunlu olan genel sağlık sigortasında kaldıkları, aynı
hizmetler için mükerrer ödeme yapmamak için özel
sağlık sigortalarını genellikle iptal ettikleri yahut yenilemedikleri, oysa özel sağlık sigortacılığının devletin
sırtındaki yükü hafifletebileceği ifade edilmektedir.
Öneri:
Özel sağlık sigortası yaptıran vatandaşların zorunlu
olarak genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilmesi yerine, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrencilerde ve ülkemizde oturma izni bulunan yabancı ülke vatandaşlarında olduğu gibi, istekleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılabilmelerine imkan
sağlanması hususunun yeniden değerlendirilmesinin
yerinde olacağı düşünülmektedir.
17. Sigortalının bakmakla yükümlü olduklarının GSS
ile borçlandırılması:
Yapılan incelemelerde; gelir tespiti yapıldıktan sonra
kişinin sigortalı bir işe girmesi durumunda, bu sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının da sigortalı yakını ve hak sahibi olarak kayda girmesi ve
GSS borcunun sona ermesi gerekirken, “GSS siste-
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minde” ve “bütünleşik programda” haksız yere borç
kaydına devam edildiği, daha sonra durumları fark
edilen kişilerin her defasında GSS prim borçlarının
manuel olarak silindiği ve manuel olarak teker teker
bakmakla yükümlü olunduklarının sisteme girildiği
ifade edilmiştir.
Aynı şekilde 18 yaşını geçen evli olmayan kız çocuklarının da sistem tarafından otomatik olarak resen tescil edildiği ve borçlandırıldığı, şahsi müracaat üzerine
durumun düzeltildiği dile getirilmiştir.
Öneri:
Sistem üzerinde yapılacak iyileştirmeler ve Bütünleşik program ve GSS programı arasında yapılacak entegrasyon neticesinde; gelir seviyesi değişen, işe başlayan, işten ayrılan sigortalı yakınlarının durumlarının
da her defasında teker teker sisteme girmek yerine
otomatik olarak bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değişmesi, böylelikle durumu düzeltilmeyenler
hakkında haksız yere GSS prim borçlandırılması yapılmaması, otomatik olarak GSS prim borcunun durdurulması gerektiği değerlendirilmektedir.
18. G1 gelir seviyesindeki anne babaya hatalı olarak
sağlık hak sahipliği verilmesi:
Yapılan incelemelerde; gelir testi sonucu gelir seviyesi 60/g-1 aralığında çıkan anne ve babanın aynı
zamanda çocuklarından da hak sahibi olmaları durumunda İl/Merkez Müdürlüklerimizde bu konuda
farklı iki uygulamanın olduğu görülmüştür. Bir kısmı
gelir seviyesi G1 olan (1/1/2013-30/06/2013 tarihleri
arası gelir aralığı 326,20 – 978,60 TL olan) bütün anne
ve babaları bakmakla yükümlü olunan kişi olarak kabul ederken, diğer bir kısım yerlerde ise G1 gelir seviyesindeki anne ve babaların tamamı yerine asgari
ücretin net tutarı olan 699,61 TL geliri üst sınır olarak
kabul ettikleri ve bu tutar altında geliri olanları bakmakla yükümlü olunan kişi kabul ettikleri anlaşılmaktadır.
Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce çıkarılan 13/06/2011 tarih
2011/50 sayılı kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları
konulu genelgenin 4.7.5. bendine göre;
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“Genel sağlık sigortalısının her türlü kazanç ve irattan
elde ettiği gelirler toplamının aile içindeki kişi başına
düşen miktarı, yürürlükte bulunan asgari ücretten asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarından daha az olan (01/01/2013 – 30/06/2013 tarihleri
arası 699,61 TL) ana ve babası adına, sağlık yardımı
talep ve taahhüt formunu eksiksiz olarak doldurması
veya aynı bilgileri taşıyan bir dilekçe vermesi halinde,
sağlık hak sahipliği oluşturulacaktır.”
hükmüne istinaden gelir seviyesi 60/g-1 çıkan anne babanın net gelir tutarının bilinmesi gerektiği ortaya
çıkmaktadır.
Burada kafa karıştıran hususun; gelir tespiti yapılırken asgari ücretin brütünün esas alınması, ana babaya çocuklarından hak sahipliği verilmesinde ise asgari
ücretin netinin esas alınmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda pek çok İl/Merkez Müdürlüklerinin çocuklarından hak sahibi olmak isteyen ana babanın gelir seviyesini net olarak görmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yaptığı gelir testi sonuç
belgesinden örnek istedikleri, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarının ise farklı bir kurum oldukları ve böyle bir görevlerinin olmadığı gerekçesiyle bu
belgeleri vermek istemedikleri, bu konuda pek çok
yazışma yapıldığı görülmektedir.
Öneri:
Farklı uygulamaların önüne geçilmesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yaşanan ihtilafların giderilmesi
amacıyla; gelir seviyesi belirleme kıstasları ile çocuklarından hak sahipliği talep edecek ana babanın gelir
seviyesi belirleme kıstaslarının uyumlaştırılması,
Diğer bir ifadeyle her iki durumda da asgari ücretin
netinin yahut brütünün esas alınması, bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca icra işlemleri, prim
yapılandırmaları gibi pek çok alanda kullanılabilecek
olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen gelir seviyesi net tutarının otomatik olarak GSS sisteminde görülmesinin sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.
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19. GSS Servisi çalışanlarının nicelik ve nitelik olarak
arttılrılması:
Yapılan incelemelerde; yeni bir uygulama olması nedeniyle genel sağlık sigortası servislerinin öneminin
tam olarak taşra idarelerince farkına varılamadığı,
sayı ve nitelik bakımından yetersiz personelle bu servis faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, bir çok ilde
GSS servisi personeline bu servisle ilgisi olmayan işlerin de verildiği, GSS eğitimlerine katılan personelin
daha sonra başka birimlerde görevlendirildiği görülmüştür.
Öneri:
GSS servislerine nicelik ve nitelik yönünden gerekli
önem verilmesi, eğitimlere katılan personelin zaruret olmadıkça eğitim aldığı servislerde çalışmalarına
özen gösterilmesi, iş ayrıştırmasının tam yapılarak
her servisin kendi alanıyla ilgili işlerle görevlendirilmesi gerektiği hususu taşra idarecilerine genel bir
yazı ile hatırlatılmalıdır.
20. Gelir testi yapılmadan resen tescil ile G2 gelir
seviyesinde prim borçlandırması yapılması:

sonuçlandırılıncaya kadar resen G2 gelir seviyesine
göre borçlandırılması, gelir testi sonucunda çıkan gelir seviyesine göre mahsuplaşma yapılması öngörülmektedir.
Bununla birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca
çıkarılan 2012/07 nolu genelgenin 1.5. ve 1.6. maddelerinde; müracaat eden kişilerin provizyon bilgilerinin sorgulanması gerektiği, sorgulama sonucu “provizyonu vardır” veya “müstahaktır” bilgisi çıkan kişilere gelir testi yapılamayacağı hükmü bulunmaktadır.
Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bir çok
genel yazısında da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına geçmişe dönük gelir testi yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.
Ancak uygulamada; 60/1-g kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca resen tescil edilmiş kişilerin genellikle kendilerine tebligat ulaşmadan sigortalı bir
işe girdikleri, daha sonra kendilerine borç çıkarılması
üzerine durumdan haberdar oldukları, sigortalı işe
girene kadar olan süre için gelir testi yaptırmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına
gittiklerinde ise kendilerine “provizyonu vardır” bilgisi nedeniyle ve geçmişe yönelik olduğu için gelir testi
yapılamayacağının bildirildiği görülmüştür.

Yapılan incelemelerde;
5510 sayılı Kanunun 80. Maddesinin son fıkralarında:
“… 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir
testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82 nci
maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç
alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu,
aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde
yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.

Aynı durumun ölüm aylığı durumunda da gerçekleştiği, eşi ölen dul kadınların haksız yere resen G2 gelir
seviyesi üzerinden borçlandırıldığı, kendilerine maaş
bağlandığında GSS prim borçlarını da öğrendikleri, sigortalının ölümü ile ölüm aylığını hak ettikleri tarihe
kadarki süre için gelir testi yaptırmaya gittiklerinde
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından aynı
cevabı aldıkları, provizyonları olduğu için geçmişe
yönelik gelir testi yaptıramadıkları ve yüksek seviyeden resen belirlenmiş olan prim borçlarını ödemek
zorunda kaldıkları, bir çok kişinin aynı nedenlerden
dolayı mağdur edildiği görülmektedir.
Öneri:

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Diğer bir anlatımla, Kanunun 60/1-g kapsamında genel sağlık sigortalısı olan kişilerin gelir testi işlemleri
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çıkardığı
2012/07 sayılı genelgenin 1.5 ve 1.6. maddeler ile
mevzuatın uygulanmasına ilişkin Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen diğer genel talimatlar sonucunda; 5510 sayılı kanunun 80. maddesi
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son fıkralarında düzenlenmiş olan (gelir testi sonuçlandırılıncaya kadar kişilerin G2 gelir seviyesinden
resen tescil edilmesi, daha sonra gelir testi sonucuna göre mahsuplaşma yapılması) hükümlerinin uygulanamadığı, çok hızlı işe giriş çıkışların ve durum
değişikliklerinin olduğu bir ortamda sadece provizyon verilmesine göre gelir testi yapılmasının, bunun
öncesine ilişkin gelir testi yapılmamasının pek çok
kişiyi mağdur ettiği, kanunun mahsuplaşma emrinin
yerine getirilemediği görülmekte olup, yapılacak yeni
düzenlemeler sonucunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının müracaat eden kişilerin provizyonu olsa dahi, geriye yönelik gelir testi yapabilmelerine imkan tanınmasının mağduriyetlerin önlenmesi
açısından hayati derecede önem taşıdığı değerlendirilmektedir.
21. Kısmi sigortalı olarak çalışanların resen
borçlandırılması:
Yapılan incelemelerde; 4857 sayılı İş Kanununa göre
kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar, genel sağlık sigortasından yararlanmak için eksik
günlerine ait genel sağlık sigorta primlerini 30 güne
tamamlamakla yükümlü tutulmuşlardır.
Bu nedenle kısmi süreli çalışanların 30 güne kadar
olan eksik günleri GSS programı ile resen tescil edilmekte ve bu şahıslar borçlandırılmakta, bu kişilerden
gelir testi yaptırması istenilmektedir.
Bununla birlikte kısmi süreli sigortalılarda bilgiler GSS
sistemine girilirken prim yatmayan gün sayısı kadar
borçlandırma yapılması gerekirken, sistem tarafından
her ay işe giriş tarihinin kabul edilmediği, sistemin sadece 1 kez eksik gün girişine izin verdiği, diğer aylarda
ilk girilen eksik gün sayısından işlem yaptığı, böylece
hatalı girişlere sebebiyet verildiği ifade edilmiştir.
Öte yandan kısmi sigortalı olup eşi sigortalı olanların
eksik günleri de GSS programı tarafından resen tescil
edilmekte, bu kişiler genel sağlık sigortası primi ile
borçlandırılmaktadır.
Oysa kısmi sigortalı çalışanlardan aynı zamanda eşleri
sigortalı olanların eksik günleri için eşleri üzerinden
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bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sağlıktan
yararlandırılmaları gerekmektedir.
Öneri:
Kısmi süreli sigortalılarda, GSS programında yapılacak iyileştirme neticesinde sistem, sadece prim yatmayan günlerin borçlandırılmasına, kısmi sigortalının
her ay işe giriş ve çıkışlarının tam olarak kaydedilmesine, gün sayısının otomatik olarak sistemde görülmesine uygun hale getirilmelidir.
Öte yandan eşi sigortalı olup kısmi sigortalı çalışanların, çalıştıkları süreden 30 güne kadar olan eksik
günleri, resen GSS primi ile borçlandırılmamalı, bu kişilerin kanuni hakları olan eşleri üzerinden bakmakla
yükümlü olunan kişi kapsamında sağlıktan yararlandırılması sağlanmalıdır.
22. Gelir testi sonuçlarının bildirildiği tebligatlarda
itiraz süresine yer verilmemesi:
Yapılan incelemelerde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan gelir testleri sonuçlarının
ilgili kişilere bildirme yükümlülüğünün yönetmeliklerle Sosyal Güvenlik Kurumuna verildiği, taşrada
gerçekleştirilen Ek:2 bildirimlerinin pek çoğunda gelir
testi yapılan kişiye tebligat kendisine ulaştıktan sonra
15 gün içerisinde itiraz hakkı olduğunun bildirilmediği, bu nedenle gelir testi sonucuna itiraz etmek isteyen vatandaşların itiraz süresini geçirdikten sonra
vakıflara müracaat ettikleri, vakıflar tarafından ise zamanında müracaat edilmemesi nedeniyle itirazların
kabul edilmediği, böylece pek çok vatandaşın mağdur edildiği ifade edilmiştir.
Bununla birlikte bazı illerde gelir testi sonuçlarının
bildirildiği Ek:2 tebligatlarında 15 günlük itiraz sürelerine yer verildiği, ancak bazı vakıflar tarafından bu
sürelere uymayan vatandaşların müracaatlarının da
kabul edildiği, bu durumda da iki Kurum arasında sıkıntı yaşandığı dile getirilmiştir.
Öneri:
Gelir testi sonuçlarının ilgililere tebliğ edildiği bildirimlerde mutlaka ilgililere 15 gün içerisinde gelir se-
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viyesine ilişkin çıkan sonuç için gelir testi yapan vakıflara dilekçe ile itiraz etme haklarının bulunduğu,
itiraz sürelerini geçirenlerin itiraz dilekçelerinin mevzuat gereği kabul görmeyeceği bilgisine de yer verilmeli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla
itiraz sürelerine riayet etmeleri gerektiği hususunda
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına hatırlatma yapılmalıdır.
IV- GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yapılan incelemeler sonucunda, 2012 yılı Ocak Ayından itibaren uygulamaya başlanılan zorunlu genel
sağlık sigortası konusunda vatandaşların yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları, gelir testi faaliyetlerini gerçekleştiren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları çalışanları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Sağlık Sigortası servis çalışanlarının nicelik ve nitelik
açısından takviyeye ihtiyaçları olduğu, hizmet içi eğitimlerinin yetersiz olduğu, resen borçlandırılan pek
çok kişiye zamanında/usulünce yahut hiç tebligat
yapılamadığı, kullanılan programlardan, mevzuattan
ve uygulama hatalarından kaynaklanan nedenlerle
şikayete sebebiyet verildiği, Kurumlar arasında ve
gelir testiyle görevli vakıflar arasında bile uygulama
farklılıklarına rastlanıldığı, vakıfların yapısı göz önüne
alındığında vakıflara parasal boyutu yüksek sonuçlar
doğuran kamu hizmetinde kritik görevler yaptırılmasın tartışmalı olduğu, zorunlu genel sağlık sigortasının
vatandaşlar tarafından genellikle kabul görmediği ve
isteğe bağlı olması yönünde yoğun talep ve şikayetlerde bulunulduğu, genel sağlık sigortası prim dilimlerinin ve katı geçişlerin adaletsiz bir yapıda olduğu,
gelir testi faaliyetlerinde zaman zaman hatalı işlemler yapıldığı ve yapılan işlemlerin kontrol ortamının
yetersiz olduğu, personel eksikliği ve iş yoğunluğu
nedeniyle bu konuda verimli olunamadığı görülmüş,
tespit edilen sorunların çözümüne ilişkin ilgili şahıs,
kurum ve kuruluşlarla görüşülerek ortak öneriler geliştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunda bu konu için yeterli sayıda personel görevlendirilememesine ve hizmet içi
eğitim verilememesine rağmen mevcut çalışanların
iyi niyetle ve üstün bir performansla çalıştıkları görülmüştür.
Hak sahiplerine zamanında ve kaliteli hizmet götürülmesi, onların memnuniyetlerinin sağlanması, bu
arada kamu gelir gider dengesine zarar vermeden
taşrada gerçekleştirilen gelir testi faaliyetlerinin etkin
ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla İç Denetçiliğimizce tespit edilen sorunların çözümü kapsamında önerilerimizin değerlendirilmesi, bu çerçevede özellikle personel yönünden planlama ve takviye
yapılması, Kurum içi ve ilgili Kurumlar arası hizmet
içi eğitim verilmesi, sorun çıkan konularda mevzuat
güncellemesi ve sistem iyileştirmeleri yapılması, bu
arada zorunlu sağlık sigortası sisteminin isteğe bağlı hale getirilip getirilemeyeceği hususunun yeniden
gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, kısmen yaşanan aksaklıklara rağmen Sosyal Güvenlik Kurumunca geliştirilen GSS
programı ile vakıflarca kullanılan Bütünleşik programın (BSYHP), ilk defa uygulamaya başlanılan gelir
testi faaliyetleri için genel itibariyle yeterli düzeyde,
titiz ve güzel bir çalışma ürünü olduğu, vakıflarda ve
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2B YASASI
BEKLENTİLERİ
KARŞILADI MI?

Bir ülkede uygulanan normlar (kurallar) içinde uygulanma esası ve yaptırım gücü bakımından en üst
norm bilindiği üzere anayasadır. Bizim ülkemizde bu
kural geçerlidir. Ancak, görülmektedir ki en temel
hukuki haklar ve kurallar dahi bazen anayasalarda
düzenlenmemektedir. Bu durum hukuk düzeninin,
devlet ve toplum geleneğinin yerleştiği yani köklü bir
geçmişe sahip ülkeler açısından sorun olmamakla beraber bu niteliklere sahip olmayan ülkeler açısından
sorunlar oluşmakta ve dolayısıyla gerek kurumların,
gerekse bireylerin enerjileri bazen anlamsızda olabilen kısır döngülerin etrafında lüzumsuz yere harcanabilmektedir.
Bu durumu ülkemizde şu an yürürlükte olan
18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı 1982 Anayasasında
da görebiliriz. Ülkemiz yüzölçümünün % 27,7’ si ormanlardan (21,7 milyon hektar)1 oluşmasına rağmen
Anayasamızda ormanlarla ilgili pek fazla hüküm bulunmamaktadır. Hatta ormanın tanımı dahi yer almamaktadır.
31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun
1 inci maddesinde; “Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle
birlikte orman sayılır.” demek suretiyle ormanın tanımını yapılmış ve maddenin devamında orman sayılmayan yerler belirtilmiştir.
6831 sayılı Orman Kanunu 1 inci maddesinde ormanın ne olduğunu belirtildikten sonra hemen akabinde
2 nci maddede orman sınırları dışına çıkarma düzenlenmiştir.
Buna göre; “Orman sayılan yerlerden:
1

Serdar TORUN
Maliye Uzmanı, Maliye Bakanlığı
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
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http://www.ormansu.gov.tr/osb/haberduyuru/guncelhaber/13-01-09/Orman_ve_Su_%C4%B0%C5%9Fleri_
Bakan%C4%B1_Prof_Dr_Veysel_Ero%C4%9Flu_Bakanl%
C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n_2012_Faaliyetlerini_
ve_2013_Hedeflerini_De%C4%9Ferlendirdi.aspx?sflang=tr
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A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla,
orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım
alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde
bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu
tespit edilen yerler,
B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş
yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik,
fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi
çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit
edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının
toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,
Orman sınırları dışına çıkartılır.
Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete
ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme
müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi
orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin
tashih ve tescil işlemi yapılır.
Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle
daraltma yapılamaz. …”
31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin (tarım
alanları, hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu
tespit edilen araziler ve yerleşim alanları), orman sınırları dışına çıkartılma işlemi 6831 sayılı Orman Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ‘B’ bendinde düzenlendiği için bu taşınmazlara 2/B taşınmazları
(2B, 2/B alanları, 2/B arazileri) denilmekte ve kamuoyunda da bu şekilde bilinmektedir.
Aslında, orman sınırları dışına çıkarma işlemi 2 nci
maddeden de anlaşıldığı üzere fiili durum ile hukuki durumu uyumlaştırma işlemidir. Zira bu yerler
hukuken orman statüsünde olsa dahi fiiliyatta uzun
zamandır tarımsal amaçlı vs. kullanılan yerler olmuşlardır.
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Orman Kanununun 1 inci maddesinde ormanların tanımı yapılmakla beraber bu alanların yani ormanların
zeminde nereler olduğunun belirlenmesi için orman
kadastrolarının yapılması gerekmektedir.
Ancak, ülkemizde ormanların sınırlandırılması işlemlerine 6831 sayılı Orman Kanununun yürürlükten
kaldırdığı 08/02/1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman
Kanunu ile başlanılmış ise de bugün dahi ormanların
kadastro ve tescil işlemleri tamamlanamamıştır.2
Ormanların kadastrolarının zamanında yapılamaması, yapılan kadastro çalışmalarında oluşan anlaşmazlıklar ve hatalar ile fiili durumun hukuki duruma uymaması vs. sebeplerle ortaya birçok uyuşmazlıklar ve
boşluklar çıkmıştır.
Bu nedenle, gerek 1961 anayasasında gerekse 1982
anayasasında yer alan hükümlere istinaden orman sınırları dışına çıkarma işlemi ile çıkarılan taşınmazların
tasarrufuna yönelik düzenlemeler getirilmiştir.
Bu düzenlemelerin kapsamının dar olması, şartlarının ağır olması ve bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle geniş çerçevede
uygulama imkanı olmadığı için sorunların çözümü
sağlanamamıştır.
Bunun üzerine, 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin
Satışı Hakkında Kanun çıkarılmış ve 26/04/2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
6292 sayılı Kanunun isminden de görüleceği üzere
Kanunda genel olarak üç husus düzenlenmiştir. Bunlardan Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Değerlendirilmesi (2/B taşınmazlarının değerlendirilmesi) ile ilgili kısımda da;
-

Kullanıcılara doğrudan satış (6. Madde),
Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı ge-

2

Karaca, Mükremin, 2/B Sorunu ve 6292 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler, Uzman Bakış Dergisi 1. Yıl, 1. Sayı.
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rekçesiyle tapuları iptal edilenlere iade (7. Madde),
- Proje alanları (8. Madde),
Düzenlenmiştir.
Bu düzenlemelerden en önemlisi; taşınmaz sayısının
çokluğu, bedel ödemek gerekmesi vs. nedenlerle kullanıcılara doğrudan satış işlemleridir.
Söz konusu Kanundan beklentilerde farklı olmuştur:
Devlet yönetimi açısından; mülkiyet sorunları çözümlenerek vatandaşların yıllardır tapusuz olarak kullandıkları taşınmazlarda tapu sahibi olması, 2/B alanlarında kalması nedeniyle tapuları iptal edilenlerin
mağduriyetleri giderilerek tapularının bedelsiz olarak
iade edilmesi, fiili durumun hukuki zemine kavuşturulması böylece vatandaşla Devlet arasındaki davalara son verilmesi, gecekondu ve kentsel dönüşüm projeleri yapılarak çarpık ve plansız yerleşimlerin düzenlenmesi ayrıca, yapılacak satış işlemleri sonucunda
elde edilen gelirlerden; afet riski altındaki alanların
dönüştürülmesi, nakledilecek orman köylülerine ait
taşınmazların kamulaştırılması, orman köylülerinin
kalkınmalarının desteklenmesi, orman sınırları dışına
çıkarılan alanların en az iki katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisi amaçlanmıştır.3
Bu taşınmazlarda kullanıcı olan vatandaşlar açısından; dedelerinin hatta bazı kişiler için dedelerinin de
dedelerinin, özetle atalarının öteden beri kullandıkları bazıları açısından para vererek satın aldıkları, ihya
ederek kullanıma uygun hale getirdikleri taşınmazları
şimdi parasını vererek tekrar satın almak durumuyla
karşılaşmamak ve bedelsiz yada düşük bir bedelle satın almak amaçlanmıştır.
2/B taşınmazlarının satışından herhangi bir yararı olmayan bazı vatandaşlar açısından; Bu taşınmazların
kullanıcıları buraları işgal ederek yıllarca kullandıkları
yetmiyormuş gibi bir de şimdi ucuza alacaklar anlayışıyla Devletin kendilerine de uygun yerlerde (sahil
kenarında) ucuza yer satması amaçlanmıştır.
3

2/B Başvuru Kılavuzu, Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel
Müdürlüğü)
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2/B taşınmazlarının satışı ile ilgisi olmayan belki de
2/B taşınmazlarını dahi ilk kez duyan ancak sayılarının oldukça çok olduğuna inandığım bazı vatandaşlar
açısından ise burada bir uyuşmazlık varsa çözülsün,
satılması gerekiyorsa satılsın, bedelsiz verilmesi gerekiyorsa bedelsiz verilsin şeklinde düşünülmektedir.
Bu amaçlar da dikkate alınarak 6292 sayılı Kanunda
dengeler gözetilmeye çalışılmış ve kullanıcılara (ve/
veya muhdesat sahiplerine) bu taşınmazları rayiç bedelin % 50 si (tarımsal nitelikli taşınmazlar açısından)
üzerinden, ayrıca peşin ödeme halinde % 20 indirimli
olarak, 6 yıla kadar taksit imkanı ile satın alma fırsatı
vs. avantajlar sağlanmıştır.
6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenen
kullanıcılara doğrudan satış iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi; 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4
üncü maddesi gereğince güncelleme veya kullanım
kadastrosu çalışmaları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşenlerin satış işlemleri, İkincisi ise
güncelleme veya kullanım kadastrosu çalışmaları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesinleşenlerin satış işlemleridir. Birinciler açısından Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay olarak belirlenen başvuru süresi iki kez uzatılmış ve 26/02/2013
tarihinde sona ermiştir. İkinciler açısından kadastro
çalışmalarının kesinleşme tarihinden itibaren 8 ay
olarak belirlenen (daha sonra 2 ay uzatılarak 10 ay
olan) başvuru süreleri kesinleşme tarihine göre devam edenler olabilmektedir.
3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4 üncü maddesi
gereğince güncelleme veya kullanım kadastrosu çalışmaları tamamlanarak Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) teslim edilen 591.631 adet 2/B
taşınmazı bulunmaktadır.
Toplam başvuru sayısı 649.484 dür. Bunlardan 599.332
kişi satın alma başvurusu, 50.152 kişi ise iade başvurusu yapmıştır. (Toplam başvuru oranı % 81,05 dir.)
Satın alma başvurularından; yaklaşık 115.000 adeti
ilgili taşınmazların özel kanunlar kapsamında kalması, proje alanlarında kalması vs. hususlarından dolayı
satılamaması nedeniyle yaklaşık 485.000 adeti satışa
konu edilebilecektir.
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İade başvurularının sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında taşınmazların iadesine başlanılmıştır.
Satın alma başvurusu yapan kişilerin hak sahipliği değerlendirilerek hak sahibi olduğu belirlenen kişilere
satın alma tebligatı gönderme işlemleri büyük oranda tamamlanmıştır.
Söz konusu tebligatta ki bu tebligat, 6292 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren ve 04/07/2012 tarihli
ve 28343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 345 sıra
sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde (Ek-4/A) düzenlenmiştir, İdarece yapılan yazılı tebligat tarihinden
itibaren hak sahiplerine üç ay ödeme süresi öngörüldüğünden hak sahipleri ödeme sürelerinin sonunu
bekleyebilmektedir. Bu üç aylık ödeme süresi Kanunla belirlenmiştir. İdare taşınmazların bulunduğu yere
göre Defterdarlıkları veya Malmüdürlüklerini ifade
etmektedir.
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232.002 hak sahibine ise satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu satışların 174.142 adeti peşin, 54.533 adeti
taksitli ve 3.327 adeti ise yarısı peşin olarak gerçekleşmiştir.
Satışı yapılan taşınmazların toplam rayiç bedeli 3.355.978.955 TL ve toplam satış bedeli
1.621.060.909 TL’ dir. Satışı yapılan taşınmazlardan
toplam 799.793.227 TL tahsil edilmiştir.
2/B taşınmazlarının kadastro işlemleri, değerlendirme işlemleri, tebliğ işlemleri, satış ve tahsilat işlemleri devam etmektedir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen
rakamlar sürekli değişmekte ve değişecektir. Ancak,
söz konusu rakamlar dikkate alındığında sürecin
planlanan beklentiler doğrultusunda ilerlediği görülmektedir.
Şunu da belirtmek gerekir ki hem işlemleri devam
eden taşınmazlar hem de kadastrosu daha sonra yapılan ve yapılacak taşınmazlar nedeniyle 2/B konusu
kamuoyunun gündemini bir süre daha meşgul edeceğe benziyor. Sonuçların, her zaman için milletin faydasına olmasını temenni ederiz.
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DOĞRUL!
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Gün geçtikçe dünyadaki farklı konu ve olaylardaki
belirsizlik ve kırılganlıklar artmakta. Belirsizlik ve kırılganlığı artıran pekçok faktör sayılabilir. Bunlardan
bazı kritik olanlarını hatırlarsak, hızla büyüyen pazarlar ve ülkelerin karşılıklı rekabet strateji ve taktikleri,
birbiriyle etkileşimde beklenmedik sürprizler yaratan
sosyal medya ağları, artan ürün ve hizmet problemleri ve buna bağlı şirketlerin ürün geri çağırma ve
yönetilmesi zorlaşan itibar riskleri, değişen iklim ve
hava koşullarına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı ile
başgösteren arz sıkıntıları ve talep dalgalanmaları,
finansal pazarlar ve küresel tedarik zincirlerinin birbirlerine daha sıkı kenetlenmiş olmaları vb. Bütün
bu olay ve gelişmelerdeki ortak temel unsur, oluşacak olayların etkisinin ciddi boyutlara kısa zamanda
ulaşabilmesi, ancak ne yazıktır ki, olayların oluşma
ihtimallerinin çok düşük olarak algılanması. Böyle bir
algı bizleri eylemsiz kılmakta, aldırmaz ve hakikati göremez hale getirmekte. Bu tip düşük ihtimalli-yüksek
etkili olay algıları risk yönetim alanında siyah kuğu
olarak adlandırılıyor. Özellikle dünyada son 4-5 yıla
bakılırsa, ihtimali düşük gibi algılanan pek çok siyah
kuğunun (finansal çöküşler, salgın hastalıklar, tsunami ve depremler, sosyal protestolar vb.) art arda göklerde havalandığı ve bir sürü misali çeşitli birey, kurum, topluluk ve devletleri etkilediği gözden kaçmaz.
Acaba anlamadığımız, anlam veremediğimiz birşeyler
mi oluyor? Dünya gerçekten çok karmaşık hale geldi
de acaba bizim akıl ve gönlümüz mü bu karmaşıklığı anlamaya, algılamaya ve yorumlamaya yetmiyor?
Dünyanın her açıdan birbiriyle yakinen etkileşen, dinamik olarak değişen ve evrilen, sonuçlarını önceden
tahmin edemeyeceğimiz yollara ve yönlere doğru gittiği aşikar. Peki, bu yol ve yönlere doğru hareket eden
bir dünyayı basite indirgenmiş algılarla yönetmek ve
anlamak istemek ne kadar doğru?
Teknolojinin ilerlemesi ve hayatın hızlı akmasıyla, insanoğlunun algılarında günden güne açılma ve yük-
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selme beklerken, günümüz bireyi bilgi karmaşasında,
boğulma düzeyine hızla inip yukarılara çıkmak için
çaba gösteren bir varlık olmuştur. Bu şartlarda, algıların insanı yanlış kararlar almaya sevketmesi doğaldır. Mesele, olası algı hatalarının farkında olmak ve
değişen ortam ve çevre şartlarında akıllı risk alarak
gelişmektir. Bu kolay değil, ama zor hiç degil! Yeter ki,
doğru yerden başlayalım.
Böyle bir dünyada ayakta kalmak ve mücadele etmek için riskleri doğru algılamak ve akıllı risk almaya
mecburuz. Bu amaçla geliştirdiğim Risk Zekası teorimi Nisan 2013’te ABD’de Taylor and Francis tarafından yayımlanan Risk Intelligent Supply Chains:
How Leading Turkish Companies Thrive in the Age
of Fragility (Risk Zekası Yüksek Tedarik Zincirleri: Lider Türk Şirketleri Kırılganlık Çağında Nasıl Büyüyüp
Gelişiyorlar) adlı kitabımda dünyayla paylaştım. Bu
kitapta aynı zamanda risk zekası yüksek küresel tedarik zincirlerinin işleyişlerindeki temel strateji ve operasyonel nüanslar üstünde durdum. Risk Zekasını en
yalın şekliyle geliştirdiğim Boğaziçi Cambazı adlı bir
metaforumla özetlemek isterim. Detaylar için kitabın
okunması ve üstünde düşünülmesi olmazsa olmazdır.
Bu metafor, risk zekası için bireylerde ve kurumlarda
olması gereken dört temel rolü ve davranışsal boyutu
açıklayan I-Quartet Modeli üstüne kurulmuştur. Tasarladığım I-Quartet modelindeki rollerin ana fikirlerini ve Prof. Dr. Yankı Yazgan tarafından resmedilmiş
hallerini şöyle sıralayabiliriz.

sonraki adımlarda oluşabilecek değişiklikleri (cambazın ipinin gerginliği, rüzgarın şiddeti ve yönü, kendi
psikolojik durumu gibi) öngörebilme.

Improviser (Doğaçlayıcı): Eldeki olanaklardan en iyi
şekilde yararlanmanın yollarını arayıp bularak, dayanıklılığı, esnekliği ve direnci arttırabilme.

Ingenious (Marifetli): Riskleri akıllıca alırken işin keyfini çıkartmanın fırsatlarını da yaratabilme.

Integrator (Bütünleyici): Bütün yeti, kabiliyet ve tecrübelerini iç ve dış koşulların gereklerine göre akışın
mükemmel olması sağlayacak şekilde kullanma.

Inquirer (İrdeleyici): Hatalardan, atlatılmış tehlikelerden ve ramak kala olaylardan öğrenmeye açık olma,
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Bu dört rolü hem doğru zaman ve mekanda hem de
doğru şekilde üstlenerek hayata geçirebilen birey ve
kurumların risk zekaları yükselecektir. Belirsiz ve kırılgan dünyada ayakta kalıp, ön saflara doğru hızla
ilerlemek, düşünce tez doğrulmak, ancak risk zekasını artırarak mümkün olacaktır. O halde kolları sıvayıp
bugün harekete geçelim!
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► İÇ DENETÇİ KADROLARINA DOĞRUDAN ATANMA İLE
İLGİLİ 5018 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR
Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31.12.2014 tarihine kadar doğrudan atanmayı ve bazı teknik unvanlardan
doğrudan sertifika eğitimlerine katılmayı öngören ve 5018
sayılı Kanuna eklenen geçici 21 inci madde, 18.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Geçici 21 inci maddeye, aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

► 2012 YILI İÇ DENETIM GENEL RAPORU TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR
2012 Yılı İç Denetim Genel Raporu Taslağı hazırlanarak
görüşe açılmıştır. Taslağın idare iç denetim faaliyetleri ile
eğitim faaliyetlerine ilişkin bölümlerine www.idkk.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.
► ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TOPLANTISINDA İÇ DENETİM SUNUMU

Anılan geçici maddenin;
-5 inci fıkrasındaki “İdarelerin ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak bu fıkrada sayılan unvanlar dışında ilave
unvanlar belirlemeye, mühendislere ilişkin olarak lisans
mezuniyetine göre bölüm şartı getirmeye İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkilidir” ile
-6 ncı fıkrasındaki “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemeye ve tereddütleri gidermeye İç
Denetim Koordinasyon Kurulu yetkilidir”
hükümleri uyarınca Kurul, 5018 sayılı Kanunun Geçici 21
inci Maddesinin uygulanmasına yönelik Esas ve Usulleri
belirlemiş ve buna ilişkin Kurul Kararı, 24 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
► TASLAK KAMU İÇ DENETİM REHBERİ GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR
Kamu İç Denetim Rehberinin güncellenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış, Taslak Rehbere, gelen İç Denetim
Birimlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda son
şekli verilecek ve İç Denetim Otomasyon Yazılımı (İçDen)
kullanılmaya başlanılmadan önce yürürlüğe konulacaktır.
Taslak Rehberin yürürlüğe girmesiyle;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mevcut „Kamu İç Denetim Rehberi”,
Mevcut „Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi”,
Mevcut „Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme
Rehberi”,
Mevcut „Kamu İç Denetim Raporlama Standartları”,
Mevcut „Kamu İç Denetimi Terimler Sözlüğü”
yürürlükten kaldırılacaktır.

► 6 MAYIS - 7 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA
ANTALYA’DA İÇ DENETÇİ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ
Eğitime ilişkin sunum ve fotoğraflara www.idkk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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216. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı 09.09.2013 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA
ve Türkiye’nin tüm üniversite rektörleri (175 rektör) katılmışlardır.
Toplantıda İDKK Başkanı İ. İlhan HATİPOĞLU “iç denetim”
konulu bir sunum yapmıştır.
Sunumda; iç denetimin tanımı, iç denetçilerin görevleri,
iç denetimin başarısında üst yöneticilerin desteğinin önemi, iç denetçilerin soruşturmacı olarak görev yapamayacakları, üniversitenin tüm faaliyetlerinin iç denetime tabi
olduğu, boş kadroların doldurulması halinde iç denetimin
güçleneceği, özellikle vurgulanmıştır.
► MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
KİDDER Genel Sekreteri Murat Yeğenoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Fatih Sezer, Halil İbrahim Abanoz, ve Süleyman Keloğlu, 20.06.2013 tarihinde Mahalli İdareler Genel
Müdürü Sayın Ömer DOĞANAY’ı ziyaret etmişlerdir.
Ziyaret esnasında mahalli idarelerdeki iç denetim ve 6360
Sayılı Kanun sonrası il özel idarelerindeki iç denetçilerin
durumu ilgili aşağıdaki hususlar görüşülmüştür.
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Sayın Genel Müdür, denetimin -daha ziyade- etkin şekilde
yapılmasının kendini göstereceğini, farkındalığın sağlanan
katkı ile ortaya konulabileceğini belirtmiştir.
Buna mukabil, denetimle ilgili iç denetçilerin ürettikleri işe
ve kurumların üst yöneticilerine bakan yönü olmak üzere
konunun iki ayağı olduğu, üst yöneticinin iç denetimi sahiplendiği kurumlarda çok daha etkin denetim yapılabildiği belirtilmiştir.
TBMM Başkanlığı Ziyareti
6360 Sayılı Kanun sonrası il özel idarelerdeki iç denetçilerin durumu ile ilgili;
İl özel idarelerindeki iç denetçilerin durumlarının belirsiz
olduğu, iç denetçi olarak büyük şehir belediyelerine doğrudan atanamama ihtimallerinin olduğu,
İl özel idarelerinde çalışan bir kısım iç denetçilerin (halen
büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki iç denetçiler) ilçe
belediyelerine atanmaları durumunda özlük açısından kayıplarının olacağı,
Büyükşehir belediye yasasının çıkma sürecinde İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından, özel idarelerdeki mevcut
iç denetçilerin büyükşehir belediyelerine, iç denetçi olarak, doğrudan atanmaları hususunda yasaya hüküm konulması talebinde bulunulduğu, bu talebe mukabil zamanın
Mahalli İdareler Genel Müdürü’nün ‘bu devir için yasaya
hüküm koymaya gerek olmadığı, bu hususun çıkarılacak
bir genelge ile çözülebileceğini,’ belirtmiş olduğu ifade
edilerek, il özel idarelerindeki iç denetçilerin, büyükşehir
belediyelerine iç denetçi olarak doğrudan intikal ettirilmesi gerektiği hususu dile getirilmiştir.
Sayın Genel Müdür; mevcut büyükşehir belediyelerinde yeterince kadronun olduğunu, dolayısıyla iç denetçilerin büyükşehir belediyelerine atanmaları hususunda bir sorun olmaması
gerektiğini, yine de bu konuda gerekenleri yapacaklarını,
mezkur iç denetçileri mağdur etmeyeceklerini, belirterek konuyu not almış, ayrıca konu ile ilgili birime talimat vermiştir.
Mahalli idarelerle ilgili iç denetçilerin genel sorunları ile ilgili;
Mahalli idarelerdeki -özellikle belediyelerdeki- iç denetimin ve/veya iç denetçilerin; bir kısım belediyelerde denetim programlarının onaylanmaması, bazılarında belediye
başkanının danışmanı gibi çalışmakta olduğu, belediye
başkanının tavrının iç denetim için son derece önemli olduğu gibi hususlar belirtilerek, merkezden mahalli idarelerdeki iç denetime destek verilmesi talep edilmiştir.
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KİDDER Yönetim Kurulu Başkanı ve TBMM İç Denetim Birimi
Başkanı Faruk UYSAL, Yönetim Kurulu Üyeleri Hazine Müsteşarlığı İç Denetim Birimi Başkanı Fatih SEZER, Milli Eğitim
Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Nihat AKBULUT, Türkiye
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İç Denetçisi Erhan ARICI ve
Denetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
İç Denetçisi Aynur KAYIŞ, 27 Ağustos 2013 tarihinde, TBMM
Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK ve TBMM Genel Sekreteri Sayın
Dr. İrfan NEZİROĞLU’na nezaket ziyaretinde bulundular.

Samimi bir ortamda ağırlanan derneğimiz temsilcileri, Meclis
Başkanımız Sayın Cemil Çiçek’e, kamuda iç denetimin durumu ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları hakkında Sayın Başkanın
yardımlarını esirgememesi konusunda talepte bulunmuştur.
Yeni bir denetim anlayışı gerekli
İç denetçiler ile müfettişler arasında görev çakışması yaşanıp yaşanmadığını, böyle bir durum ortaya çıkması durumunda bunu çözecek bir mekanizma veya merci olup
olmadığı hususunda bilgi isteyen Sayın Meclis Başkanımız,
“Kamu yönetimi açısından yeni bir denetim anlayışı gerekli
ve Meclis Başkanı olarak sizlere gereken desteği vermeye
hazırım,” diyerek, iç denetimle gelen yeni denetim anlayışının önemine özellikle vurgu yapmıştır.
Ayrıca, KİDDER ve TİDE işbirliği ile Kasım ayı sonunda düzenlenmesi planlanan 2. Kamu İç Denetim Konferansının, ken-
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dilerinin himayelerinde ve TBMM tesislerinde düzenlenmesi konusuna prensip olarak olumlu yaklaştığını belirtmiştir.
TBMM Genel Sekreterini de ziyaret eden dernek temsilcilerimiz, Genel Sekreter Sayın Dr. İrfan NEZİROĞLU tarafından da çok sıcak bir ortamda ağırlanmıştır. Yeni yönetimi
tebrik eden Sayın NEZİROĞLU, Kamuda yaşanan birçok sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını, bu bakımdan
Meclis bürokrasisi olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile işbirliğine önem verdiklerini belirtmiş, iç denetim konusunda da gerekli işbirliğine ve her türlü yardıma açık olduklarını ifade etmişlerdir.

lere ve Mali Hizmetler Uzmanlarına büyük görev düştüğü
belirtildi.
Kamuda iç kontrol sistemi uygulamalarının ne durumda
olduğunu ölçecek bir İç Kontrol Uyum Endeksi belirlenip,
bunun Kamuoyu ile paylaşılabileceği belirtildi.
Karşılıklı işbirliği ve güven duygusunun pekiştirildiği ziyaret
iki derneğin önümüzdeki dönemde ortak çalışmalar yapması temennisi ile son buldu.
► TİDE AKADEMİK FORUM 2014’ DE BİLDİRİ SUNMAK
ÜZERE DAVET EDİYOR
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi
akademisyen ve uygulamacıları 9 Mayıs 2014 tarihinde
Galatasaray Üniversitesi’nin Ortaköy’de bulunan Konferans salonunda yapılacak olan MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN
AKADEMİK GELECEĞİ; Araştırma, Eğitim, Kariyer temalı Akademik Forum 2014 de bildiri sunmak üzere davet ediyor.
► XVII. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ, 11-12 KASIM
2013 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

► MALİ HİZMETLER UZMANLARI DERNEK YÖNETİMİNDEN KİDDER’E İADE-İ ZİYARET
7 Eylül 2013 Cumartesi günü Mali Hizmetler Uzmanları
Derneği Genel Başkanı ve TBMM Mali Hizmet Uzmanı Sayın Ümmet ATAY ile Yönetim Kurulu üyeleri, Kamu İç Denetçiler Derneği’ne iade-i ziyarette bulundurlar. Ziyarette
KİDDER Başkanı ve TBMM İç Denetim Birim Başkanı Sayın
Faruk Uysal ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundular.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun Kamu Kurumlarında işleyişinin en önemli iki aktörü arasında işbirliğine yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu.
Kamuda iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve
risk yönetimi konusunda farkındalığın artırılması amacı ile
yapılacak çalışmalara KİDDER ve MAHUZDER’in öncülük
edebileceği fikrinde birleşildi. Bu konuda sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile ortaklaşa düzenlenecek toplantıların faydalı olacağı değerlendirildi.
İç Kontrolün kurulması işleminin sadece Maliye Bakanlığı
veya Mali Hizmetler Birimine bırakılması durumunda istenilen faydanın sağlanamayacağı ifade edildi. Her üst yönetici ve yöneticinin hem mevzuat gereği hem de risklerin
azaltılmasına sağlayacağı katkısı yönü ile iç kontrol sistemini kurmaya yönelik yapılacak çalışmaların içinde bizzat
yer almaları gerektiği, bunun sağlanması için İç Denetçi-
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