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SÖYLEŞİ

DENETİŞİM: Uluslararası İç Denetim Enstitüsü
(IIA)’nün bazı yayınlarında iç denetim ile ilgili kanaat
önderi olduğunuz belirtiliyor. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
ÖZLEM AYKAÇ: Son 10 yılı Coca-Cola İçecek A.Ş’de
olmak üzere, iç denetim ve finans alanında 21 yıllık deneyime sahibim. Türkiye İç Denetim Enstitüsü
(TİDE)’nün kurucu üyesiyim ve aynı zamanda TİDE’de,
mevcut dönem Danışma Kurulu Başkanlığı, geçmiş
dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere, çeşitli görevleri üstlendim. Ayrıca, mesleğimizin küresel
örgütü olan Institute of Internal Auditors (IIA) 200910 Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliğini yürütmekteyim.
DENETİŞİM: İç denetçilik mesleğini neden seçtiniz?

Özlem AYKAÇ*:
“ Eğer teftiş ve iç denetim birimleri
arasında koordinasyon sağlanırsa,
kamuda iç denetimin çok daha etkili
olacağına inanıyorum. Kamuda iç
denetimin başarısı için elzem olan diğer
bir husus ise, İç Denetim Koordinasyon
Kurulu (İDKK)’nun daha özerk bir
yapıya kavuşması. Ayrıca, iç denetçinin
kurum içersindeki konumunun, iç
denetçi olmayı özendirecek şekilde
ayarlanmasını ve buna bağlı olarak da iç
denetçi olacaklarda aranacak niteliklerin
yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. ”

*CIA, CCSA, İç Denetim Direktörü
Coca Cola İçecek A.Ş.

2009

Ö.A.: Açıkcası çocukken ‘ne olacaksın?’ diye sorduklarında ‘iç denetçi’ olmak aklımın ucundan bile geçmedi, hatta üniversiteyi bitirdiğimde dahi, böyle bir mesleğin olduğunun farkında bile değildim. İş Bankası’nın
Teftiş Kurulu’na girmek istedim ancak bayan olduğum
için kabul edilmedim ve aynı bankanın organizasyon
geliştirme bölümünde uzman olarak işe başladım.
Bankacılık kariyerime kızımın doğumu ile ara verdiğim
sırada gelen bir teklifi değerlendirerek ‘iç denetim’e
yöneldim ve benim için ideal meslek olduğuna karar
verdim. Çoğu kişinin bu mesleği bir atlama taşı olarak kullanmasına rağmen, ben emekli olmak istediğim
meslek olarak seçtim. Nedenine gelince, herşeyden
önce asla rutin yok; sürekli yeniliğe, gelişime açık olmalısınız; insan ilişkileri, iletişim son derece önemli ve
en güzeli yarattığınız katma değeri her an hissedebiliyorsunuz. Eğer meraklıysanız, soru sormaktan, cevaplarını aramaktan ve araştırmaktan hoşlanıyorsanız;
eğer farklı insanlarala tanışmak, farklı ortamlarda bulunmaktan hoşlanıyorsanız; iletişim, ikna ve etkileme
becerilerinize güveniyorsanız, bu meslek için yaratılmış olabilirsiniz...
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SÖYLEŞİ

DENETİŞİM: Coca-Cola’daki iç denetim faaliyetleri
hakkında bilgi verir misiniz?

Denetim Komitesi’ne bilgi veriliyor ve böylece süreç
tamamlanmış oluyor.

Ö. A.: Tabii ki mesleğimi severek icra etmemdeki en
önemli faktörlerden biri de, çalıştığım organizasyonun iç denetime verdiği önem ve destek. Kurumsal
bir organizasyonda iç denetimi icra etmek ne kadar
keyifli ise; sistemlerin oturmadığı, yönetimin destek
olmadığı bir yapıda aynı mesleği icra etmek ızdırap
haline dönüşebilir.

DENETİŞİM: Şirket yöneticilerinin ve denetlenen birimlerin iç denetime bakış açıları nasıl?

Coca-Cola’da İç Denetim Direktörlüğü doğrudan Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’ne raporlamakta
olup, İç Denetim Direktörü’nün işe alımından, ücretinin belirlenmesine, performans değerlendirmesinden, işten çıkartılmasına kadar olan tüm süreçte
karar mercii Denetim Komitesi. Ayrıca, İç Denetim
Departmanı’nın yıllık plan ve bütçesinin onaylanması
da Denetim Komitesi tarafından gerçekleştirilerek, iç
denetime özerk bir yapı sağlanıyor.
İç Denetim Direktörü, risk esaslı olmak üzere, yıllık
iç denetim planını hazırlayıp, Denetim Komitesi’nin
onayına sunuyor ve sonrasında yönetimle paylaşılan
plan çerçevesinde, iki İç Denetim Müdürü ve yedi İç
Denetim Uzmanından oluşan ekiple, iç denetim çalışmalarını sürdürüyor.
Denetim, ön çalışma, saha çalışması ve raporlama
aşamalarından oluşuyor. Ön çalışma esnasında, denetlenecek birimle ilgili temel bilgiler (organizasyon
şeması, görev tanımları, politika ve prosedürler, yıllık
plan, vb.); bir önceki denetim bulguları; çerçevesinde denetim programı oluşturuluyor. Saha çalışması
esnasında ise, öncelikle operasyonun hedeflerine
ulaşması açısından gerekli iç kontrol sisteminin oluşturulup oluşturulmadığı; oluşturulduysa da istenilen
şekilde çalışıp çalışmadığı test ediliyor. Saha çalışmasının sonrasında ise raporlama sürecinde, saha çalışmasından en geç 15 gün içerisinde taslak rapor ilgili
birimlerle paylaşılıyor ve bulgularla ilgili mutabakat
isteniyor, aynı zamamanda mutabık kalınan bulgularla ilgili de yönetimden aksiyon planı da talep ediliyor.
Raporun son hali üst yönetim ve Denetim Komitesi
ile paylaşıldıktan sonra, yönetimin aksiyon planı takip
denetimleri aracılığıyla kontrol ediliyor ve yönetimin
gerekli aksiyonu alıp almadığına dair, üst yönetime ve
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Ö. A.: İç denetim kültürü oturmuş bir şirkette bile,
bazı önyargıların hala mevcut olduğunu söyleyebilirim. Bunları aşmak ise hem iç denetimin hem de
yönetimin elinde. İç denetim, hata bulmaya yönelik
değil de, sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalarda
bulunursa; yönetim de iç denetimi sadece hesap sormak için bir araç olarak kullanmazsa, bu önyargılar
zamanla değişebilir. Coca-Cola İçecek’te, yönetim de,
denetlenen birimler de iç denetimi bir çözüm ortağı, danışman olarak kabul etmekte ve denetlenmeyi
de gelişim için bir fırsat olarak değerlendirmekteler.
Burada, iç denetimin tarafsız ve özerk yapısını, aynı
zamanda uzmanlardan oluşmuş ekibinin etkisini de
mutlaka göz önüne almak gerekir.
DENETİŞİM: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile yürürlüğe giren iç denetim ve iç kontrol hakkında ki düşünceleriniz nelerdir?
Ö. A.: 5018 sayılı kanunla, kamuda iç denetim alanında, uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde
birçok düzenlemeler yapılmış olması ve mesleğimiz
açısından referans oluşturması nedeniyle son derece
önemli olduğunu düşünüyorum.
DENETİŞİM: Kamuda iç denetimin geleceği ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?
Ö. A.: İç denetim aslında kamu için yeni bir olgu değil,
sadece yeni bir kavram. Kamuda son derece oturmuş
ve saygı duyulan bir teftiş olgusu mevcut. İç denetim,
teftişi de içine alan daha geniş bir kavram. Bu nedenle, eğer teftiş ve iç denetim birimleri arasında koordinasyon sağlanırsa, kamuda iç denetimin çok daha
etkili olacağına inanıyorum. Kamuda iç denetimin başarısı için elzem olan diğer bir husus ise, İç Denetim
Koordinasyon Kurulu (İDKK)’nun daha özerk bir yapıya kavuşması. Ayrıca, iç denetçinin kurum içersindeki
konumunun, iç denetçi olmayı özendirecek şekilde
ayarlanmasını ve buna bağlı olarak da iç denetçi olacaklarda aranacak niteliklerin yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum.
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SÖYLEŞİ

DENETİŞİM: Kamu Kurumlarında iç kontrol sistemlerinin kurulması ile ilgili hali hazırda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların başarı ile yapılabilmesi
için önerileriniz nelerdir?
Ö. A.: İç kontrol sistemi olmadığı takdirde, iç denetim yapmak imkansız ya da çok zor hale gelebilir. Bu
nedenle, iç kontrol sisteminin oluşturulmuş olması
son derece önemlidir. Ancak burada bu görevi iç denetçilerin üstlenmesi doğru değildir, bu sorumluluk
kurumun yöneticilerine aittir. İç denetim yönetime
bu konuda destek verebilir, ancak kesinlikle sorumlu
olmamalıdır.
DENETİŞİM: Sivil toplum kuruluşlarının, iç denetimin gelişimi açısından önemi ve bu kapsamda Kamu
İç Denetçileri Derneği ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Ö. A.: Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)’nün kurucu
üyesi ve sivil toplum kuruluşlarının mesleğin gelişimindeki etkisini son derece yakından takip eden birisi
olarak, sizleri öncelikle böyle bir girişimde bulunduğunuzdan dolayı tebrik ediyorum. KİDDER, henüz çok
yeni bir dernek olmasına rağmen, gerek web sitesi,
gerek yayınları, gerekse eğitimleri ile kamu iç denetçileri için büyük bir boşluğu doldurmuş olmasının son
derece önemli bir başarı olduğunu düşünüyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.
DENETİŞİM: Kamuda iç denetimin başarılı olması ve
gelişmesi için iç denetçilere önereceğiniz hususlar
nelerdir?
Ö. A.: Aslında burada bahsedeceğim hususlar sadece
kamudaki iç denetçiler için değil, tüm iç denetçiler için
geçerli sayılabilir. İç denetçiler yaptıkları işte gereken
öz disipline sahip olmalı ve profesyonel etik kurallarına bağlı kalmalıdırlar. Çok yönlü, yaratıcı ve sürekli
gelişime açık olmalıdırlar. Devamlı olarak meslekteki,
bulundukları kurum ve sektördeki gelişen trendleri ve
riskleri takip etmeleri gerekmektedir. Ve bütün rollerini tam olarak yapabilmek için dikkatli dinleyen, etkin
konuşan ve açıkça yazan mükemmel iletişim becerilerine sahip olmalılardır. Sonuçta, modern iç denetçiler,
kendilerini kurumun hemen her alanında iç kontrol
ve risk yönetimi konusunda uzman ve danışılır konuma sahip olacak şekilde hazırlamalıdırlar.

2009
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KAMU MALİ
YÖNETİM VE
KONTROL
SİSTEMİNDE
DÖNÜŞÜM BEKLEYEN
BİR FONKSİYON:
DIŞ DENETİM VE
SAYIŞTAY

Ekrem CANDAN
İç Denetçi
Maliye Bakanlığı
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ÖZET: 2003 yılında yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kanunun getirdiği kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde, dış denetimin, dolayısıyla bu görevi Parlamento adına yürüten Sayıştayın önemli bir yeri ve misyonu
bulunmaktadır. Sayıştay, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin kurumsal olarak ve makro düzeyde öngörüldüğü şekliyle ve etkin bir şekilde işlemesi, hesap
verilebilirliğin güçlendirilmesi ve sistemin geliştirilmesi konusunda gerek Parlamentoya, gerekse de diğer
kurum ve aktörler ile kamuoyuna güvence verecek bir
yüksek denetim otoritesidir. Sayıştayın bu misyonunu
ifa edebilmesi, teşkilat yapısının, denetim uygulama,
yaklaşım ve metodolojilerinin 5018 sayılı Kanunun öngördüğü yapıyla uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sistemle gerekli ölçüde entegre edilmemiş
ve kendisine yüklenen işlevleri yerine getiremeyen bir
dış denetim mekanizması, mali yönetim ve kontrol
alanındaki reformunun geleceğini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle, Sayıştayın yeniden yapılandırılması
ve yeni bir Sayıştay Kanunu’nun yürürlüğe konulması
kaçınılmaz olmuştur. Bu konunun 2003 yılından beri
sürüncemede bırakılmış olması Sayıştay ve TBMM’nin
etkinliği dışında sistemin bütününe zarar vermekte ve
çeşitli olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Konunun yalnızca yeni bir yasal düzenleme ihtiyacı olarak
ele alınmaması, Sayıştayın da sistem içindeki konumunu, yapısını, yönetim ve denetim yaklaşımlarını
gözden geçirmesi ve denetim organı olarak öncü bir
rol üstlenmesi gerekmektedir. Sayıştayın kanunlarla
kendisine verilen dış denetim ve gözetim/değerlendirme görevlerini gereği gibi yerine getirememesi sistemin bütününe sirayet edecek, neticede bunun etkileri
kurumsal düzeyle sınırlı kalmayacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, denetim, dış denetim, Sayıştay, Sayıştayın
yeniden yapılandırılması, 5018 sayılı Kanun, Sayıştay
Kanunu.
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I. Giriş (Reformun Arka Planı)
Türkiye 80’li yıllardan itibaren yaşadığı siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel değişim ve dönüşümün, belli
ölçüde gelişim ve ilerlemenin bir devamı ve unsuru
olarak kamu yönetimi alanında da benzer bir süreç
yaşamaktadır. Özellikle son yıllarda Avrupa Birliğine
üyelik perspektifi ve alınan aday ülke statüsü, gelişen
uluslararası ilişkiler ağı ve mukayeseli incelemeler ile
ortaya çıkan gelişmiş ülkelerdeki iyi uygulamalar, Türk
kamu yönetiminin teşkilat, fonksiyonlar, yönetim
araçları, yönetim yaklaşımı, mevzuat ve insan kaynakları gibi çeşitli yönlerden yeniden yapılandırılmasını
zorunlu kılmıştır. Geleneksel yönetim araçlarıyla donatılmış ve işlevleri itibariyle de bununla sınırlı kalan
kamu yönetiminin toplumun her alanda yaşadığı söz
konusu değişim ve gelişim sürecine paralel bir yapı
göstermediği ve toplumsal ihtiyaç ve beklentilere cevap veremediği gerçeği de bu yeniden yapılandırmanın içsel etkenlerini oluşturmuştur.
Bu durum, yeni koşulların getirdiği ihtiyaç ve beklentileri karşılayan ve öngörülen amaç ve hedefleri
gerçekleştirme kabiliyeti bulunan daha iyi, gelişmiş
ve yeni bir konsepte dayalı bir sistem tasarımının yapılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla mülga 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanununa dayalı kamu mali
yönetim ve kontrol sisteminin (Esasında 1050 sayılı
Kanunun öngördüğü yapının, yaklaşık 80 yıllık bir dönem içerisinde değişen koşullar, yapılan değişiklikler,
kurumlara, belli iş ve işlemlere tanınan muafiyet ve
istisnalar vs. gibi nedenlerle bütünleşik bir yapı arz
eden kendi içinde tutarlı ve anlamlı bir sistem olma
keyfiyetini yitirmiş olduğunu belirtmek gerekir.) yeniden yapılandırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar
yürütülmüştür. Sonuçta 90’lı yılların ikinci yarısından
itibaren başlayan ve 2000’li yılların başlarında hız kazanan bu çalışmaların bir sonucu olarak 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul edilmiş
ve yeni düzenlemeler tedrici olarak yürürlüğe konulmuştur.
Gelinen noktada, yeni sistemi/modeli oluşturan temel bileşenlerin bir kısmı belli ölçüde uygulamaya
geçirilmiş ve sistem içindeki rol ve işlevlerini üstlenmeye başlamışlardır. Bununla birlikte, uygulama performansının her alanda, her bileşen ve aktör
bakımından aynı seviyede olduğunu söyleyebilmek
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“ Gerçekten bazı alanlarda henüz
ciddi bir mesafe alınmadığı, gerek
organizasyon yapısı ve işlevler gerekse de
yaklaşım ve metotlar bakımından mülga
mali yönetim ve kontrol sistemindeki
yapının muhafaza edildiği izlenmektedir ”
zordur. Gerçekten bazı alanlarda henüz ciddi bir mesafe alınmadığı, gerek organizasyon yapısı ve işlevler
gerekse de yaklaşım ve metotlar bakımından mülga
mali yönetim ve kontrol sistemindeki yapının muhafaza edildiği izlenmektedir. Bahse konu bu durumun,
reformun taşıyıcısı olacak, yeni sistemin öngörüldüğü
şekliyle ve etkili bir şekilde işleyişine güvence verecek
ve sürekli gelişmesine sağlayacak aktörler bakımından da söz konusu olması, işin ciddiyetini ve ehemmiyetini arttırdığı gibi, sonuçları itibariyle de çeşitli
olumsuzluklara sebep olmakta ve olmaya devam
edecek gözükmektedir.
İşte bu bağlamda işlevsel ve kurumsal yönden yeni
kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin en önemli
aktörlerinden olan Sayıştayın yeni dönem dış denetim
uygulamalarının ve yaklaşımlarının değerlendirilmesi
ve sistem içindeki konumu ile mevcut durumun mukayeseli olarak irdelenmesi ilgi çekici gözükmektedir.
Bu bakımdan aşağıda 5018 sayılı Kanun çerçevesinde
Sayıştayın yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki rolü, işlevleri, görev ve sorumlulukları ile
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki dış denetim
uygulamaları ve yaklaşımları ile yeniden yapılandırma
arayışları konusu ele alınacak ve değerlendirilecektir.
II. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde Dış Denetim ve Sayıştay
5018 sayılı Kanunla kamu bütçelerinin hazırlanması,
uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi,
raporlanması, kontrolü ve denetimine ilişkin hususlar
ile diğer bağlantılı konular düzenlenmiş ve yasal alt
yapıya kavuşturulmuştur.
Kanunun bazı düzenlemelerinin, benimsenen yaklaşım ve öngörülen müesseseler ile ortaya konulan açık
değişim iradesi itibariyle, katı yenilikçi bir yaklaşımın
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izlerini taşırken, bazı konu ve alanlara ilişkin düzenlemelerinin bunun tam aksine, çeşitli kısıtlar (bürokratik güç dengeleri, kurumsal ve mesleki taassuplar,
siyasi iktidarların reform konusundaki vizyon ve irade eksikliği, tutucu yaklaşımlar, kazanılmış haklar vs.
gibi) ve veri olarak alınma durumunda kalınan hassas
dengeler üzerinde oturtulmuş yapılardan kaynaklanan nedenlerle silik, etkisiz ve önceki düzenlemelere
paralel hükümler içerdiği görülmekte ve anlaşılmaktadır. Bu anlamdaki çelişkiler ve irade bulanıklığı Kanunun kabulünden, yürürlüğe girme sürecine ve hali
hazırdaki uygulama dönemine kadar çeşitli yönleriyle
ortaya çıkan muhtelif sorun ve uyuşmazlıkların müsebbibi olmuştur.
Benzer bir sorun dış denetim alanında yaşanmaktadır. Kanunda kurum olarak Sayıştayın çeşitli alanlardaki görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelere yer
verilmiş, ayrıca dış denetimin amacı, kapsamı ve usulüne ilişkin genel esaslar belirtilerek bu konuda ilgili
kanuna (Sayıştay Kanunu) atıf yapılmıştır.
Sayıştayın kamu mali yönetim ve kontrol sistemindeki
tek işlevi dış denetim fonksiyonu olmayıp, Kanun Koyucu Sayıştaya denetim misyonuyla da bağlantılı olarak başkaca önemli görev ve yetkiler tanımıştır. Fakat
belirtelim ki, bunlar genel olarak denetimi tamamlayıcı, destekleyici nitelikte ve Parlamentoya tarafsız
profesyonel bilgi desteği sağlanmasına ve raporlama
yapılmasına yönelik görev ve yetkilerdir.
Sayıştayın harcama süreci içindeki kontrol/denetim
işlevine (vize, tescil gibi) son verilmek suretiyle, 5018
sayılı Kanunun gerekçesinde ifade edildiği üzere, “Sayıştayın dış denetim organı olarak sadece harcama
sonrası denetime odaklanmasına imkan tanınması”
amaçlanmıştır. Şu halde, Sayıştayın esas işlevi dış
denetim olup, dış denetimin amacı, kapsamı, işleyiş
usulü ve bunla bağlantılı olarak (özellikle hesap yargılamasıyla bağlantılı olarak) Sayıştaya verilen diğer görev ve yetkiler 5018 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.
A. Dış Denetim ve Hesap Yargılaması
Anayasaya göre (md. 160) Sayıştay, “merkezî yönetim
bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını
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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.” Anayasa, “mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi
ve kesin hükme bağlanması” görevini de Sayıştaya
vermiştir. Buna göre, genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi ve
kesin hükme bağlanması Sayıştayın görevidir. Sayıştay
bunun dışında kendisine kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini de yapmakla
görevli kılınmıştır.
Sayıştayın yapısı işleyişi, denetim usulleri, görevleri
ve diğer hususlar 832 Sayıştay Kanunu ile düzenlenmiştir. Ayrıca, kamu mali yönetim ve kontrol sistemini
düzenleyen 5018 sayılı Kanunla da Sayıştayın görevlerine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır.
Dış denetim konusunda kurumsal ve fonksiyonel açıdan, görev ve yetki bakımından eskisiyle mukayese
edilemeyecek düzeyde güç kazanan Sayıştay, Parlamento adına denetim ve hesap yargılamasını üstlenen bir denetim otoritesi halini almıştır.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görev alanına giren kurumlar ile denetim konusundaki istisnai
bazı sınırlamalar hariç tutulacak olursa Sayıştay dış
denetimin tek aktörü haline gelmiştir. Maliye Bakanlığının mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
uygulamasında özellikle genel ve katma bütçeli idarelere ilişkin olarak harcamalar üzerinde gerçekleştirdiği denetimler ile İçişleri Bakanlığının mahalli idareler
reformu öncesinde belediyeler ve il özel idareleri
üzerindeki idari ve mali denetimlerin sınırlandırıldığı
(belli ölçüde son bulduğu) nazarı dikkate alındığında
Sayıştayın sistem içindeki konumu daha da belirginleşir. 5018 sayılı Kanunun dış denetime ilişkin hükümleri de söylenenleri açıkça teyit eder niteliktedir.
Kanun (md. 68), Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacını;
“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî
faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal
amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelen-
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mesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanması”
biçiminde düzenlemiştir.
Bu hükme göre, dış denetimin kurumsal bakımından
kapsamı genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri
olarak belirlenmiştir. Denetimin uygulama alanı idarelerin/yönetimlerin mali faaliyet, karar ve işlemleridir.
Dış denetim, mali faaliyet, karar ve işlemlerin kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve varılan sonuçların TBMM’ye
raporlanması biçiminde gerçekleştirilecektir. Dış denetimin amacı düzenlenirken denetim ile “kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu” arasında bir illiyet
bağı kurulmuştur ki, bu önemli bir husustur. Kanunun
özel olarak hesap verme sorumluluğunu düzenleyen
(md. 8, 10, 11, 41) maddeleri ile çeşitli maddelerde
geçen hükümler bağlamında dış denetim hesap verme sorumluluğuyla bağlantısı geniş kapsamlı ve açık
bir şekilde ortaya konulmuştur.
Öte taraftan, dış denetimin yalnızca mali faaliyet, karar ve işlemlerin mevzuata uygunluğuyla sınırlanmamış, bunların “kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye
Büyük Millet Meclisine raporlanması” da denetimin
amacı olarak belirlenmiştir. Bu suretle yeni sistemdeki stratejik planlama, performans esaslı bütçe, performans programları gibi uygulamalar ile makro plan ve
programlar (kalkınma planları, yıllık programlar, orta
vadeli program ve mali plan gibi) arasında da gerekli
bağ tesis edilmiş olmaktadır.
Keza, dış denetimin esas amacının denetim sonuçlarının TBMM’ye raporlanması olarak derpiş edilmesi de,
dış denetimin öncelikli amacı, parlamentonun bütçe
hakkı ve parlamenter denetimle ilişkisi, ayrıca kamu
kaynaklarının tahsisi, kullanılması ve denetlenmesi
konusundaki esas ve birincil mercii olan parlamento ile denetim otoritesi arasındaki ilişki tarif edilmiş
olmaktadır. Maddede geçen “uygunluk” ibaresini de
terim manasıyla uygunluk denetimi (mevzuata uygunluk) olarak anlamamak icap eder. Sayıştaya tanınan geniş denetim görev ve yetkisi ile dış denetimin
geniş kapsamı böyle bir yoruma imkan vermez. Dolayısıyla bu ibareyi gerçek anlamıyla bir faaliyet, karar,
işlem veya durumun ilgili standarda/mevzuata/plan
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ve programlara uygun olup olmadığı hususu, kısaca
öngörülen ile uygulamanın mukayesesi ameliyesi olarak anlamak daha doğru olur.
Dış denetimin amacını belirleyen hüküm yanında, denetimin gerçekleştirilme usulü de Kanunda yer almıştır. Buna göre;
“Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler
esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun
olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
Suretiyle gerçekleştirilir.”
Evvela belirtelim ki, dış denetim uygulamaları konusunda -açık bir standart yollaması yapılmamakla
birlikte- “genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartları”na yapılan atıf dış denetimin evrenselliğini, standardizasyonunu ve mukayeseye elverişliliğini
sağlamlaştıran bir düzenleme olmuştur. Bunu, dış denetimin niteliğini ve özellikle kalitesini güvence altına
alma konusunda önemli bir düzenleme olarak değerlendirmek mümkündür. Sayıştayın 5018 sayılı Kanun
öncesinde INTOSAI’nin dış denetim standartlarını ve
gelişmiş ülke uygulamalarını esas alma yönündeki niyeti, çabaları ve sınırlı bazı uygulamaları yadsınamaz
bir gerçektir. Fakat Kanun Koyucunun sarih bir ifadeyle dış denetimin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarının dikkate alınarak gerçekleştirileceğine hükmetmesi Sayıştaya ve denetçilere önemli
bir sorumluluk yüklemiştir. Uluslararası standartlara
uyum, denetim organının ve denetçilerin isteğine/
takdirine bağlı bir tercih olmaktan çıkarılarak Kanuni
bir gereklilik olarak öngörülmüştür.
Kanunda denetimin niteliği dışında denetim türleri/uygulamaları da yeniden tanzim edilmiştir. Buna
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göre, Sayıştayın dış denetim uygulamaları kapsam ve
metodoloji bakımından denetim standartları ve literatürdeki tanımlama ve sınıflandırmayla;
1. Mali Denetim,
2. Uygunluk Denetimi ve
3. Performans Denetimi
Olarak düzenlenmiştir.
Mali denetim dışında açık bir tanımlama yapılmamış
olmakla birlikte düzenlemenin içeriği denetimlerin
nitelik ve türünü belirlemiştir. Buna göre Kanundaki
anlamıyla, mali denetim, mali tabloların güvenilirliği
ve doğruluğuna ilişkin olarak hesap, kayıt ve belgeler üzerinden yapılan denetimi; uygunluk denetimi,
kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitine yönelik denetimi;
performans denetimi ise kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve
performans bakımından değerlendirilmesini kapsayan denetimi ifade etmektedir. Mali denetim ve uygunluk denetimi birbirinden bağımsız iki ayrı denetim
uygulaması şeklinde mütalaa edilebileceği gibi bunları “düzenlilik denetimi” kapsamında değerlendirmek
de mümkündür.
Kanuna göre Sayıştay tarafından yapılan denetimler
sonucunda düzenlenen raporlar idareler itibariyle
konsolide edilecek ve bu raporlar ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından cevaplandırılacaktır.
Sayıştay da denetim sonuçlarının parlamentoya raporlanması amacıyla denetim raporları ve bunlara
verilen cevapları dikkate alarak “dış denetim genel
değerlendirme raporu” düzenleyecek ve TBMM’ye
sunacaktır.
5018 sayılı Kanun, dış denetime ilişkin söz konusu düzenlemelerden başka Sayıştayın Anayasa ve Sayıştay
Kanunu’ndaki işlev ve yapısı paralelinde, “hesapların hükme bağlanması”ndan da söz etmektedir. Sayıştayın yargısal fonksiyonuna ilişkin bu hükme göre
“Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması;
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına
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karar verilmesidir.” Kanundaki, “Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar
ilgili kanununda düzenlenir.” hükmüyle de Sayıştay
Kanunu’na atıf yapılmıştır.
5018 sayılı Kanunun dış denetimi düzenleyen maddesinin ilk iki fıkrası denetimin amacını, niteliğini,
kapsamını, türünü/metodolojisini düzenlemişken,
maddenin son fıkrası denetim sonuçlarının yargısal
niteliğine ilişkindir. Hesapların hükme bağlanması,
idarelerin hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin
yasal düzenlemelere uygun olup olmadığının karara
bağlanması şeklinde, mevzuata uygunluk yönünden
yapılacak yargısal denetim (karara bağlama anlamında) olarak düzenlenmiştir. Türk Sayıştayının yargısal işlevinin bir sonucu olarak, idarelerin hesap ve
işlemlerine yönelik olarak gerçekleştirilen uygunluk
denetimlerinin sonuçlarının yargılanması ve yargısal
süreçler işletilerek kesin hükme bağlanması işlevi ve
görevi de Sayıştaya verilmiş olmaktadır.
Bu hükmün Kanundaki düzenleniş biçiminden yola çıkarak şu söylenebilir. Yasal düzenlemelere uygun olup
olmadığına karar verilmesi/kesin hükme bağlanması,
dolayısıyla yargılanması gerekli olan idarenin tüm faaliyet, karar, eylem ve işlemleri olmayıp, “gelir, gider
ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemler”dir.
Kuşkusuz bunun kapsamı ve anlamı Sayıştayın kuruluş ve işleyişini düzenleyen özel kanunda yer alan
hükümler çerçevesinde şekillenecektir. Zaten, 5018
sayılı Kanunda yalnızca kısa bir düzenleme yapılmakla iktifa edilmesi ve ilgili kanuna atıf yapılması yoluna
gidilmesi bunu gerekli kılmaktadır.
Maddede yer alan önemli bir husus da iç denetimle
ilgilidir. Kanunda “talep edilmesi halinde” ibaresiyle
tercihe bağlı olarak düzenlenmiş olsa da, dış denetim
sırasında denetlenen idarenin iç denetçileri tarafından düzenlenen iç denetim raporlarının Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulmasından söz edilmektedir.
Amacı belirsiz ve zayıf bir düzenleniş biçimi olmakla
beraber bu düzenlemeyi Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetimlerde ilgili idarenin iç denetim
raporlarının da inceleneceği/incelenmesi gerektiği
biçimde yorumlamak mümkündür.
Bu incelemeyi iki yönlü olarak değerlendirmek doğru
olur. Birincisi iç denetim raporları üzerinden idarenin
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özel olarak belli faaliyet, karar ve işlemlerinin niteliğinin, genel olarak da iç kontrol sisteminin yeterlilik ve
etkinliğinin değerlendirilmesine esas olmak üzere iç
denetim görüşüne ulaşılması ve dış denetim faaliyetinde bundan yararlanılması. İkincisi ise dış denetim
sırasındaki tespitler ve sonuçlarla mukayeseli olarak
idarenin iç kontrol sisteminin bir parçası olarak iç denetim faaliyetinin/fonksiyonunun işleyişinin ve etkililiğinin bağımsız bir üçüncü taraf olarak değerlendirilmesi ve bundan yola çıkılarak iç kontrol sistemine
ilişkin değerlendirmeler yapılabilmesidir.
İki durum bakımından da iç ve dış denetimin gerek kurumsal düzeydeki mali yönetim ve kontrol sistemlerinin, gerekse de ülke düzeyindeki kamu mali yönetim
ve kontrol sisteminin yeterlilik ve etkinlik düzeyinin
geliştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda birbirini tamamlayan fonksiyonlar olduğu gerçeği
ortaya çıkmaktadır. Hem iç denetimin öngörüldüğü
biçimde işlemesi ve fonksiyonlarını icra ederek iç
denetim amaçlarına ulaşılması, beklenen yararların
elde edilmesi, dolayısıyla idarelerin dış denetim karşısındaki hesap verme sorumluluklarının gereğinin en
iyi şekilde yerine getirilmesine katkı sağlanması, hem
de dış denetimin işlevlerini daha etkili bir şekilde ifa
edebilmesi, idarelerin iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının işleyişi konusunda güvence verilmesi iç denetim ve dış denetim arasındaki işbirliğini
ve uyumu gerekli kılmaktadır.
Bu konudaki yasal boşluklara rağmen, uluslararası iç
ve dış denetim standartlarındaki düzenlemeler ile iç
denetime ilişkin ulusal standartlar ve ikincil/üçüncül
düzey mevzuattaki konuyla ilgili hükümler yeterli alt
yapıyı oluşturmaya yetmektedir. Ancak, uygulama iç
denetim birimleri/iç denetçiler ve dış denetim organı/Sayıştay denetçileri ile İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun yaklaşımlarına bağlı olup, bu konuda zaman içerisinde gerekli mesafelerin kat edileceğini
tahmin etmek zor değildir.
B. Sayıştayın Diğer İşlev ve Görevleri
Yukarıda ifade edildiği üzere Sayıştay bazı ülkelerde
olduğu gibi yalnızca parlamento adına dış denetim
yapan bir yüksek denetim kurumu olmayıp, bu görevi dışında Anayasa ve yasalarla kendisine verilen de-
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netim ve hesap yargılaması dışındaki çeşitli görevleri
de ifa etmektedir. Bu görevlerin bir kısmı 832 sayılı
Sayıştay Kanunu’nda, bir kısmı ise 5018 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Özel kanunlarda yer alan kimi düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu görevlere aşağıda
kısaca yer verilmiştir.
Faaliyet Raporlarına İlişkin Görevler
5018 sayılı Kanun (md. 41) faaliyet sonuçlarının dönemsel olarak raporlanması ve ilgisine göre bu raporların Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca konsolide edilmesi ve değerlendirilmesi esası getirilmiştir. Buna göre, mahallî idarelerce hazırlanan ve birer
örneği İçişleri Bakanlığına gönderilen idare faaliyet
raporları esas alınarak “Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu”nun hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ayrıca bu Raporun bir örneğinin
Sayıştaya gönderileceği öngörülmüştür.
Diğer yandan merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının faaliyet raporları Maliye Bakanlığına gönderilmekte ve Maliye
Bakanlığı kendisine kelen bu raporlar çerçevesinde
bu idarelerin ilgili mali yıldaki faaliyet sonuçlarını
içerecek şekilde Genel Faaliyet Raporu düzenlemektedir. Mahalli idarelerin mali yapılarına ilişkin genel
değerlendirmelere de yer verilen bu Raporun da kamuoyuna açıklanması ve ayrıca bir örneğinin Sayıştaya gönderilmesi gerekmektedir.
Sayıştayın faaliyet raporlarına ilişkin görevi bu noktadan itibaren başlamaktadır. Kanuna göre, Sayıştay,
mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle TBMM’ye
sunar. TBMM bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve
hesap verme sorumluluklarını görüşür.
Bu düzenlemelerden Sayıştayın idare faaliyet raporları ile Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca düzenlenen
konsolide değerlendirme raporlarını inceleyeceği, değerlendireceği ve dış denetim sonuçlarını da dikkate
alarak kendi görüşünü oluşturacağı ve bu TBMM’ye
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sunacağı anlaşılmaktadır. Bu raporlar ve değerlendirmelerin (dış denetim sonuçlarıyla birlikte) idarelerin
“kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına
ilişkin” yönetim ve hesap verme sorumluluklarının
görüşülmesinde esas alınması, Sayıştayın dış denetim
sonuçlarını da dikkate alarak oluşturacağı görüşünün
önemini ortaya koymaktadır.
Böylece faaliyet raporları ve bunlar üzerinden hazırlanan konsolide değerlendirme raporları yalnızca kamu
idarelerinin ve yöneticilerinin yaptıkları faaliyetler ve
sundukları hizmetlerle ilgili bilgileri kamuoyuyla ve
yetkili mercilerle paylaşmasına yönelik, salt bilgilendirme işleviyle sınırlı bir raporlama mekanizması olarak değil, idarelerin faaliyet ve işlemlerini parlamento adına denetleyen dış denetim otoritesinin somut
denetim bulguları ve objektif değerlendirmeleriyle
birlikte idarelerin yönetim ve hesap verme sorumluluklarının görüşülmesinin objektif bir tabanını oluşturmuş olmaktadır.1
Kesin Hesaplara İlişkin Görevler
Merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçları TBMM tarafından kesin hesap kanunuyla onanmaktadır. Mahallî idare bütçeleri ile sosyal güvenlik
kurumları bütçelerinin uygulama sonuçlarının kesin
hesaba bağlanması ise ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılmaktadır.
Merkezi yönetim bütçesiyle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan kesin hesap kanun tasarısı Bakanlar Kurulunca TBMM’ye sunulmakta ve bir örneği de
Sayıştaya gönderilmektedir. Kanuna göre, TBMM’de
“idarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu,
dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap kanunu tasarısı ile merkezî yönetim bütçe kanunu
tasarısı birlikte görüşülür. Ancak, bu raporlar ile genel
uygunluk bildirimi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında öncelikle görüşülür.”
1 Raporlama sisteminin mevzuatta düzenleniş biçimi, işleyişi ve uygulama performansı ayrı bir çalışma konusu olup, burada ayrıntıya girilmemiştir. Ayrıca Kanunda öngörülen “kamu kaynağının elde edilmesi
ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap
verme sorumluluklarını görüş”me konusu da çeşitli belirsizlikler içermektedir.
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Genel Uygunluk Bildirimleri
Sayıştay merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Genel Uygunluk Bildirimi düzenlemek ve
bunu öngörülen süre içerisinde TBMM’ye sunmakla
görevlidir. Genel Uygunluk Bildiriminin; “dış denetim
raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet
raporu dikkate alınarak hazırlan”ması Kanunun (md.
43) emridir. Genel Uygunluk Bildiriminin hazırlanmasına ilişkin uygulama Sayıştay Kanunu çerçevesinde
yapılmaktadır.
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunda Temsil
Sayıştay, “genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarını” belirlemekle görevli olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Devlet Muhasebesi
Standartları Kurulunda temsil edilmekte, bu suretle
kamu muhasebe sisteminin tasarımında, muhasebe
ve raporlama standartlarının oluşturulması safhasında diğer idarelerle birlikte katkı sağlamaktadır.
Mali İstatistiklerin Değerlendirilmesi
5018 sayılı Kanun genel yönetim mali istatistiklerini
derleme ve yayınlama görevini Maliye Bakanlığına
vermiş, bunların belli kriterler bakımından değerlendirilme görevini ise Sayıştaya vermiştir. Kanuna göre
(md. 54), Sayıştay bir yıla ait malî istatistikleri izleyen
yılın Mart ayı içinde, bu istatistiklerin; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirir.
Bu değerlendirme sonuçlarının mali istatistiklerle
ilgili olarak düzenlenecek değerlendirme raporunda
gösterilmesi gerekmektedir. Sayıştayca bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu TBMM’ye ve Maliye
Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığının Sayıştayın
değerlendirme raporunda yer alan değerlendirmeleri
ilişin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.
Sayıştay Kanunu’ndaki Görevler
Sayıştayın denetim, kesin hükme bağlama ve diğer görevleri Sayıştay Kanunu’nda düzenlenmiştir. Denetim
ve kesin hükme bağlama dışında kalan ve mali sistem
bakımından önemli görevlerinden birisi mevzuat düzenlemelerini ilişkin istişari görüş vermeye ilişkindir.
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Sayıştay, Danıştayın genel istişari işlevine ve tüzükler
konusundaki görevine benzer bir işlevi mali konulardaki mevzuat düzenlemelerine ilişkin olarak gerçekleştirmektedir. 832 sayılı Kanuna göre (md. 105), “Bakanlıklar ve Sayıştayın denetimine giren diğer idare
ve kurumlarca mali konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler, Sayıştayın istişari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir.” Bu Kanun hükmü
uyarınca mali konulara ilişkin tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe konulmasından önce Sayıştayın istişari
mütalaasının alınması gerekmektedir.
Bu uygulamayla Sayıştay idarelerin mali konularına
ilişkin olarak yaptıkları düzenlemeleri yürürlüğe girmeden incelemiş olmakta, bunları denetim ve yargılama görevleri sırasında elde ettiği bilgiler ışığında
incelemeyip değerlendirmekte ve bu konudaki görüşlerini ilgili idarelerle paylaşmaktadır. Maliye Bakanlığının mali mevzuat konusundaki genel görevleri ile
Sayıştayın istişari görüş verme görevi kapsamındaki
etkinlikleri sonucunda idarelerce görev ve yetkileri
çerçevesinde hazırlanan mali mevzuat çok yönlü olarak değerlendirilmekte ve geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
III. Sayıştayın Yapısı, Denetim Uygulamaları ve Yeniden Yapılandırma Arayışları
Yukarıda dış denetimin yasal çerçevesi ve bu kapsamda Sayıştayın görev ve işlevleri belirtilmiştir. Uygulamada çeşitli eksiklikler ve sorunlar bulunmaktadır.
Bunların bir kısmı yasal alt yapı eksikliğinden bir kısmı
da Sayıştayın yapısı ve yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Aşağıda bu hususlar ele alınmıştır. Öncelikle
Sayıştayın yapısı ve faaliyetlerine kısaca temas edilmiştir.
A. Sayıştayın Yapısı ve Faaliyetleri
Sayıştayın özgün bir teşkilat yapısı vardır. Bu teşkilatlanma belli yönleriyle yargı organlarına benzemekle
birlikte, bazı yönlerden de farklılıklar gösterir. Başkanlık şeklinde örgütlendirilen Sayıştay idari yapı
olarak yargı ve karar organlarından oluşmakta, insan
kaynağı bakımından ise 832 sayılı Kanundaki tabirle, “Sayıştay mensupları”; “meslek mensupları” ve
“yönetim mensupları” olarak adlandırılan iki grup
personelden oluşmaktadır. Sayıştayın yargı ve karar
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organları; daireler, daireler kurulu, temyiz kurulu, genel kurul, yüksek disiplin kurulu, memurlar seçim ve
disiplin kurulu ve savcılık (Hazine temsilcisi sıfatıyla)
gibi organlardan oluşmaktadır. Sayıştay Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcılarını da Sayıştaydaki
hiyerarşik mekanizmalara dahil etmek gerekir.
Sayıştay denetim ve diğer görevlerini, bir başka ifadeyle ana hizmet görevlerini (yargı ve karar organlarınca yürütülenler dışında kalanlar) Genel Sekreter/
Genel Sekreter Yardımcılarıyla ilişkilendirilmiş çeşitli
ihtisas grupları (kurumlar veya görevin niteliği itibariyle oluşturulmuş denetim grupları ve diğer gruplar)
marifetiyle yürütmektedir. Gruplara bağlı denetçilerce yürütülen çalışma sonuçları mevzuatta öngörülen
usule göre (yargı ve karar organlarında, duruma göre
Birinci Başkanın yaptığı tasarruflar) işlem görmekte,
ya yargısal süreçlerle sonuçlanmakta ya da ilgili iş için
öngörülen prosedür çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır. Sayıştayın destek hizmetlerini yürüten idari birimler de Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı olarak
görev yürütmektedir.
Sayıştay mensuplarının bir kısmı (Birinci Başkan, daire üyeleri, daire başkanları gibi) seçimle, bir kısmı da
atamayla (denetçi yardımcıları, yönetim mensupları,
savcı ve yardımcıları gibi) göreve gelmektedir. Sayıştay mensupları statüleri, özlük hakları ve birçok husus
yönünden farklı hak ve sorumluluklara sahip bulunmaktadırlar.
Anayasanın 160 ıncı maddesi ve Sayıştay Kanunu’nun
1 inci maddesinde belirtildiği üzere, Sayıştay denetim
ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlama görevleri ile diğer görevlerini “Türkiye Büyük Millet Meclisi adına” yapmaktadır. 5018 sayılı Kanunda dış denetimin amacını belirlerken, sonuçların “Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanması”ndan söz etmektedir.
Bu düzenlemeler Sayıştayın TBMM adına kendisine
Anayasa ve yasalarla verilen görevleri yapan özel statülü bir denetim ve yargılama otoritesi olduğunu göstermektedir. Denetim, yargılama ve diğer görevlerin
TBMM adına yapılıyor oluşu, Sayıştay ile TBMM arasındaki ilişkinin niteliğinin esas çerçevesini çizerken,
bir anlamda Sayıştaya verilen işlev, görev ve yetkilerin ikincilliğine de işaret etmektedir. Sayıştayın mis-
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yonuna ilişkin bu keyfiyet milletin egemenlik hakkı ve
parlamentolara tanınan bütçe hakkından doğmaktadır. Şu halde, Sayıştay denetim, yargılama ve kendisine verilen diğer görev ve yetkileri kanunların sarih
hükmü doğrultusunda parlamento adına yapmakta
ve sonuçları parlamentoya raporlamakla mükelleftir.
Denetim, özellikle de yargılamayla hükme bağlanan
işler kişiler bakımından idari ve mali sonuçlar doğursa bile, Sayıştayın faaliyetleri nitelikleri itibariyle parlamento adına yapılan ve parlamentoya raporlanan
etkinliklerdir.
Yalnız belirtilmelidir ki, görevin parlamento adına
yapılıyor olması denetim ve yargılama faaliyetleri konusundaki mesleki/profesyonel/fonksiyonel bağımsızlığı ihlal edici bir husus olarak görülmemelidir. Sayıştay görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık içinde yürütmektedir, zaten böyle olması da icap etmektedir.
Ancak, bu noktada zikredilen manadaki bağımsızlığın
kurumsal bağımsızlık olarak genişletilip, Sayıştayın
TBMM’ye karşı olan hesap verme sorumluluğunu yok
edecek veya daraltacak bir husus olarak algılanmaması ve bağımsızlığın amacını aşan bir niteliğe dönüştürülmemesi gerekmektedir.
Sayıştayın kurumsal yapısını oluşturan insan kaynağına ve yürütülen faaliyetlere bakıldığında kısaca şu
söylenebilir.
2008 Yılı Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere, Sayıştay da 2008 yılı sonu itibariyle 1297 personel görev
yapmıştır. Bu personelin 745’i meslek mensubu, 541’i
yönetim mensubu ve 11’i savcı ve savcı yardımcısından oluşmuştur. 745 meslek mensubunun 56’sı Birinci Başkan, daire başkanı ve üyelerden, 8’i raportörlerden, 681’si denetçilerden (uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcıları) oluşmaktadır.
Yönetim mensubuna dahil personel ise genel idare
hizmetleri, sağlık, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfında olup kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışan
personelden meydana gelmektedir.
Sayıştayın denetimine tabi yaklaşık 4500 hesap bulunmaktadır. 2008 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre,
Sayıştay 2008 yılında 1302 hesap incelemiştir. Denetlenen hesapların; 235’i genel bütçe, 210’u genel bütçeli idarelere ait döner sermaye, 69’u özel bütçe (üniversite), 50’si özel bütçeli idarelere (üniversitelere) ait
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döner sermaye, 99’u özel bütçeli diğer idare, 35’i özel
bütçeli diğer idarelere ait döner sermaye, 8’i düzenleyici ve denetleyici kurum, 20’si sosyal güvenlik, 81’
il özel idare ve 515’i belediye hesabından oluşmaktadır Ayrıca, aynı dönemde Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez hesabı ile 16 adet taşra hesabı, Türkiye İş
Kurumunun merkez hesabı ile 2 adet taşra hesabı, 7
adet fon ve sandık benzeri hesap ile 59 adet belediye
ile il özel idaresi birliği hesabı incelenmiştir. 2008 yılında, TBMM’nin talebi üzerine gerçekleştirilen incelemeler kapsamında 2 ve performans denetimi uygulamaları kapsamında 2 rapor TBMM’ye sunulmuştur.
Yargılama faaliyetleri, Genel Kurul, Daireler Kurulu,
Temyiz Kurulu ve Daireler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe
Uygulama Sonuçları Raporları ile Hazine İşlemleri Raporu düzenlenmiş ve TBMM’ye sunulmuştur. Bunun
dışında eğitim, yayın, uluslararası ilişkiler ve diğer faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
B. Geçiş Süreci, Belirsizlikler ve Denetim Boşluğu
Yukarıda zikredilen verilerde somutlaştığı üzere Sayıştay, görevlerini mevcut kurumsal yapısı ve kaynakları ölçüsünde yürütmektedir. Yürütülen faaliyetlere
bakıldığında, teşkilat yapısına, kaynakların işlevler/
görevler arasındaki tahsis biçimine ve yönetim/denetim yaklaşımına bağlı bir görünüm göze çarpmaktadır.
Yasal yetkiler ve mevcut imkanlar çerçevesinde Sayıştaya tahsisli idari ve mali kaynaklar ile insan kaynaklarının alternatif kullanım biçimleri düşünüldüğünde,
faaliyet sonuçlarının farklı alternatiflere göre farklılaşacağı tartışmasızdır. Yalnız, bunu yalnızca yönetim
yaklaşımına bağlamak çok doğru olmaz. Kuşkusuz,
yönetim yaklaşımı kadar, tarihsel arka plan, kurumsal gelenekler, mesleki teamüller, yasal sınırlılıklar,
teşkilatlanma biçimi, insan kaynakları yönetimi vs.
gibi birçok faktörün etkisiyle şekillenen bir yapı söz
konusudur. Mevcut durumu tek faktörle izah etmek
gerçekçi ve doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bununla
birlikte, bazı faktörlerin diğerlerine bağımlı olduğunu
ve daha belirleyici olduğunu kabul etmek de lazım
gelir. Bu anlamda, mevcut koşullar veri kabul edilerek
uygulamada önemli görülen bazı meselelere temas
etmek ve değerlendirmek gerekmektedir.
Kanun Koyucu, Kanunun 68 inci maddesinde Sayıştayın Anayasal statüsünü de dikkate alarak, dış dene-
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time ilişkin genel çerçeveyi düzenlemekle yetinmiş,
diğer esasları ve detayları ilgili kanuna bırakmıştır.
Sayıştayın sistem içindeki yeni rol, işlev, görev ve yetkileri ile bunun gerektirdiği kurumsal yapılanma ve
denetim kaynağına ilişkin düzenlemelerin yeni bir
Sayıştay Kanunu ile yapılacağı öngörüsüne dayanan
bu durum, gelinen noktada dış denetimin geleceği ve
niteliği konusunda en temel belirsizlik unsuru haline
dönüşmüştür.
Daha önce detayı verilen anılan maddede, dış denetimin ana hatlarıyla belirlenmiş olması, Sayıştayın denetim ve hesap yargılamasına ilişkin işlevlerinin, görev ve yetkilerinin, denetim sonuçlarının ve bunlara
ilişkin süreçlerin belirgin bir şekilde düzenlenmemiş
olması, Sayıştayın kendisine verilen yeni işlev, görev
ve yetkiler paralelinde bir yapıya kavuşturulmamış
olması, dış denetim (denetim ve hesap yargılaması)
ile kamu mali yönetim ve kontrol sistemindeki her kademedeki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları
arasındaki bağlantının net bir şekilde kurulamamış
olması, aynı şekilde denetim/yargılama sonuçlarıyla
kurumların ve üst yöneticilerin faaliyet sonuçlarına
dayalı performansları çerçevesinde sorumluluklarının
ve uygulanacak tedbir ve müeyyidelerin belirsiz bırakılması gibi hususlar reformun dış denetim ayağının
sürüncemede kalmasına neden olmuştur.
Gerek kamuoyu gerekse de denetlenen idareler ve
Sayıştay, dış denetimi ve Sayıştayın yapısını düzenleyen yeni bir kanun beklentisi içindeyken, aksine, bu
beklentilerin karşılanmaması ve yeniden yapılandırma çalışmalarının sürüncemede kalması, gerekli yasal
düzenlemelerin bir türlü yapılmaması/yapılamaması
nedeniyle dış denetim faaliyetleri bu belirsizlik ortamında istenen etkinlikte ve nitelikte icra edilememiştir. 5018 sayılı Kanunla 832 sayılı Kanun arasındaki
uyumsuzluk ve hatta kimi yönde var olan çelişkiler,
uygulamada yeni Sayıştay Kanunu çıkarılmadan eskisinden farklı bir dış denetim ve hesap yargılaması
yapılamayacağı kanaatinin yaygılaşmasına neden olmuştur.
Birkaç yıllık geçiş süreci sonrasında özellikle Sayıştay
Genel Kurulu (Karar Tarihi: 14.06.2007, Karar No:
5189/1) kararıyla, bu belirsizlik geçici ve ara çözüm
mahiyetinde kısmen giderilmiş olsa bile, bu alandaki
düzenleme ihtiyacı ortadan kalkmış değildir. Dolayı-
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sıyla 2003 yılı sonundan 2009’a kadar geçen 6 yıllık
zaman diliminin, dış denetim açısından hukuki alt
yapı eksikliğinden doğan bir belirsizlik sürecinin beslediği denetim boşluğuyla geçtiğini ifade etmek yanlış
olmayacaktır.

“ İki kanun arasındaki esaslı farklılıklar
uygulamada çarpık, tutarsız ve işlevsel
olmayan bir yapının oluşumuna
zemin oluşturmuştur. ”
C. Yasal Alt Yapı Eksikliği ve Sayıştay Kanunu
5018 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin atıf yaptığı
“ilgili kanun” Sayıştayın teşkilat, görev ve işleyişi ile
diğer hususları düzenleyen kanundur. Halen yürürlükte bulunan 832 sayılı Sayıştay Kanunu 1967 yılında kabul edilmiş olup, mülga 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanununa dayalı mali sistemiz paralelinde
düzenlenmiştir.
Sayıştay, denetim, yargılama ve görev alanına giren
diğer işleri 832 sayılı Kanuna göre yürütmeye devam
etmektedir. Kuşkusuz 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesi mevcut uygulamayı etkilemiş ve iş ve işlemlerin yürütülmesinde 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümleri dikkate alınmış ve/veya alınmak durumunda
kalınmıştır.
Bununla birlikte iki kanun arasındaki esaslı farklılıklar uygulamada çarpık, tutarsız ve işlevsel olmayan
bir yapının oluşumuna zemin oluşturmuştur. Yasal alt
yapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlara Sayıştayın
teşkilatlanma biçimi, denetim kaynağı ve yaklaşımı ile
yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin
tereddütlü ve çekinceli duruşu/yaklaşımı eklenince,
bu durum dış denetimin performansını büyük ölçüde
olumsuz etkilemiştir. Bunun genel olarak reforma ve
sisteme ilişkin dışsal etkilerini de ayrıca hesaba katmak gerekmektedir.
Sayıştay dış denetimi ve diğer görevlerini Anayasa,
5018 sayılı Kanun, 832 sayılı Kanun ve diğer mevzuat
çerçevesinde yürütmektedir. Fakat uygulamada çeşitli yetersizlikler ve boşluklar bulunmaktadır. Perfor-
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mans denetimi ve TBMM’nin isteği üzerine gerçekleştirilen denetimler çok sınırlı kalmaktadır. 5018 sayılı
Kanunun öngördüğü mali denetim konusunda ise
gereken mesafe alınamamıştır. Söz konusu denetim
uygulamaları Sayıştayın genel denetim uygulamaları
içerisinde istisnai nitelikte kalmaktadır. Denetim kaynakları uygunluk denetimleri ve hesap yargılaması ile
diğer bazı işlere (genel uygunluk bildirimi gibi) tahsis
edilmektedir.
832 sayılı Kanun uygulamasında yaşanan sorunlar ve
geçmişten günümüze Sayıştay denetimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi bu çalışmanın kapsamını aşan
bir husus olup, bu konuya temas edilmeyecektir. Ancak, 5018 sayılı Kanun uygulamasında Sayıştayın yapısı ve denetim yaklaşımına ilişkin bazı tespit ve değerlendirmelere yer verilmesi önemli görülmektedir.
D. Sayıştay Kanun Teklifi ve Akıbeti!
1960’lı yılların ihtiyaçları, denetim beklentileri ve bu
paralelde o dönemin öne çıkan denetim yaklaşımını yansıtan, dış denetimi/yüksek denetimi ve hesap
yargılamasını Sayıştayın o dönemdeki işlev, görev ve
yetkileri çerçevesinde düzenleyen 832 sayılı Kanun
genel olarak kamu mali yönetim ve kontrol sistemi,
özel olarak da iç ve dış denetim alanındaki köklü reform karşısında yetersiz kalmıştır. Esasında 5018 sayılı
Kanun öncesinde, mali yönetim reformundan bağımsız olarak yeni bir Sayıştay Kanunu çıkartılması veya
mevcut kanunda güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kısmı değişiklikler yapılması konusu tartışılmakta idi.
Ancak Sayıştay Kanunu’ndaki değişiklik, bu bağlamda
dış denetimin ve Sayıştayın yeniden yapılandırılması
hususu özellikle 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe konulması sonrasında bir gereklilik halini almıştır. İki kanun
arasında uyumun sağlanması, kamu mali yönetim ve
kontrol sisteminin işlevsel ve organik bakımdan en
önemli aktörü olan Sayıştayın sistemin diğer bileşenleriyle entegrasyonunun tesis edilmesi, dış denetimin
5018 sayılı Kanundaki kapsam ve çerçevede icra edilmesine ilişkin yasal ve kurumsal alt yapının kurulması
gibi faktörler bu alandaki düzenleme ihtiyacının temel sebepleri arasında sayılabilir.
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Ancak 2003 yılından günümüze kadar geçen dönemde dış denetimin yeni kamu mali yönetim ve kontrol
sistemiyle uyumlu bir şekilde işlemesini sağlayacak
yasal ve idari düzenlemeler gerçekleştirilememiştir.
Kuşkusuz bunun Sayıştay, Hükümet ve Parlamento
yönünden ayrı ayrı sebepleri söz konusudur. Özellikle
yeni Sayıştay Kanunu’nun kapsamı ve içeriği konusunda (bilhassa Sayıştayın teşkilat yapısı, üye seçimi
ve usulü konularında) ortaya çıkan görüş ve yaklaşım
farklılıkları bu konuda mesafe alınmasını engellemiştir.
Kanun Teklifinin genel gerekçesinde belirtilen bazı
tespit ve değerlendirmeler Sayıştayın yeniden yapılandırılması ve yeni bir Sayıştay Kanunu çıkarılmasının gerekliliğine ilişkin önemli ipuçları vermektedir.
Kanun Teklifinin Genel Gerekçesinde de yeni bir Sayıştay Kanunu’nu yapılmasını zorunlu kılan sebep ve
değişimler üzerinde durulmuştur. Gerekçede özetle
“vatandaş odaklı yönetim anlayışı”nın devlet fonksiyonları ve devletin kurumsal yapısı ile bu paralelde
kamu mali yönetiminin yapısındaki değişim konusundaki etkisi, bu çerçevede parlamentoların kamu
kaynakları üzerindeki denetim ve gözetim yükümlülüğündeki anlayış değişikliği ile parlamentolar adına
bu denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getiren Sayıştaylardaki değişimden söz edilmekte ve bu
bağlamda kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılan öğelere yer verilmektedir. Bu
çerçevede dünyadaki bu anlayış değişikliği ve gelişmeler paralelinde Türk Sayıştayında da bazı değişikliklerin yasal bazda gerçekleştirilmesi zorunluluğuna
değinilmektedir. Gerekçede etkin bir hesap verme sorumluluğu sisteminin kurulmasında denetimin temel
bir unsur olarak kabul edildiği, dünyada kabul gören
temel yaklaşımın, tüm kamu fonlarının, kaynaklarının
ve faaliyetlerinin parlamento adına dış denetim görevi yapan Sayıştaylar tarafından denetlenmesi olduğu,
hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanarak kamu
kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesini gerçekleştirmenin TBMM’nin ve adına denetim yapan Sayıştayın temel işlevlerinden olduğu belirtildikten sonra 832 sayılı Kanun uygulamasıyla ilgili
olarak şu tespite yer verilmektedir:
“Sayıştayın asli görevlerinden olan, adına denetim
yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor verme
görevi, 832 sayılı Kanundaki bu göreve ilişkin yetersiz
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düzenlemeler sebebiyle gereği gibi yerine getirilememektedir.
832 sayılı Kanunda; Meclis raporlarına konu olabilecek çalışmaların kapsamının belirgin ve sistematik
bir şekilde düzenlenmemiş olması, bu tür denetimin
yürütülmesinde, sonuçlandırılmasında ve raporlanmasında uygulanacak esas ve usullerin bulunmaması
ve yapılan bu çalışmalar sonucu düzenlenen denetçi
raporlarının hangi prosedürlerden geçerek Sayıştay
raporu haline geleceği konusunda boşlukların bulunması, raporlamaya yönelik çalışmaları olumsuz etkilemektedir. Nitekim, 4/7/1996 tarihli ve 4149 sayılı
Kanunla verilen performans denetimi ve konu denetimi gibi yetkiler 832 sayılı Kanuna dahil edildiği halde,
denetimle ilgili genel düzenlemelere tam bir uyum
sağlanamamıştır.”
Gerekçedeki tespit ve değerlendirmeler ile Teklifin
Meclisteki görüşmeleri sırasında kamuoyunda yaşanan tartışmalar ve yazılıp çizilenler, Sayıştayın yeniden yapılandırılmasının öneminin ve yeni bir Sayıştay
Kanunu’na olan ihtiyacın/zorunluluğun aslında taraflarca (Meclis-İktidar ve muhalefet partileri, Hükümet,
Sayıştay, diğer ilgili kuruluşlar ve kamuoyu gibi) çok iyi
bilindiğini göstermektedir. Buna rağmen sonuca ulaşılamamasının arkasında daha önemli başka sebeplerin bulunması mümkündür. Ancak, bunları tartışmak
ve analiz etmek bu çalışmanın amacını aşar.
E. Sayıştayın, Stratejik Plan ve Faaliyet Raporuna
Yansıyan Yaklaşım ve Beklentileri
Dünyada yönetim ve denetim alanındaki değişim, bu
bağlamda ülkemizdeki kamu mali yönetim ve denetim reformunun dış denetime etkileri Sayıştayın politika dokümanı olan Stratejik Planında ve yıllık faaliyet
raporunda da yer almıştır. Sayıştayın kurumsal yeniden yapılandırmaya ve yeni Sayıştay Kanunu Teklifine
ilişkin kurumsal görüş, değerlendirme ve yaklaşımlarını bu resmi dokümanlardan izlemek mümkündür.
5018 sayılı Kanunun Sayıştay üzerindeki etkisini ifade
eden şu satırlar Sayıştayın 2009-2013 dönemini kapsayan Stratejik Planında yer almaktadır:
“10 Aralık 2003 tarihinde yasalaşan ve 01 Ocak 2006
tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sa-
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yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu
mali yönetimi büyük ölçüde yeniden düzenlenmiş, Sayıştayın denetim alanı genişletilmiş, TBMM’ye rapor
sunma yükümlülüğü arttırılmış, denetimin uluslararası standartlarla uyumlu, çağdaş denetim yaklaşımlarını da içeren güncel rehberler çerçevesinde yürütülmesi ve raporlanması zorunlu hale gelmiştir.
Denetim alanındaki genişleme, fonksiyonlarındaki
artış ve çeşitlenme, Sayıştayın denetim yaklaşımlarını
çağdaş gelişmeler çerçevesinde sürekli geliştirmesini
ve kurumsal yapı ve süreçlerini etkin kılacak bir yeniden yapılanmaya girmesini zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle özellikle son yıllarda Sayıştayın hem denetim
kapasitesinin, hem de organizasyon yapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülmüş,
ihtiyaç duyulan değişim için güçlü bir altyapı oluşturulmuştur.
Gerçekleştirilen anayasal, yasal düzenlemeler ve gelişmeler karşısında, yeni bir Sayıştay Kanunu hazırlanması ve yürürlüğe konması önemli bir ihtiyaç haline
gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Sayıştay
Kanunu değişikliği ile ilgili çalışmalara 2003 yılında
başlanmış ve 2005 yılı Şubat ayında milletvekilleri
tarafından Sayıştay Kanunu Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Parlamentoda üç yılı aşkın süredir bekleyen
Kanun Teklifi’nin en kısa sürede yasalaşması beklenmektedir.”
Sayıştay, Stratejik Planda yer verdiği GZFT Analizinde (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)
önemli bazı tespitlere yer vermiş, fakat güçlü ve zayıf
yönler arasında dış denetimin niteliğine ilişkin esaslı
bir durum tespiti veya analizine (olumlu veya olumsuz olarak) yer verilmemiştir. Analizde daha dolaylı
hususlara, yapı, mevzuat ve dış faktörlerin etkisine
temasla yetinilmiştir. Analizde tehditler şu şekilde sıralanmıştır:
•
•

•

“Tüm kamu fonları, kaynakları ve faaliyetlerinin
Sayıştay denetimine tabi olmaması,
Sayıştay tarafından Parlamentoya sunulacak raporların Parlamentoda görüşülmesine ilişkin esas
ve usullerin belirlenmemiş olması,
Parlamento ile Sayıştay ilişkilerinin denetimin etkinlini arttıracak düzeyde gelişmemiş olması,
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•

Kamu idarelerinde yeni kamu mali yönetim ve
kontrol sistemine uyumlu alt yapının yeterince
oluşturulamaması.”

“ Kanun Teklifinin yasalaşması sadece
Sayıştayın iç süreçleri için değil,
mali sistemimizin sağlıklı şekilde
yapılandırılması ve işlemesinde de
hayatı bir öneme sahiptir. ”
Bu bağlamda ifade edelim ki, Sayıştayın 5018 sayılı
Kanunla denetim kapsamına verilen kurum ve hesapları tam olarak denetleyememesi, 5018 sayılı Kanundaki niteliğiyle dış denetim faaliyetlerini gerçekleştirememesi, denetim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak
uygunluk denetimleri biçiminde gerçekleştirilmesi,
Sayıştayın TBMM’ye karşı yapması gereken raporlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütememesi,
kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki rol ve
sorumluluklarının gereğini etkili ve yeterli bir şekilde
yerine getirememesi gibi tehditleri de bunlara ilave
etmek gerekmektedir.
Sayıştayın Stratejik Planda yer alan tematik stratejik
amaçları ve hedefleri (denetim, yargı ve kurumsal
yapı alanındaki) dikkate alındığında mevcut denetim uygulamaları ve yaklaşımlar konusunda gerekli
teşhisin yapıldığı ve izlenmesi gerekli yol haritasının
belirlendiği söylenebilir. Fakat mevcut sistemi ve denetim yaklaşımlarını kökten gözden geçirmeye dönük
bir iradenin/yaklaşımın/beklentinin varlığından veya
bunun emarelerinden söz etmek kolay gözükmemektedir.

Denetimde parlamentonun yanı sıra kamuoyunun ihtiyaçları ve duyarlılıkları da büyük ölçüde göz önünde
bulundurulmakta ve sonuçları kamuoyu ile de paylaşılmaktadır.
Bu nedenle, çağdaş ve etkin bir denetime olan ihtiyaç
yoğunlaşmakta ve yüksek denetim ve yargı kurumu
olarak Sayıştay, diğer kurumlardan daha çok bu talep
ve ihtiyaç doğrultusunda kendisini yenileme ve geliştirme zorunluluğuyla karşı karşıya bulunmaktadır.
Bu zorunluluk Sayıştay Kanun Teklifinin bir an önce
yasalaşmasını gerekli kılmaktadır. Kanun Teklifinin
yasalaşması sadece Sayıştayın iç süreçleri için değil,
mali sistemimizin sağlıklı şekilde yapılandırılması ve
işlemesinde de hayatı bir öneme sahiptir.”
Dış denetimdeki yapısal ve niteliksel sorunların, Sayıştayın sistem içindeki konumu nedeniyle, gerekli
tedbirlerin alınmaması halinde, sonuçta kamu mali
yönetim ve kontrol sistemini de etkileyeceği ve çeşitli olumsuzluklara sebebiyet verebileceğini çok doğru
bir şekilde ortaya koyan bu değerlendirme dış denetimin, reformun geleceği bakımından olan önemini
ortaya koymaktadır.
F. Sayıştayın Denetim Yaklaşımı ve Yapılması Gerekenler
Sayıştay ve dış denetim uygulamaları konusunda bir
durum tespiti yapılacak olursa, kısa ve öz olarak şunlar söylenebilir:
•

Sayıştay, 5018 sayılı Kanunun kendisine verdiği
misyonun ve işlevlerin gereğini tam olarak yerine
getirememekte, hala esas olarak 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun çizdiğe çerçeve ve konsept doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

•

Denetim kapsamına giren tüm idareler ve hesaplar gerektiği gibi denetlenememektedir. Denetlenecek idarelerin seçimi ve denetim türlerinin
belirlenmesi konusunda objektif kriterlere dayalı
bir uygulamadan söz etmek mümkün değildir.

•

Denetimler, hesap ve işlemlerin usul ve mevzuata
uygunluğuna odaklı olarak gerçekleştirilmektedir.
Sistem ve süreç odaklı yaklaşımlar, sınırlı şekilde

Bununla birlikte Sayıştayın 2008 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan şu değerlendirme önemli görülmektedir:
“Çağdaş yüksek denetim, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden her geçen gün daha fazla etkilenmekte,
yeni bilgi ve iletişim teknolojileri denetime farklı boyutlar kazandırmaktadır. Yüksek denetim, hata bulma
ve sorumlulukları cezalandırmanın çok ötesine geçerek, denetlenen kurumlara yol gösterme, rehberlik
yapma ve genel olarak yönetime değer katma amacına odaklanmaktadır.

18

2009

MAKALE

mi, merkez dışı birimlerin denetimi, meslek mensuplarının kariyer planlamaları, mesleki yetkinlik
gibi) konusu hala çözüm beklemektedir.

uygulanan performans denetimlerine mahsus
kalmakta, idarelerin yönetim ve hesap verme sorumluluklarına ilişkin değerlendirme fonksiyonu
ifa edilememekte, TBMM’ye bu konuda objektif
değerlendirmeler sunulamamaktadır.
•

Uygulanan denetim yöntemleri ve yaklaşımı 5018
sayılı Kanunun öngördüğü nitelik ve standartta
değildir. Kanun, denetimin genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartları dikkate alınarak
yapılacağını öngörmekte, ancak özellikle uygunluk denetimleri bakımından bu standartlara uyumun sağlandığı söylenemez.

•

5018 sayılı Kanun sonrasında, mevzuat ve yapı
değişmiş olsa da, denetim uygulamaları ve metodolojinin aynı paralelde bir değişim göstermediği görülmektedir. Denetimler standart bir nitelik
göstermemekte, subjektif yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Denetimin standartlara uygunluğunu
sağlayacak kalite güvence sistemleri geliştirilmediğinden denetimlerdeki subjektif yaklaşım ve
uygulamaların önüne geçilememektedir.

•

Kanunda denetimin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak yapılacağının öngören hükmüne istinaden ulusal
dış denetim standartlarının ve meslek ahlak kurallarının kodifiye edilmesi denetim uygulamaları
konusundaki farklılıkları ve sorunları önleyecek
ve birçok yönden önemli yararlar sağlayacaktır.
Denetimlerde belli bir standardizasyonla birlikte,
kalitenin sağlanması dış denetimin etkinliğini geliştirecek ve sağlayacağı yaraları artıracaktır.

•

Bu alanda Sayıştay tarafından son birkaç yıl içinde farklı denetim türleri itibariyle hazırlanan denetim rehberlerinin önemli katkılar sağlayacağı
tartışmasızdır, ancak bunların gerçek anlamda ve
yaygın olarak tatbik edilmesinin sağlanması rehberlerin hazırlanması kadar önemlidir.

“ Sayıştay, 5018 sayılı Kanunun kendisine
verdiği misyonun ve işlevlerin gereğini
tam olarak yerine getirememekte,
hala esas olarak 832 sayılı Sayıştay
Kanununun çizdiğe çerçeve ve konsept
doğrultusunda faaliyet göstermektedir. ”
•

Sayıştay ile Parlamento arasında güçlü bir ilişki/
bağ tesis edilmesine ve bunu sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasına olan ihtiyaç sürmektedir.

•

Denetim sonuçları çerçevesinde sorumlulukların
tespiti ve karara bağlanması konusunda 5018 sayılı Kanun hükümlerindeki boşluk ve belirsizliklerden, bu Kanun hükümleri ile 832 sayılı Kanun arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanan sorunlar
bulunmaktadır. Sayıştay meseleyi Genel Kurul
Kararıyla çözmeye ve yeni kamu mali yönetim
ve kontrol sistemindeki aktörlerin rol ve sorumluluklarını belirgin hale getirmeye çalışmışsa da
söz konusu kararın (Kararın bazı görevlilerin/yöneticilerin sorumluluklarının kapsamı, niteliği ve
Sayıştayca karara bağlanmasına ilişkin hükümleri
tartışmalı olup, bu konu ayrı bir çalışma konusudur) tek başına bunu sağlamaya yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır.

•

Dış denetim organı olan Sayıştayla yeni kamu
mali yönetim ve kontrol sistemindeki merkezi
uyumlaştırma birimleri arasında iyi bir iletişim ve
bilgi paylaşımı sağlayan bir mekanizma kurulması
gerekmektedir.

•

Denetim süreci ve denetim sonuçlarının hesap
yargılamasıyla karara bağlanmasına ilişkin süreç
konusundaki sorunlar varlığını korumaktadır.

•

İç ve dış denetim arasındaki işbirliği önemini korumaktadır. Fakat, bu konuya gereken önemin
verildiği söylenemez.

•

Sayıştayın yapısal sorunları (denetim kaynaklarının yönetilmesi ve planlanması, örgütlenme biçi-

•

Sayıştay üyelerinin seçiminde uygulanan mevcut
usulün Sayıştayı aylarca kitlediği, bu sürecin ge-
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rek Sayıştay yönetimini gerekse de yargısal işlevi
olan birim ve kurulların (daireler, genel kurul vs.)
işleyişini olumsuz etkilediği, doğal olarak seçim
dönemlerindeki havanın denetim kaynaklarına
da yansıdığı ve bunun çeşitli sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Dolayısıyla seçim sisteminin ve
usulünün gözden geçirilmesi ve bu sürecin Sayıştayın kurumsal yapısına zarar vermesini engelleyici bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.
Bu genel tespit ve önerilerden söyle önemli bazı hususlara daha detaylı temas edilmesi yararlı görülmektedir:

“ Denetim kapsamına giren tüm
idareler ve hesaplar gerektiği gibi
denetlenememektedir. Denetlenecek
idarelerin seçimi ve denetim türlerinin
belirlenmesi konusunda objektif
kriterlere dayalı bir uygulamadan söz
etmek mümkün değildir. ”

Bunlara ilave olarak Sayıştayın da kendi yaklaşım ve
konumunu gözden geçirmesi ve 5018 sayılı Kanunla
getirilen yeni sisteme paralel bir yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Yeniden yapılandırma, sistemle
entegrasyon yalnızca yasal düzenlemelerle gerçekleştirilebilecek bir husus değildir. Meslek içi eğitimler,
seminerler ve ortak çalışmalarla bu konuda ortak bir
yaklaşım benimsenmesi ve denetim uygulamalarında
bir standardizasyon sağlanması önem kazanmaktadır.
Dış denetimin yürütülmesinde uygulanacak ulusal dış
denetim standartlarının ve yöntemlerinin yürürlüğe
konulması, denetim türleri/uygulamaları itibariyle
uygulama rehberlerinin hazırlanması ve denetimlerin
bu standartlar, metodlar ve rehberler çerçevesinde
belli bir kalitede gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu
amaçla, denetimin mevzuata ve standartlara uygunluğunu güvence altına alan kalite güvence sistemi/
programı geliştirilmesi ve bunun etkili bir şekilde tatbik edilmesi gerekmektedir. Denetçi bağımsızlığı ile
denetimde keyfilik arasında yasal ve makul bir denge
zemini oluşturulmalı, denetimin performansını ölçen
ve değerlendiren mekanizmalar geliştirilmelidir.

Sayıştayın denetim kapsamına giren tüm kurum ve
hesaplar denetlenememektedir. Denetim yaklaşımı,
uygulanan metodlar ve denetim kaynaklarındaki kısıtlılık nedeniyle uygulamada denetim boşluğu oluşmaktadır. Denetim boşluğunun kendisi bir risk olup,
makul seviyede kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu açıdan, Sayıştayın denetim kaynağının desteklenmesi yönündeki çözüm önerileri üzerinde durulması ve yeniden yapılandırma sürecinde doğacak
ihtiyacın karşılanmasına ilişkin tedbirler alınması icap
etmektedir.

Öte yandan, uygunluk denetimleriyle diğer denetim
uygulamaları (mali denetim, performans denetimi,
TBMM’nin istemi üzerine yapılan denetimler) arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Bunun için
risk esaslı ve objektif kriterlere dayalı bir kaynak planlamasına geçilmesi gerekmektedir. Denetlenecek kurumların, hesapların, faaliyet/program ve projelerin
seçiminde ve denetim kaynaklarının tahsisinde, bilinen geleneksel metotlar yerine uluslararası standartlar ve uygulamalarla uyumlu gerçekçi bir planlama ve
uygulamaya geçilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu noktada şu hususa da vurgu yapmak gerekir. Son
yıllarda kamu sektörü bakımından, amiyane söyleyişle ifade edecek olursak, bir tür kolaya kaçma yolu
olarak tercih edilmeye başlanan, denetim firmaları ve
serbest çalışan dış denetçiler/bağımsız denetim firmaları tarafından da talep yaratılmasının aracı olarak
kullanılan piyasadan destek alma veya kamu denetimlerinin ücret karşılığı piyasaya havale edilmesine
yönelik yaklaşımlar yerine daha sağlıklı ve kamusal
nitelikler ve ihtiyaçlarla uyumlu çözümler üzerinde
durulmalıdır.

Sayıştay, 832 sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yapılmamış olmasının da etkisiyle 5018 sayılı Kanundaki anlamıyla performans denetimi ve mali denetimler
yapamamaktadır. 832 sayılı Kanun çerçevesinde başlatılan performans denetimi uygulamaları yaygınlık
kazanmamış ve etkili bir denetim mekanizması olarak
işletilememiştir. Çoğunlukla denetimler işlemlerin
mevzuata uygunluğunun denetimi ve hesap ve işlemlerin yargılanmasına yönelik olarak yürütülmektedir. İdare düzeyinde iç kontrol sistemlerinin, makro
düzeyde kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin
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etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeye ve bunları
geliştirmeye yönelik denetim uygulamaları gerçekleştirilmemektedir. Hesap yargılamasına esas denetim
dışında kalan denetimler ile kanunlarla verilen diğer
değerlendirme ve raporlama görevlerine gereken ilgi
gösterilmemektedir.
5018 sayılı Kanun dış denetim dışında denetimin tamamlayıcısı olarak ve parlamentoya çeşitli konularda
(faaliyet raporları, mali istatistikler, kesin hesaplar vs.)
objektif görüş sunma verme işlevi kapsamında Sayıştaya bazı değerlendirme görevleri vermektedir. Bu
alandaki görevlerin de en az denetimler kadar önemli
ve yararlı olduğu dikkate alınarak bu görevlerin daha
etkili ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Sayıştayın bu işlev ve görevi denetimin gölgesinde
ve gerisinde kalmamalıdır.
Sayıştay kamu mali yönetim ve kontrol sistemin anahtar kavram ve müessesesi niteliğinde olan saydamlık,
hesap verebilirlik, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımı, stratejik planlama, performans esaslı
bütçeleme, iç kontrol, iç denetim gibi mekanizmaların uygulamadaki işleyişine, bunların hayata geçirilip
geçirilmediğine, uygulama performansının değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlere gereken ağırlığı vermek
durumundadır. Hesap/işlem/harcama denetimi tek
başına yeterli değildir ve bu tip sınırlı denetim uygulamalarını gerçek anlamıyla dış denetim olarak kabul
etmek mümkün değildir. Dolayısıyla denetimin amaçları, süreci, metodolojisi ve sonuçların raporlanması
konusunun gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Açık sözlülükle ifade etmek gerekir ki, Sayıştayın mevcut yapısı ve yaklaşımı 5018 sayılı Kanunda tanımlanan dış denetim işlev ve niteliğiyle uyumlu bir keyfiyet
göstermemektedir. Bu durum temel olarak Sayıştayın
sistem içindeki konumundan (yasal düzenlemelerde
öngörülen yapıdan değil, uygulamadaki fiili durumdan söz edilmektedir) kaynaklanmaktadır.
5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden günümüze kadar geçen uygulamaya ve duruma bakıldığında
dış denetimin, dolayısıyla Sayıştayın yeni kamu mali
yönetim ve kontrol sistemiyle entegrasyonunun yeterince sağlanamadığı görülmektedir. Dış denetim,
iç denetim, mali yönetim ve kontrol sistemi ve sistemin diğer bileşenleri arasındaki bağlantı zayıf gözük-
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mekte ve sistemi/yapıyı oluşturan bileşenler arasında (özellikle de dış denetim ile) bir kopukluk olduğu
göze çarpmaktadır. Sayıştayın yasama organına bağlı
olması (daha doğrusu TBMM adına görev yapması),
statüsünden kaynaklanan kurumsal bağımsızlığı böyle bir duruma zemin oluşturmuş gözükmektedir.

“ Denetimler, hesap ve işlemlerin
usul ve mevzuata uygunluğuna odaklı
olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem ve
süreç odaklı yaklaşımlar, sınırlı şekilde
uygulanan performans denetimlerine
mahsus kalmakta, idarelerin yönetim
ve hesap verme sorumluluklarına
ilişkin değerlendirme fonksiyonu
ifa edilememekte, TBMM’ye bu
konuda objektif değerlendirmeler
sunulamamaktadır. ”
Mevcut durumda Sayıştay kamu mali yönetim ve
kontrol sisteminin tamamen dışında bir aktör görüntüsü vermektedir. Kamuoyu algısı ve gözlemi bu yönde yoğunlaşmaktadır. Parlamento adına dış denetim
yapmakla görevli olan Sayıştay hem adına denetim
yaptığı TBMM, hem de mali yönetim ve kontrol sisteminin aktörleri (Maliye Bakanlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulu gibi) ve muhataplarıyla (denetlenen
idareler, üst yöneticiler gibi) etkili bir iletişim kuramamaktadır. Sayıştay, reformun başından beri sürecin
dışında kaldığından, yeterince yönlendirici ve katkı
sağlayıcı bir pozisyon elde etmemiştir/edememiştir.
Gerçi, bunun bilinçli bir tercih olmadığını söyleyebilmek de kolay değildir.
Bir başka ifadeyle, Sayıştay gerek kurumsal olarak
gerekse de denetim kaynağı bakımından kamu mali
yönetim ve denetim alanında yaşanan köklü değişimin öncüsü ve taşıyıcısı olamamıştır. Yürütme organı dışında kalması, TBMM adına denetim yapan ve
yargısal işlevi olan yüksek denetim otoritesi olması
gibi hususlar Sayıştayın, reform politikası/stratejisi,
uygulaması ve geçiş sürecinde belli oranda mesafeli
durmasının arkasında yatan sebepler olarak yorumlanabilir. Fakat Sayıştayın genel olarak reformun kendisi
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özel olarak da 5018 sayılı Kanun bakımından yukarıdaki saiklerle hareket ettiğini söyleyebilmek çok kolay
değildir.

“ TBMM’nin yapısı ve çalışma
usulleri ve süreçleri de dış
denetimin 5018 sayılı Kanundaki
işlev ve niteliğiyle uyumlu değildir. ”
İşlevi, görevi ve yapısı gereği; yeni mali yönetim ve
kontrol sisteminin uygulanması, sistemin aksayan
yönlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, uygulamadaki sorunların çözümüne katkı sağlanması, denetimler sırasında denetlenen idarelere bu konularda
yardımcı olunması mümkün iken, sürecin dışında
kalan ve reformla/sistemle doğrudan ilişkisi olmayan bir aktör görüntüsü verilmiş olması, dış denetim
misyonuna, Sayıştayın kurumsal kimliğine, prestijine,
mesleğe ve meslek mensuplarına zarar verdiği kadar,
genel manada reform sürecine ve uygulamaya geçirilen kamu mali yönetim ve kontrol sistemine ve yeni
aktörler bakımından da çeşitli olumsuzluklar doğurmuştur.
Sayıştay parlamento adına denetim yapan bir organ
olmasına karşın, gerçekleştirilen denetim uygulamalarının kapsamı, uygulanan metodolojiler ve denetim
yaklaşımı ile denetim sonuçlarının raporlanmasına
ilişkin süreçler bu işlev ve keyfiyetle paralellik göstermemektedir. Sayıştay son yıllarda, esas işlevinden
uzaklaşarak yüksek yargı organı niteliğini kazanma,
Parlamentoyla ilişkisini asgariye indirme, dolayısıyla
yalnızca mesleki uygulamalar ve görev bakımından
(fonksiyonel bağımsızlık) değil, kurumsal/organik anlamda bağımsızlık (mali bağımsızlığa ilave olarak zayıf bir hesap verme mekanizmasına indirgenmiş idari
bağımsızlık) kazanma yaklaşımını benimsemiş gözükmektedir. Tabii olarak, bunun sonucunda yargılama
bir araç olmaktan çok, bizzatihi amaç halini almış, denetimler salt yargılama amaçlı olarak gerçekleştirilen
faaliyetlere dönüşmüştür. Dolayısıyla denetim kaynaklarının kahir ekseriyeti hesap yargılamasına veri
teşkil eden denetim uygulamalarına tahsis edilmiş,
diğer denetim uygulamaları asgari seviyede kalmıştır.
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Şüphesiz bu durum yalnızca Sayıştaydan kaynaklanmamakta, TBMM’nin Sayıştayın denetim sonuçlarıyla gereken ilgiyi göstermemesi, Sayıştay raporlarının
görüşülmesine ilişkin etkin işleyen mekanizmaların
oluşturulmamış olması ve TBMM-Sayıştay arasında
güçlü bağ ve iletişimin kurulmamış olması, toplumun/kamuoyunun bu konuda bir baskı unsuru olarak
gereken yönlendirmeyi yapamaması gibi hususlar da
mevcut duruma gelinmesinde ve sürdürülmesinde
etkili olmuştur.
Sonuç olarak Sayıştay halen tam olarak 5018 sayılı
Kanunda öngörülen nitelikte bir dış denetim uygulamasını hayata geçirebilmiş değildir. Bunun en önemli
nedeni Sayıştayın 5018 sayılı Kanunun getirdiği yeni
mali yönetim ve kontrol sistemiyle entegrasyonunu
sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmamış olması
ve bunun için gerekli yeni Sayıştay Kanunu’nun yıllardır yürürlüğe konulamamış olmasıdır. Bu nedenle, Sayıştayın yapılandırılması ve yeni bir Sayıştay
Kanunu’nun yürürlüğe konulmasında daha fazla gecikilmemesi gerekmektedir.
Ayrıca, TBMM’nin yapısı ve çalışma usulleri ve süreçleri de dış denetimin 5018 sayılı Kanundaki işlev ve
niteliğiyle uyumlu değildir. Doğal olarak Sayıştay denetim sonuçlarının görüşülmesi, bütçe ve kesin hesap
kanunlarıyla birlikte idare faaliyet raporlarının, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarının hazırladığı raporların ve
Sayıştayın sunduğu rapor ve değerlendirmelerin parlamento tarafından görüşülebilmesi ve bunlara dayalı
karar süreçlerinin işletilebilmesi bakımından TBMM
İçtüzüğünde gerekli değişikliklerin yapılması icap etmektedir.
IV. Sonuç
Çalışmanın başından beri ifade edilen hususlar dış
denetimin, dolayısıyla Sayıştayın kamu mali yönetim
ve kontrol sistemi içindeki önemini ve işlevini ortaya
koymaktadır. Gerek denetimin Parlamento adına yapılması ve sonuçların TBMM’ye raporlanması gerekse de yürütme dışında teşkilatlanmadan kaynaklanan
denetim bağımsızlığı ve uluslararası dış denetim standartlarına dayalı denetim yaklaşımları (olması gereken/öngörülen) dış denetim fonksiyonunun/Sayıştayın sistem içerisindeki eşsiz konumunu belirleyen
temel hususiyetlerdir. Yargılamayla sonuçlanan dene-
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tim faaliyetleri dışında kalan inceleme, değerlendirme ve denetim fonksiyonları da Sayıştayın bu işlevini
güçlendirmekte ve sistemin öngörüldüğü şekilde işlemesini ve daha da gelişmesini sağlayacak bir güvence
mekanizması halini almasını sağlamaktadır.
Buna karşın, Sayıştayın yapısına ve dış denetim uygulamalarına bakıldığında, mevcut durumun Kanuni tarif ve nitelikten uzak olduğu görülmektedir. Dış
denetimin mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki
yeri ve işlevinin önemine rağmen, Sayıştayın sistemle
entegrasyonunun tam olarak sağlanamaması ve dış
denetimin öngörülen nitelikte gerçekleştirilmemesi
sistemin kendisi bakımından da çeşitli riskler barındırmaktadır. Bu durum güvence mekanizmasının kendisinin yapısal bir risk oluşturmasına neden olmaktadır. Kurumsal, işlevsel ve metodolojik bakımından yetersiz kalan dış denetim sistemde kendisine yüklenen
misyonu üstlenemeyecek, dolayısıyla bu, sistemin
diğer bileşenlerine de sirayet edecektir.
Şu halde, Sayıştayın kurumsal yapısında ve denetimyargılama-raporlama süreçlerindeki sorunların ve aksaklıkların mali yönetim reformunun başarısı ve 5018
sayılı Kanunun getirdiği kamu mali yönetim ve kontrol
sisteminin geleceği bakımından önemli etki ve sonuçlarının olduğu ve olacağı tartışmasızdır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar yaşananlar
bu durumu teyit eder niteliktedir.
5018 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler, getirilen
yenilikler, mali yönetim ve kontrol sisteminin tasarım
biçimi, bu bağlamda dış denetimin tanımı, kapsamı,
niteliği ve metodolojisine ilişkin düzenlemeler Sayıştayın yeniden yapılandırılmasını ve bu amaçla 5018
sayılı Kanunla uyumlu yeni bir Sayıştay Kanunu’nun
çıkarılması zaruretini beraberinde getirmiştir. Ancak,
yasal düzenleme yapılması gereği konusunda genel
bir mutabakat söz konusu olmasına rağmen henüz
bir mesafe alınamamıştır.
Gerçek şu ki, Parlamento, Hükümet ve Sayıştayın dışa
yansıyan iradeleri yeniden yapılandırmanın gerekliliği
yönündeyken, bu irade sonucunda ortaya bir kanun
teklifi çıkmış ve görüşülmeye başlanmışken, Sayıştay
da kanun teklifinin yasalaşmasına yönelik beklentilerini ifade ederken yeni Sayıştay Kanunu’nun yürürlüğe konulamamış olmasının sebeplerini ve gelinen
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durumun arkasında yatan gerçekleri kolayca izah etmek mümkün değildir. Fakat bu durumun, kamu yönetimi, reform süreci, birkaç yıldır uygulanmakta olan
mali yönetim ve kontrol sistemi ile Sayıştay bakımından, dolayısıyla da toplum ve devlet açısından birçok
olumsuzluğa, soruna, etkinsizliğe ve kaynak kaybına
neden olduğunun aşikar oluğunu ifade etmek gerekir. Yürütülen faaliyetler, mevcut denetim yaklaşımı
ve uygulamaların niteliği dikkate alındığında Sayıştayın da, en az Hükümet ve Parlamento (iktidar ve muhalefet partileri) kadar sorumluluğunun bulunduğu
görülmektedir.

“ 5018 sayılı Kanunla yapılan
düzenlemeler, getirilen yenilikler,
mali yönetim ve kontrol sisteminin
tasarım biçimi, bu bağlamda dış
denetimin tanımı, kapsamı, niteliği ve
metodolojisine ilişkin düzenlemeler
Sayıştayın yeniden yapılandırılmasını ve
bu amaçla 5018 sayılı Kanunla uyumlu
yeni bir Sayıştay Kanunu’nun çıkarılması
zaruretini beraberinde getirmiştir.
Ancak, yasal düzenleme yapılması
gereği konusunda genel bir mutabakat
söz konusu olmasına rağmen henüz bir
mesafe alınamamıştır. ”
Gelinen noktada, TBMM gündeminde olan, Sayıştay
Başkanı seçimleri yeniden yapılandırma ve yeni Sayıştay Kanunu’nun yürürlüğe konulması bakımından
iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Uygulamadaki
sorunlar, belirsizlik ve denetim boşluğu, etkinsizlikler,
kaynak israfları ve denetim alanında yaşanılan yetersizlikler ile bunların neden olduğu diğer olumsuzluklar dikkate alınarak, sağlanacak bir mutabakatla gerekli yasal düzenlemenin yapılması uygun olacaktır.
Kanun teklifinin TBMM gündemine sunulmasından
günümüze kadar geçen süreçte, yaşanan kimi değişiklikler, uygulamada edinilen tecrübeler ve elde edilen
yeni veriler ışığında anılan kanun teklifinin yeniden
ele alınması (gözden geçirilerek gerekli düzeltmelerin
yapılması) da önemli yararlar sağlayacaktır.
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Son olarak, meselenin yalnızca yeni bir Sayıştay
Kanunu’nun yürürlüğe konulması gerekliliği olarak algılanması yanlış olacaktır. Sayıştayın günümüze kadar
yeni Sayıştay Kanunu’nu beklemeksizin 5018 sayılı
Kanun ve kendi mevzuatı çerçevesinde yapabileceği
önemli açılım ve yeniliklerin bulunduğu kuşkusuzdur. Buna rağmen, her şeyin yeniden yapılandırma
sürecine ve yeni bir Sayıştay Kanunu’na bağlanması, kurumsal insiyatif kullanılarak gerekli tedbirlerin
alınmaması ve harekete geçilmemesi nedeniyle dış
denetim kendisinden beklenen etkinliği tam olarak
ortaya koyamamıştır. Bilinmektedir ki, kurumsal veya
fonksiyonel etkinlik yalnızca denetim kapsamındaki
idare veya hesap sayısının artması, özlük haklarının
iyileştirilmesi veya yasal olarak geniş denetim yetkilerine kavuşmakla sağlanmamakta, esas olarak uygulamadaki iş performansı ve faaliyet sonuçlarına bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır.
Bundan dolayı, Sayıştayın da sistem içindeki konumunu ve misyonunun gereklerini dikkate alarak,
durumunu gözden geçirmesi gerekmektedir. Çünkü
uygulamadaki sorunlar yalnızca kanuni düzenlemelerle çözülebilecek keyfiyette değildir. Teşkilatlanma
biçimi, denetim uygulama ve yaklaşımları, kurumlarla ilişkiler, insan kaynakları yönetimi vs. gibi hususlar
da yeniliğe/iletişime açık bir yaklaşım benimsenmesi
önemli yararlar sağlayacaktır. Son yıllarda kamu mali
yönetim ve kontrol sisteminde yaşanan değişim ve
köklü dönüşümden uzak ve kurumsal olarak yeni görev tanımlarının mahiyeti ve niteliğiyle örtüşmeyen
yaklaşımlar Sayıştay kadar sistemin bütününe yarar
sağlamamış gözükmektedir. Bu tutumu sürdürmenin
gelecekte de bir yarar sağlaması düşünülemez.
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AVRUPA BİRLİĞİ
YARDIMLARININ
ORTAK İÇ DENETİMİ
NASIL OLACAK?

ÖZET: Avrupa Birliği, aday ülkelere katılım öncesi yardım sağlanması, üyeliğe giden yolda onlara destek
verilmesi ve katılımdan sonra tahsis edilecek olan fonların programlanması, yönetilmesi ve uygulanmasına
hazırlanmalarına yardımcı olması amaçlarıyla mali
yardımlar yapmaktadır. Yapılan mali yardımlar 20072013 bütçe döneminden itibaren Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA) adı altında toplanmış ve kullanabilmek için yararlanıcı ülkelerin bir takım idari yapıları
oluşturması istenmiştir.
Sistem içerisinde oluşturulması gereken yapılanma ile
programlama, uygulama, yönetme, izleme ve denetim gibi görevler yerine getirilecektir. Sistemin amaçlarını yerine getirecek şekilde yürütülmesi bakımından
geliştirilen denetim mekanizmalarına bakıldığında,
IPA’nın yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliğini ve etkinliğini denetlemekle görevli ve sistemdeki
her kademeden fonksiyonel olarak bağımsız olması
gereken Denetim Otoritesinin sistemlerinin etkili çalışması, sistemdeki zayıflıkların belirlenmesi, muhasebe bilgilerinin güvenilirliği, anlaşmaların gereklerine uyulması, nihai harcama beyanları konularındaki
denetimleri ile ilgili bileşenler itibariyle Operasyonel
Programları hazırlamak, uygulamak ve yönetmekten
sorumlu olan Program Otoritelerinin İç Denetçilerinin
kendi programlarına göre yapacakları risk esaslı denetimlerin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca sistemde
bazı bileşenler için geçiş döneminde bazılarında ise
devamlı olarak yer alacak olan Merkezi İhale ve Finans
Biriminin İç Denetçileri de, kendi kurumlarının işlem ve
faaliyetlerini denetleyeceklerdir. Bu arada geçiş döneminde ihale, sözleşme ve ödeme işlemlerinin Merkezi
Finansman ve İhale Birimi’ne (MFİB) delege edilmesi
nedeniyle ilgili projeler için Bakanlık ve MFİB’in ortak
iç denetim yapması gerekmektedir.

Seçkin CENKIŞ
İç Denetçi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
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Yapılacak ortak denetimin İDKK tarafından yayınlanan Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak
Çalışma Esas ve Usulleri çerçevesinde yapılması, planlama aşamasındaki risk değerlemesinde söz konusu
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birimlerinin özel olarak ele alınması, ortak denetim
konularının belirlenmesi, denetimlerin planlanması
ve uygulanması aşamalarında da etkin işbirliğinin
sağlanması gerekmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: İç denetim, IPA, ortak denetim, AB, MFİB, iç denetçi
I. GİRİŞ
Avrupa Birliği’nin (AB), kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere uyguladığı politikalar arasında, üye
ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine yakınlaşması,
aday ve potansiyel aday ülkelerin üyeliğe hazır hale
gelmeleri için yaptığı mali yardımlar önemli yer tutmaktadır.
Yapılan mali yardımlar 2007 yılı öncesinde PHARE,
ISPA, SAPARD, Türkiye İçin Katılım İşbirliği gibi farklı
programlar çerçevesinde yürürken, bu yardımların
tamamı 2007-2013 döneminden itibaren Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession
Assistance - IPA) adı altında toplanmıştır.
Bu çalışmada, IPA’nın yararlanıcı ülkelerde oluşturulmasını istediği idari yapıların iç denetimi kapsamında
gündeme gelen ortak iç denetim faaliyeti üzerinde
durulacaktır.
II. IPA SİSTEMİNDEKİ İDARİ YAPILANMA
IPA sistemi ile ilgili olarak; çerçeve bir düzenleme olan
17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey
Tüzüğü ve kapsamı, içeriği, mekanizması, aktörleri ve
uygulanması konularında ayrıntılı hükümler içeren
Komisyon tarafından 12 Haziran 2007 tarihinde kabul
edilen, 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğünün Uygulanmasına İlişkin 718/2007 sayılı IPA Uygulama Tüzüğü
bulunmaktadır.
Anılan tüzükler gereğince, IPA kapsamındaki mali
yardımların kullanılabilmesi için yararlanıcı ülkelerin oluşturması gereken idari yapılar bulunmaktadır.
Bunlar arasında; Ulusal IPA Koordinatörü, Bölgesel
Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Gelişimi Bileşenleri
Sektörel Koordinatörü, Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ulusal Fon, De-
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netim Otoritesi ve Program Otoritelerinin yer aldığı
görülmektedir.1
Ülkemizde sistemin genel koordinasyonunu üstlenen
ve AB Komisyonu ile yürütülen işlerin sorumlusu olan
Ulusal IPA Koordinatörü görevini Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği yürütmektedir. IPA’nın Bölgesel Kalkınma
ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında Stratejik Çerçeve Belgesinin hazırlanması ve
söz konusu bileşenlere ilişkin genel koordinasyonu,
Sektörel Koordinatör sıfatıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın sorumluluğunda yürütülmektedir. IPA sisteminde Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin
ve Ulusal Fonun akreditasyonundan, izlenmesinden
akreditasyonun geri alınmasından sorumlu olan Yetkili Akreditasyon Görevlisi Hazine Müsteşarlığının bağlı
bulunduğu Devlet Bakanı, yine sistemdeki aktörlerin
akredite edilmesi ile görevli bulunan ve işlemlerin
yasallığı ile düzenliliğinden sorumlu olan Ulusal Yetkilendirme Görevlisi de Hazine Müsteşarı olarak belirlenmiştir. Katılım öncesi mali yardımların ülkemize
geldiğinde bunlara ilişkin hesapların yönetilmesinden
ve ödemelerden sorumlu bulunan Ulusal Fon ülkemizde Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuştur. Bunların yanında, IPA sisteminin genel işleyişinin istenilen
şekilde olması, iç kontrol sisteminin işleyişi, sistem
içerisindeki aktörlerin faaliyetlerinin kurallara uygun
bir şekilde yürütülmesi hususlarında denetim yetkisi
olan ve sistem hakkında yıllık görüş ve rapor sunacak
olan Denetim Otoritesi görevini Hazine Kontrolörleri
Kurulu yerine getirmektedir. IPA bileşenleri itibariyle
uygulama ve yönetim görevlerini yerine getirecek ve
Operasyonel Programları hazırlayacak olan Program
Otoritesi görevlerini ise bileşen ve alt bileşen bazında
farklı kurumlar tarafından yerine getirilmektedir.
Bu kapsamda IPA sistemindeki mali yardımların bileşenlerine baktığımızda, I. Geçiş Yardımları ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, II. Sınır Ötesi İşbirliği,
III. Bölgesel Kalkınma, IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve V. Kırsal Kalkınma olmak üzere beş ana
1 AB Komisyonunun 718/2007 sayılı IPA Uygulama Tüzüğü 21. madde
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bileşen altında toplandığı görülmektedir. 2 Bu bileşenlerden Bölgesel Kalkınma Bileşeni de; Ulaştırma,
Bölgesel Rekabet Edilebilirlik ve Çevre alt bileşeninden meydana gelmektedir.
Söz konusu bileşenlerin uygulama birimleri olan
Program Otoriteleri olarak; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kırsal Kalkınma bileşeni için Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Ulaştırma alt bileşeni için Ulaştırma Bakanlığı, Çevre alt bileşeni için Çevre ve Orman Bakanlığı,
Bölgesel Rekabet Edilebilirlik alt bileşeni için Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlendiği görülmektedir.
Yine IPA Uygulama Tüzüğünde, yararlanıcı ülkeler
tarafından atanması gerekli olan bu organ ve otoritelerin dışında özel organların da oluşturulabileceği
belirtilmiştir. Bu çerçevede daha önceki dönemlerde
AB fonlarının kullanılması ile ilgili ihale, sözleşme,
ödeme, vb. konularda faaliyette bulunmuş olan ve
böylece bu konularda kapasite ve tecrübe oluşturan
Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden (MFİB) faydalanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda belli IPA bileşenleri itibariyle Program Otoritelerinin görev ve sorumlulukları arasında yer alan ihale, sözleşme, ödeme yapılması gibi işlemler 3 geçiş döneminde MFİB’e
delege edilmiştir. Böylece 2010 yılı sonuna kadar devam edecek olan döneminde IPA fonlarının kullanılmasında MFİB, ihale, sözleşme, ödeme gibi işlemleri
gerçekleştirecektir.
IPA bileşenleri altında yer alan fonların kullanılabilmesi için yararlanıcı ülkelerde oluşturulan bu yapıların AB tarafından akredite edilmesi ve gerekli olan
bazı anlaşmaların imzalanarak yürürlük kazanması
gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemiz için bileşenler
itibariyle akreditasyon işlemleri yürütülmektedir. Hali
hazırda III. ve IV. bileşenler için akreditasyon süreci
devam etmektedir. Bu kapsamda yaşanması gereken
akreditasyon işlemleri çerçevesinde boşlukların belirlenmesi, bulunan bu boşlukların kapatılması, uygunluk denetimi, ulusal düzeyde akredite edilmesi, doğrulama denetimi ve AB tarafından akredite edilmesi
süreçlerinden son aşamaya gelinmiştir.
2 AB Konseyinin 1085/2006 sayılı IPA Tüzüğü, 3. madde
3 AB Komisyonunun 718/2007 sayılı IPA Uygulama Tüzüğü 28. madde
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III. SİSTEMDE İÇ DENETİM
Yararlanıcı ülkenin idaresi içerisinde bir organ veya
organlar grubu olabilecek ve IPA sistemindeki yardımın yönetimi ve uygulanması konularından sorumlu
olacak olan Program Otoriteleri, önceki bölümde belirtildiği üzere ilgili Bakanlıklar olarak belirlenmiştir.
IPA Uygulama Tüzüğünün 28. maddesindeki, “kendi
birimini oluşturan farklı organlarının iç denetimini
sağlama” hükmü, yine Tüzüğün eki olan akreditasyon
kriterleri arasındaki iç denetime ilişkin hükümleri ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
kapsamını belirleyen 2. maddesinin 2. fıkrasındaki “Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından
kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve
kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü dikkate alındığında, iç denetimin Program Otoritesi olan Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan IPA Birimlerinde de gerçekleştirileceği ortadadır.
Böylece, 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 olan iç denetim, görevi IPA bileşenleri itibariyle Operasyonel Programları yönetmek ve uygulamak olan birimleri de kapsayacaktır. Bu çerçevede,
Bakanlıkların İç Denetim Birimleri, risk değerlendirmelerine IPA Birimlerini ve faaliyetlerini de dahil ederek, bunun sonucunda denetim plan ve programlarına bu birimleri de alacaklardır.
Öte yandan, IPA sisteminde bazı bileşenler için geçiş
döneminde bazılarında ise devamlı olarak yer alacak
olan MFİB’in İç Denetçileri de bulunmaktadır. Anılan
İç Denetçilerin de kendi kurumlarının işlem ve faaliyetlerini kendi risk değerlendirmeleri, plan ve programları çerçevesinde denetlemeleri söz konusudur.
İlgili bileşenler bazında genel stratejilerin belirlenmesi, amaçların ortaya konulması, Operasyonel
Programların hazırlanması, seçim kriterlerine göre
desteklenecek projelerin belirlenmesi ve bunların
takip edilmesinde çok önemli görevleri olan Program Otoritelerinin ilgili projelerin ihale, sözleşme ve
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ödeme işlemlerinde kontrol veya gözetim yetkisinin
olmaması anlamlı değildir. Ayrıca, ilgili fonların kullanımı ile ilgili bilgiler kamuoyuna Program Otoriteleri
tarafından verilecektir. Bu bağlamda, Program Otoritelerinin yapılan ihale, sözleşme ve ödeme işlemlerini
takip etme hakkının olduğunu kabul etmek gerekir.
Yine, geçiş döneminde Program Otoritelerinin fonksiyonları arasındaki ihale, sözleşme, muhasebe ve
ödeme işlemlerinin MFİB tarafından yerine getirilmesi nedeniyle Bakanlıklar tarafından geçici personel
görevlendirilmesi yapılarak MFİB’de yetiştirilmeleri
amaçlanmıştır. Programların yürütülmesinden asıl
olarak Program Otoritelerinin sorumlu olmaları nedeniyle MFİB nezdinde de denetim yapma gereği ortaya
çıkmıştır. Ayrıca bu konu akreditasyon sürecinde AB
yetkilileri tarafından da ele alınarak bir bulgu olarak
raporlanmıştır.
MFİB ile geçiş döneminde ihale, sözleşme ve ödeme
işlemleri MFİB’e delege edilen Program Otoriteleri
arasında İşbirliği Anlaşmaları imzalanmaktadır. İlgili
anlaşmalarda, Program Otoritelerinin projeleri ile ilgili konularda Bakanlık ve MFİB’in ortak iç denetim
yapması ve denetim raporlarının Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olan Hazine Müsteşarı’na gönderilmesi
hususunda hükümler bulunmaktadır.
Bu durumda, Operasyonel Programlar çerçevesinde
ilgili Bakanlık İç Denetim Birimleri ile MFİB İç Denetim
Birimi arasında ortak iç denetim faaliyeti yürütüleceği anlaşılmaktadır.
IV. ORTAK İÇ DENETİM MEKANİZMASI VE DEĞERLENDİRME
Kamu idarelerinde, birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda iç denetçilerin birlikte çalışması ihtiyacına binaen, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 51. maddesi bu konuda İç
Denetim Koordinasyon Kurulu’na (İDKK) düzenleme
yapma yetkisi vermiştir. Bu çerçevede, İDKK tarafından Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak
Çalışma Esas ve Usulleri yayınlanmıştır.
Söz konusu düzenleme, 5018 sayılı Kanunla düzenlenen iç denetim sistemine dahil birden fazla kamu
idaresi iç denetçilerinin ortak çalışmasını gerektiren
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durumlar, bu çerçevede yapılacak görevlendirmeler,
ortak çalışmanın yürütülmesi ve yapılan denetimin
raporlanması ile ilgili usulleri belirlemektedir.
Bu çerçevede, ortak denetim yapılacak durumlar
arasında, birden fazla idareyi ilgilendiren faaliyetlerin denetimlerinin yapılması gerektiği haller ile bir iç
denetim faaliyeti sırasında başka idareleri ilgilendiren
konuların ortaya çıkması halleri de yer almaktadır.
Anılan durumların özelliklerine göre planlı denetim
olabileceği gibi program dışı denetim de gündeme
gelebilecektir.
IPA yardımlarının kullanılması ile ilgili Operasyonel
Programlar çerçevesinde ilgili Bakanlık İç Denetim
Birimleri ile MFİB İç Denetim Birimi arasında yürütülebilecek olan ortak iç denetim faaliyeti genellikle
birden fazla idareyi ilgilendiren faaliyetin denetimi
olduğu ve acil özellik göstermediği için iç denetim
programlarında yer alması gereken bir ortak denetim
olacaktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda bir iç denetim faaliyeti sırasında başka idareleri ilgilendiren
konuların ortaya çıkması da söz konusu olabilecektir.
Bu durumda ortak denetim faaliyeti ilgili birimlerin iç
denetim programlarında yer almadığı için program
dışı denetim gerçekleşebilecektir.
Aynı şekilde, bu türlü bir ortak denetimde ortak denetim konusunda istekli olan idarelerin iç denetim
biriminin talebi üzerine üst yöneticiler arasında kurulacak iletişim ile planlanacak ve varılan ortak görüşe
uygun olarak iç denetim programlarında yer alacaktır. Söz konusu talebin karşılanamaması durumunda
konu hakkında İDKK haberdar edilecektir.
Ortak iç denetim çalışmalarında koordinatörlük görevini talepte bulunan idarenin kıdemli iç denetçisi tarafından yerine getirilecek ve planlamanın mümkün
olmadığı durumlarda, çalışmalar iki ay içerisinde tamamlanacaktır. Çalışmanın bu sürede tamamlanamaması halinde, nedenleri ve ne zaman sonuçlanacağı
hakkında talepte bulunulan idareye bilgi verilecektir.
Aynı şekilde, ortak çalışma sonucunda hazırlanacak
rapor, faaliyetin yürütüldüğü kamu idaresinin üst yöneticisine sunulacak ve bir örneği Kurula gönderile-
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cektir. Diğer idarelerin iç denetçileri, raporun kendi
idarelerini ilgilendiren bölümünü üst yöneticilerine
sunacaklardır.4
Bu noktada MFİB’in yapısı ve bu kuruluşun İç Denetçilerinin statüsü üzerinde durmak gerekmektedir. Bu
amaçla MFİB’in kurulmasına ilişkin mevzuata bakıldığında; 14.02.2002 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptının imzalandığı, bu mutabakat zaptının
30.01.2003 tarihinde 4802 sayılı Kanunla kabul edildiği, daha sonra 31.03.2006 tarihinde MFİB’in kuruluşuna ilişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu
arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ek’in imzalandığı, bu Ek’in 10.05.2006 tarihinde 5500 sayılı Kanunla
kabul edildiği, yine aynı Ek’in 05.06.2006 tarihli ve
2006/10565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandığı görülmektedir.5
Anılan Mutabakat Zabıtları incelendiğinde, AB’den
sağlanan fonların mali idaresini, muhasebesini ve
ödemelerini yapacak yeterli personele sahip tek bir
birimin oluşturulmasının sağlıklı mali yönetim ve etkinlik açısından getireceği yarar göz önünde bulundurularak MFİB’in kurulmasının gerekli görüldüğü ve
tüm kararlarını bağımsız olarak alacak şekilde Hazine
Müsteşarlığına bağlı bir birim olarak kurulduğu anlaşılmaktadır. MFİB, projeleri için ihaleye çıkma, sözleşme yapma ve ödemeler gerçekleştirme ile görevli
olup, AB fonlarının yönetiminde Mutabakat Zabıtları
hükümlerine ve Avrupa Birliğinin dış yardımların kullanımını düzenleyen kurallarına tabidir.
MFİB’in personeli ile ilgili esas ve usuller Türk Mevzuatı çerçevesinde düzenlenecektir. Ancak, teknik ve
mesleki deneyimine ihtiyaç duyulan devlet memurları ve gerçek kişiler, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sözleşmeli olarak istihdam
edilebilecek, hizmet sözleşmesi teklif edilen devlet
memurları, hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarihte,
ilave bir işleme gerek kalmaksızın asıl kurumlarından
ücretsiz izinli statüsü kazanacaklardır.
4 Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve
Usulleri
5 04.02.2003 tarih 25014 sayılı, 17.05.2006 tarih 26171 sayılı ve
05.07.2006 tarih 26219 sayılı Resmi Gazeteler
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Bu konuda, MFİB’de personel istihdamına ilişkin 5671
sayılı Kanun ile Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümlerine göre, MFİB devlet memurları arasından veya dışarıdan sözleşmeli personel
istihdam edebilmektedir. 6
Bu durumda, Birimin iç denetçilerin de aynı şekilde
diğer kurumlardan geçici görevli olarak gelmeleri,
kendi kurumlarında aylıksız izinli olmak üzere Birimde sözleşmeli çalışmaları veya memur olmayanlar
arasından sözleşme ile Birimde istihdam edilmeleri
imkan dahilindedir.

“ Sorunların çözümü için Bakanlıkların
İç Denetim Birimlerinde iç denetim
plan ve programlarının hazırlanması
aşamasında, IPA birimlerinin durumu
özel olarak ele alınmalı, kullanılan
kaynakların AB fonlarından gelmesi
nedeniyle bu işlemlerin risk düzeyi
yüksek değerlendirilmeli, MFİB’in
İç Denetim Birimi ile görüşmeler
yapılmalı, ortak denetimin kapsamı ve
zamanı konularında birlikte düşünce
geliştirilmeli, buna göre plan ve
programlar oluşturulmalı ve
gerektiğinde plan ve programlar
revize edilmelidir. ”
Bu çerçevede, İDKK tarafından yayınlanan Birden
Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma
Esas ve Usulleri düzenlemesinin, 5018 sayılı Kanunla
düzenlenen iç denetim sistemine dahil birden fazla
kamu idaresi iç denetçilerinin ortak çalışmasını gerektiren durumlar için geçerli olması nedeniyle, MFİB ile
yapılacak ortak denetimle ilgili olarak bazı sorunların
yaşanma ihtimalinin bulunduğu düşünülmektedir.
Öncelikle MFİB’in iç denetçilerinin Kamu İç Denetçisi olmamaları, faaliyetlerinin 5018 sayılı Kanuna
6 07.06.2007 tarih ve 26545 sayılı ve 20.10.2007 tarih 26676 sayılı
Resmi Gazeteler
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tabi olmadığını, dolayısıyla Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri
düzenlemesinin kendilerini kapsamadığını düşünmeleri söz konusu olabilir. Bununla birlikte, Hazine
Müsteşarlığı’na bağlı bir birim olmaları, personel maaşları, binası ve diğer tüm işletme giderlerinin Türk
Hükümetinin ulusal bütçesinden karşılanacak olması7
nedenleriyle, Türk Kamu Yönetiminden tamamen ayrı
statüde olmadıkları söylenebilir.

rürlüğe girmesi veya fonların kullanılmasında ortaya
çıkabilecek olumsuzluklar gibi önemli bazı durumların varlığında da program dışı iç denetim faaliyeti gerçekleştirilmelidir.

Dolayısıyla, Program Otoritesi olan Bakanlıkların İç
Denetim Birimleri ile yapılacak ortak denetimlerde,
zorunlu olmamalarına rağmen İDKK tarafından yayınlanan Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin
Ortak Çalışma Esas ve Usulleri düzenlemesinin uygulanması gerektiği düşünülmektedir.
Öte yandan, söz konusu ortak denetimlerin planlanması aşamasında da bazı zorluklar yaşanabilecektir.
Örneğin ilgili kurumlarda ortak denetim talebini karşılayacak yeterli iç denetçi kaynağı olmayabilir. Yine,
iç denetim plan ve programının hazırlanması aşamasında yapılan risk değerlendirmelerinde uyumlu
sonuçlar çıkmayabilir. Yani Bakanlıkların risk değerlendirmesine göre IPA projelerinin ihale ve ödeme
boyutları itibariyle denetime tabi tutulması gerektiği
ortaya çıkmakla birlikte MFİB’in risk değerlendirmesinde bu türlü işlemlerin denetime tabi tutulmasına
gerek görülmeyebilir. Bunun tersi yani Bakanlıkların
risk değerlendirmesinde denetime gerek görülmezken MFİB’in risk değerlendirmesinde denetim ihtiyacı
ortaya çıkabilir.
Bu tür sorunların çözümü için Bakanlıkların İç Denetim Birimlerinde iç denetim plan ve programlarının
hazırlanması aşamasında, IPA birimlerinin durumu
özel olarak ele alınmalı, kullanılan kaynakların AB
fonlarından gelmesi nedeniyle bu işlemlerin risk düzeyi yüksek değerlendirilmeli, MFİB’in İç Denetim
Birimi ile görüşmeler yapılmalı, ortak denetimin kapsamı ve zamanı konularında birlikte düşünce geliştirilmeli, buna göre plan ve programlar oluşturulmalı
ve gerektiğinde plan ve programlar revize edilmelidir.
Ortak bir sonuca ulaşma noktasında yaşanabilecek
gecikmeler nedeniyle iç denetim programlarının yü7 TC Hükümeti ile AB Komisyonu arasında MFİB’in kurulmasına ilişkin
Mutabakat Zabıtları 5. madde
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‘E-DEVLET’TEN
‘OLGUN DEVLET’E
YA DA
E-DEVLET’İN
OLGUNLAŞTIRILMASI

ÖZET:Bu çalışmada; elektronik devlet(e-devlet) kuram
ve uygulamalarının geçirdiği evrimsel süreci(tekamül)
ve bu süreçte e-devletin(olgunlaşması ile birlikte) insanın mutluluğunu sağlama potansiyeli ve sonuçta bu
sürecin “bizi demokrasiye götürüp götürmeyeceği”,
dahası örgüt kültürü, demokratik katılım, şeffaflaşma,
hesap verilebilirlik gibi kavramlar açısından konunun
tartışılması hedeflenmektedir. Bu amacı sağlamaya
matuf olarak öncelikle dünyada ve Türkiye’de e-devlet
kavramı etrafında şekillenen tartışmalara değinilecektir. Daha sonra e-devletin aşamalarından söz edilecektir. Ayrıca sonuçları açısından e-devletin topluma
ve kamu yönetimine katkıları irdelenecektir.
ANAHTAR KELİMELER: E-devlet, bilgi teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, olgunlaş(tır)ma, Türkiye’de
e-devlet.
I. GİRİŞ
2000’li yıllardan başlayarak yaşamımıza giren, ve günden güne artan bir hızla, ayrılmaz bir parçamız haline
gelen yönetişim(governance), e-devlet(electronic government), m-devlet(mobile government) gibi popüler kavramlar gündemimizin ön sıralarını almaya başlarken; henüz “nesne”sini arayan bir disiplin olarak
görülen ve kimlik sorunsalını çözmeye çalışan1, hangi
sorun ve soruları, büyük soruları(big questions) inceleyeceği tartışılan2, dahası disiplin olmak ya da sanat
olmak arasında gidip gelen kamu yönetimi; yeni ve
büyük tartışmalardan uzak değildir.

Kemal ATMACA
İç Denetçi
Dışişleri Bakanlığı

2009

1 GÜLER, Birgül Ayman (1994). “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, 27 (4), 3-19.
2 ACAR, Muhittin ve ÖZTAŞ, Nail (2000). “The Big Questions of Public Administration in Turkey: Unique Meets Universal?”. 1-4 Nisan
2000’de San Diego, California’da gerçekleştirilen American Society
for Public Administration (ASPA) 61st National Conference’da yapılan
sunum.
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George Orwell’ın3 “1984” romanı ile alevlenen “big
brother” tartışmaları, son yıllarda “büyük birader”den
“dijital birader” (digital brother)e doğru yeni tartışmaların gündemimizi meşgul edeceğini bize haber
vermektedir. Tartışmaların temelinde; gelişen bilgi
teknolojilerinin (IT), bilgi ve iletişim teknolojilerinin
(ICT) günlük yaşamımızı etkilemekten başka, karşımıza yeni bir hegemonya öğesi olarak çıkıp çıkmayacağı
yatmaktadır. Burada Gramsci’nin4 aydınların yeni bir
toplumsal sınıf olarak örgütlü bir biçimde ortaya çıkıp
artık yeni ve donanmış olduğunu göreceğimiz bir hegemonya düzeni yollu görüşlerini anımsamakta yarar
vardır. Ancak “aydınlar hegemonyası” misilli güçlenen bir “siber devlet”in, aydın benzeri bir hegemonik
duruma yol açacağı konusunda yorum yapmak için
henüz erkendir. Bir adım ileri gidersek; aslında hayatımızı kolaylaştıracağına inandığımız teknolojinin,
“acemi”lik ya da “premature” dönemini ne zaman
sona erdireceği, olgun(mature) bir hale ne zaman
geleceği, evrimini(tekamül) ne zaman tamamlayacağı ya da olgunlaşma aşamaları, günlük işlemlerimizi
kolaylaştırma niteliği, yaptığımız işlemlerin kişisel güvenliğimizi gözeten tedbirlerle donatılıp donatılmadığı, ayrıca kişisel güvenlikten başka, “kurumsal bilgi
güvenliği”nin nasıl sağlanacağı soruları ve sorunları
bizi bekleyen yeni tartışmalar olacağa benzemektedir.
Yöntembilimin bize öğrettiği şekilde (ontolojik yaklaşım), öncelikle “dijital devrim”in ortaya çıkış sürecinden başlayarak; bilgi teknolojilerinin yayılımı (dissemination), karşılaştığı sorunlar ve zorluklar (challenges),
ortaya çıkan tartışmalar, sorunlara çözüm arayan örnek modeller, e-devlet hizmetlerinin gelişimi (development), aşamaları ve olgunlaşmasının(maturation)
hangi yöne doğru yol aldığı ve daha önemlisi bilgi teknolojilerinin “olgunlaşma süreci” ve “olgunluk dönemi” tartışılmaya çalışılacaktır.
3 ORWELL, George (1949). Nineteen Eighty-Four.
4 GRAMSCI, Antonio. Çev: Kenan Somer, Hapishane Defterleri, İstanbul, Onur yayınları, 1986.
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II. E-DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI (PRESENCE)
Bilgi teknolojileri ile kamu yönetimi disiplini ilişkisine
bakmadan önce, kamu yönetimi yazınının tartışmalarında öne çıkan, kamu yönetiminin disiplin mi sanat
mı olduğu çatallaşması(dichotomy or bifurcation) bir
yana, kamu yönetiminin yeni kamu işletmeciliğine
doğru evrim geçirip geçirmediği ve “Atlantik’ten(ya
da ABD’den) esen rüzgarlar”ın bütün dünyaya egemen olup olamayacağı, ülkelerin kamu yönetimi sorunlarını kendi “yerel dürtüleri”yle anlamlandırıp
anlamlandırmayacağı5 gibi temel sorular tartışıldığı
sırada(1980 ve 1990’lı yıllarda) -henüz yeterli olacak
şekilde- bir “teknoloji” tartışması, en azından ABD
dışında, yapılmıyordu. Kaldı ki; TODAİE yayınları arasında gördüğümüz 2008 tarihli bir “Kamu Yönetimi
Sözlüğü”nde bile, bilgi teknolojileri(IT) ve bilgi ve iletişim teknolojileri(ICT) ile ilgili olarak yeteri kadar “giriş” olmadığını ve “yönetim hukuku” ağırlıklı kavramların daha fazla bir hacim kapladığını görmekteyiz6.
2000’li yıllara gelindiğinde; Türkiye’de, bilgi teknolojileri ile ilgili akademik çalışmaların artmaya başladığını, bu konuda Türkiye Bilişim Derneği, TÜBİTAK,
TÜRKSAT gibi kurumlar öncülüğünde konferans, seminer, çalıştay gibi değişik etkinlikler düzenlendiğine
tanık olmaktayız.
“Teknoloji”nin günlük hayatımıza etkileri tartışılırken,
kamu yönetiminin bu tartışmaların neresinde olduğu
açıklıkla ifade edilememekteydi, aynı zamanda “karmaşıklık bilimleri”nin(science of complexity) kamu
yönetimine etkisi de kanımızca aynı kapsamda değerlendirilebilir. Karmaşıklık bilimleri ile; son zamanlarda
etkisini artıran kimi örgüt ve yönetim kuramları ve
kimi çağdaş yönetim uygulamaları arasında benzerlikler görülmektedir. Örnek olarak sayabileceğimiz başlıca kavramlar; “örgütsel öğrenme, yenlikçilik, daha
düz ve esnek hiyerarşiler, bilgi paylaşımı, yetki devri
ve kendi kendini yöneten takımlar”dır7. Bu bağlamda
yapılan tartışmaların aslında bilgi teknolojileri ya da
5 GÜLER, ibid.
6 BOZKURT et al (2008), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Ankara,
2008.
7 ÖZTAŞ, Nail (2003). Karmaşıklık Bilimleri: Kaosun Kıyısında Bilim ve
Yönetim. Muhittin ACAR ve Hüseyin ÖZGÜR (Eds.). Çağdaş Kamu Yönetimi I içinde, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 45-73, s.64.
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bilgi iletişim teknolojilerini “ıskaladığı”nı iddia etmek
bir abartma olmayacaktır. Bunun temelinde yatan en
önemli etmen, “kamu yönetiminin çağa ayak uyduramaması” problematiği miydi sorusu ise önümüzde
durmaktadır.
Günümüzde ise kamu yönetiminin bilgi teknolojileri
ile “yoğun temas”ını göz önüne alırsak, daha önce
yönetim biliminin “ıskaladığı”nı söylediğimiz güncel
konuların, gündemimizde yeni sorular ve sorunları
tartışmaya açmakta olduğunu yadsıyamamaktayız.
“Sonunda söyleyeceğimizi başında söyleme” geleneğimizi sürdürürsek, bilgi teknolojileri ile kamu yönetimi ilişkisi, “bizi demokratik topluma doğru yöneltecek” midir ya da -aynı anlama gelmek üzere- demokrasi insanların mutluluğunu sağlayacak mıdır? Burada
bilgi teknolojilerinin “bizi mutluluğa doğru götüreceği” gibi bir “ön kabul”, gündemimizde yerini almış gözükmektedir.
Bilgi teknolojilerinin; örgütlerdeki yönetişimi geliştireceği varsayımı, örgüt verimliliğini teşvik edici olacağı, bu anlamda bilgi teknolojilerinin bir “deus ex
machine”(makine tanrı) olduğu, kurtarıcı ya da “imkan sağlayıcı”(enabler) olma özellikleri, dahası örgüt
gelişiminde rolünün belirleyici ya da “ikincil” olacağı,
bizi karşılayan diğer tartışmalardır. Ayrıca bilgi teknolojilerindeki değişim ile örgütsel değişim ve gelişim
arasındaki ilişkiler, ilerlemeyi sağlayan ve değişimin
hızını etkileyen en önemli unsurun “insan” olduğu
yaklaşımı da göz ardı edilemez8.
Öncelikle, West9’in değindiği, “yanıtlanmamış sorular” irdelenerek konuya giriş yapmak mümkün olacaktır: İnternet ve diğer dijital sistemler, kamu sektörünün kullanabileceği bir şekle ne kadar dönüştürülebilecektir? E-devletin kabullenilmesinin hızını ve
genişliğini neler belirler? Kamu sektörü performansı,
politik süreçler ve demokrasi açısından dijital teknolojinin sonuçları nelerdir?
Hiyerarşik, doğrusal ve tek-yönlü iletişime sahip gele8 ÖKTEM, Kemal (2004). Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi. Öktem
ve Ömürgönülşen Kamu Yönetimi içinde, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004,
139-186.
9 WEST, Darnell M. (2005). Digital Government: technology and
public sector performance. Princeton University Press.
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neksel kurumların tersine, dijital dağıtım sistemleri;
hiyerarşik ve doğrusal olmayan, etkileşimli, 7 gün 24
saat açık bir yapıya sahiptir ve bu durumda uygunluk
ve elverişlilik en önemli faktörlerden biridir. Böylece
sıradan yurttaşın, istediği bilgiye artık çalışma saatleri dışında da ulaşabilmesi, “dijital devlet”in; etkinlik,
şeffaflık, vatandaş güveni ve “geçiş demokrasileri”nde
politik katılımı dönüştürme potansiyeline sahip olup
olmadığı, günümüzde başlıca tartışma konularından
olmuştur10.

“ Hiyerarşik, doğrusal ve tek-yönlü
iletişime sahip geleneksel kurumların
tersine, dijital dağıtım sistemleri;
hiyerarşik ve doğrusal olmayan, etkileşimli,
7 gün 24 saat açık bir yapıya sahiptir ve
bu durumda uygunluk ve elverişlilik en
önemli faktörlerden biridir. ”
III. E-DEVLETİN GELİŞİMİ (DEVELOPMENT)
VE AŞAMALARI (STAGES)
E-devletin, yönetim bilimi açısından bakıldığında, yönetimin ya da örgüt kültürünün yeni bir kurumu mu
olduğu, yeni yöntem ve sistemler geliştirip geliştirmediği, başlı başına ve bizatihi yeni bir imgelem mi
olduğu –algılama biçimine göre; korkutan ve ürküten
bir Leviathan11 hatta Big Brother mı, yoksa kurtarıcı
bir Mesih(Messiah) mi- ya da aslında zaten insanların
günlük iş ve işlemlerinin, kurum ve örgütlerin yönetişiminin tamamlayıcısı ya da yardımcısı mı olduğu bizi
çok verimli bir tartışmanın eşiğine getirmiştir.
Dijital devleti günümüzün “moda” yönetim bilim kavramı olarak gören bakış açısı, e-devlet uygulamalarını bir ihtiyaçtan doğan ve sorunlara çözüm getiren
bir süreç olarak gören bakış açısının alternatifi mi
tamamlayıcısı mı olduğu konusu önemlidir. Çeşitli bakanlıklarda gerçekleştirilen bir çalışmada; bazı
e-devlet projelerinin çalışanları, bu projelerin yöneticileri, projeler hakkında bilgi sahibi bilişim sektörü ça10 WEST, ibid, s. 1-4.
11 Hobbes, Thomas. Leviathan, 1651.
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lışanları ile yapılan görüşmeler sonucunda; “e-devlet
projelerinin ulusal ve kurumsal ihtiyaçlara yanıt vermenin yanı sıra, Avrupa Birliği ile bütünleşme, kurumlar arası rekabet veya son teknolojiyi kullanma
kaygısı gibi nedenlerle de gerçekleştirildiği”12ne ilişkin
bulgular ise son derece dikkat çekicidir. Burada, bilgi
teknolojilerinin, “bizi, demokrasiye ve çağdaş yönetişime ulaştırma” potansiyeli ile ilgili sorunsal, tekrar
başköşedeki yerini alacağa benzemektedir.

“ E-devletin başarısı, e-devlet
uygulamalarındaki tüm taraflara
bağlıdır ve başarının ölçüsü sadece
hangi hizmetlerin sağlandığı değil, bu
hizmetlerden ilgili tarafların(vatandaş,
iş dünyası ve diğer kamu kurumları)
nasıl, ne kadar yararlandığı ve sağlanan
hizmetlerin beklentileri
karşılayıp karşılayamadığıdır. ”
E-devlet kavramından anlaşılması gereken, devletin
vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı
olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik
iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli
olarak yürütülmesi; aynı zamanda devlette reform
ve e-vatandaş olma süreçlerinin tamamlanmasıdır.
E-devletin başarısı, e-devlet uygulamalarındaki tüm
taraflara bağlıdır ve başarının ölçüsü sadece hangi
hizmetlerin sağlandığı değil, bu hizmetlerden ilgili
tarafların(vatandaş, iş dünyası ve diğer kamu kurumları) nasıl, ne kadar yararlandığı ve sağlanan hizmetlerin beklentileri karşılayıp karşılayamadığıdır13. Yukarıdaki tanımlamalar, bize, genel geçer bir başlangıç
seviyesi bilgisi vermekle birlikte, e-devlet uygulamalarının evrimini gözden kaçırmamamız gereğini
bize hatırlatmakta ve dahası demokrasi bağlamında
12 YILDIZ, Mete (2003). “Elektronik (E)-devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Muhittin Acar ve Huseyin
Ozgur (Ed.) içinde, Çağdaş Kamu Yönetimi-1, Nobel Yayın-Dağıtım,
Ankara, 304-327.
13 ARİFOĞLU et al (2003), E-devlet Olgunlaşma Ölçütlerinin Saptanması Sonuç Raporu, Türkiye Bilişim Derneği, s. 5.
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e-devletin olgunlaşması(maturation) sorunsalı ile ilgili yeni ufuklar açılmasına yardımcı olmaktadır.
Yeni teknolojiler; coğrafi uzaklığın üstesinden gelen,
düşünce çeşitliliğini artıran, vatandaşların daha açık
görüşlü ve tartışmaya cesaretli olmalarını sağlayan
“iletişim”in değerini artırmıştır. Hatta İnternet ve diğer bilgi teknolojilerinin bürokratik yapıyı yeniden düzenleyebileceği tartışılmaktadır. Alternatif bir model
olarak kademeli ilerleme diyebileceğimiz “incrementalism” kavramı Lindblom(1959) tarafından ortaya
atılmıştır. Incrementalism; “gelecek yılın bütçesinin
en iyi tahmincisi, bu yılın bütçesidir.” “Motto”sundan
hareket eden ve asıl olanın ani ve dramatik devrimler
olmadığı, küçük ilerlemelerin birikimi olan “evrim”in
daha genel kural olduğunu savunan bir kavramdır. Siyasal değişimin küçük ölçekte ve göreceli olmasının
başlıca nedenleri; kurumsal hazırlıklar ve düzenlemeler, bütçe kısıtları, grup ve çıkar çatışmaları, kültürel
değerler ve sosyo-politik davranışlardır. Bazı yazarlar,
uzun dönemde, İnternetin demokrasiyi dönüştürmeyeceğini (transformation) tahmin etmektedirler. Bürokrasinin karmaşıklığının “web”e yansıdığı durumlar
da görülmektedir. ABD, İngiltere ve AB’deki birçok
kamu sitesinin etkileşimli ve üzerinde düşünülmüş
olmadığı bir yana, yönetişimi yeniden şekillendirmekten uzak oldukları söylenebilir. Transformasyon
ve incrementalism(kademeli ilerleme) iki ayrı kutup
şeklindedir. James Quinn’in geliştirdiği mantıksal kademeli ilerleme modeli; atılan küçük ve sürekli adımların toplamda ve uzun dönemde büyük değişimleri
sağlayacağını savunur. Yani, büyük değişimler için ani
ve dramatik devrimlere gerek yoktur. Teknolojik yeniliklerin bütün ülkeye nüfuz etmesi belli bir süre alabilir. Kamu sektöründe bir yeniliği(innovation) kabul
ettirmek için bürokrasiyle mücadele etmek gerekebilir. Bazen, yararlı buluşların “halka inmesi” yıllar sürebilir. Son olarak; belirli bir teknolojik yeniliğin, büyük
ölçekli bir sosyal değişim yaratıp yaratamayacağını
bilmek olanak dışıdır. Fakat bir yeniliğin uzun vadede
zararlı etkilerini bilebilmek ve onunla mücadele edebilmek için; yeniliklerin kapsamı ve çıkabilecek sorunlar üzerinde çalışmak gerekir14.
Bilgi teknolojilerinin; insan unsuru açısından verim14 WEST, ibid.
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liliğe etkileri, bu etkilerin örgüt verimliliğine katkı
yapıp yapmadığı, “dış kültürel bombardımana karşı”
örgütün koruma duvarlarını yükseltme ya da kendini
dengede tutma yollarından hangisini tercih ettiği, en
önemlisi teknolojik değişimin iyi yönetilemediğinde,
mali tasarruf ve verimlilik artışlarının sağlanamadığı
hususları çağımızda önem kazanmaktadır. Teknolojik
yeniliklerin günlük hayata yansımaları göz önüne alındığında; yeni yapıları kuran ve destekleyen yöneticilerin etik olarak nasıl davranacakları, dürüstlüklerini
koruma ya da yeni teknolojiyi iyi ve kötü yönleriyle
örgüte uyarlamaları ikileminin nasıl aşılacağı, üzerinde tartışılması gereken bir diğer noktadır15.
West’e(2005) göre e-devletin gelişiminde dört genel
aşama vardır:
1- “Billboard” aşaması.
2- Kısmi hizmet sunumu aşaması.
3- Tam çalışan ve entegre hizmet sunumu yapan
“portal”(kapı) aşaması.
4- İleri düzeyde olan ve hesap verilebilirliği sağlayan
etkileşimli demokrasi.
Birinci aşamada; basit bilgi erişimini sağlayan, durağan mekanizmalardan oluşan kamu web siteleri vardır. Yurttaşla etkileşim azdır, vatandaş-memur arasında iki-yönlü iletişim yoktur. Ziyaretçiler hükümet raporlarını okuyabilir, yasal düzenlemeleri görebilir ve
ilgili kamu birimlerinde kimlerin çalıştığını izleyebilir.
İkinci aşamada; daha düzenli bilgilere ulaşılabilir ve
kısmi servis sunumları bulunur. Bu aşamada(faz), vatandaşlar verilere erişebilir, onları sınıflayabilir ve veritabanlarında araştırma yapabilir. Yine kamu görevlileriyle iletişim sınırlıdır. Üçüncü aşama; tek bir ara
yüzden oluşan, tamamen çalıştırılabilir ve bütünleştirilmiş online servislerin bulunduğu bir “portal” ya da
“kapı”dır. Bu faz, ziyaretçilere önemli ölçüde kolaylıklar sağlar, web siteleri daha dinamik ve interaktif bir
haldedir. Ziyaretçiler, kayıt ve bilgilerini güncelleyebilirler. Fakat bu fazdaki genel karakteristik, demokratik dönüşümden çok hizmet sunumları ile ilgilidir.
Demokratik kurumların performansından ve demokrasinin erdemlerinin yurttaşlara yansıtılmasından söz
edilemez. Dördüncü aşama; gelişmiş kamu sektörünü
15 ÖKTEM, ibid.
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yansıtan, hesap verilebilirlik ölçülerini içeren ve siyasal dönüşüme hizmet eden kamu web sitelerini öne
çıkaran “interaktif demokrasi”dir. Bu aşamada tamamen çalışan online hizmetlerin yanında, yurttaşların
kişisel gereksinimlerine göre özelleştirilebilen sistemler ortaya çıkmaktadır. Ancak yurttaşlar, bu sistemlere
tam olarak adapte olamamışlardır. Bu ise, demokratik
kültürün gelişmesi ve evrimi ile ilgilidir16.
Bu dört aşama; bize, teknolojik değişimin derecesini ve teknolojinin etkin kullanma ölçülerini gösteren
temel başlıklardır. “Billboard” aşamasından “interaktif demokrasi”ye doğru olan hareket süreci; değişme
ve dönüşümün en açık kanıtıdır. “Billboard” aşamasından “portal” aşamasına geçiş ise daha seküler
ve evrimci bir özellikte olup devrimsel ve dramatik
değildir. Öte yandan “bilboard” aşamasından “kısmi
hizmet sunumu”na geçiş ise ancak küçük değişimleri
sağlayabilir.
IV. E-DEVLET UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE (EVALUATION) İLİŞKİN BİR “ÖRNEK MODEL”
Bu başlık altında çeşitli kurumların birlikte hazırladığı
bir referans modeline(Irani et al, 2008) değinilecektir. CEES(e-devlet uygulamalarının vatandaş-odaklı
değerlendirilmesi); iki akademik ortak(Brunel Üniversitesi ve Beyrut Amerikan Üniversitesi) ve bir özel
sektör ortağı(TÜRKSAT) arasında bilgi değişim programının amaçlandığı ve AB fonlarının desteklediği
bir projedir. CSM(vatandaş memnuniyeti modeli) ve
projenin referans süreci modeli; vatandaş memnuniyetinin düzeyini ölçmeyi ve e-devlet uygulamalarının
gelişen alanlarını belirlemeyi ifa edecektir. DEA(veri
zarflama analizi); algoritmaların görece performansı,
e-ticaret, NGO(hükümet dışı organizasyonlar) sosyal
hizmetleri ve geçmişteki başarısızlıkların erken uyarı
sinyallerinin değerlendirilmesi için başarıyla kullanılmıştır.
CEES(e-devlet uygulamalarının vatandaş-odaklı değerlendirilmesi), üç aşamada(faz) uygulanacaktır:
Faz 1: Referans CSM(vatandaş memnuniyeti modeli)
in geliştirilmesi ve test edilmesi, 18 ay, Ocak 2009Haziran 2010, E-devlet kapısı, Türksat, Türkiye.
16 WEST, ibid.
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Faz 2: Referans süreç modelinin geliştirilmesi, 7 ay,
Temmuz 2010-Ocak 2011.

V. E-DEVLETİN OLGUNLAŞMASI (MATURATION)
YA DA DEMOKRATİK KÜLTÜR

Faz 3: Referans modelleri gerçek dünyada geçerli kılmak için bir deneme veya prova, Şubat 2011- Aralık
2011, İngiltere ve Lübnan.

Toplumda yaygın olan bir yaklaşıma göre; teknoloji,
yeni buluşların zorlamasıyla değişimi bizzat belirler.
Buna rağmen bu yaklaşım; kurumsal düzenlemeler,
siyasal dinamikler, medya etkisi ve bütçe gerçekleri ve teknolojinin uzun dönemli etkisini göz ardı
etmektedir18. Bu faktörler; insanların “hazmetme
kapasitesi”ne ve yeniliklerin toplumu ve siyaseti ileriye taşımasına bağlı olarak, teknolojinin nüfuz etme
hızı açısından önemli sonuçlar doğurur ki; bürokratik
engeller ve statükonun korunması sorunu da hatırda tutulmalıdır. Ek olarak; yeni teknolojinin devrimci
potansiyeli, siyasal dinamikler tarafından etkilenir. Finansal kaynaklar ve bütçe koşulları, kamusal değişim
sürecinin diğer önemli faktörleridir. Sözünü ettiğimiz
bu etmenlerin; demokrasinin olgunlaşmasına koşut
olarak, e-devletin de olgunlaşmasını beraberinde getireceğine ilişkin görüş, üzerinde tartışılması gereken
bir husustur.

Brown Üniversitesi raporuna(2007) göre; Türkiye’de
e-devlet hizmetlerinin sağlanması 198 dünya ülkesi
içinde ilk 10 ülke arasında sayılmaktadır. Oysa BM,
OECD ve AB raporlarına göre; Türkiye’nin durumu ortalama bir düzeydedir. Örneğin BM raporunda(2008)
Türkiye 76. sıradadır. Rapora göre; Türkiye’ye özgü
bazı “yerel” zorluklar ise şunlardır;
1- Vatandaşlar ve hükümet kurumları arasındaki güven düzeyi diğer Avrupa ülkelerindeki kadar yüksek değildir.
2- E-devlet hizmetlerinin gelişiminde caydırıcı bir
faktör olarak katı hiyerarşiye dayanan fazlaca bir
bürokrasi vardır.
3- Türkiye’de kentsel bölgelerdeki insanların
Internet’e erişimi ve kırsal bölgelerdeki insanların
perspektifleri ve kabullenme düzeyleri henüz istenilen aşamada değildir.
Akademik öneriler ve uygulama önerileri;
- Vatandaş-odaklı e-devlet hizmetlerinin değerlendirilmesi.
- Vatandaş memnuniyetinde değişim analizleri için
DEA(veri zarflama analizleri).
- Kültürel etkinin referans model ile etkileşimi ve iyi
uygulama örnekleri.
- Uluslar arası standardizasyonun başlatılması ve
e-devlet için sektörler arası işbirliği.
CEES (e-devlet uygulamalarının vatandaş-odaklı değerlendirilmesi) e-devlet uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla bir referans süreç modeli geliştirilmesi yolunda yapılan ilk çalışmalardan biridir. Proje
Haziran 2009’da başlayıp 3 yıl sürecektir17.
17 IRANI et al (2008), Research Note: Toward a reference process
model for citizen-oriented evaluation of e-government services,
Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 2, No: 4,
2008, pp. 297-310.
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Medya, yeni teknolojinin yayılması için önemlidir,
çünkü medya, hem insanların teknoloji hakkındaki
düşüncelerini hem de onların değişimi kabullenmelerini etkiler. Siyasal önderlik önemlidir, çünkü seçilmiş
kamu görevlileri ya da üst yöneticilerden gelecek güçlü işaretler, kamu sektörü kurumlarını cesaretlendirecektir. Teknolojik değişimin karmaşıklığı göz önüne
alındığında; yeni teknolojilerin toplum ve devletteki
nihai etkilerini belirlemek kolay değildir. Günümüzde;
istenmeyen e-postalar, virüsler, güvenlik açıkları ve
çökmeleri çağında, insanlar teknolojinin sosyal faydalarını yeniden değerlendirmektedirler. İnternet, bir
özgürlük ve kendini güçlü hissetmenin aracı olmaktan
çok, kişisel gizliliği ihlal eden davranışlar ve eylemlerin odağı olmaya başlamıştır. E-devletin kamu sektörüne etkileri düşünüldüğünde; değerlendirilmesi gereken bir çok unsur vardır: bilgilerin geçerliliği, online
hizmet sunumu, demokratik sorumluluk, interaktif
işlemlerin demokrasiyi geliştirmesi ve yurttaşların
devlete olan güveni. En temel soru ise, bilginin geçerliliği ve bilgiye ulaşma kolaylığıdır. Hizmet sunumu
ise, hizmetlerin erişilebilirliği açısından birçok yurttaş
için en önemli beklentidir. Demokratik sorumluluk;
18 WEST, ibid.
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e-devlet uygulamalarının sıradan vatandaşa cevap
verme kapasitesinin derecesine işaret eder. Demokrasinin gelişmesi ve ilerlemesi; sorumluluğun ötesinde demokratik performans gelişiminin teknolojinin
olanaklarıyla desteklenmesini anlatır. Son olarak; “İnternetin politik dinamikler üzerindeki etkileri” sorunsalı önemlidir19.
Uzun dönemde, e-devletin belirleyicileri ve geliştiricileri, sistemin düşük maliyetle nasıl idame ettirileceğini ve olgunlaştırılacağını tartışmaktadır. Böylece yurttaşların davranışları, kamu sektörünü ve belki de demokrasiyi dönüştürecek güce ulaşacaktır. Demokratik
kültürün gelişmesi ile birlikte, bilgi teknolojilerinin
kullanımındaki artış, dahası e-devletin olgunlaşması;
eş zamanlı ve birbirine etki eden süreçlerdir. Eğer hükümetlerin/devletlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri
bağlamında performansı artmışsa, bu durum insanların kamu sektörüne ve devlete bakışını olumlu anlamda değiştirecektir.
Burada, bilgi teknolojileri kullanımında önemli bir sorun karşımıza çıkmaktadır ki; bu da, bilgi teknolojilerinin finansmanı ve fiyatlandırılmasıdır. Aslında bilgi
teknolojilerinin finansmanı, aynı zamanda e-devletin
gelişimi ve olgunlaşması konusunda önemli bir rol
oynamaktadır. Web portalleri de artık günümüzde
bir sermaye yatırımı olarak kabul edilebilmekte ve
dizaynından finansmanına, geliştirilmesinden yönetilmesine kadar olan süreç, bu şekilde değerlendirilebilmektedir. Genellikle web portal geliştiricileri incelendiğinde, özel sektör firmalarının ağırlıkta olduğu,
sonra sırasıyla hükumet ajansları ya da şirketleri ve
hükumet-özel sektör ortak girişimleri dikkat çekmektedir20.
Gelişen teknoloji, kamu sektörü liderlerine, yurttaş
ve devlet arasındaki ilişkileri yeniden tanımlayan,
benzersiz olanaklar sağlamıştır. E-government retoriği gerçeğe dönüşmektedir. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra
gelişmekte olan ülkelerin de teknolojiyi sabırsızlıkla
kucakladığı görülmektedir. E-demokrasi, seçilenler
19 WEST, ibid.
20 JOHNSON, Craig .L., Financing and Pricing E-Service, in E-Government 2003, M.A. Abramson and T.L. Morin, Editors. 2003, Rowman
and Littlefield Publishers Inc.: Lanham, Maryland.
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ile seçenler, devletler ile onların yurttaşları arasında
elektronik iletişimi içermekte hatta kuşatmaktadır.
Kamu web sitelerinin gelişme aşamaları, evrimsel bir
süreci genel olarak takip etmektedir21.
Devletten-devlete, devletten-iş dünyasına ve
devletten-yurttaşa doğru etkileşimlerin otomasyonu
giderek önem kazanmaktadır. Yerel yönetimlerin bu
yeni sisteme adapte olmalarında çeşitli zorluklar vardır. E-yönetişimde başarılı bir yenilenme ve gelişme
sağlayabilmek için; durağan çevre koşulları, destekleyici bir liderlik, elverişli kaynaklar, güçlü bir iletişim,
yetenekli personel…v.b. gerekmektedir(Streib ve
Willoughby, 2005). Türkiye bağlamında yerel yönetimlerin, birkaç büyükşehir belediyesi ya da belediye
başkanının kişisel ilgisi dolayısıyla “teknoloji dostu”
olmuş belediyeler hariç, bilgi teknolojileri alanında
henüz sistemli çalışmalara giremediği söylenebilir.
Seçilmişlerin(özellikle parlamenterlerin) bilgi teknolojileri ile ilişkisini irdeleyen çalışmalara örnek olarak
Ward, Lusoli ve Gibson’ın 2007 tarihli bir makalesinden söz edebiliriz. Bu çalışmaya göre; Avustralya gibi
gelişmiş bir ülkede bile, parlamenterlerin bilgi teknolojilerinden ve özellikle İnternet’ten yeterince yararlanamadıkları görülmektedir. Parlamenterlerin bilgi
teknolojileriyle ilişkilerinde, temelde onların kişisel
özellikleri belirleyici olabilmektedir22.
Bilgi teknolojilerinin demokratik seçimlerde kullanımı
ile ilgili olarak son yıllarda yoğun çabalar olduğunu
görmekteyiz. Liptrott, İngiltere’deki yerel yönetimlerin kimilerinin e-seçim ya da “e-voting” uygulamalarını benimsemişken, kimilerinin ise henüz bu tür
sistemlere adapte olamadığını aktarmaktadır. Bu tür
uygulamaların yaygınlaşması için kavramsal bir çerçeve üzerine bina edilmiş, teori ve pratik dengesini
gözeten ve bilimsel olarak ölçülebilen çalışmalara
ihtiyaç vardır23. Ancak Güney Kore örneğine bakıl21 PANAGOPOULOS, Costas, “Consequences of the Cyberstate: The
Political Implications of Digital Government in International Context,”
in G. David Garson, ed. 2003. Digital Government: Principles and Best
Practices, Idea Group Publishers.
22 WARD, S., LUSOLİ, W., & GİBSON R. K. (2007). Australian MPs and
the Internet: Avoiding the Digital Age? Australian Journal of Public
Administration, 66(2), pp. 210-222.
23 LİPTROTT, M (2006) “e-Voting in the UK: a Work in Progress” The
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dığında, e-seçimler konusunun İngiltere’deki kadar
kuşkuyla karşılanmadığı ve bu ülkedeki gelişmelerin
görece hızlı olduğu söylenebilir. Güney Kore Ulusal
Seçim Komisyonu, 2005 yılında e-seçim ya da elektronik oylama ile ilgili bir “master plan” açıklamıştır.
2008 yılı ve 2012 yılı seçimlerinde uygulanmak üzere kademeli bir geçiş sisteminden söz edilmektedir.
Elektronik seçimlerin ve aynı açıdan bakılacak olursa,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin artan kullanımının aslında bilinçli bir demokrasiyi ve rasyonel-demokratik
katılımı güçlendireceği düşünülmektedir24.
Son yıllarda kullanımı giderek artan “blog”ların demokrasi için yeni bir iletişim biçimi olup olmadığı
tartışılmaktadır. Yeni durumda, sanal dünyada “blogosphere” kavramından söz edilebilmektedir. Kişisel
günlüklerin ve yazıların biriktirildiği “blog” sitelerinin
kapsamlı siyasal tartışmaların yapıldığı arenalara dönüşebildiği de görülmektedir. “Blog” sitelerinin bu
denli gelişiminin, demokratik algılamanın ya da bilincin gelişimi ile olan ilintisi tartışılmaktadır. Ayrıca
“blog”ların, “azınlık görüşleri”ni görece bağımsız bir
şekilde ifade edebilmenin bir alanı olarak yeni ufuklar
açtığı değerlendirilmektedir25.
Coğrafi bilgi sistemleri, hem yurttaşlar hem de hükümetler açısından günlük yaşamda büyük kolaylıklar
sağlayan sistemlerdir. Ancak bu sistemlerin yeniden
organize edilmeye ve yeni kolaylaştırıcılara ihtiyacı
vardır. Böylece bu sistemler, devletler ve yurttaşlar
açısından daha yararlı bir hale getirilebilir26. Coğrafi
bilgi sistemleri alanında büyük ilerlemeler sağlanmasına karşın, henüz kat edilecek çok yol olduğu üzerine
temel bir uzlaşıdan söz edilebilir27.
Electronic Journal of e-Government Volume 4 Issue 2, pp 71 - 78,
available online at www.ejeg.com.
24 CHOİ, Jin-Wook, Deliberative Democracy, Rational Participation
and e-Voting in South Korea, Asian Journal of Political Science, Vol.
14, No. 1, September 2006, pp. 64-81.
25 GRIFFITHS, Mary, e-Citizens : Blogging as Democratic Practice,
Electronic Journal of e-Government, Vol. 2, No. 3. (2004), pp. 155166.
26 GANT, Jon and IJAMS, Don, “Digital Government and Geographic
Information Systems”, Digital Government: Principles and Best Practices, edited by Alexei Pavlichev and David Garson, 2003, Hershey,
PA: Idea Publishing Group, pp. 248-262.
27 GANT, Jon and IJAMS, Don, Challenges Of Implementing GIS For
Digital Government, in Gant, DS Ijams - Digital Government: Principles and Best Practices, 2004.
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IV. TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARINA
GENEL BİR BAKIŞ
1. Türkiye’de E-devlet Uygulamaları
Türkiye’de bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlar
bazında sunulan e-devlet uygulamalarına kısaca değinilecektir. Burada Nohutçu ve Demirel28’in çalışması
özetle sunulacaktır:
Başbakanlıkça yürütülen iki proje bulunmaktadır;
birincisi, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete eş zamanlı olarak Bilgi İşlem Başkanlığı’nın teknik desteği
ile Internet ortamında da yayımlanmaktadır. İkincisi,
Osmanlı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminin
arşiv belgeleri ile ilgili çalışmalardır.
İçişleri Bakanlığınca yürütülen ve diğer e-devlet projelerine de temel teşkil edecek “Mernis projesi” 1974
tarihinde başlatılmış ve birçok aşamadan geçerek
günümüze gelmiştir. İlk aşama; Mart 2001 sonunda
herkese bir kimlik numarası verilmesi ve nüfus müdürlüklerinin çevrimiçi olarak birbirlerine bağlanması
hedefine ulaşmasıyla tamamlanmıştır. İkinci aşamada; Kimlik Paylaşım Sistemiyle vatandaş bilgilerinin
belli kurallar ve kriterler çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine açılması beklenmektedir. Projenin 2003–2007 Eylem Planı’nda teknolojik
gelişmelerin uyarlanması, mevzuatta gerekli değişimlerin yapılması, yeni nüfus cüzdanları üretilmesi planlanmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı yurtiçindeki ve yurtdışındaki temsilciliklerinde iletişim altyapısını geliştirmektedir.
Bakanlığın, iletişim, belgeleme ve enformasyon aktiviteleri uluslararası anlamda bakanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Belge Arşiv Yazışma ve Arşiv
Otomasyonu”na(2001) ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca daha sonra yurtdışındaki vatandaşlarımızın
hizmetine sunulmak üzere “e-konsolosluk.net” uygulaması başlatılmıştır.
Maliye Bakanlığı donanımlı teknik eleman kapasi28 NOHUTÇU, Ahmet, Demokaan Demirel (2005), “Türkiye’deki
E-Devlet Uygulamaları”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 77, Sayı: 778, Haziran.
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tesiyle, yurt genelini kapsayan başarılı projeleriyle
(Vedop I ve Vedop II, say2000i, e-bütçe, sgb.net gibi)
e-devlet alanında önemli adımlar atmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde pek çok e-devlet
projesi yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (MEBSİS)’dir. MEBSİS’in
hayata geçirilmesi; öğretmen planlaması, ataması,
yer değiştirmesi vb. işlemlerine düzen ve hız kazandırılmasını amaçlayan 1987 yılında başlatılan PERSİS
(Personel Bilgi Sistemi) ile mümkün olmuştur. Bu sebeple çeşitli alt sistemler oluşturulmuş ve Bakanlık
birimlerinin hizmetine alınmıştır: Yüksek Öğretim Sistemi (YÖSİS), Dış İlişkiler Sistemi (DİDİS), Bütçe Sistemi (BÜSİS), İdari ve Mali İşler Sistemi (İMİSİS), İller ve
İlçeler Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS), İşletmeler Sistemi
(DÖNERSİS), Sosyal İşler Sistemi (SOİSİS).
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın TAKBİS Projesi,
Türkiye’nin taşınmaz mal envanterinin, mülkiyet ve
kadastro bilgilerinin, coğrafi bilgi sistemi mantığı
içinde bilgisayar ortamına aktarılmasıyla vatandaşa daha hızlı ve güvenilir hizmet sunulması ve Tapu
Kadastro’nun sahip olduğu verileri diğer kurum ve
kuruluşlarla paylaşmayı amaçlamaktadır.
Devlete ait ilk portal olan Kültür Bakanlığı Projesi’nde
her türlü kültürel etkinlik, tarihi zenginlik sergilenmektedir.
Tarım Bakanlığı, ürettiği elektronik projelerle e-tarım
ordusu yaratmayı hedeflemektedir. Bakanlığın, Tarım- Net, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Hayvan Kayıt Sistemi
gibi projeleri vardır.
Adalet Bakanlığı, 2000 yılında başlatılan UYAP I ve
UYAP II e-devlet projelerini yürütmektedir. Ulusal Yargı Ağı Projesi iki aşamadan oluşmaktadır: 2000-2002
yıllarını kapsayan I. aşamada Adalet Bakanlığı Merkez Birimlerindeki teknik altyapının hazırlanmasıyla
Merkez Birimlerin Otomasyonu, 2001-2004 yıllarını
kapsayan II. aşamayla pilot uygulamaların tamamlanması, taşra teşkilatı otomasyonu, karar destek sistemi yazılımı, kablolama teknikleriyle taşra birimlerinin
otomasyonu amaçlanmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Polnet Pro-
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jesi, Emniyet Teşkilatı’na yeni teknolojilerle bilgiyi en
kısa zamanda sunmayı amaçlayan günümüz teknolojisine uygun donanım ve yazılımdan oluşan bilgi alt
yapısıdır.
Gümrük Müsteşarlığı; yasadışı eşya, taşıt trafiğini izleme ve bu hareketleri men etmeyi amaçlayan Gümrük
Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesiyle (GÜMSİS), dış
ticaret verilerinin tümünün geçmişiyle birlikte bir veri
deposunda tutulacağını belirten Gümrük Veri Ambarı
Sistemi Projesini (GÜVAS) yürütmekte, Akıllı Kart Sistemiyle gümrük sahası içindeki nakit para kullanımının ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birçok hizmeti bünyesinde barındıran E-SGK uygulaması mevcuttur.
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Enformasyon Sistemleri (SES)
alanında çalışmalar yapmaktadır; Temel Sağlık İstatistikleri Modülü, Çekirdek Kaynak Yönetimi, Hastane
Bilgi Sistemleri, Üst Düzey Karar Destek Modülü.
Türkiye’deki yerel yönetimler bünyesinde sistematik
e-devlet uygulamalarından henüz söz edilememektedir. YERYÖN, Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırması Projesi, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim
Merkezi (YYAEM) tarafından 1998-2001 yıllarında
gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma çalışmasıdır.
YEREP, Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi, 1999-2001 yıllarında yürütülmek üzere
planlanmış ve DPT Yıllık Yatırım Programlarında yer
alarak genel bütçeden finanse edilmiş bir çalışmadır.
TODAİE-YYAEM tarafından “Yerel Bilgi Tabanı Projesi”
2001-2002 yıllarında hazırlanmıştır. DPT ile TODAİEYYAEM işbirliğinde yürütülen YerelNet Projesi; 2001
yılı itibariyle “Türkiye’nin Yerel Yönetimler Portalı”
olarak yürütülmektedir. Ayrıca kimi büyükşehir belediyelerinin de kapsamlı e-devlet hizmet sunumları
bulunmaktadır29.
West’in30, e-devletin aşamaları arasında üçüncü sırada saydığı “kapı” ya da “portal” aşaması, önemli bir
29 NOHUTÇU ve DEMİREL, ibid.
30 WEST, ibid.
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dönüm noktası sayılabilir. Türkiye’de E-devlet kapısı
(gateway), 18 Aralık 2008 tarihinde yapılan resmi bir
törenle, Başbakan tarafından açılmıştır(http://edevlet.turksat.com.tr)31.
E-Devlet Kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu; 24.03.2006 tarih ve
2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ve 10.08.2006 tarih ve
2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, kamu
hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için; iş süreçlerinin
gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile
ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve
İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir(http://www.
turkiye.gov.tr)32.
28.02.2009 tarihinde yayımlanan “Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları ile İlgili 2009/4
Sayılı Başbakanlık Genelgesi” ile; “Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda, bilgi ve
desteğine ihtiyaç duyulan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken destek ve katkı sağlanarak
“Rehber Güncelleme” başlığı altında belirtilen esaslar
çerçevesinde güncellenmeye devam edilerek, www.
bilgitoplumu.gov.tr adresinde yayımlanacak, uyum
çalışmalarında ve yeni kurulacak bilgi sistemlerinde,
belirtilen adreste yayımlanan güncel sürüm dikkate
alınacaktır.” denilerek birlikte çalışılabilirliğin sağlanması konusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının konuya titizlikle yaklaşması beklenmektedir. (28.02.2009
tarihli Resmi Gazete, 33http://rega.basbakanlik.gov.
tr)34.
31 http://edevlet.turksat.com.tr/v2/belgeler/wwwturkiyegovtracildi
32 https://www.turkiye.gov.tr/portal/dt?channel=bilgilendirme&bil
gilendirme.bilgiTipi=sikcaSorulanlar.
33 http://rega.basbakanlik.gov.tr, Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte
Çalışabilirlik Esasları ile İlgili 2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi,
28.02.2009 tarihli Resmi Gazete.
34 http://rega.basbakanlik.gov.tr, Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte
Çalışabilirlik Esasları ile İlgili 2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi,
28.02.2009 tarihli Resmi Gazete.
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2. Türkiye’deki E-devlet Çalışmalarına Uluslar arası
Bakış ve OECD Türkiye Raporu (2006)
Türkiye ile ilgili olarak değişik uluslar arası kuruluşların farklı farklı yaklaşımları ve ülke sıralamaları dikkatimizi çekmektedir. Bazı raporlarda Türkiye, bu konuda hızla ilerleyen ülke gruplarında yer almakta iken
bazılarında ise yeterince ilerleme sağlanamadığına
işaret eden endeks sıralamaları yer almaktadır.
Brown Üniversitesi’nin 2007 yılında yaptığı bir
araştırmada(seventh global e-government study);
Güney Kore’nin global olarak e-devlet uygulamalarında liderliğini sürdürdüğünden bahisle, 198 ülke arasında bir sıralamaya da yer verilmiştir. Bu sırlamaya
göre Türkiye 8. sırada yer almaktadır35.
Ancak Birlemiş Milletler’in 2008 yılındaki bir
çalışmasında(UN E-government Survey 2008: “From
E-government to Connected Governance”); Türkiye,
“Batı Asya” ülke grubunda yer almış ve 2005 yılında
60. sırada iken 2008 yılında düzenlenen endekse göre
76. sırada değerlendirilmiştir36.
OECD e-devlet çalışmaları 2006 raporu37, yine aynı
kurumun e-devlet zorunluluğuna(2003) ve daha iyi
bir devlet için e-devlete(2005) ilişkin raporlarına dayanmaktadır. 2006 yılında hazırlanan rapora göre;
cari e-devlet uygulamaları süreci, Kasım 2002’de başlamıştır. Bu tarihte; bir “reform hükümeti”nin seçimi
ile birlikte, “ekonomik ve politik istikrar” döneminden
ve kamu sektörünün modernizasyonu gündeminden
söz edilebileceği vurgulanmıştır.
Rapora göre; Türkiye e-devlet uygulamalarında büyük ilerlemeler sağlamıştır:
•

Getirilen online işlemler/hizmetler: e-ihale/tedarik, sosyal güvenlik ödemeleri, vergiler, gümrük
harçları ve diğer e-hizmetler…

35 BROWN UNIVERSITY (2007). Seventh Global E-government
Study, http://news.brown.edu/pressreleases/2007/07/global-egovernment
36 UNITED NATIONS (2008). UN E-government Survey 2008: “From
E-government to Connected Governance”, http://unpan1.un.org/
intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf
37 OECD (2006). OECD e-Government Studies: Turkey.
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•
•

E-devlet altyapısının kurulması; vergi daireleri ve
saymanlıklar bilgi-iletişim ağları, ulusal yargı ağı
projesi, ulusal polis sistemi…
Kimlik(ID) tanımlama projesi ve vatandaşlık numarası uygulaması.

Güçlü nicel sonuçlar alınmıştır;
•
•
•

Sosyal güvenlik sisteminde yolsuzlukların azaltılması, verimliliğin artırılması.
Sosyal güvenlik ödemelerinde tahsilatın artırılması.
Vergi ödemelerinin, vergi daireleri yerine bankalar tarafından toplanarak vergi toplama maliyetinin azaltılması.

Bilgi teknolojileri yatırımlarının geri dönüşünü sağlamak için maliyet bazlı sistemler, fayda/maliyet analizleri gibi bilimsel yöntemler izlenmelidir. Siyasal
destek; kamu sektörü modernizasyonunda önemlidir.
Modernizasyon, ancak geniş ve derin adımlar atılarak
sağlanabilir. Kısa dönem eylem planı ve stratejik plan
2010 yılına kadar hedeflenen aşamalardır. Bunun
için “e-dönüşüm Türkiye icra kurulu” görevlidir. Aynı
zamanda, yerel yönetimlerin de e-dönüşüme iştirak
etmeleri gerekli ve önemlidir. Türk Bilgi Toplumu’nu
yaratma; ek inisiyatifler gerektirmektedir. Avrupa
Birliği’ne(%47) göre düşük olan Türkiye kişisel internet erişimi oranı(%14) artırılmalıdır. Bu anlamda eğitim kurumları ve internet cafe’ler desteklenmelidir.
En önemlisi ise, geniş bant uygulamalarının ve altyapısının geliştirilmesidir. Zorluklar ise şöyle sıralanmıştır;
•
•
•

Elektronik işlemler üzerinde kapsamlı düzenleyici
yaklaşımlar gereklidir.
E-devlet yatırımlarında uygun geri-dönüşler sağlanabilmeli ve fayda/maliyet oranları gözetilmelidir.
İnternet erişim düzeyinin artırılması ve geniş bant
altyapısının geliştirilmesi bir öncelik olmalıdır.

DPT’ye önemli görevler düşmektedir. İletişim maliyetlerinin azaltılması ve Türk Telekom’un özelleştirilmesi
önemli kilometre taşlarıdır. E-devlet, artan internet
trafiği, arz-talep denklemi dolayısıyla bir süre sonra
altyapıların ve bu alandaki iş örgütlenmelerinin karlılığını da olumlu anlamda etkileyecektir. Elektronik iş-
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lemler, yetkilendirme, kişisel bilgilerin korunması konularında genel düzenleyici çerçeveler gereklidir. Bu
bağlamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na da
büyük görevler düşmektedir. Siyasal öncülük ve yüksek düzeyde destek, e-dönüşüm Türkiye projesi için
en önemli etmenlerden biridir. Başbakan Yardımcısına bağlı olan e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun güçlü gözetimi ve yönetimi, e-devlet projelerini hızlandıracaktır. E-devlet projelerinin uygulanmasında siyasal
destek kadar “planlama” da önemlidir. E-devlet projelerinin başarılı yönetimi ve gözetimi; zamanında
ve yerinde bilgilenmeyi ve bilgilendirmeyi gerektirir.
Teknik altyapının birörnekliği, birlikte çalışılabilirliğin önemli bir bileşenidir. E-dönüşümün kritik başarı
faktörü ise; bilgi iletişim teknolojilerini hem yönetebilen hem de değiştirebilen “insan kaynağı”na sahip
olmaktır. Her kurum için ayrı bir bilgi-iletişim birimi
kurulması bir zorunluluk olmayıp önemli olan husus
eşgüdümün sağlanmasıdır.
E-devlet projelerindeki büyük zorluklardan biri; kamu
sektörü etkinlik ve verimliliğinde büyük ilerlemeler
sağlamaktır. Merkezi yönetimde, en büyük işbirliği
alanları; standartların tanımlanması ve bilgilerin dağıtımı ve yayılımıdır. Yerel yönetimlerde ise, araştırma, geliştirme ve bilgi teknolojiklerinin edinilmesi
önem arz etmektedir. DPT’nin 2005 yılında yayımlamaya başladığı “Birlikte Çalışılabilirlik Esasları ve
Çerçeve Rehberi” güncellenmeye devam etmektedir.
2009 yılında da bu konuda bir Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır(28.02.2009 tarihli Resmi Gazete,
http://rega.basbakanlik.gov.tr).
Raporda sık sık SSK, BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI
kurumlarında ortak bir sistem kurulması gereği vurgulanmıştır. Türkiye’nin; bilgi alışverişi ve birlikte çalışılabilirliği artırmak için; verilere dayalı teknik standartlar geliştirmeye devam etmesi hususu, değinilen
bir başka noktadır. Rapora göre; Türkiye’deki e-iş
servislerinin işlerliği, AB ortalamasına yakındır ancak
vatandaş-odaklı e-hizmetlerin işlerliğinin de benzer
şekilde yükseltilmesi gerekmektedir. En önemli olarak görülen konu ise; Türkiye’nin, bir “e-devlet portali” geliştirmesi ve “vatandaşlık numarası” hizmeti ile
başlayan süreçte ilerlemeye devam etmesidir.
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VI. SONUÇ YERİNE
Kişisel bilgisayarlar onlarca yıldır etrafımızda olmasına rağmen, teknolojideki son gelişmeler hükümetlerin daha interaktif web siteleri geliştirmelerine yeni
yeni izin vermiş olduğu düşünülürse -teori ve pratik
arasındaki köprüyü kurma amacına uygun olarake-devletin kapsamı, sorunları ve sonuçlarına bakmak gerekmektedir. Şimdilerde İnternet, en popüler
e-devlet dağıtım sistemi olmaya devam etmektedir.
Hatta 21. yüzyıla girdiğimiz süreçte, bazı hükümet
üniteleri, interneti “doğrudan demokrasi” için kullanmaya başlamışlardır38. Günümüzde ise, giderek
gelişen e-devlet uygulamalarının daha düzenli, sistematik, etkileşimli, sonuca giden, yurttaşların günlük
yaşamlarında büyük kolaylıklar sağlayan bir hale gelmesini sağlamak için bilimsel bir bakış açısına ihtiyaç
vardır. İşte e-devletin olgunlaşma süreci de bu aşamada devreye girmektedir. Burada izlenmesi gereken yöntemin; Lindblom’un(1959) kademeli ilerleme
yöntemi olması ya da hızlı ve devrimsel bir değişim
olması, hem “siyasal yetkenin yaklaşımı”na hem de
“toplumsal algılamanın nasıl olacağı”na bağlıdır.
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TÜRKİYE’DE
REHBERLİK VE
DANIŞMANLIK
ANLAYIŞIYLA
DENETİM:
UYGULAMA,
SORUNLAR VE
DEĞERLENDİRMELER

ÖZET: Denetimin amaçları arasında bir tarafa düzenlemelere uygunluğun denetimini diğer tarafa da işin
nasıl daha iyi yapılacağının ortak akılla ortaya çıkarılmasını koyarsak, klasik denetim anlayışında ikincisinin fazlaca bir yerinin olmadığı görülecektir. Diğer
yandan, yönetimin buna ne kadar hazır olduğu ve
bunu ne kadar istediği de tartışmalıdır. Keskin yetki ve
sorumluluk ayrılıkları ve bürokratik çatışmaların yer
aldığı klasik bürokrasi anlayışıyla, hangi performans
düzeyiyle neyin üretildiğine değer veren yeni anlayış
arasındaki çatışmanın çözümüne yönetim ve denetimin birlikte bütüncül bir anlayış farkıyla ele alınması
durumunda katkıda bulunulabileceği söylenebilir.
ANAHTAR KELİMELER: Rehberlik ve danışmanlık, düzenlilik denetimi, performans denetimi, yeni kamu işletmeciliği, denetişim, yönetişim, empati, ağ tipi (yatay) bürokrasi.
I. GİRİŞ
Bilindiği gibi Türkiye’nin yönetim sistemi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak Cumhuriyet döneminde de devam eden süreçte Fransa’dan etkilenmiştir. Bu anlayışın etkisiyle;
Türkiye’de yönetim anlayışı yakın zamanlara değin
Kara Avrupa’sında olduğu gibi genellikle hukuki yaklaşımla şekillenmiş,1 denetim yapanlar düzenlilik denetimini (hukuka uygunluk ve mali denetim) benimsemiş ve yöneticiler de bu anlayışın getirdiği yönetimi
icra etmişlerdir. Yönetim şekli olarak klasik Weberyen
bürokratik sistem, bu anlayışın bir parçası olmuştur.
Mevzuata uymanın ve uyumun kontrolünün baştacı
edildiği bu anlayış, sistemin işleyişi açısından gerekli
ve geliştirildiğinde çok önemli olmakla birlikte, geliştirilemediğinde mevcudun korunmasının ve hatta gerilemenin de bir aracı durumuna düşebilmektedir.

Yaşar OKUR
İller Bankası Başmüfettişi
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1 Tahsin Bekir Balta, “İdare İlmi Sahasındaki İncelemeler”, Burhan
Aykaç, Şenol Durgun, Hüseyin Yayman (der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, , Ankara, Yargı Yay., 1958, ss. 36-38.
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Dünyadaki gelişmelere bakıldığında ise postbürokrasi, postfordist üretim tarzı, yönetişim, saydamlık, hesap verebilirlik, yeni kamu işletmeciliği, toplam kalite
yönetimi vb. kavram ve anlayışlar, hizmette standartlar geliştirme, açık toplumla kamuoyu denetiminin
artması, vatandaş odaklılık, sonuç odaklılık, kamu
hizmetlerinde rekabetin sağlanması ve bürokraside
ağ tipi örgütlenme (yatay örgütlenme) gibi hususların
öne çıktığı görülmektedir. Yönetimin geliştirilmesinde
denetimin rehberlik ve danışmanlık boyutunun öne
çıkarılması, büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışma, denetimin rehberlik ve danışmanlık boyutunu, rehberlik
ve danışmanlığın neden gerekli olduğunu ve rehberlik ve danışmanlık açısından Türkiye özelinde yaşanan
sorunları ele almayı ve bunlara ilişkin çözüm önerileri
geliştirmeyi hedeflemektedir.
II. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK
ANLAYIŞIYLA DENETİM
Denetimin rehberlik ve danışmanlık boyutunu ele
alabilmek için öncelikle rehberlik ve danışmanlık faaliyetinin tanımı ve kapsamına açıklık getirmek gerekmektedir. İç Denetim Enstitüsünce Danışmanlık
Hizmetleri (Consulting Services) “Her hangi bir idarî
sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini
geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan
istişarî faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek, bu kapsamdaki
faaliyet örnekleridir.” şeklinde tanımlanmaktadır.2
T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon
Kurulu’nun tanımında ise (Üst Yöneticiler için İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi) Danışmanlık Faaliyeti
(Consulting Activity) : “Kapsamı ve içeriği idare ile
ortaklaşa belirlenen, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin
sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi
ve geliştirilmesi ile idarenin yönetim, risk yönetimi
ve iç kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine ve kurum
faaliyetlerine katma değer ilavesi amacını güden ve
2 http://www.tide.org.tr/tideweb/IcSayfa.aspx?KodAl=293
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iç denetçilerin söz konusu sürece ilişkin yönetsel sorumluluk almaksızın gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir.”
3
şeklinde tanımlanmaktadır.
Yine bilindiği gibi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun 69. maddesinde ise iç denetimin, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve
geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık
faaliyeti olduğuna vurgu yapılmaktadır.
Yukarıdaki tanımlamalar genel denetim anlayışıyla
birlikte değerlendirildiğinde, denetimin rehberliği
aşağıdaki açılardan ele alınabilir:
1) Mevcut düzenlemelerin yorumu ve uygulamasında birliğin sağlanması amacıyla rehberlik: “Kamu
yönetimine bakıldığında en küçük kurumların bile büyük mevzuat birikimi vardır. Bunların oluşturulması
ve geliştirilmesi uzun zamana ve tecrübelere dayanır.
Diğer yandan, yeni bir kurum oluşturulsa bile mutlaka
kurallara dayalı bir yapısı ve düzenlemeleri olacaktır.
Kurumu geliştirmek önemlidir, ancak örgütün işleyişinin belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmesi de
önemlidir. Zira bu olmayınca hiçbir kazanımın pratikte değeri olmaz.”4 Dolayısıyla bu düzenlemelere uyumun sağlanması, hataların ve eksikliklerin giderilmesi
için rehberlik ve danışmanlık önem arz etmektedir.
2) Stratejik yönetim çerçevesinde, kurumun stratejik planı ve uygulama süreçlerinin belirlenmesi, revize edilmesi, alt birimlere ulaştırılması ve yönetimin
yeniden yapılandırılarak geliştirilmesinde rehberlik:
Yönetim bir takım oyununu andırmaktadır. Stratejik
yönetimin bir unsuru olan “Kurumsal performans yönetimi, kurumun stratejik bir planlama yaparak, önceliklerin belirlenmesi ve bu önceliklerin üst yönetimden alt birimlere ve insan kaynağına kadar yayılması
ve istenen sonuçlara ulaşılması sürecidir.”5 Bu sürecin
sağlıklı olarak algılanması ve benimsenerek uygulan3 http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetim_terimleri
4 Yaşar Okur, Türkiye’de Kamu Denetimi; Değişim Süreci ve Performans Denetimi, Ankara, Nobel Yay., 2007, s. 177.
5 Kamil Ufuk Bilgin, Kamu Personel Yönetimi, Ankara, TODAİE Yay.,
2004, s.43.
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masında kurumun bütünü üzerinde değerlendirme
yapabilecek durumda bulunan denetim birimlerinin
önemli katkıları olacaktır.
III. NİÇİN REHBERLİK VE DANIŞMANLIK?
Denetim ve yönetim ayrı fonksiyonlar gibi görülse de
esas itibariyle her ikisi de kurumun amacını gerçekleştirebilmek için çalışmaktadır, her ikisinin de bilgi
ve birikimi vardır, hatta uygulamadaki sorunları işi
yapanlar olarak yönetimdekilerin daha iyi bilmeleri normaldir. Her iki tarafın önerilerini harmanlayan
katılımlı bir rehberliğin, gerekçeleri sağlam önerilerin
geliştirilmesine çok büyük bir katkı yapacağı açıktır.
Yönetim ve denetimin yaptığı işleri ve sorumlulukları
göz önüne aldığımızda, bir tarafta mevzuatın gerekleri, bir tarafta da işi doğru yapmanın ve geliştirmenin
gerekleri bulunmaktadır. Bunlar bazen örtüşse bile
bazen ekonomik, sosyal, siyasal, yönetsel, teknolojik vs. gelişmeler sonucu örtüşmeyebilmekte, kurallar ve bu kuralların müsaade ettiği iş yapma şekilleri
ekonomik, verimli, etkin ve vizyonu olan bir yapıya
dönüşemediğinden sorgulanmaları zorunlu hale gelmektedir. Bu kapsamda, yönetim ve denetim anlayışlarında dünyada meydana elen gelişmelerin takibi,
gelişebilmenin temel şartlarından birisidir. Yönetim
anlayışındaki değişime bakıldığında, gelişmiş ülkelerde keynesyen ekonomi anlayışı, milli ekonomiler,
ithal ikameci yaklaşım ve uygulamalar, sosyal devlet,
klasik weberyen bürokrasi, fordist üretim tarzı vb. temel anlayışlardan Yeni Sağ Akımı çerçevesinde yeni
kamu işletmeciliğine (NPM) geçiş görülmektedir.
Yeni kamu işletmeciliği (NPM), OECD’nin Kamu İşletmesi Komitesine göre (OECD: 1995, 8) “Daha ademi
merkeziyetçi bir kamu sektöründe performansa yönelmiş bir kültür geliştirmeyi amaç edinen yeni bir
kamu yönetimi paradigmasıdır.” Bu paradigmanın ilkeleri şunlardır:
•
•

Sonuçlara (verimlilik, etkinlik ve servis kalitesi anlamında) daha fazla önem verilmesi,
Aşırı merkeziyetçi ve hiyerarşik idari yapıların desantralize yönetim çevreleriyle değiştirilerek kaynakların tahsisi ve hizmet sunumunun vatandaşa
en yakın yerden ve onunla irtibat halinde gerçekleştirilmesi,
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•
•

•

Daha ekonomik hizmet sunumunu sağlamak
amacıyla hizmetin doğrudan kamu yönetimi eliyle sunumuna alternatifler aranması,
Kamu sektörü tarafından doğrudan sunulan hizmetlerde verimlilik unsuruna daha fazla vurgu
yapılması, bu amaçla performans kriterleri belirlenmesi ve kamu yönetiminde rekabet ortamı
yaratılması,
Merkezin stratejik kapasitesinin, devletin fonksiyon ve sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve
teftişine öncelik etmesi ve karşılaşılan iç ve dış sorunlara esnek olarak ve en az masrafla cevap verebilmesini sağlamak amacıyla güçlendirilmesi.”6

“OECD, Bu özelliklerin üye ülkelerde bir kültür değişikliği meydana getirdiğini belirtmektedir. Süreçlere
ve mevzuata aşırı bağımlılık, yerini sonuca yönelmiş
yönetime ve kamu hizmetlerinin doğrudan kamu yönetimi eliyle sunulmasına alternatifler bulunmasına
terk etmektedir.”7 Hizmetlerin doğrudan yapımından
düzenleyici ve denetleyici bir yapıya geçen bu anlayışta denetim üzerinde artarak durulmaktadır.8 Takdir edilir ki, devletin fiili olarak yaptığı işlerden çekilip
yerini özel sektöre bırakması, kontrolsüz ve kuralsız,
tamamen özel sektörün inisiyatifine bırakılmış alanlar oluşturulması olarak değerlendirilemez. Haksız
rekabetin engellenmesi, kamu yararının korunması,
işlerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi
vb. açılardan devletin bilfiil gerçekleştirdiği işlerin dışındaki alanlarda denetimini artırması kaçınılmazdır.
Aynı anlayışı Girişimci Hükümet olarak adlandırdıkları
yönetim anlayışında David Osborne ve Ted Gaebler
ile Yeni Kamu Yönetimi olarak adlandırdığı yönetim
anlayışında Hood, ifade farklıklarıyla birbirinin aynı
olan aşağıdaki ilkelere dayandırmaktadır:
“Devlet bizzat üretici olmak yerine mal ve hizmet üreten kuruluşlara altyapıyı hazırlamalı ve firmalar arasında rekabeti geliştirmelidir.
Bürokrasinin vatandaş eliyle denetimine imkan tanınmalıdır.
6 Hamza Ateş, “İşletmeci, Girişimci ve Verimli: Yeni Bir Kamu Yönetimive Devlet Anlayışına Doğru”, İÜSBF D. S.25., 2001, s.9
7 Ateş, a.g.m., s. 9.
8 Recep Kızılcık, “Liberal Batı Demokrasileri ve Türk Kamu Yönetimi”,
Türk İdare Dergisi, S.434, 2002, s.40.
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“ İdarenin sunduğu hizmetlerin ve hizmet
kalitesinin artırılması, esas itibariyle
vatandaşın ödediği verginin karşılığıdır.
Denetim de buna katkıda bulunmalıdır.
Felsefesi kavranılıp değiştirilmeden
yapılan kısmi değişikliklerin yönetimde
bürokratik prosedüre yenilerinin
eklenmesinden başka bir etkisinin
olamayacağı, yönetim ve denetimin farklı
anlayışlarla hareket ettiği bir kurumdan
başarı beklenemeyeceği açıktır. Yeni
yönetim anlayışlarının benimsenebilmesi,
kamudaki yönetim sorunlarının
giderilerek kapasitesinin artırılabilmesi
için katılımcı rehberlik ve danışmanlığa
büyük ihtiyaç bulunmaktadır. ”
Performans ölçümünde dikkat girdilerden çıktılara
kaydırılmalıdır.
Vatandaşlar müşteri olarak algılanmalı ve onlara farklı seçenekler sunulmalıdır.
Sorunlar mümkün olduğunca ortaya çıkmadan önce
çözümlenmelidir.
Tüketme ve harcamanın yanında kamuda kazanma
unsuru da öne çıkarılmalıdır.
Katılımcı anlayış ve desantralizasyon teşvik edilmelidir.
Piyasa mekanizmaları tercih ve teşvik edilmelidir.
Kamu hizmetlerinin sağlanmasında tekel olmamalı,
tam tersine kendisi ile özel ve gönüllü (NGO) kuruluşlar arasında katalizör görevi yapmalıdır.”9
9 Hood, 1991:4-5; Eryılmaz, 1999:87-8’den, Veysel Bilgiç, “Yeni
Kamu Yönetimi Anlayışı”, Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal
Öztürk, Bayram Coşkun (der.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yay., 2003, s., 35.
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Kurallara uyumun yanında performansı sorgulayan
bu anlayış, özel sektördeki yönetim anlayışının kamu
sektörüne adaptasyonunu sağlama amacı gütmekte,
ne kadar çok çalıştığından öte, hangi süreçlerle ne
kadar çok sonuç elde ettiğine bakmaktadır. Sonuç
odaklılığın en önemli unsuru da denetimin vatandaş
odaklı (citizen-oriented) olmasıdır. Çünkü, idarenin
sunduğu hizmetlerin ve hizmet kalitesinin artırılması,
esas itibariyle vatandaşın ödediği verginin karşılığıdır.
Denetim de buna katkıda bulunmalıdır. Felsefesi kavranılıp değiştirilmeden yapılan kısmi değişikliklerin
yönetimde bürokratik prosedüre yenilerinin eklenmesinden başka bir etkisinin olamayacağı, yönetim
ve denetimin farklı anlayışlarla hareket ettiği bir kurumdan başarı beklenemeyeceği açıktır. Yeni yönetim
anlayışlarının benimsenebilmesi, kamudaki yönetim
sorunlarının giderilerek kapasitesinin artırılabilmesi
için katılımcı rehberlik ve danışmanlığa büyük ihtiyaç
bulunmaktadır.
IV. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK AÇISINDAN
TÜRKİYE’DE DENETİMDE YAŞANAN SORUNLAR
Türkiye’de yönetim ve denetimde eski iş usulleri ile
kurallara uyma anlayışı ağır basmakta, işin nasıl geliştirilebileceği, yeni iş yapma usullerinin neler olabileceği hususu göreceli olarak geri planda kalmaktadır.
Belirtilen ikinci husus en az birinci husus kadar önemlidir. Son zamanlarda bu anlayışın kırılabilmesi için
bazı adımlar atıldığı halde, sorunun aşılamamış olmasının temelinde, yönetim ve denetim bürokrasisindeki eski anlayışın sürmesi ve eğitim eksikliğinin olduğu
ve yapılan tartışmalarda herkesin sorunu diğer tarafın
üzerine atmaya çalıştığı ifade edilebilir. Rehberlik ve
danışmanlık açısından Türkiye’de denetimde yaşanan
sorunlar davranış ve iletişim sorunları, rehberlik ve
takdir yetkisinin kullanımından kaynaklanan sorunlar,
usul hukukuna ilişkin sorunlar, raporlarda kişisel ilişkilerin etkisinin görülmesi ve denetim elemanlarının
hukuki statüsünün algılanmasındaki sorunlar başlıkları altında ele alınacaktır:
1) Denetim Elemanları ile Yönetim ve Personel Arasında Oluşan Davranış ve İletişim Sorunları
Bu kapsamda ileri sürülen hususlar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
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“ Denetim elemanlarında genel yetişme
ortamı, eğitim düzeyi ve kariyerden
yetişmeme, mesleğe yeni başlama
nedeniyle tecrübesizlik, katı hiyerarşik
bürokrasi yapısı ve biraz da eskiden beri
gelen bir nevi sorgulanamazlık havasıyla
fevri davranışların olabildiği bazen
müşahede edilebilen bir olgudur. ”
a) Denetim ve soruşturma uygulamalarında gerek
mesleki gerekse insani açıdan kamu çalışanlarına
yönelen bilinçli-bilinçsiz olumsuz tavırların kaygı
ve korku kültürü oluşturduğu: İleri sürülen davranış
bozuklukları ve iletişim sorunlarında kısmen haklılık
payı bulunduğu kabul edilebilir. Denetim elemanlarında genel yetişme ortamı, eğitim düzeyi ve kariyerden yetişmeme, mesleğe yeni başlama nedeniyle
tecrübesizlik, katı hiyerarşik bürokrasi yapısı ve biraz
da eskiden beri gelen bir nevi sorgulanamazlık havasıyla fevri davranışların olabildiği bazen müşahede
edilebilen bir olgudur. Ancak, bu sorun aynı zamanda
idarenin de sorunudur. Bu kapsamda, idarenin kendi
personeline nasıl davrandığı, hiyerarşik yapıda ast üst
ilişkilerinde davranış ve iletişim sorunlarının bulunup
bulunmadığı, yine yönetim ve personelin denetime
bakış açısının ne olduğu ve denetimi yetkilerine müdahale gibi algılayıp algılamadıkları konuları da genel
olarak değerlendirilmesi gereken hususlardır. Bu nedenle, her iki taraf için de önemli bir sorun olan, davranış bozukluklarıyla kendini gösteren bu konudaki
eğitim açığının giderilmesinin kuruma katkıda bulunacağı ifade edilebilir.
b) Denetimin kamu görevlilerine dönük olarak değil
sunulmakta olan kamu hizmetlerine ve bu hizmetler kapsamında gerçekleştirilen idari iş ve işlemlere
yönelik olduğu gerçeğiyle bağdaşmayacak şekilde
yapılması nedeniyle, uygulama sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmetlerinden beklenilen etkinlik ve verimlilik unsurlarını gerçekleştiremedikleri : Değerlendirme, bazı açılardan sorunlar
taşımaktadır: Denetimi sadece yönetimin işlem ve
eylemleriyle ilgili olarak görmek eksik bir değerlendirmedir. Bazı kurumlarda denetim elemanları perso-
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nele sicil notu da verebilmekte, hizmetin sunumunda
personelin bilgi, kültür, tavır ve davranışları da değerlendirmeye alınmaktadır. İdaredeki hiyerarşik yapının dışından bakan birisi olarak denetim elemanın
kanaat getirebildiği personele sicil notu vermesi ve
kendisi hakkında değerlendirmelerde bulunmasının
yararlı olacağı söylenebilir. Kaldı ki, denetim faaliyetlerinin tamamen iş ve işlemler açısından ele alınması,
aynı sürecin ödüllendirme, kariyer ve liyakat eksenli
yükselme uygulamalarına yönelik veriler üretme işlevini de yerine getirme niteliğinin göz ardı edilmesi
anlamına gelecektir. Diğer yandan, denetim elemanları sicil notu vermese bile gerek ödül, gerekse ceza
açısından personelin iş ve işlemleri ile tutum ve davranışları esas alınacağından personelin düzenlenen
raporlardan etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Bu etkiden yola çıkarak kamu hizmetlerinde
verimliliğin ve etkinliğin gerçekleştirilemediğini iddia
etmek doğru bir yaklaşım olamaz. Aşırı titizlik içinde
ve soruşturma açma yaklaşımında olan denetim elemanlarının varlığı yanında, başarısız idarecilerin, suçu
denetime yüklemeye kalkmaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Sorumluluğun kendilerini işe alan/
yükseltenlere karşı olduğu, vatandaş memnuniyetinin ve düzenlemelere uyumun etkinliğinin tam olarak
benimsenmediği kurumlarda, denetim elemanları sevilmeyen/istenmeyen kişiler olarak görülebilmekte,
bazen başarısızlıkların gölgelenebilmesi için yukarıda
belirtilen korku özellikle beslenmektedir. Ayrıca, kamuda ekonomiklik, verimlilik ve etkinliğe dayalı performans odaklı bir yönetim anlayışının uzun zamandır
olduğunu belirtmek iddialı bir ifade olsa gerektir.
Denetimde şüphesiz tenkit maddeleri yazılacak, idare de bunları cevaplandıracak ve mutabakata varılan
hususların gereğini yerine getirecektir. Kusursuz bir
yönetim düşünülemez. Tenkit edilen hususlar, yönetimin gelecekte gerçekleşme ihtimali bulunan risklerin
sigortasıdır. Yönetim bunun bilincinde olarak tenkitleri değerlendirecek ve kendini geliştirecektir. Uygulamada, zaman zaman yazılan tenkit maddelerine ve
yapılan önerilere bu anlayışla bakılmadığı görülmektedir.
c) Denetim faaliyetlerini yerine getiren personelin
kendilerini istihdam edildikleri kurumun bir parçası
olarak değil kurum üstü bir yapıda konuşlandırmaları : Denetim ve yönetim kurumun ortak amaçları için
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çalıştıklarından, denetim elemanları da kendilerini
kurumun bir parçası olarak değerlendirmelidir. Diğer
yandan, yönetimin denetim elemanlarını yönetimin
kendi birimlerinin herhangi bir memuru gibi görmek
istediği, bu yönde tavır geliştirmeye çalıştığı da rastlanan durumlardandır. Denetim elemanlarının kurumun en üst amirine bağlı olarak denetim göreviyle
çalıştıkları, saygınlıkları ve bağımsızlıklarının zedelenmemesinin önem arz ettiği de unutulmamalıdır. Sonuç olarak, sorunun iki taraflı olduğu görülmektedir.
d) Denetim elemanlarının suçluluğu ispat edilmemiş, henüz şüpheli konumunda olan çalışanlara ön
yargılı ve sert davranmaları ve idarenin yanında
çalışanın karşısında tavır sergilemesi : Belirtilen hususlarda genelleme yapmanın yanlış olacağı açıktır.
Denetim elemanları arasından adliye, güvenlik vb.
teşkilatlarda da rastlanılabildiği gibi bu tarz davranmış olanlar/bu tarz davrandığına inanılanlar olabilir.
Ancak, bağımsız bir denetim elemanının sağlayacağı
güvencenin idarece veya idare tarafından belirlenen
muhakkikçe sağlanamayacağı da kabul edilmelidir. Bu
bir nevi doğal yargıçlık müessesesi gibi algılanmalıdır.
Denetim elemanının bağımsızlığı arttıkça ve eğitimle
vizyonu genişledikçe vereceği kararlar daha tatmin
edici düzeye ulaşacaktır.

görevlilerini sınırları net çizilmiş bir görev tanımına
kavuştururken, denetimin gerçekleştirildiği kurum
personeline de gelişmelerine zemin hazırlayan bir uygulama sürecine dahil oldukları mesajı vereceği ifade
edilmektedir.

“ Yönetimin “yönetişime” evrildiği
günümüzde, denetimin de ortak aklın
oluşturulabilmesi için “denetişime”
evrilmesi, kurumun amaçlarının üst
düzeyde gerçekleşmesine önemli katkı
yapacaktır. Bunun için denetimde işbirliği
herkesin yöntemi olmalıdır. ”

2) Denetimin Rehberlik Boyutunda ve Yönetimin
Takdir Yetkisinin Kullanımının Değerlendirilmesinde
Yaşanan Sorunlar

İnceleme ve soruşturma gereken durumlarda bunu
yapmak denetim elemanının görevi olmakla birlikte,
denetimin rehberlik boyutunun eksik olduğu iddiasında, haklılık payı bulunduğu ifade edilebilir. Türkiye’de
denetimin bu anlamda vizyonunun zayıf olduğu,
ağırlıkla mevzuata uyum denetimi yapıldığı doğru bir
tespittir. Ancak, bu durum, mevcut sistemin rehberlik
boyutunun hiç olmadığını göstermez. Örneğin, yukarıdaki metinlerden özellikle rahatsızlık duyulduğu
anlaşılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda uygulamaya dönük olarak sağlıklı önerilerin geliştirilebildiği de bir gerçektir. Çünkü, en detaylı araştırmalar
inceleme ve soruşturmalarda yapılmaktadır.

a) Denetim mekanizmasının, hizmetlerin tam ve
doğru bir şekilde görülmesi için rehberlik hizmetinden çok soruşturma ve ceza verme şeklinde algılanması: Denetimin kamu hizmetlerinin kurallarla uyumlu ve bireylerin beklentilerini karşılayacak nitelikte
yerine getirilmesi amacına hizmet eder bir biçimde
yerine getirilmesi ve kamu yararı ve hizmet gereklerine dönük bir hizmet kalitesinin ortaya konulması idealini içeren rehberlik faaliyeti olarak yapılandırılması,
tespit edilen ve kasıt içermeyen hataların hizmetin
sunumu sırasında giderilmesine yönelik rehberlik
hizmeti yöntemini kullanmaksızın hatanın kasıt içerdiği önyargısıyla disiplin hukuku süreçlerinin başlatılmasının tercih edilmemesi, denetim uygulamasının,
disiplin hukuku işlemlerinin ön hazırlığı olarak görülmemesi bu başlık altında öne sürülen hususlardır. Bu
konulardaki değişimin, denetimi gerçekleştiren kamu

İletişim ve davranış sorunları kısmında yer verildiği
gibi, her iki taraf açısından yaşanan iletişim sorunları
ile katılım, risk odaklılık, performans denetimi, kalite
için standartlar geliştirilmesi, etik, bilişim ve sistem
teftişi gibi yeni konulardaki denetim zaafiyeti, denetimin rehberlik boyutunu kısmen geri plana atmaktadır. “Demokrasinin ve yönetsel gelişimin temelinde
sürekli bir eleştiri ve değişim olduğundan denetleyen
ve denetlenenler açısından tenkide ve düzeyli tartışmaya açık olmak gerektiği açıktır. Denetim, kurumsal
amaçların gerçekleştirilmesinin, kurumun kurallara
ve iyi yönetim ilkelerine göre yönetilebilmesinin en
önemli aracıdır. Bağımsızlığı teminat altına alındıktan
sonra hukuk devletinde teftiş, inceleme ve soruşturmaların olmaması düşünülemez. Yönetimin “yönetişime” evrildiği günümüzde, denetimin de ortak
aklın oluşturulabilmesi için “denetişime” evrilmesi,
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kurumun amaçlarının üst düzeyde gerçekleşmesine
önemli katkı yapacaktır. Bunun için denetimde işbirliği herkesin yöntemi olmalıdır.”10 İyi yönetim inşa etmenin ve demokratik yönetişimin geliştirilmesinin 11
sağlanabilmesi bunu gerektirmektedir.

masının engellenmesi ve denetimin her olayda kasıt
kusur araması iki ayrı sorundur. İş ve işlemlerin nasıl
yapılması gerektiğini ortak akılla bulmaya çalışılması
açısından her iki sorunun da çözümü için hizmet içi
eğitime başvurulabilir.

b) Takdiri yetki içeren hizmet türlerinde yetkinin
kullanılmasından imtina edilmesine yol açacak türden uyarı mekanizmalarının işletilmesi: Yukarıdaki
değerlendirme, olay bazında bazı denetim elemanları
tarafından yapılan/yapıldığına kanaat getirilen yanlış
davranışların genelleştirilmesi gibi görünmektedir. Bu
tarz yaklaşım içerisinde olanlar da bulunabilir, bunun
için önceliğin kişiler açısından insanların masuniyeti,
kurumsal açıdan kurumun geliştirilmesi olduğunu benimsetmek amacıyla çağdaş hukuk ve yönetim anlayışlarının benimsetilmesi için hizmet içi eğitim verilebilir. Ancak, idarenin en önemli sorunlarından biri
takdir yetkisinin algılanmasında yaşandığından takdir
hatalarının değerlendirilmesine ayrıca değinmek yerinde olacaktır:

3) Usul Hukukuna İlişkin Sorunlar

“Yönetime belli konularda takdir yetkisinin tanınması, yönetimin “keyfi” olarak hareket edebileceği anlamına gelmez. Yönetim takdir yetkisini kullanırken bazı
ilkelere uyması gerekir:
a) Yönetim yasların koyduğu sınırlar içinde kalmalıdır.
b) Yönetim takdir yetkisini kullanırken eşitlik ilkesine
önem vermelidir.
c) Takdir yetkisi kamu yararı için kullanılmalıdır.
d) Takdir yetkisi gerekçeli olarak kullanılmalıdır.
e) Takdir yetkisinin kullanımı için yasalar özel koşullar öngörmüşse, yönetim bunlara uymalıdır.”12
Takdir yetkisinin elbette denetimi yapılacaktır. İhmal
veya kasıtla gerçekleştirilen ceza veya disiplin suçlarının, takdir yetkisinin arkasına sığınarak yapılmasına
denetimin kayıtsız kalması beklenmemelidir. Buna
karşılık, idarenin takdir yetkisini hukukla ve çağdaş
yönetim anlayışlarıyla bağdaşmayacak şekilde kullan10 Yaşar Okur, a.g.e., Sh. 178.
11 Wintroph Carty and Gowher Rizvy, The Legitimacy Challenge
for Good Government and Democratic Governance: The İmperative to Innovate, p.6, http://www.innovations.harvard.edu/cache/
documents/6459.pdf.
12 A. Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara, S Yay., 1991, s. 218..
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Denetim elemanlarının denetleme esnasında savunmasını aldığı ya da görüşüne başvurduğu kimselerin
gizli kalması gereken ifade, savunma ve görüşlerini
deşifre etmesi, tanıkların haklarının korunmaması,
denetim elemanlarının somut belge ve bilgiye dayanmayan, sözlü isnatlara itibar göstermeleri ve kararlarını belgelerden çok sözlü ifadelere dayanarak vermeleri ve imzasız dilekçelere itibar edilmesi vb. iddialar,
usül hukukuyla ilgili olarak öne sürülen hususlardır.
Kurumlar zaman zaman bu anlamda sorunlar yaşamış olabilirler. Ancak değerlendirmelerin genelleme
yapılarak amacını aşmamış olması da önem arz etmektedir. Bununla birlikte denetim elemanlarının ve
üst yöneticilerin hizmet içi eğitimle usül hukukuna ait
bilgilerinin güçlendirilmesi cihetine gidilebilir.
4) Raporlarda Kişisel İlişkilerin Etkisinin Görülmesi
Denetim sonrasında düzenlenen raporların, objektiflik ilkesi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin veriler yanında uygulama sürecinde kurum personeliyle iletişimi ve etkileşimi esas alır biçimde düzenlenmesi ile
kurumsallaşma ve kurum kültürünün zenginleşmesini sağlayacak hizmet odaklı bilgi ve eylem paylaşımı
yerine kişilere yönelik övücü veya yerici değerlendirmelere yer vermesi hususları, bu konudaki değerlendirmelerdir. Personel raporları dışındaki denetim
raporlarında kişilere yönelik övücü ve yerici ifadeler
konulması mümkün görülmemektedir. Diğer hususun
değerlendirmesinde ise genelleme yapılmasından kaçınılması yerinde olacaktır.
5) Denetim Elemanlarının Hukuki Statüsünün Algılanmasındaki Sorunlar
Denetim elemanlarının verdikleri yanlış, taraflı veya
kasıtlı kararlarından sorumlu tutulmamalarından
dolayı, karar aşamasında titiz davranmadıkları öne
sürülmektedir. Belirtilen iddianın yasal bir gerekçesi
olamaz. Bir hukuk devletinde hiçbir devlet memuru
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hesap verme sorumluluğundan müstağni değildir. Bu
anlayış, toplumun bir kısmında hala devam eden devlete karşı dava açmamayı kabullenmekle açıklanabilir.
Denetim elemanının yanlış, taraflı veya kasıtlı karar
vermesi halinde disiplin hukuku hükümleri ile idari ve
adli yargı her zaman yolu açıktır.

“ Kurumda iletişimsizlik bazen benlik
çatışmasına da dönüşebilmekte ve
bazı tenkit maddelerinin her yıl tekrar
yazılmak durumunda kalındığı, kuruma
nüfuz edilemediği gözlemlenmektedir.
Yönetim ve personelle idarenin
amaçlarını gerçekleştirmek için
bütünleşememiş bir denetim, idarenin
gelişmesine gereken katkıyı veremez. ”
V. SONUÇ
Sonuç olarak, özel sektörün büyük gelişmeler kaydettiği, kamuda performans açığının iyice belirginleştiği, demokrasinin demokratikleştirilmesi çabalarının
yoğunlaştığı, küreselleşme ile birlikte açık toplumun
geliştiği, insanların eğitim ve gelir düzeylerinin arttığı,
katılım, etik, çevre, insan hakları, bilişim, yönetişim
ve bunun bürokrasiye yansıması olarak yatay örgütlenme vb. yeni hususların öne çıktığı günümüzde,
ekonomik, sosyal, kültürel, yönetsel, teknolojik vs.
değişimleri dikkate almayan salt hukuki ve klasik weberyen bürokrasi anlayışına dayalı yaklaşımların gerek idarede gerekse denetimde sorunlar üretebildiği,
bunların çözümü için daha uygun yapıda bir yönetim
ve denetime geçişin zorunluluk arz ettiği ve buna
yönelik bir kısım çabaların da olduğu bilinmektedir.
Mevzuatta ve yönetim ve denetim anlayışlarında hızlı bir değişimin sağlanabilmesi için teftiş, denetim,
iç denetim vb. kavramsal bazda tartışmalardan çok
dünyadaki değişimin felsefesiyle birlikte Türkiye’ye
adaptasyonuna, yapılan işin kalitesini artırmaya ve
yeni düzenleme ve anlayışları benimsetmeye, insan
ilişkileri ve kurumsal ilişkilerde empati ve kalitenin
artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarının
aktif bir biçimde yapılması ve sonuçlarının takibine
ve katılımcı rehberliğin denetim ve yönetimin isteği-
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ne bırakılmayarak kurumsallaştırılmasına çalışılması
yerinde olacaktır. Kurumda iletişimsizlik bazen benlik
çatışmasına da dönüşebilmekte ve bazı tenkit maddelerinin her yıl tekrar yazılmak durumunda kalındığı,
kuruma nüfuz edilemediği gözlemlenmektedir. Yönetim ve personelle idarenin amaçlarını gerçekleştirmek için bütünleşememiş bir denetim, idarenin gelişmesine gereken katkıyı veremez. Olumlu yaklaşım,
çalışma huzur ve barışının sağlanması yanında kamu
görevlilerine “Önemlisiniz” mesajı verilmesi açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ancak bunun
karşı taraftan da gelebilmesi için idarenin de eğitime
ihtiyacı bulunmaktadır.
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VAKIFLARDA YENİ
DENETİM ANLAYIŞI:
İÇ DENETİM

ÖZET: Tarih sahnesinde boy göstermeye başladığı
günden bu yana temel felsefesi ve gayesi, her ülkede
mütemadiyen, insana ve topluma hizmet olan üçüncü
sektör kuruluşları denilen vakıflara 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ile getirilen iç denetim, uluslararası standartlar ölçeğinde ve başta Anglo-Sakson ülkelerindeki
iyi uygulama örnekleri çerçevesinde doğru anlaşılır ve
uygulanır ise, vakıfların varlık ve kaynaklarını daha
ekonomik ve verimli kullanarak amaçlarını çok daha
etkin bir şekilde yerine getirmeleri mümkün olacaktır.
Ancak, gelişmiş batı ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan bu denetim metodolojisinin vakıf müesseselerinde doğru bir
şekilde uygulanabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünün bazı temel görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öncelikle mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi
ve daha sonra iç denetim tanımının ve uygulamasının
uluslararası manada anlaşılır düzeye getirilmesi için
ciddi ve samimi bir gayret gerekmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Üçüncü sektör, vakıf, denetim,
iç denetim.
1. GİRİŞ
Vakıflar kamuoyunda devlet ve özel sektörden sonra
üçüncü sektör veya gönüllü kuruluşlar olarak bilinen
sivil toplum kuruluşlarıdır. Vakıfların bu şekilde adlandırılmalarının en önemli sebebi, elbette ki insanların
gönüllerinden geçen duygularını hayata geçirebilmek
amacıyla bu teşekkülleri inşa etmeleridir.

M. Enver ÖZAYDIN
İç Denetçi
Vakıflar Genel Müdürlüğü
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Ancak, vakıf ve denetim kavramlarını yan yana getirmek ya da bir arada tasavvur etmek kimilerine göre
zor ve gereksiz; kimilerine göre ise faydalı ve gereklidir. Aslında bu kavramları beraber düşünmek ve pratiğe dökmek gerekli olduğu kadar, bu gerekliği doğru bir
şekilde destekleyecek olan bir takım alt bileşenlerin
de varlığı zorunludur. Vakıf ve denetim kavramlarının
ruhu itibariyle bu bileşenler, elbette ki bilgi, deneyim,
ciddiyet, yardımseverlik, özveri, sahiplenme ve sami-
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miyet gibi toplumda genel kabul görmüş olgulardır.
Bu olgular, vakıfların yönetim ve denetim süreçlerinde önemli ve kritik roller üstlenmektedir.
Bazı zaman olur ki, vakıf ve denetim kavramlarının
taraflarından biri, devlet bu tipteki hayır veya yardım
kurumlarını neden denetliyor? Hele böyle sıkı bir denetime neden ihtiyaç duyuluyor? diye sorarken; diğeri geçmişte yaşanmış tecrübeler ışığında vakıflar her
halükarda mutlaka denetlenmeli, zira bunlar artık
kamuya mal olmuş kurum ve kuruluşlardır diye bir
düşünce serdedebilmektedir.
Her iki tarafın da haklı sebepleri ve gerekçeleri muhakkak vardır. Ancak, bu iki kavramı vakıflar ve toplum açısından maksimum düzeyde fayda sağlayacak
şekilde bir potada harmanlamak pekâlâ mümkündür. Nitekim, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ile getirilen
“Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda iç
denetim esastır.” hükmü bu anlayışa hizmet edecek
bir yol haritasıdır. Ancak, bu hükümdeki iç denetim
kavramının uluslararası standartlar ölçeğinde doğru
anlaşılması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır.
Zira, vakıflar öyle mal topluluklarıdır ki, bu mal topluluklarını kurma iradesinde bulunan ve daha sonra
buralara bağış/katkı yapan insanlar dini veya sosyal
sorumluluk ya da yaradılışlarında olan yardımlaşma
duygularıyla şahsi malvarlıklarını buralara transfer etmekte, topluma ve ülkeye yararlı işler üretmeyi gaye
edinmektedirler.
İşte bu noktada, vakıfların malvarlıklarının amacına
uygun, etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve denetlenmesi zorunluluk olmakla beraber bir
hedef olarak karşımıza çıkmaktadır.

belli şartlarla, ebedi olarak bir hayır cihetine tahsis
etmektir2 şeklinde ifade edilmektedir. Vakfın kurulmasıyla birlikte, vakfedilen mal artık şahsi tasarruftan
çıkar ve tahsis edildiği amaç doğrultusunda kullanılmaya başlar.
Vakıf müessesesi özellikle Osmanlı dönemi Türk toplumunda çok önemli bir yere sahip olmuş; toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal hayatında derin ve
unutulmaz izler bırakmıştır. Bunun en önemli kanıtı
olarak, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalmış olan
yaklaşık 42.000’e yakın eski vakfın3 (41.550 mazbut,
288 mülhak, 161 cemaat ve 1 esnaf vakfının)4 vakfiyelerindeki gayelerini, akar veya hayrat nevinden olan
binlerce taşınmaz ve kültür varlığını gösterebiliriz.
Ayrıca, Batılı bilim adamlarından Mouraja d’Ohsson
ve M.Gatteschi’ye göre, Osmanlı İmparatorluğundaki gayrimenkul servetinin büyük bir kısmını vakıfların
teşkil etmesi, hatta bu oranın hemen hemen dörtte üç
nispetinde olduğunu iddia edenlerin de bulunması,5
bu müesseselerin etki alanının ne kadar geniş olduğunu göstermektedir.
Bunun ötesinde, şu husus da bilinen bir gerçektir ki,
Osmanlı Devleti zamanında eğitim, sağlık, ulaşım,
kültürel ve dini hizmetler, sosyal yardım ve dayanışma gibi birçok toplumsal faaliyet ve kamusal hizmet
vakıflar aracılığıyla yerine getirilmekteydi. Nitekim,
Ord. Prof. M. Fuat Köprülü, bugünkü geniş devlet
mefhumuna göre amme hizmetleri mahiyetinde olan
birçok içtimai vazifelerin, vaktiyle vakıf müesseseleri
tarafından ifa olunduğunu;6 Dr. Nazif Öztürk ise arşivlerde rastlanan bazı belgelerin, hiçbir sosyal güvenlik
kuruluşunun olmadığı o dönemlerde, vakıfların çeşitli
fonksiyonlarının yanında sosyal güvenlik hizmetini de
yüklendiklerini,7 ifade etmektedirler.

2. VAKIF
Vakıf kavramı, Türk Medeni Kanununda; “Gerçek veya
tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli
bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip
mal topluluklarıdır.”1 şeklinde tanımlanırken; literatürdeki tanımlar birbirine benzemekte ve genel itibariyle vakıf, bir malı mülkiyetten çıkarıp menfaatlerini
1 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, m.101, 8 Aralık 2001 tarih ve
24607 sayılı Resmi Gazete.
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2 AKGÜNDÜZ, Ahmet, Prof. Dr., İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, İstanbul 1996, s.94.
3 http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-2593c.pdf
http://www.hurriyet.com.tr/ankara/7758421_p.asp
4 Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı ile Vakıf
Hizmetleri Daire Başkanlığından 06.03.2009 tarihi itibariyle alınan
rakamlardır.
5 KÖPRÜLÜ, M. Fuat, Ord. Prof. Dr., İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi, Ankara 2005, s.295.
6 KÖPRÜLÜ, M. Fuat, Ord. Prof. Dr., a.g.e., s.263.
7 ÖZTÜRK, Nazif, Dr., Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, Ankara 1995, s. 28.
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Ancak, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte yeni devlet kurumlarının ihdas edilmesi, değişik saiklerle
Osmanlı’dan kalma vakıfların faaliyetten men edilmesi veya mazbut vakıflar arasına alınması, müesseselerinin tasfiyesi ve uzun yıllar savaşmak zorunda kalmış
olan toplumun yeterli sermaye ve malvarlığı birikiminin olmaması bu dönemin ilk zamanlarında daha az
vakıf kurulmasına yol açmıştır.

Sayısı yaklaşık 41.550’yi bulan mazbut vakıfların yönetimi tek bir tüzel kişilik halinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülürken, diğer vakıfların kendi yönetim organları bulunmaktadır. Mülhak vakıfların yönetimi, vakfedenin soyundan gelen ve mütevelli denilen
kişilerce; cemaat vakıflarının yönetimi ise ilgili gayrimüslim vatandaşlarımızın kendi aralarından seçtikleri
mensupları tarafından yerine getirilmektedir.

Devletin ve toplumun yavaş yavaş toparlanması ile
birlikte yeni kurulan vakıf sayı da zamanla artmış ve
günümüzde 4.500 civarında bir rakama ulaşmıştır.
Ancak, günümüz Türkiye’sinde vakıfların toplam ekonomik ve sayısal büyüklüğü, iktisadi, eğitim, sağlık,
sosyal ve kültürel hayattaki hâkimiyeti hiçbir zaman
Osmanlı Devleti döneminde sahip olduğu düzeye çıkamamıştır. Zira, Osmanlı’nın değişik dönemlerinde
vakıflar üzerinde yapılan araştırmalar, sadece Türk
iktisadi hayatının ortalama %15,77’sine vakıfların
hâkim olduğunu göstermektedir.8

3. DENETİM

Dolayısıyla, vakıf kavramı Osmanlı Devleti’nde toplumun daha geniş yelpazesine büyük ve derin etkiler bırakırken, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise nispeten daha
dar bir alana ve yüzeysel etkiler bırakmıştır. Bunun
en önemli sebebi ise, merhum Fuat Köprülü’nün de
belirttiği gibi, Osmanlı Devleti’nde vakıfların yerine
getirmiş olduğu birçok kamusal faaliyet ve hizmetin,
bugün devletin merkezi veya yerel yönetim organları
marifetiyle ifa edilmesidir.
Günümüz Türkiye’sindeki vakıf çeşitlerine kısaca değinecek olursak, vakıflarla ilgili son yasal düzenleme
olan ve Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5737
Sayılı Vakıflar Kanununda mazbut, mülhak, cemaat, esnaf ve yeni olmak üzere beş çeşit vakıftan söz
edilmektedir.9
Bunlardan mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk Kanunu
Medenisi’nden önce kurulmuş vakıfları; yeni vakıflar
ise bu Kanundan sonra kurulmuş vakıfları ifade etmektedir.
8 ÖZTÜRK, Nazif, Dr., a.g.e., s. 25.
9 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu, m.3, 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete.
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İnsan topluluklarının yaşadığı her yerde bir yönetim ve bu yönetimle birlikte bir denetim sistemi
oluşmuştur.10 Bu nedenle, tarihi çok eskilere dayanan
denetim, modern anlamda sanayi devrimi ile birlikte
canlanan ekonomik hayatın gerekliliği olarak gelişmiş,
günümüzde ise ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın
olmazsa olmazlarından biri olarak her geçen gün önemini artırmaktadır.
Denetim pratiği hem kamu, hem özel, hem de üçüncü sektör dediğimiz gönüllü kuruluşlarda yıllardır
uygulanan ve uygulanması gereken bir olgudur. Zira,
insan unsurunun ağır bastığı her alanda, özellikle organizasyonların stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek bir takım riskler mevcuttur. Denetimin olmayacağı/yapılmayacağı
algısının oluştuğu ve üçüncü bir gözün/aklın değerlendirmesinden mahrum denetimsiz alanlar ise daha
ciddi riskler taşımaktadır.
Yönetimin bu riskleri bertaraf etmesi, azaltması,
transfer etmesi veya risklerden kaçınması ya da her
hangi bir riskin doğmasına karşı caydırıcı etkinin oluşturulmasına, kısacası kurumların hedeflerine sağlıklı
ve emin adımlarla ulaşabilmesine sistematik, etkin
ve verimli çalışan bir denetim mekanizmasının katkısı
büyük olacaktır.
Cumhuriyet öncesi dönemde olduğu kadar olmasa
da, günümüzde vakıflar sosyal, kültürel ve ekonomik
yaşantımızın önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşları haline gelmişlerdir. Bu nedenle, aslında bir
bakıma kamusal niteliği de bulunan bu müesseselere
farklı saiklerle malını, mülkünü veya parasını bağışla10 OKUR, Yaşar, Denetişim: Ortak Aklın Harmanı, Denetişim Dergisi,
Kış ’09, sayı 1, s. 9.
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yan kişilerin amaçlarının en iyi şekilde yerine getirilmesinde; bu kuruluşların mali/finansal tablolarının
güvenilir olmasında; kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli kullanılmasında yönetim kadar denetim de
önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.

yönetimi, süreç yönetimi, yönetişim, risk esaslı süreç
denetimi gibi yeni kavramlara yabancı oldukları gibi,
mer’i mevzuat da denetim elemanlarına bu anlayışta
bir denetim yapmaya doğrusu pek cevaz vermemektedir.

3.1. VAKIFLARIN DENETİMİ

Halbuki, bu kuruluşlara gönül, destek ve hizmet veren kişilere faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali
raporların güvenilirliği, yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluk konularında makul güvence sağlayacak
bir iç kontrol sisteminin13 oluşturulması; vakfedenin
amaçlarını, dolayısıyla vakfın stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini, yine vakfın kaynaklarını ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştirmede vakıf yönetiminin olası riskleri önceden
belirlemesi, hangilerinin önceden çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirilmesi, bu risklerin yönetilmesi
için strateji ve planların geliştirilmesi yönünde bir risk
yönetimi14 çalışması yapması; akabinde bu iç kontrol
ve risk yönetim süreçlerinin denetlenmesi, gerekiyorsa geliştirilmesi amaç ve hedeflere ulaşmada önem
arz etmektedir.

Ülkemizde hâlihazırda vakıfların denetimini Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu gereği Vakıflar Genel
Müdürlüğü yapmaktadır. Zorunlu olmamakla birlikte
birçok yeni vakfın kendi denetim organı bulunmakta
iken, eski vakıfların (mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının) her hangi bir denetim organı bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizdeki diğer birçok sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi, yeni vakıfların denetim
kurullarının işleyişi de daha çok yönetim kurulunun
iş ve işlemlerini ibra etmekten ibarettir. Türkiye’deki
mer’i mevzuatı, yerleşik uygulamaları vs. birçok hususu dikkate aldığımızda, sivil toplum örgütlerindeki
ve de vakıflardaki denetim organlarından başka da
bir şey beklemek anlamsız olacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıfların mevzuata ve
amaca uygunluk denetimini müfettişleri vasıtasıyla
yerine getirmektedir. Bu denetimde, Türk Medeni
Kanunu ile Vakıflar Kanunu başta olmak üzere diğer
ilgili kanunlar ve alt düzenlemelerinin yanında, yeni
vakıflar için vakıf senedi; mülhak ve esnaf vakıfları
için vakfiyeler; cemaat vakıfları için ise vakfiye yerine
geçen 1936 tarihli beyannameleri esas alınmaktadır.11
Bu denetim, vakıfların vakfiye ve vakıf senedinde yazılı amaç doğrultusunda faaliyette bulunup bulunmadıkları; yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip
yönetilmedikleri; mallarını ve gelirlerini vakfiye, 1936
beyannamesi ve vakıf senedindeki şartlara uygun kullanıp kullanmadıklarının12 tespiti doğrultusunda mali
ve uygunluk denetimi şeklinde gerçekleşmektedir.
Ancak, yürürlükteki mevzuat gereği yapılan bu denetimlerde vakıfların risk yönetimi, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin etkinliği değerlendirilememektedir. Zira,
kurumsallaşmış belki birkaç vakıf hariç hem denetim
makamı hem de bu gönüllü kuruluşlar iç kontrol, risk
11 Vakıflar Yönetmeliği, m.39, 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete.
12 Vakıflar Yönetmeliği, m.39.
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Bu çerçevede, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ile ülkemizdeki yeni ve eski vakıflarda iç denetimin esas olduğunun belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira, birer
sivil toplum kuruluşu olarak addedilen her bir vakıfta
iç kontrol sisteminin ve risk yönetiminin oluşturulmasında iç denetim mekanizması tetikleyici ve zorlayıcı
bir faktör olacaktır.
3.2. İÇ DENETİM
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünce; “İç denetim,
bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir
güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek
kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.”15
şeklinde tanımlanan kavram ilk olarak 1940’lı yıllar13 SALTIK, Nihal, İç Kontrol Standartları Araştırma Raporu, Ankara
2007, s.13.
14 TÜSİAD, Risk ve Değer Yönetimi Çalışma Grubu, Kurumsal Risk Yönetimi, Aralık 2006, s. 12.
15 Uluslararası İç Denetim Standartları, Kırmızı Kitap, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2007, s. 7.
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da, uygunluk denetimiyle sınırlı geleneksel denetim
anlayışının yolsuzlukları ve hataları engelleme noktasında yetersiz kalması üzerine, sistem, performans
ve bilgi teknolojileri denetimi gibi yeni denetim teknikleriyle gündeme gelmiş, 1941 yılında New York’ta
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA-Institute
of Internal Auditors) kurulması ile kurumsal bir kimliğe kavuşmuş ve sonraki yıllarda İngiltere başta olmak
üzere birçok Avrupa ülkesinde iç denetim meslek birlikleri kurulmuştur. Ülkemizde ise 1995 yılında Türkiye İç Denetim Enstitüsünün (TİDE) kurulması ile özel
sektör, 2003 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile kamu sektörü ve son olarak
2008 yılında 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ile üçüncü
sektör olarak adlandırılan vakıflar iç denetim kavramı
ile tanışmıştır.
Risk odaklı bir yaklaşımla kurumların faaliyetlerine
değer katmak ve bunları geliştirmek amacıyla tasarlanmış olan iç denetimde genel olarak uygunluk,
mali, performans, bilgi teknolojileri ve sistem olmak
üzere beş çeşit denetim türü16 bulunmaktadır.
3.3. VAKIFLARDA İÇ DENETİM
3.3.1. Tanımların Mukayesesi
2003 yılı Aralık ayında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kanun ile kamu sektörüne getirilen yeni denetim anlayışı olan iç denetimin, 2008 yılı Şubat ayında yürürlüğe
giren 5737 Sayılı Vakıflar Kanununa eklenen “Mülhak,
cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda iç denetim
esastır.” hükmü ile ülkemizdeki eski ve yeni vakıflarda
da uygulanması öngörülmüştür.17
Ancak, Kanunun 33’üncü maddesinde yeterince açık
ifade edilmeyen iç denetim kavramı, Eylül 2008’de yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinde biraz daha net
bir şekilde ortaya konulmuş ve Yönetmeliğin 41’inci
maddesinde; “(1) İç denetim, vakıf faaliyetlerinin
mevzuata ve vakfın stratejik planına uygun olarak
yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü
ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.
16 Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/
kamu_ic_denetim_rehberi
17 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu, m.33.
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(2) İç denetim vakfın risk yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek sistemli ve disiplinli bir
yaklaşımla vakfın amaçlarına ulaşmasına yardımcı
olur.”18 denilerek uluslararası iç denetim kavramıyla
neredeyse aynı olan bir tanımlama yapılmıştır.
Dolayısıyla, yukarıda da ifade edildiği üzere, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) iç denetim19
tanımı ile Vakıflar Yönetmeliğinin iç denetim tanımı
tamamen aynı olduğuna göre, vakıfların denetiminde
uygulanmak istenen sistem, amaç bakımından IIA’ce
tanımlanan iç denetim kavramının ifade ettiği bir anlayıştır.
Ancak, Yönetmeliğin 41’inci maddesinde iç denetimin amacı uluslararası düzeyde iç denetim tanımıyla
eşdeğer iken, 42’nci maddede; “…(2) İç denetim faaliyeti; a) Vakfın vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakıf
senedinde yazılı şartlara ve yürürlükteki mevzuata
uygun yönetilip yönetilmediği, b) Vakfın mallarının
ve gelirlerinin vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakıf senedinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde etkin ve
verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı, c) İşletme ve
iştiraklere sahip olan vakıflarda bu işletme ve iştiraklerin sınaî, iktisadi ve ticari esas ve gereklere uygun
tarzda idare edilip edilmedikleri, rasyonel bir şekilde
işletilip işletilmedikleri, ç) Vakfın denetime tabi tüm
birimlerinin işlem, hesap ve mali tablolarının genel
kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Genel Müdürlükçe
belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı, hususları dikkate alınarak defter, kayıt ve belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan üçüncü şahıslarla hesap mutabakatı sağlanarak yürütülür.” denilmek
suretiyle, iç denetimin kapsamı bir nebze uygunluk,
mali ve performans denetimleri boyutunda tutulmaya çalışmış; sistem ve bilgi teknolojileri denetimleri
kapsam dışında bırakılmıştır. Bu husus, ayrı bir değerlendirme konusunu teşkil etmektedir.
3.3.2. Önemli ve Kritik Noktalar
Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili maddelerine20
baktığımızda; bilânço esasına göre defter tutan va-

21

18 Vakıflar Yönetmeliği, m.41.
19 Uluslararası İç Denetim Standartları, a.g.e., s. 7.
20 Vakıflar Kanunu, m.33.
21 Vakıflar Yönetmeliği, m.43.

2009

MAKALE

kıfların iç denetiminin varsa kendi denetim organları
veya bağımsız denetim kuruluşları tarafından, ancak
denetçi sertifikasına sahip kişiler marifetiyle yapılabileceğini; işletme esasına göre defter tutan vakıfların
iç denetiminde ise sertifika sahibi denetçi zorunluluğunun bulunmadığını görmekteyiz.
Denetçi sertifikası ise Yönetmeliğin 44’üncü maddesinde belirtildiği üzere, serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ruhsatına sahip
olanlar ile Genel Müdürlükte avukatlık, müdürlük
ve şube müdürlüğü görevlerinde en az 5 yıl çalışmış
olanlara sertifika eğitimi sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olmaları şartıyla; Genel Müdürlükte
Müfettiş, İç Denetçi, Vakıf Uzmanı, Hukuk Müşaviri,
Daire Başkanı ve Bölge Müdürü kadrolarında en az
5 yıl görev yapmış olanlar ile süreye bağlı olmaksızın
Genel Müdür, Vakıflar Meclisi Üyesi, Genel Müdür
Yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, I. Hukuk Müşaviri kadrolarında görev yapmış olanlara ise talepleri
halinde sınav şartına bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe verilecektir.
Bu noktada, iç denetim ile ilgili en önemli hususlarından biri sınav şartına bağlı olmaksızın vakıf denetçiliği
sertifikası verilecek olan unvan sahipleridir. Bu unvan
sahiplerinden birçoğu herhangi bir denetim metodolojisine veya deneyimine sahip olmadıkları gibi; bunların görev süreleri boyuca hiçbir vakfın denetimini
yapmamış, hesap, işlem ve faaliyetlerini incelememiş
olması; denetim elemanlığında gerekli olan özellikle
hukuk, muhasebe, ekonomi vb konularda yeterli bilgi
birikimlerinin bulunmaması; en önemlisi iç denetim
ve iç denetimin ilgili olduğu alanlarda yetkin ve yeterli olmamaları vakıflarda iç denetim uygulaması ve bu
uygulamanın geleceği açısından birçok soru işaretini
beraberinde getirmektedir.
Öte yandan, uluslararası iç denetçi sertifikasına sahip
olan (CIA-Certified Internal Audit) ve iç denetim mesleğini uluslararası düzeyde yapabilme yetkinliğine ve
niteliğine sahip iç denetçilerin denetim ve sertifika
konusunda göz ardı edilmesi veya unutulması da ayrı
bir değerlendirme konusunu oluşturmaktadır. Zira,
ülkemizdeki ve dünyadaki birçok şirket, holding ve
diğer kuruluşların iç denetimini yapabilen CIA sertifikalı iç denetçiler, işleyişi özel sektöre daha yakın olan
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vakıfların iç denetimi ile ilgili mevzuda bir şekilde dikkate alınmalı idiler.

“ İç denetim ile ilgili en önemli
hususlarından biri sınav şartına bağlı
olmaksızın vakıf denetçiliği sertifikası
verilecek olan unvan sahipleridir. Bu
unvan sahiplerinden birçoğu herhangi
bir denetim metodolojisine veya
deneyimine sahip olmadıkları gibi;
bunların görev süreleri boyuca hiçbir
vakfın denetimini yapmamış, hesap,
işlem ve faaliyetlerini incelememiş
olması; denetim elemanlığında gerekli
olan özellikle hukuk, muhasebe, ekonomi
vb konularda yeterli bilgi birikimlerinin
bulunmaması; en önemlisi iç denetim
ve iç denetimin ilgili olduğu alanlarda
yetkin ve yeterli olmamaları vakıflarda iç
denetim uygulaması ve bu uygulamanın
geleceği açısından birçok soru işaretini
beraberinde getirmektedir. ”
Diğer önemli bir husus, mevzuat gereği olmasa da,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iç denetim raporlarının değerlendirilmesi ile
ilgili ciddi bir ön çalışma ve hazırlık yapmasının gerekli ve zorunlu olduğudur. Zira, en geç 2010 yılının
Haziran ayından sonra, bir kısmı basit, bir kısmı ise
uluslararası standartlar ölçeğinde veya değil yüzlerce belki de binlerce iç denetim raporu değerlendirilmek üzere Başkanlığa gelmiş olacaktır. Her ne kadar
ilk zamanlar birçok vakıf iç denetim raporlarını Ek 7
nolu form22 çerçevesinde hazırlayıp/hazırlatıp gönderecek olsa da, özel sektörle dirsek temasında olan
bu kuruluşlar zamanla iç denetim uygulamasının
sağladığı katma değerin farkına varacak, nitelikli ve
ciddi iç denetim raporlarını Ek 7 nolu formla beraber
göndermeye başlayacaklardır. Özellikle, önümüzdeki yıllarda kurumsallaşmış vakıfların göndereceği iç
denetim raporlarının değerlendirilmesi, değerlendir22 http://www.vgm.gov.tr/001_Menu/02_Mevzuat/mevzuat.cfm
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meyi yapacak kişide iç denetim, iç kontrol, yönetişim,
süreç analizi, risk değerlendirmesi, risk yönetimi, performans ve bilgi teknolojileri gibi konularda ciddi bir
bilgi birikiminin mevcudiyetini zorunlu kılacaktır.

“Topluma hizmet gayesi güden
gönüllü teşekküllerin modern ve
dinamik denetim metodolojisi ile
değerlendirilmeye tabi tutulması, bu
kuruluşlara sosyal devletin yetersiz
kaldığı veya unuttuğu alanları ikame
etme, yeni ve özgün projelerle bireyin ve
sosyal tabakaların gelişmesini sağlama,
nihayetinde toplumun genel profilinin
daha nitelikli hale gelmesini temin
etmede Devlete daha fazla yardımcı
olma fırsatı verecektir”
Üçüncü ve en önemli husus ise, iç denetim raporlarındaki bulgularla ilgili bir veri tabanının oluşturulması yönünde çalışma yapılması gereksinimidir. Nitekim,
vakıfların denetiminde iç denetimin esas olması Yasaya işlendiği gibi, iç denetim raporlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığın yasal görevi olarak sayılmıştır. Bu bağlamda,
Başkanlığın vakıfların uygunluk denetimini yapmaktan ziyade (inceleme, şikâyet vs. hususlar hariç), iç
denetim raporlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi yönünde eğitimsel ve teknolojik alt yapı hazırlık
çalışması yapması daha doğru olacaktır. Yapılacak bu
çalışmayla, denetim elemanlarının niteliği daha da
artacak, sağlıklı bir vakıf veri tabanı oluşturulacak, vakıfların denetimi rutinden sektör/amaç/süreç vs daha
spesifik bir özelliğe dönüşecek, Genel Müdürlüğün
insan ve maddi kaynakları daha optimal ve verimli
kullanılmış olacaktır.
Dördüncü bir husus, Vakıflar Yönetmeliğinin geçici
3’üncü maddesinde; “Vakıflara ait 2008 yılı iç denetim raporlarının sertifikalı denetçiler tarafından düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak söz konusu raporların bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre
düzenlenmesi ve gönderilmesi zorunludur.” denilmek-
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tedir. Burada kastedilen raporlar Yönetmeliğin 7 nolu
ekini teşkil eden ve iç denetim raporu olarak düşünülen basit bir formdur. Bu formun içeriğine baktığımızda uluslararası standartlar anlamında herhangi bir
iç denetim raporu olması mümkün gözükmemekte
ve geliştirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak, yeni
başlayacak bir uygulama açısından, vakıfta yapılacak
iç denetim faaliyeti sonucunda üretilecek bir raporun
sonuç/değerlendirme kısmı ile vakfın mali durumu,
işleyişi vs konularda bilgi içereceğinden kayda değerdir. Bu durum işin ayrı bir boyutunu teşkil etmekle
beraber, vakıfların 2008 yılı için (sertifikalı denetçi
olmaksızın) iç denetim raporlarını Ek 7 nolu forma
uygun bir şekilde hazırlayıp yasal süresi içinde ilgili
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne göndermeleri ve formun
alt kısmına not düşüldüğü gibi dışardan bağımsız bir
denetim yaptırılmış ise bu denetim raporunun forma
eklenmesi gerekmektedir.
Son bir husus, iç denetim kurum veya kuruluşun yönetimine karşı sorumlu olan bir birim tarafından yapılan veya yönetimin isteği üzerine dışarıdan satın
alınan bir hizmet ve raporlaması yönetime yapılan bir
denetim türüdür. Düzenleyici ve denetleyici kurumların denetimini yaptıkları kurum ve kuruluşların “iç
denetim”lerini yapmaları genel olarak imkânsızdır.
Ancak, Genel Müdürlük müfettişlerinin yapacakları
denetimlerde vakıfların iç kontrol sistemini de incelemeleri ve bu konuda bir görüş vermeleri yönünde
bir mevzuat değişikliğine gidilmesi faydalı ve yerinde
olacaktır.
4. SONUÇ
Denetimin, danışmanlığın ve rehberliğin çağdaş yüzü
olan iç denetim sisteminin 5018 Sayılı Kanunla kamuya yerleştirilmesinden sonra, 5737 Sayılı Kanunla vakıflara da getirilmesi, elbette ki önemli bir anlayış ve
zihniyet değişimini göstermektedir.
Geçmişi Cumhuriyet ve Osmanlı’dan daha eski olan,
hatta 1048 tarihli ilk vakfiyeyle Selçuklu zamanına
kadar uzanan Türk vakıf müesseselerinde veya diğer
bir ifadeyle üçüncü sektörde iç denetimin varlığı, evvela her bir vakıfta iç kontrol sisteminin oluşturulmasını gerektirmektedir. Zira, iç denetimin esas amacı
iç kontrol sisteminin işleyişini düzenli olarak denet-
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lemek ve sistemin aksayan noktalarını tespit ederek
iyileştirme önerileri geliştirmektir. Ayrıca, vakıfların
her türlü işlem ve faaliyetinin süreç ve risk odaklı bir
yaklaşımla denetime tabi tutulması, her bir süreçteki
olası risklerin tespit edilmesine ve mümkün mertebe
bertaraf edilmesine yardımcı olacaktır. İç kontrol ve iç
kontrolü değerlendirme görevi olan iç denetim ile vakıf kaynakları şuandakinden daha etkili, ekonomik ve
verimli kullanılacak, amaç ve hedeflere ulaşmak daha
kolay olacaktır.

10. OKUR, Yaşar, Denetişim: Ortak Aklın Harmanı, Denetişim Dergisi, Kış ’09.
11. http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-2593c.pdf
12. http://www.hurriyet.com.tr/ankara/7758421_p.asp
13. http://www.vgm.gov.tr/001_Menu/02_Mevzuat/
mevzuat.cfm
14. http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi

Topluma hizmet gayesi güden gönüllü teşekküllerin
modern ve dinamik denetim metodolojisi ile değerlendirilmeye tabi tutulması, bu kuruluşlara sosyal
devletin yetersiz kaldığı veya unuttuğu alanları ikame
etme, yeni ve özgün projelerle bireyin ve sosyal tabakaların gelişmesini sağlama, nihayetinde toplumun
genel profilinin daha nitelikli hale gelmesini temin etmede Devlete daha fazla yardımcı olma fırsatı verecektir.
Son olarak, vakıflardaki yeni denetim anlayışının başlangıç noktasında yetkililerin üstlenmeleri gereken
ciddi bir sorumluluk bulunmaktadır. Bu sorumluluk,
eski ve yeni vakıflarda uygulanacak iç denetim sisteminin uluslararası standartlar ölçeğinde anlaşılmasını
ve gerçekleştirilmesini sağlamak, bu yönde gerekli
çalışmaları yapmaktır.
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4734 SAYILI KAMU
İHALE KANUNUNUN
SON DEĞİŞİKLİKLER
(5812 SAYILI
KANUN) DE DİKKATE
ALINARAK GENEL BİR
DEĞERLENDİRMESİ

ÖZET: 4734 sayılı Kamu İhale Yasası, yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2003 tarihinden günümüze
kadar birçok defa değişikliğe uğramıştır. AB sürecinde
yaşanan gelişmelerin yanında, uygulamada yaşanan
sıkıntılar da kuşkusuz bu değişikliklerde etkili olmuştur.
Son olarak 5812 sayılı Yasayla, 4734 sayılı Kanunda
yapılan değişiklikle, AB üyesi ülkelerce uygulanmakta
olan modern ihale usulleri ihale mevzuatımıza girmiştir. İhale sisteminde yapılan bu değişikliklerle, ihalelerde, saydamlığı ve şeffaflığı artırmaya yönelik uygulamalara ilişkin hukuksal altyapı geliştirilmiştir. Ayrıca,
KİK’in fonksiyonunda da önemli değişiklikler yapılmış
ve KİK’in re’sen inceleme yetkisi ortadan kaldırılmak
suretiyle, bir anlamda Kurumun sistemin bütünü üzerinde yoğunlaşması yönünde ilke benimsenmiştir. Söz
konusu Kanunla, belli konularda olumsuz sayılabilecek (KİK’in re’sen inceleme yetkisinin kaldırılması gibi)
değişiklikler yapılmış olsa da, değişiklikler bir bütün
olarak değerlendirildiğinde, yapılan düzenlemelerin,
ihale sisteminin daha hızlı işlemesine ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına ortam hazırlayacağı
düşünülmektedir. Bu kapsamda, KİK’in yanında, diğer
idarelere de görevler düşmekte olup, sistemin işleyişinde “e-devlet” uygulamalarındaki başarı düzeyinin
de bir anlamda etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Elektronik Kamu Alımları Platformu, Dinamik Alım Sistemi, Yaklaşık Maliyet, Elektronik Eksiltme, Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması, Çerçeve Anlaşma
1. Giriş
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Cevdet BOZKURT
İç Denetçi
Gümrük Müsteşarlığı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun değerlendirilmesi,
kuşkusuz bir makaleden çok, bir kitap konusu olacak
niteliktedir. Bununla birlikte, bu çalışmamızda, Kanunun genel sistematiğini ve uygulama sürecinde önem
arz ettiğimiz bazı konuları değerlendirdikten sonra,
en son yapılan ve önceki değişiklikleri de bir anlamda
kapsayan 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İha-
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le Sözleşmeleri Kanunununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız.
1.1. İhale Kavramına Genel Bir Bakış

laşılabilmesi amacıyla, Türk İhale Sistemine ilişkin tarihsel açıklamalardan sonra ihale mevzuatına ilişkin
halen geçerli olan düzenlemeleri genel bir yaklaşımla
değerlendireceğiz.
1.2. Türk İhale Sisteminin Kısa Tarihçesi

Son dönemlerde başlayan ve mevcut durum itibarıyla dünyada birçok ülkeyi (bir anlamda hepsini) etkilemekte olan küresel kriz ile şekillenen yeni ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmeleri bir kenara
bırakırsak; geçen zaman dilimi içerisinde, kamu idareleri tarafından yapılmakta olan çok sayıda işin bugün itibarıyla piyasaca karşılandığını görmekteyiz.
Ülkemizde de, bir süredir idareler tarafından hizmet
alımı şeklinde karşılanan güvenlik, yemek ve temizlik
ihtiyaçlarını buna örnek olarak gösterebiliriz. Yaşanan
bu sürecin doğal sonucu olarak, kamu ihale piyasasının ve buna paralel olarak ihale mevzuatının önemi artmaktadır. Kamu idareleri tarafından üstlenilen
görevlerde, özel sektör lehine bir azalma yaşandıkça,
kamudan özel sektöre akan parasal tutarlar (kaynak)
da o miktarda artmaktadır. Kamu kurumları tarafından ülkemizde yıllık 190.000 civarı ihale yapılmış olması söz konusu kaynağın büyüklüğü açısından ipucu
vermektedir.
Ancak, kamunun mal ve hizmet satın alması süreci
oldukça iyi belirlenmiş kurullara göre işlemesi gerekmektedir. Aksine bir durumun varlığı halinde, kamu
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı gibi, söz
konusu ihtiyacın da eksik karşılanması söz konusu olabilecektir. Bu sebeple, ihale piyasasının iyi işleyebilmesi ve olası suistimallerin önüne geçilebilmesi amacıyla, sağlıklı işleyen bir ihale sistemine her zaman
ihtiyaç duyulmakta olup, kuşkusuz bunun en önemli
yolu da uygun mevzuat altyapısının hazırlanmasından
geçmektedir. Çünkü zaman zaman istenilen kalite ve
standartta mal ve hizmet sunumunun yapılmadığı bilinen bir gerçektir.
Bu genel girişten sonra, kamu ihalesini, devletin idari görevlerini yerine getirmek ve kamu hizmetlerini
gerçekleştirebilmek için gerek duyulan mal ve hizmetlerin satın alınması ve yapı işlerinin yaptırılmasına ilişkin sözleşme yapılacak kişi ya da grupların (iş
ortaklığı olabilir) seçilmesi işi veya süreci şeklinde
tanımlayabiliriz. Mevcut düzenlemelerin daha iyi an-
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Türk Kamu İhale Sistemine ilişkin ilk düzenlemeler
(1857 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan düzenlemeleri bir kenara bırakırsak), 1925 tarihinde çıkarılan 661 sayılı “Müzayede, Münakasa ve İthalat Kanunu” ile başlanmış olup, devlet ihtiyaçlarının
piyasadan karşılanmasını öngören bu kanuna 1926,
1929 ve 1933 yıllarında ek kanunlar çıkartılmıştır. Ancak, devlet yapılanmasındaki değişimlerin yanında,
Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte ekonomik
alanda yaşanan sorunların da etkisiyle, söz konusu
Kanunun yetersiz olduğunun anlaşılması nedeniyle,
ikinci olarak, 2490 sayılı “Artırma, Eksiltme ve İhale
Kanunu” 1934 yılında kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunda da, 1946 ve 1979 yıllarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerde, 2. Dünya
Savaşı ve sonrası süreçteki ilişkiler ve gelişmeler de
belirleyici olmuştur. Ancak zamanla söz konusu Kanunun yetersiz kaldığının anlaşılmasıyla birlikte, 1984
tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunuyla birlikte söz konusu Kanun yürürlükten kalkmıştır. İhtiyaçların en uygun şartlarda ve zamanında
karşılanması gibi gerekçeler, 2886 sayılı Kanunun çıkarılmasında etkili olmuştur.
Yürürlüğe girdiği dönemde, kamunun ihtiyaçlarını
karşıladığı düşünülen 2886 sayılı Yasaya yönelik eleştiriler de bir süre sonra dile getirilmeye başlanmıştır.
Kanuna yönelik bu eleştirilere baktığımızda, harcamaya yönelik işlerin ve gelir getirici işlerin tek yasada
düzenlenmiş olması, ihalelere ilişkin sözleşmelerin de
aynı Kanunda yer alması, karne uygulaması, ödenek
planlamasında bağlayıcı hükümler olmaması, rekabetçi katılım eksikliği, değerlendirme kriterlerinin
yeterince objektif olmaması gibi hususların ön plana
çıktığını görmekteyiz.
2886 sayılı Yasaya yönelik eleştirilerin belli ölçüde giderilmesi amacıyla, bu Yasada zaman zaman kimi değişiklikler yapılsa da günün koşullarına ihtiyaç vermediği düşüncesinin genel kabul görmesiyle birlikte, yeni
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bir yasal düzenleme zorunluluğu doğmuştur. Mevcut
düzenlemelerin AB mevzuatı ile uyumlu olmaması,
düzenleyici ve denetleyici bir kuruluşun ve bu hususu
paralel olarak etkin bir denetim sisteminin olmaması
gibi yorumlar da, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve
4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun
yasalaşmasına gerekçe oluşturmuştur.
Her ne kadar 4734 ve 4735 sayılı Yasalar 01.01.2003
tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olsa bile 2886 Yasanın
bütünüyle yürürlükten kalkmadığını belirtmekte fayda vardır. Mevcut durum itibarıyla, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununda sayılan (alım, satım, hizmet, yapım,
kira, trampa, mülkiyetin gayri hak tesisi ve taşıma)
alım, hizmet, yapım ve taşıma işlerine ait hükümler,
4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, kiraya verme işi 2886 sayılı Kanuna
göre yapılacaktır. Trampanın satışa ait kısımları 2886
sayılı Kanuna, satın almaya ait kısımları ise 4734 sayılı
Kanuna tabidir. Kamu kuruluşları lehine irtifak hakkı
tesisi, 4734 sayılı Kanuna tabidir. Böylelikle, kamu
kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının her
türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları
ile yapım işleri 4734 sayılı Kanun (kanunda belirtilen
istisnalar hariç) kapsamına alınmıştır.
4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, kamu
alımlarının ekonomiye katkısını en üst seviyeye çıkarmak için idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu 2003 yılından itibaren kurulmuştur.
2. İhale İşlemlerinin Değerlendirilmesi
İdareler ihale işlemlerinde, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararları (fiyat farkı uygulanması
hususlarında), İhale Uygulama Yönetmelikleri (mal
alımları, hizmet alımları ile yapım işleri), Muayene ve
Kabul Yönetmelikleri, Kamu İhale Kurulu Düzenleyici
Kararları, KİK Tebliğleri gibi çeşitli mevzuat hükümlerini uygulamaktadırlar. Kuşkusuz karşılan ihtiyaca
göre, uygulanacak mevzuat hükmü de farklılık arz
edecektir.
Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan tüm işlemlerin ve süreçlerin ayrı ayrı anlatılması yerine, özellikle
alım sürecinde önem arz eden ve idarelerce hatalı uy-
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gulandığı düşünülen birkaç hususu değerlendirmeye
çalışacağız. İhale mevzuatına uygun olarak sıra halinde gösterilen bu aşamaları, bir anlamda alım süreçlerinin genel bir özeti olarak da değerlendirebiliriz.
Bu bağlamda, 2008 yılında Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin istatistiki veriler dikkate alındığında, açık ihale usulünün (93.383 adet) diğer usullere
göre yoğun uygulanan bir yöntem olması nedeniyle
aşağıdaki örnekte bu ihale usulüne ilişkin sürece yer
verilmiştir.
Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen bir hizmet alım
sürecinin;
İhtiyacın Ortaya Çıkması
↓
Teknik Şartnamenin Hazırlanması ve İş Tanımının Belirlenmesi
↓
Yaklaşım Maliyetin Tespiti
↓
İhale Usulünün Belirlenmesi (Açık İhale Usulü)
↓
İhale Dökümanlarının Hazırlanması
↓
İhale Onayının Alınması
↓
İhale Komisyonunun Kurulması
↓
İhale İlanı
↓
İhale Dökümanlarının Görülmesi/Satın Alınması (gerekirse değişiklik ve açıklama yapılması)
↓
Tekliflerin Sunulması
↓
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması
(İhalenin, İhale Yetkilisince onaylanmasından önce,
KİK Onayı alınır)
↓
İhale Sonucunun Bildirilmesi
↓
Sözleşme Yapılması (En uygun teklif veren şahıs/firma vazgeçerse, bu durumda en iyi teklif veren ikinci
şahıs/firma ile sözlemle yapılır.)
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Şeklinde işlediği görülmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi süreç genel olarak tüm
ihale usulleri için uygulanmakla birlikte, ihale usulüne göre bu süreçlerde bazı farklılıklar olduğunun
da dikkate alınması gerekir. Şöyle ki, ihale usulünün
belli istekliler arasında ihale usulü olması durumunda, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda,
idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği göz
önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki sürecin bazı
farklılıklar taşıyacağı açıktır. Aynı şekilde, Kanunun 21
inci maddesinin (b,c,f) bendleri maddesi kapsamında
pazarlık usulü ile yapılan alımlarda, malın sözleşme
yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece
uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınmasının zorunlu olmaması nedeniyle
bu süreçte yine belli farklılıklar olacağı ortadadır.
Bu genel bilgiden sonra, Kamu İhale Mevzuatı açısından önem arz ettiğini ve idarelerce hatalı uygulandığını düşündüğümüz bazı işlem ve süreçleri ayrıca değerlendirebiliriz.
2.1. Yaklaşık Maliyet Tespit Süreci
İhale Mevzuatı hükümleri açısından yaklaşık maliyet
önem arz etmekte olup, ihale usulünden, ilan süresine kadar birçok hususta belirleyici olmaktadır. Bu
nedenle başta 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olmak
üzere, söz konusu Kanuna dayanılarak hazırlanılan
Uygulama Yönetmeliklerinde bu konuda düzenlemeler yer almış olup, idarelerin söz konusu kurallara uygun hareket etmesi bir zorunluluktur.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan
önce, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği hüküm altına alınmış olup, Uygulama Yönetmeliklerinde de bu doğrultuda (ve daha
açık) hükümler bulunmaktadır.
Öte yandan, 04.03.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Uygulama Yönetmelikleri ile; yaklaşık
maliyetin tespiti ve değerlendirilmesi sürecinde bazı
değişiklikler yapılmış olup, yapılan söz konusu deği-
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şikliklere göre; idarelerce, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusunu oluşturan
iş kalemlerinin veya gruplarının ve bunlara ilişkin
miktarların doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitin akabinde, idareler tarafından
gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırmasının yapılabileceği
hususu düzenlenmiştir. Yani, yaklaşık maliyete ilişkin
fiyatların tespitinde;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre
belirlenmiş fiyatlar,
b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,
c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,
ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya
gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat
araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya
da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden
soruşturularak oluşturulan fiyatlar,
d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde
yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,
Esas alınarak, idarelerin yaklaşık maliyeti belirleyebilecekleri hükme bağlanmıştır.
Yapılan düzenlemelerle, idarelere yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d)
bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya
tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilme fırsatı verilmiştir.
Görüldüğü üzere, yapılan değişikliklerle yaklaşık maliyet tespit sürecinde, dikkate alınması gereken esas ve
usullerin sayısı artırılmıştır. Önceki (mülga) Uygulama
Yönetmeliklerinde, idarelerin “a,b,c” bendlerinde sayılan yöntemlerden herhangi birine göre yaklaşık maliyeti tespit edememesi durumunda ancak “ç” bendine sayılan yönteme başvurulması öngörülmüşken,
yeni Uygulama Yönetmeliklerine göre, “ç” bendine de
tıpkı diğer usuller gibi fiyat tespitinde ilk olarak uygulanabilme olanağı verilmiştir. Ayrıca, Bütçe Uygulama
Talimatlarında (ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde)
yer alan fiyatların, belli kriterler dahilinde yaklaşık
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maliyet tespit sürecinde esas alınabilmesi yolu açılmıştır. Böylelikle, söz konusu bendlerde sayılan yöntemlerden herhangi birinin veya birkaçının ya da tamamının herhangi bir sıraya bağlı olarak uygulanabilmesinin, idarelere yaklaşık maliyetin tespit sürecinde
esneklik kazandırdığını söyleyebiliriz.
Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, yaklaşık maliyet hesaplanması süreci oldukça teknik bir
çalışma ve ayrıntılı fiyat araştırma yapılması gereken
bir niteliğe sahip olduğu halde, birçok idare tarafından, muhtelif firmalardan alınan fiyatların herhangi
bir değerlendirmeye tabi tutulmadan yaklaşık maliyet olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yaklaşık maliyetin
tespiti sürecinde yapılacak çalışmalarda, tüm firmalara yönelik yazılarda, aynı hususlara yer verilmesinin,
yaklaşık maliyetin gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde tespitine ortam hazırlayacağı hususu unutulmamalıdır.
Diğer yandan, idareler tarafından yaklaşık maliyet
tespit edilirken, daha önce yapılan aynı nitelikteki
ihalelere ait yaklaşık maliyetlerdeki büyük dalgalanmaların ve yaklaşık maliyet ile ihale bedelleri arasındaki farkların da sorgulanması gerekmektedir. Birçok
idare tarafından uygulanan ve sadece firma tekliflerinin toplanıp aritmetik ortalamasının alınması suretiyle yaklaşık maliyetin tespiti mevzuata aykırılık taşımaktadır. Şayet firma tekliflerinin gerçekçi bir rakamı
tespit etmediğine inanılıyorsa, bu durumda yaklaşık
maliyet hesabında bu rakamların dikkate alınmaması
ve gerekçelerinin de belirtilmek şartıyla yaklaşık maliyet hesap cetvelinde bu durumun gösterilmesi gerekmektedir. Yaklaşık maliyetin ihale mevzuatına aykırı
biçimde tespitinin, ihale usulü, ilan süresi gibi birçok
hukuki işlemin hatalı bir şekilde hayata geçirilmesine
neden olacağı unutulmamalıdır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili
Uygulama Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak,
yaklaşık maliyetin gerçekçi maliyet analizi ve ayrıntılı
fiyat araştırması (kur farkı, enflasyon oranı gibi değişkenlerin de göz önünde bulundurularak) yapılmak suretiyle tespit edilmesi gerekmekte olup, gerekli fiyat
araştırması yapılmadan, fiyat teklifi istenilen firmalarca verilen tekliflerin aritmetik ortalamasının alınması
suretiyle tespiti Kanunun lafzına ve ruhuna aykırılık
taşımaktadır.
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“ Yaklaşık maliyet hesaplanması süreci
oldukça teknik bir çalışma ve ayrıntılı
fiyat araştırma yapılması gereken bir
niteliğe sahip olduğu halde, birçok idare
tarafından, muhtelif firmalardan alınan
fiyatların herhangi bir değerlendirmeye
tabi tutulmadan yaklaşık maliyet
olarak kullanılmaktadır. ”
2.2. İhale Komisyonu-Muayene Kabul Komisyonu
Süreci
İhale ve Muayene Kabul Komisyonlarının oluşturulması süreci de tüm ihaleler için önem arz etmektedir.
İhale Komisyonunun, 2’si ihale konusu işin uzmanı
olacak şekilde en az 5 kişiden oluşturulması gerekmektedir. İhale komisyonunu üyeleri ihale yetkilisince belirlenir. Komisyon oluşturulma sürecinde, yedek
üyelerin de belirlenmesi gerekir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması
durumunda, Kanun kapsamındaki diğer idarelerden
komisyona üye alınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yani, ihale konusuyla ilgili idarede konuya
ilişkin yetkin personel bulunmaması durumunda, sadece sayıyı tamamlamak için ihale komisyonuna üye
seçilmemelidir. Bu husus da görev ihale yetkilisine
düşmektedir.
İhale komisyonunun eksiksiz toplanması gerekmektedir. Komisyon kararları çoğunlukla alınmakta olup,
kararlarda çekimser kalınamaz. Herhangi bir nedenle, ihale komisyonu asil üyelerinden birinin ihale
toplantısına katılamaması durumunda, yeni bir üye
belirlemek yerine yedek üyelerden birinin toplantıya
katılması gerekir. Bu görevlendirmelerin resmi şekilde olması ve üyelere gerekli incelemeleri yapmalarını
sağlamak üzere, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde
ihale işlem dosyasının bir örneğinin verilmesi gerekir.
İhale yetkilisi ihale komisyonu başkanı olamaz. Mali
hizmetler biriminde (Strateji Geliştirme Başkanlıkları
veya Daire Başkanlıklarında) ön mali kontrol görevini
yürütenlerin, ihale komisyonu ile muayene komisyonunda başkan ve üye olamayacakları hususuna dikkat
edilmesi gerekir.
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Ayrıca, idarelerde mal veya hizmetin kabul sürecinde
de kabul komisyonlarının kurulması gerektiğini ve söz
konusu komisyonların da en az üç kişi ve tekil sayıda
olacağını belirtmekte fayda vardır. Burada da dikkat
edilmesi gereken, Muayene ve Kabul Yönetmeliklerinde açıkça belirtildiği şekliyle, komisyonların kurulduğu tarihten itibaren on günü geçmemek üzere,
muayene ve incelemeyi yapacağı ve kabule engel bir
durum olmaması durumunda işin kabulünü gerçekleştireceğinin bilinmesi gerekir.
Muayene kabul işleminin yapılabilmesi için kısmi kabul durumları hariç olmak üzere, genel ilke olarak,
mal veya yapılan iş idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemi yapılmayacaktır. Ve son olarak,
muayene ve kabul komisyonları ile kontrol teşkilatının (kontrollük) aynı kişilerden oluşturulmayacağının
altının çizilmesi gerekir.
2.3. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 38 inci maddesi gereğince, ihale bedelinin, yaklaşık maliyete oranla aşırı
düşük olması durumunda, aşırı düşük teklif sorgulamasının idarece yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Kanunun uygulanmasına dair yayımlanan ve 04.03.2009
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Uygulama
Yönetmeliklerine göre, aşırı düşük teklifin belirlenmesinde, “diğer kişi ya da firma tekliflerinin” de karşılaştırma yapılırken dikkate alınması gerekmektedir.
İdarelerce, ihale bedeli ve yaklaşık maliyet ve diğer
teklifler arasında ciddi oranlarda farklılığa rağmen
herhangi bir sorgulamanın yapılmaması durumlarının 4734 sayılı Yasaya aykırılık taşıdığı düşünülmektedir. Kaldı ki, 5812 sayılı Yasa ile 4734 sayılı Yasanın
38 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan
bu değişiklikle, idarelere aşırı düşük tekliflerin tespiti
ve değerlendirmesinde, Kurum tarafından belirlenen
kriterleri dikkate alma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, Kuruma bu maddenin uygulanmasında, aşırı düşük tekliflerin, tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik
açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır
değer ve sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirleme yetkisi verilmiştir.
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“ Mali hizmetler biriminde (Strateji
Geliştirme Başkanlıkları veya Daire
Başkanlıklarında) ön mali kontrol
görevini yürütenlerin, ihale komisyonu ile
muayene komisyonunda başkan ve üye
olamayacakları hususuna dikkat
edilmesi gerekir. ”
Yapılan bu düzenlemelerin yerinde olduğunu belirtmekte fayda var. Zira, mevcut durum itibarıyla idareler
genellikle aşırı düşük teklif sorgulamasını gerçekçi bir
şekilde yapmamakta, firmaların yüzeysel açıklamalarını kabul etmekle yetinmektedirler. İdarelerin takdir
ve değerlendirmelerinin keyfi sayılabilecek noktalara
taşınmaması ve uygulamada birlik sağlanması amacıyla yapılan bu düzenlemelerin, idare ihtiyaçlarının
en iyi şekilde karşılanmasına ortam hazırlayacağı düşünülmektedir.
Bu itibarla, idarelerce aşırı düşük teklif değerlendirmesinde, firmaların yazılı açıklamalarının gerçeği
yansıtıp yansıtmadığının somut verilerle yorumlanması gerekir. Aksine bir durumun varlığı, yani sorgulamanın gerçekçi yapılmaması mevzuat aykırılığı oluşturacaktır.
2.4. Şartnamelerin ve Sözleşmelerin Tanzimi Süreci
Her ne kadar şartnameler ilişkin düzenlemeler 4734
sayılı Kamu İhale Kanununda, sözleşmelere ilişkin düzenlemeler de 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununda yer almasına rağmen, aralarındaki ilişki
nedeniyle bu kavramların birlikte değerlendirilmesine gerek duyulmuştur.
Şartnamelerde (özellikle teknik şartnamelerde) belirlenen kriterlerin, verimliliği, fonksiyonelliği ve fırsat
eşitliğini sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.
Belli bir marka veya modeli işaret edecek tanımlamalara şartnamelerde yer verilmemesi gerekir. KİK
tarafından belirtildiği üzere, ihale konusuyla ilgisi olmayacak şekilde kimi firmalar lehine avantaj sağlayacak şekilde ihalelerde belge istenilmesi ve bu amaçla
şartnamelerin tanziminin, kanunun rekabet ve eşitlik
ilkesine de aykırı olduğu unutulmamalıdır.
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Aynı şekilde, ihale sürecinde hazırlanacak sözleşmelerin de 4735 sayılı Kanunla belirlenen Tip Sözleşmeler
esas alınarak düzenlenmesi gerekir. Burada en önem
arz eden husus, sözleşmelerin özellikle ceza maddelerinin, her idarenin ve ihalenin özgün durumu dikkate alınarak idarelerce doldurulması gerekmesine
rağmen, uygulamada birçok idare tarafından özellikle
ceza maddelerinin yetersiz yazıldığı anlaşılmaktadır.
Önceden sözleşmeye yazılmayan bir hususa ilişkin
sonradan ortaya çıkan ve ceza uygulanması gereken
bir konuda, sözleşmenin eksik tanzimi nedeniyle,
yükleniciye ceza tatbikinde sorun yaşanacağı bilinmelidir. Ayrıca, düzenlenecek sözleşmelerde, ihale
dökümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere de
yer verilmemesi gerekir.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 4
üncü maddesinde belirtildiği üzere; “…Bu Kanun
kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları,
sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve
yükümlülüklere sahiptir. İhale dökümanı ve sözleşme
hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.” hükmü çerçevesinde
sözleşmelerin tanzimi gerekir. Tarafların eşit olduğu
unutulmamalıdır. Kaldı ki, söz konusu Kanunun 36
ıncı maddesinde açık bir şekilde, 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununda hüküm bulunmayan
hallerde, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı
belirtilmek suretiyle, tarafların eşitliğine dolaylı vurgu
yapılmıştır.
Ayrıca, sözleşmelerin tanzimi aşamasında, işin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğinin kesin olarak belirlenmesi ve bu hususun sözleşmeye gün veya ay olarak eksiksiz yazılması gerekir. Bu tarihler hak ediş ve
ceza sürecinin tespitinde önem arz etmektedir. Aynı
şekilde, 4735 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde sayılan hususların tüm sözleşmelerde yer almasının bir
zorunluluk olduğunun bilinmesi gerekir.
2.5. Pazarlık Usulü-Doğrudan Temin Kapsamında Yapılan Alımlar
4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanunda yapılan
değişiklikle, doğrudan temin, ihale usulü olmaktan
çıkarılmıştır. Doğrudan Temin; Kanununda belirtilen
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hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen
isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlamıştır.
Burada, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması (en az 3 teklif olmak
şartıyla) yapılmak suretiyle ihtiyacın hızlı bir şekilde
karşılanması esastır.
Genel kural bu olmakla beraber, ihtiyaçların niteliğine
göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerden belirli yeterlik kriterlerinin
aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi
hususlar idarenin takdirindedir. Ancak, Kanunun 22/d
maddesi kapsamında gerçekleştirilecek olan yapım
ihalelerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunluluk arz etmektedir.
Ayrıca, herhangi bir hizmetin alımında, hizmetin karşılanması işi bir süreç gerektiriyorsa, bu durumda da
sözleşme yapılması gerekmektedir. Süreç olarak ifade edilebilecek durumlarda, idarenin ihtiyacı olan
hizmetin, ancak belli dönemlerde öngörülen yükümlülüklerin yüklenici tarafından hayata geçirilmesiyle
karşılanması esastır. Konuyu bir örnekle de açıklayabiliriz; şayet bir idarenin internet güvenliği analizine
ilişkin 32.000,00.- TL tutarındaki bir hizmet alım işinde, hizmetin temin edildiği firmanın (ya da kişinin) söz
konusu güvenlik işlemini, bir defa da gerçekleştirerek
sonuçlarını raporlaması durumunda sözleşme yapılması gerekmemesine rağmen, aynı örnekte, yüklenici firmanın ileriye dönük olarak altı ay boyunca her
ayın ilk günü, güvenlik analizi yaparak durumu rapor
halinde idareye sunması durumunda ise, (söz konusu
alımın 2009 yılı için öngörülen doğrudan temin kapsamındaki parasal limitler dahilinde kalmasına rağmen)
söz konu hizmet teminine ilişkin olarak sözleşme yapılması ve teminat alınması gerekmektedir.
Doğrudan teminde, Kamu İhale Kurumunca herhangi
bir inceleme ve uygulamanın doğruluğunun kontrolünün yapılmadığının bilinmesi gerekir. Bu kapsamda
yapılan alımlarda KDV tevkifatı uygulaması da yapılmamaktadır.
Pazarlık usulü ise; Kamu İhale Kanununda belirtilen
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hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı
olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin
teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve
belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü ifade
etmektir. Doğrudan teminden farklı olarak, pazarlık
usulünün bir ihale çeşidi olması nedeniyle, uyulması
gereken belli prosedürler bulunmaktadır. Genel ilke
olarak, her iki düzenlemenin amacının da idarenin
hızlı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasına ortam hazırlamaktır.
4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesine göre, pazarlık usulü ve doğrudan temin kapsamında ihtiyaçların
temininde idareler, yıllık toplam ödeneklerinin % 10
unundan fazlasını kullanmamaları gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım
işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri
üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranı hesaplayacaklardır. Burada dikkat edilmesi gereken, ilgili veya
bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam
ödeneklerinin % 10 unun aşılıp aşılmamasıdır. Konuya
bir örnekle açıklayabiliriz. Şöyle ki; Maliye Bakanlığının ana hizmet birimlerinden olan Muhasebat Genel
Müdürlüğü veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya
ana hizmet birimi olmayan Personel Genel Müdürlüğü gibi, bütçesi olan her birimin ayrı ayrı %10 u aşıp
aşmadığı hususu önem arz etmemekte olup, burada
esas olan Maliye Bakanlığının tüm bütçesi üzerinde
birimlerin bu kapsamda yaptığı harcamaların toplamının %10 u aşıp aşmadığıdır. Yani bir birimin bu oranı aşıp aşmaması tek başına önemli değildir, aşabilir.
Önemli olan kurum bazındaki orandır. Aynı noktadan
hareketle, bu %10 oranı, mal alımı, hizmet alımı veya
yapım işleminin her biri için ayrı ayrı dikkate alınarak
hesaplanması gerekmektedir. Mal alımında kullanılmayan oran ya da rakamın, hizmet alımında kullanılması mümkün değildir. Söz konusu oranların aşılıp
aşılmadığının Kurumlardaki takibini, Strateji Geliştirme Başkanlıkları (yada Daire Başkanlıkları) yapmaktadır. Ancak Kamu İhale Kurulundan izin almak şartıyla
bu oranlar aşılabilir. Keza, Milli Eğitim Bakanlığınca
2006 ve 2007 yıllarında Kurulun uygun görüş alınarak
bu oran aşılmıştır.
4734 sayılı Kanununa göre, açık ihale usulü ile temini
gereken ihtiyacın, Kanunda öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı
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ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya
gruplara bölünmek suretiyle teminin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu
yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Diğer ihale usullerinde olduğu gibi, pazarlık usulü ile
yapılan ihalelerde de 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 5 inci maddesinde sayılan Temel İlkelerin (rekabet, kaynakların verimli kullanılması gibi) gözetilmesi
gerekmektedir. Ancak bazı idarelerce, geçerli teklif
veren firma sayısı bir dahi olsa ihalenin sonuçlandırılmış olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar Kanunda,
geçerli teklif sayısına ilişkin açık bir zorunluluk yer
almamasına rağmen, sadece bir firmanın geçerli teklif vermesi durumunda, yaklaşık maliyet-ihale bedeli
arasındaki değerlendirme ve sorgulamanın gerçekçi
yapılamamasına ve gerekli rekabetin sağlanamaması
suretiyle, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı
olarak ihalelerin sonuçlandırılacağı düşünülmektedir.
Bu nedenle katılımın yoğun olarak gerçekleştirilmesi
hususunda idarelerin çaba göstermesi gerekir. Örneğin; ihaleye çağrılan firmaların yönelik faks çekildikten
sonra, söz konusu faksın firmaya ulaşılıp ulaşmadığının telefon ile ayrıca teyit edilmesi bu yöndeki çabaya
bir örnektir. Aynı şekilde, ihaleye ilişkin ilanların kurumun web sayfasında yayımlanması ya da kurum girişine asılması gibi uygulamlar da bu kapsamda örnek
olarak verilebilir. Zira, kimi kurum düzenlemelerinde
(Sağlık Bakanlığı gibi) yer aldığı üzere, burada üç sayısının asgari bir sayı olduğu unutulmamalıdır. Daha
fazla kişi ya da firmanın ihaleye çağrılmasına yasal bir
engel yoktur.
2009/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca, Kanunun
(22/d) kapsamında yapılan doğrudan temin için parasal limit, büyükşehir sınırları dahilinde bulunan idareler için 33.076,00.- TL, diğer idareler için 11.021,00.TL, Kanunun (21/f) maddesi uyarınca pazarlık usulü kapsamında yapılan alımlarda ise, parasal limit
110.257,00.-TL olarak (bu tutarlara KDV dahil değildir) belirlenmiştir.
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3. Kamu İhale Kanununda Yapılan Değişikliklerin
Değerlendirilmesi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun yayımlanmasından sonra, toplam 17 adet Yasa ile söz konusu Kanunda doğrudan değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin
haricinde, gerek 4734 sayılı ve gerekse 4735 sayılı
Kanuna göre, bu Kanunlarda yapılacak değişikliklerin,
ancak yine bu Kanunlara konulan hükümlerle gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmasına rağmen,
doğrudan bu Kanunlarda değişiklik yapılmak yerine,
bazı kurum ve kuruluşların kendi kanunlarına veya
torba kanun olarak adlandırılan kimi yasalarla da söz
konusu Kanunlarda kırka yakın değişiklik yapılmıştır.
Öte yandan, 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5812 sayılı “Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlarda geniş kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
5812 sayılı değişiklik Kanunu 36 maddeden oluşmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 70 ve 4735 sayılı Kanunun
41 maddeden oluştuğu göz önünde bulundurulursa,
değişikliğin kapsamlı olduğu anlaşılabilir. Bu değişikliklerde, uygulamada yaşanan sorunların yanında, AB
müktesebatı ile uyum sağlama amacı da etkili olmuştur.
5812 sayılı Yasa kapsamında yapılan değişikliklere bakacak olursak;
3.1. Elektronik Kamu Alımları Platformu, Dinamik
Alım Sistemi ve Elektronik Eksiltme
5812 sayılı Yasa ile AB üyesi ülkelerce uygulanmakta olan Dinamik Alım Sistemi ve Elektronik Eksiltme
gibi yeni alım metodları ülkemiz mevzuatına girmiştir. Ayrıca, bu kapsamda getirilen yeniliklerden biri de
Elektronik Kamu Alımları Platformu olup, bu kavram,
idareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların, bu
sürece ilişkin işlemleri internet üzerinde gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik
ortamı ifade etmektedir. Böylece, Kanun kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, aday veya isteklilerin
yeterliliğinin tespitine ilişkin olarak elektronik kamu
alımları platformu üzerinden sistemler kurulabilmesi
yolu açılmıştır. KİK, bu sistemlerin kurulması, kurdurulması ve denetlenmesinde yetkili olacaktır.
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Yapılacak altyapı çalışmalarından sonra uygulama olanağı bulacak söz konusu yöntemlerden biri olan Dinamik Alım Sistemi; ihale dökümanına uygun ön teklif
veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik
kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul
edildiği, piyasada, mamul olarak bulunan malların
tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini ifade etmektedir. Bu yöntem, ancak piyasadan mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilmektedir.
Sistemin işleyişinde açık ihale usulünün uygulanması
esastır. Ve öngörülen bu sistemin, rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemeyeceği
Kanunla hüküm altına alınmıştır.
Bu Sistemin Uygulanmasında, yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun
ön teklif veren bütün isteklilerin sisteme dahil olmasına imkan verilmiştir. Ön tekliflerin, ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli
olarak geliştirilebilmesi mümkündür. Dinamik alım
sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından
vazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra
en geç üç gün içinde bildirilir. Her bir alım için sisteme kabul edilmiş istekliler teklif vermeye davet edilir.
Yapılacak alımlar bu davetten en az onbeş gün önce
basitleştirilmiş ilan yoluyla duyurulur. Sisteme kabul
edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet
edilir. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara
göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır
ve sözleşmeye bağlanır.
Ayrıca, söz konusu sistemin 48 aydan fazla olmayacağı, yapılacak ihalelerde Kamu Alımları Platformunun
kullanılacağı ve sistemin yürütülmesine ilişkin olarak
herhangi bir ücret talep edilemeyeceği hususları da
Kanunla açık bir şekilde belirlenmiştir.
Diğer bir yöntem olan Elektronik Eksiltme de; Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda
eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli
teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik
araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları
kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri ifade etmektedir.
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İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık
ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü
(21 inci maddenin a,d,e bentleri için geçerli) ile yapılan ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme
yapılabilir. Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği
hallerde kullanılabilir. Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre
tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.
Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette,
eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta
olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi
için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi
davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla
aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye
başlanamaz.
Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında
isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi
kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler
ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.
Uluslararası para ve mal hareketinin yanında, teknolojik alanda da yaşanan gelişmeler, hızlı veri akışının
sağlanması suretiyle çağdaş metotlara göre ihale yapılmasını bir anlamda zorunlu kılmıştır. Söz konusu
yöntemlerin hayata geçirilmesi, ihalelere yoğun katılımların olmasına ortam sağlayacak niteliktedir. Bu
kapsamda, AB’ye üye ülkeler tarafından uygulanan,
dinamik alım sistemi ve elektronik eksiltme gibi modern ihale yöntemlerinin, ülkemizde de uygulanmasına yasal temel oluşturulması olumlu bir gelişmedir.
Uygulamaya geçilmesinin kaynak verimliliği sağlayacağı şüphesizdir.
3.2. İstisnalara İlişkin Düzenlemeler
5812 sayılı Yasa ile 4734 sayılı Yasanın istisnalar maddesinde değişikliklerin yapıldığını görmekteyiz. Ya-

2009

pılan bu değişikliklerle, MKE Genel Müdürlüğünden
monoblok ve tekerlek takımlar için yapılan alımlar,
et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılan alımlar, araştırma ve geliştirme
faaliyetleri kapsamında TÜBİTAK’tan yapılan alımlar
istisna kapsamına alınmıştır. Yine, savunma alanında
yapılan alımlara ilişkin esnek hükümler getirilerek,
uluslararası mükellefiyetten doğan veya ulusal amaçlı, savunma, güvenlik gibi konularda önceden anlaşma yapılmak suretiyle mal ve hizmet alımları da istisna kapsamına alınmıştır.
4734 sayılı Yasanın yayımlanmasından sonraki süreçte, Kanunun 3 üncü maddesinde istisna sayılan alımlarda genişlemeler olduğunu görmekteyiz. 2886 sayılı
Yasa için bir anlamda eleştiri konusu olan bu hususun
4734 sayılı Yasa ile de belli ölçüde devam ettiğini görmekteyiz. Öyle ki, 4734 sayılı Kanunun ilk yürürlüğe
girdiğinde 5 bend olan istisnalar maddesi bugün 15
bende ulaşmıştır.
3.3. Şikayet Müessesine Yönelik Düzenlemeler
Şikayet müessesinin istekliler tarafından kötüye kullanılmasının ve işlemlerde gecikmenin engellenmesi
amacıyla, ihale ilanı, ihale dökümanı ve şikayet süreleri konularında düzenlemeler yapılmıştır. Şikayet
başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılmaktadır.
Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla
kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.
Bu kapsamda yeni sayılan diğer bir husus ise, ihalenin tür ve parasal büyüklüğüne göre 1000,00.-TL ile
4000,00.-TL arasında itirazen şikayet başvuru bedeli
belirlenmesi öngörülmesidir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu
Kararı ile başvuru bedelinin dört katına kadar teminat alınabilmesi ve iddia haklı bulunmazsa teminata
el koyma yolu açılmıştır. Zarara uğradığını iddia eden
aday veya istekliler, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Kanun, bu başvuru yollarının, dava açılmadan önce tüketilmesini zorunlu hale
getirmiştir. İhale ilanı ve dökümana yönelik şikayetler
ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilecektir. Böylelikle, başvuru sahibinin idarece haklı
görülmesi durumunda, ihale tarihinden önce ihale
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dökümanında gerekli düzeltmeler yapılarak, ihalenin
iptaline gerek kalmaksızın ihale süreci devam etmesi
sağlanacaktır.
Söz konusu düzenlemeler ihale sürecinin kesintiye
uğramasına engellemeye yönelik olsa da, bu düzenlemelerin, Kanunun şeffaflık ve eşitlik ilkesine aykırı
bir düzenleme olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, şikayet
sürecine ilişkin katı sayılabilecek bu düzenlemeler,
hak arama özgürlüğüne bir engel olmasının ötesinde,
idarelerin keyfi hareketine ortam hazırlayabilecek bir
niteliktedir.
Şikayet sürecini zorlaştıracak nitelikteki bu düzenlemelerle (başvuru ücretlerinin artırılması gibi), her ne
kadar başvurulara bir disiplin getirilmesi hedeflenmiş
olsa da özellikle itirazen şikayet başvuruları için öngörülen teminat tutarları ve sürecin zorluğu, bazen haklı olan kişilerin de şikayetten vazgeçmesine gerekçe
oluşturabileceğinin gözardı edilmemesi gerekir.
Kuşkusuz, şikayet sürecinin belli ilkelere bağlanması
ve bu hakkın kötüye kullanılması önem arz etmektedir. Ancak, aynı düzeyde önemli olan bir konu da,
şikayet başvuru sürecinin bir anlamda uygulanabilirliğini engelleyecek nitelikteki olan katı düzenleme ve
uygulamalardan kaçınılması hususudur. KİK’e yönelik
başvurulara ilişkin istatistiki verilerin incelenmesi durumunda, idarelerce çok yoğun hukuk ihlallerinin yapıldığı açık bir şekilde görülecektir. Kaldı ki, bu ihlaller,
bilinçli olabileceği gibi, ihale mevzuatının dinamik ve
değişken yapısından dolayı idarelerin mevzuat bilgisi
eksikliğinden de kaynaklanmış olabilir. Bu nedenle,
yapılacak düzenlemelerin idarelerin hukuki denetim
sürecinden kaçmasına ortam hazırlayacak nitelikte
olmaması gerekmektedir. Zira, bu yöndeki olumsuz
sayılabilecek düzenlemelerin varlığının, “idarenin her
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”
şeklindeki Anayasanın 125 inci maddesine de bir anlamda özü itibarıyla aykırı olabileceğinin unutulmaması gerekir.
3.4. İhalelerde Açıklığı ve Saydamlığı Artırmaya Yönelik Düzenlemeler
5812 sayılı Yasayla, saydamlığı ve kamuoyu denetimini artırmaya yönelik bir düzenleme olarak, Kanun

70

kapsamında yer alan idarelerin mal ve hizmet alımları
ile yapım işlerinin sonuçlarını (Kanunun 42 nci maddesine göre gönderilenler hariç olmak üzere) en geç
15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirme zorunluluğu getirilmesini sayabiliriz. Bu sonuçlardan, kanun
kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar, Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Böylece,
kamuoyu hangi kurumların ihaleye çıktıklarını, hangi
ürünleri aldıklarını, ihalenin bedelinin ne kadar olduğunu ve ihalenin hangi firma üzerinde kaldığını görerek, bu kapsamda sorgulama ve değerlendirmeler
yapabilecektir. Yani, etkin bir kamuoyu denetimini
sağlanmış olacaktır.
Ayrıca, elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar
ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan
haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve
kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamaya yönelik olması gerektiği yönündeki Kanundaki
düzenlemeler de eşitliği ve saydamlığı artırmaya yönelik düzenlemelerdir ve yerindedir.
3.5. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Aşırı Düşük Teklife İlişkin Düzenlemeler
Yapılan düzenleme ile ekonomik açıdan en avantajlı
teklifin, sadece fiyat esasına göre veya fiyatla birlikte
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik,
kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da
dikkate alınarak belirleneceği belirtilmiştir. İhale kararları, ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler,
ihaleyi kazanan isteklinin, varsa ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibinin, ihalelere katılmaktan
yasaklı olup olmadığını teyit ettirecek ve buna ilişkin
belgeyi ihale kararına eklemesi gerekecektir. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal ettirilecektir. İhale sonucunun, ihale yetkilisince onaylandığı
günü takip eden en geç üç gün içinde, ihaleye teklif
veren bütün isteklilere bildirilmesi gerekmekte olup,
iptal edilen ihale kararlarının da aynı şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Böylelikle, istekliler kesinleşen
ihale kararıyla birlikte kendi tekliflerinin kabul edilmeme sebeplerini öğrenmiş olacaktır.
Önceki düzenlemelerin aksine 5812 sayılı Kanunla,
tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, yaklaşık maliyet bedelinin bütün isteklilere açıklanması öngö-
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rülmüştür. Yani, yaklaşık maliyet artık gizlilik arz etmemektedir ve isteklilere mukayese yapma imkanı
tanınmaktadır. Ayrıca, tekliflerin değerlendirilmesi
sürecinde, aritmetik hatalı tekliflerin değerlendirme
dışı bırakılması da öngörülmüştür.
Yine 5812 sayılı Yasa ile, 4734 sayılı Yasanın Aşırı
Düşük Teklifi Sorgulanmasına İlişkin maddesine (38.
md); “İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti
ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen
kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi
ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da
ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” şeklinde ekleme
yapmak suretiyle, aşırı düşük teklif sorgulamalarının
objektif kriterlere bağlanması hedeflenmiştir.
Söz konusu düzenlemenin yerinde olduğunu söyleyebiliriz; keza, mevcut durum itibarıyla idarelerce
aşırı düşük teklif sorgulamasının gerçekçi bir şekilde
yapılmadığı ve firmanın genel nitelikteki cevapları ile
yetinilerek karar verildiği dikkate alındığında, kurulca
objektif kriterler belirlenmesinin, gerçekçi olmayan
fiyatların yerini gerçekçi fiyatların almasına ve ihale
konusu ihtiyacın en uygun şekilde karşılanmasına ortam hazırlayacağı düşünülmektedir.
3.6. Kamu İhale Kurumunun Yetki ve Görevlerine
İlişkin Düzenlemeler
5812 sayılı Yasayla, Kamu İhale Kurumu’nun görev
ve yetkilerinde de önemli değişiklikler yapılmış ve
Kurumun basında çıkan iddiaları re’sen inceleme yetkisine son verilmiştir. Kurumun daha etkin çalışması
gerekçesiyle bu değişiklik yapılmış olmakla birlikte,
bu durumun kamuoyu denetimini olumsuz etkilediği açıktır. Böylelikle, KİK’in incelemesi sadece şikayet
başvuruları ile sınırlandırılmıştır. Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst
mercilere başvurmaktan vazgeçme yetkisiyle, üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula
verilmiş ve Kurul kararlarının yerindelik denetimine
tabi tutulamayacağı hükmü getirilmiştir.
Söz konusu düzenlemenin yerinde olup olmadığının
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belirlenmesi amacıyla, KİK verilerine baktığımızda,
Kamu Kurumlarının 2008 yılında 188.704 ihale yaptığı ve 2008 yılında KİK’e, 5.592 şikayet başvurusunda
bulunulduğu ve bu başvuru sonucu 1.037 ihale iptal
edildiği anlaşılmıştır. Görüldüğü üzere, sadece 2008
yılında KİK tarafından 1037 ihalenin iptal edilmesi
mevzuat aykırılıklarının yoğun olarak yaşındığının bir
göstergesidir.

“ Kurumun, sayıları yüzbinleri bulan tüm
ihaleleri incelemesi teknik olarak gerçekçi
olmamakla birlikte, ciddi sayılabilecek ve
basına konu olmuş iddialara karşı kayıtsız
kalması ve kurumun re’sen inceleme
yetkisinin elinde alınmasının olumsuz
sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. ”
Bu bağlamda, söz konusu düzenlemelerin yerinde olmadığını ifade edebiliriz. Kuşkusuz kurumun, sayıları
yüzbinleri bulan tüm ihaleleri incelemesi teknik olarak gerçekçi olmamakla birlikte, ciddi sayılabilecek ve
basına konu olmuş iddialara karşı kayıtsız kalması ve
kurumun re’sen inceleme yetkisinin elinde alınmasının olumsuz sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.
Zira, mülga 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa yönelik
eleştirilerden bir tanesini de, denetleyici bir kuruluşun olmaması hususunun oluşturduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun
temel gerekçesine bir anlamda aykırılık taşıdığı söylenebilir. Her ne kadar söz konusu Yasanın yasalaşması
sürecinde, sınırlı personel sayısı gerçekçe gösterilerek, tüm ihalelerin kurumca incelemesinin zor olduğu
hususu vurgulanmış olsa da, gerek etkin bir kamuoyu
denetimi yapılması ve gerekse söz konusu yetkinin
caydırıcı boyutu göz önünde bulundurarak, bu yetkinin bütünüyle kaldırılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Keza, şikayet süreci işletilmeyen veya hiyerarşik
denetimden geçmeyen somut nitelikte aykırılıkları
haiz birçok ihale yapıldığı bilinmektedir.
3.7. İlan Sürelerine İlişkin Düzenlemeler
Yapılan değişiklikle ilan süreleri kısaltılmıştır. Böylelikle, ilanların elektronik araçlarla yapılması halinde,
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Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin, 1 numaralı alt bendindeki ilan
süresinin (açık ihale süresi ile yapılacak olanların ilanları) 7 gün kısaltılabilmesi öngörülmüş ve ilan ile ihale
ve ön yeterlik dökümanına Elektronik Kamu Alımları
Platformu üzerinden doğrudan erişim sağlanması halinde yine aynı bentteki ilan süresi ile belli istekliler
arasında ihale usulüyle yapılacak ihalelerde de ön yeterliliği belirlenen adaylara yapılacak 40 günlük davet
süresinin 5 gün kısaltılabilmesi yolu açılmıştır.
İdareler, yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen eşik değerlere veya bu değerleri aşan
ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabileceklerdir. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan
yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24
güne kadar indirilebilecektir. Ön ilan yapılmış olması,
idareye ihale yapma yükümlülüğüne sokmayacaktır.
Ancak ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya
belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. Yine, ön ilanların, Kamu
İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanacağı hükme bağlanmıştır. Kamu İhale Kanununda belirlenen parasal
tutarın altındaki ihaleler, yerel basında ilan edilmeye
devam edecektir. Ayrıca, Kanunun 13 üncü maddesi
uyarınca yapılacak ilanların, aynı zamanda Elektronik
Kamu Alımları Platformu’nda da yayınlanması yolu
açılmıştır. Bu düzenlemenin, rekabeti, saydamlığı ve
kamuoyu denetimini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

lerdir. Söz konusu çerçeve anlaşmaların süresinin
(teminat hükümleri hariç olmak üzere) 48 ayı geçmemesi gerekmektedir. Ancak idareler bu süreçte, açık
teklif usulü veya belli istekliler arasında ihale usulünü
uygulayabilirler.
İdarece istenilen şartları sağlayan yeterli sayıda isteklinin bulunması halinde, çerçeve anlaşmaya taraf
olacak istekli sayısı 3’ten az olmamak üzere idarece
belirlenecek ve anlaşmaya ilişkin koşulları taşıyan 3
isteklinin bulunmaması halindeyse 2 istekli ile çerçeve anlaşma yapılabilmesine de izin verilecektir.
Kanunla, bütün koşulların baştan belirlenmiş olması
kaydıyla tek istekliyle de çerçeve anlaşma yapılabilme
imkanı getirilmiştir.
3.9. Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Kapsamında
Alımlar

Söz konusu değişiklikler kapsamında Çerçeve Anlaşmanın kapsamı genişletilmiş olup, bu kavramın anlamına bakacak olursak, Çerçeve Anlaşma; bir veya
birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek
alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı ifade etmektedir.

5812 sayılı Kanunla pazarlık usulü ile yapılan alımlara
ilişkin değişiklikler yapılmış olup, yapılan bu düzenleme ile 21 inci maddenin 3 ve 6 ıncı fıkraları yürürlükten kalkmış ve ayrıca, diğer fıkralarda da değişiklikler
yapılmıştır. Pazarlık usulü ile yapılan alımlarda daha
önce sadece (21/f) kapsamında yapılan mal alımlar
için geçerli olan, “malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat
alınması zorunlu olmadığı yönündeki kolaylık, yapılan
değişiklikle, (b,c) bendeleri için de sağlanmıştır. Ayrıca, bu madde kapsamında yapılan alımlarda, ilk fiyat
tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı tekliflerinin alınması tüm
ihaleler için zorunlu sayılmıştır.
5812 sayılı Kanunla doğrudan temin yoluyla mal ve
hizmet alımının kapsamının genişletildiği görülmektedir. Böylelikle, ihtiyaçların, ilan yapılmaksızın ve
teminat alınmaksızın doğrudan karşılanması öngörülmüştür. Örneğin; mahalli seçimlerde, İl Seçim Kurulu
Başkanlıkları tarafından alınan oy pusulası basım hizmeti alımı gibi.

Yapılan düzenleme ile bütün idarelere çerçeve anlaşma yapma imkanı tanınmıştır. Böylelikle idarelere,
yeni bir ihale yapmak yerine, çerçeve sözleşmeye taraf olan isteklilerden idarenin ihtiyacı olan mal veya
hizmeti fiyat teklifi almak suretiyle karşılayabilecek-

Kamu İhale Mevzuatına göre doğrudan temin, ihale
yöntemlerinin uygulanması durumunda, alımların
mümkün veya ekonomik olmadığı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ihtiyaçların karşılanması
için öngörülmüştür. Kanun özel durumlar için doğru-

3.8. Çerçeve Anlaşmalara İlişkin Düzenlemeler
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dan temin ile alımı hedeflemiş olmakla beraber, uygulamada kamu idareleri, ihale mevzuatında öngörülen prosedürlerden kaçınmak amacıyla bu usule çok
sık başvurmaktadırlar. Doğrudan temin kapsamında
yapılan alımlarda, idareler genellikle, rekabeti artıracak şekilde piyasa araştırması yapmak yerine, ihtiyacını karşılamayı düşündükleri firmalardan teklif alma
yoluna giderek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması
ilkelerini ihlal etmektedirler.
Doğrudan temin yoluyla, ihale mevzuatındaki düzenlemelerin dışına çıkılarak idarelere ihtiyaçların
karşılanması noktasında bazı kolaylıklar sağlanmış
olmakla birlikte, getirilen bu kolaylıklardan, alımların
keyfi yöntemlerle yapılabileceği anlam ve sonucu çıkarılmamalıdır.
3.10. Diğer Düzenlemeler
Yukarıda saydığımız temel konular dışında, 5812 sayılı Kanunla başka değişiklikler de yapılmış olup, bu
değişiklikler kapsamında “ön ilan, istekli olabilecek”
gibi yeni kavramlar ihale mevzuatımıza girmiştir. Söz
konusu kavramları kısaca açıklayacak olursak;
İstekli olabilecek; İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış
gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları
ortak girişimi ifade etmekte iken, Ön ilan ise; Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak,
mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa
sürede yapılan duyuruya karşılık gelmektedir.
Yapılan değişiklikle, tebligatların elektronik ortamda da yapılması yolu açılmıştır. Yine, finansal kiralama süreci Kanun kapsamına alınmıştır. Belli istekliler
arasında ihale usulünün kapsamında da değişiklik
olmuştur. Ayrıca, terörle mücadele kapsamına giren
suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine
rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların
da kamu ihalelerine katılmasının engellenmesi; yazılı bildirime rağmen eksiklikleri gidermeyen istekliler
hakkında geçici teminatın gelir kaydedilmesi gibi hususlarda da değişiklikler yapılmıştır.
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4. Sonuç
4734 sayılı Kamu İhale Yasasının yürürlüğe girdiği tarih
olan 01.01.2003 tarihinden bugüne kadar söz konusu
Yasa da birçok değişikliğin yapıldığını görmekteyiz.
Öyle ki, söz konusu Yasada 17 Kanun ile doğrudan,
çoğu torba yasalar denilen muhtelif Yasalarla da 37
olmak üzere toplam 54 değişiklik yapılmıştır. Bu yöndeki yoğun mevzuat değişiklikleri, bir anlamda yasanın ruhundan uzaklaşılmasına neden olmuştur diyebiliriz. AB süreci ile yaşanan gelişmelerin de etkisi ile
yapılan değişikliklerin bir kısmı kuşkusuz zorunluluk
taşımaktadır. Ancak, Kanunun istisna uygulanmasına
ilişkin maddelerinin sayısının sürekli artırılması, şeffaflık, eşitlik, rekabet, saydamlık gibi Kanunun temel
ilkelerine aykırılıklar taşıdığı şüphesizdir.
5812 sayılı Yasa ile yapılan değişiklere bakıldığında
ise, özellikle bugün AB ülkeleri tarafından kullanılmakta olan Dinamik Alım Sistemi, Elektronik Eksiltme
gibi modern ihale usullerinin artık ülkemiz tarafından
da kullanılmasının yolunun açıldığı görülmektedir.
Aynı şekilde Elektronik Kamu Alımları Platformu oluşturulmak suretiyle, ihalelere etkin bir katılım sağlanması hedeflenmiştir. Böylelikle, kaynak tasarrufunun
yanında, ihalelere ilişkin bilgilerin herkes tarafından
görülmesi sağlanmış olacaktır. Kuşkusuz bu uygulamaların yaygınlaşması bir süreç gerektirmektedir.
Yapılan düzenleme ile faks, mail gibi yöntemlerin de
tebligat şekli olarak belirlenmesi de işlemlere hız katacak niteliktedir. Bunların yanında, tüm ihale ilanlarının Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanması, aşırı düşük
teklifin tespiti ve sorgulamasına ilişkin objektif kriterlerin tespiti konusunda Kuruma yetkiler verilmesini
de olumlu değişiklikler arasında sayabiliriz.
Mevcut durum itibarıyla, Kamu İhale Kanununa tabi
okul, hastane, belediye gibi yaklaşık yüz bin ihale birimi bulunmaktadır. Yeni düzenlemelerle, yurtdışında
bulunan istekliler de Türkiye’deki ihalelerin, şeffaf
ve saydam olduğunu görebilecektir. Ve geniş katılım
sağlanmış olacaktır. Ancak, bir anlamda, “e-devlet”
sürecinin hayata geçmesi oranında ihale sisteminin
başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü, bu süreçte
birçok idareye de görevler düşmektedir. Özellikle yapılan düzenleme ve değişikliklerin idarelerce de benimsenmesi ve işlemelere eksiksiz yansıtılması önem
arz etmektedir.
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“ Her ne kadar başvurulara bir disiplin
getirilmesi hedeflenmiş olsa da,
özellikle itirazen şikayet başvuruları için
öngörülen teminat tutarları ve sürecin
zorluğu, bazen haklı olan kişilerin
de şikayetten vazgeçmesine gerekçe
oluşturabileceğinin gözardı
edilmemesi gerekir. ”
Bu olumlu değişikliklerin yanında, söz konusu Kanunla şeffaflık ve saydamlığı olumsuz etkileyen düzenlemelerin de yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle şikayet
konusundaki katı düzenlemeler (başvuru ücretlerinin
artırılması gibi), bir anlamda hak arama özgürlüğünün
önünde engeldir. Her ne kadar başvurulara bir disiplin getirilmesi hedeflenmiş olsa da, özellikle itirazen
şikayet başvuruları için öngörülen teminat tutarları
ve sürecin zorluğu, bazen haklı olan kişilerin de şikayetten vazgeçmesine gerekçe oluşturabileceğinin gözardı edilmemesi gerekir. Bu yöndeki düzenlemelerin
ihale sürecinin hızlı bir şekilde tamamlaması gerekçesiyle yapılmasına rağmen, aynı düzenlemlerin idareleri keyfiliğe sevk etme ihtimalinin de bulunduğunun
dikkate alınması gerekir. Yine, yapılan değişiklikle,
KİK’in re’sen inceleme yetkisinin bütünüyle ortadan
kalkması, kurumun imajına ve caydırıcılık fonksiyonuna zarar vermiştir ve kamuoyu denetiminin sağlıklı bir
şekilde işletilmesine de engel niteliktedir.

kilde kullanılmasına aracılık edecek bir konumda olan
ve doğru işleyen bir yapıya sahip kamu ihale mevzuatının herkese faydasının olacağı yadsınamaz. Kamu
kurumlarınca, doğrudan temin yoluyla yapılan 5 milyarlık alımla birlikte 2008 yılında, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kapsamımda, toplam 84 milyarlık
kamu alımı yapıldığı dikkate alındığında, ihale mevzuatın kapsamı ve yapılan değişikliklerin etkisi daha iyi
anlaşılabilecektir.
Sonuç olarak, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir
şekilde kullanılabilmesi için; şeffaflık, denetlenebilirlik ve serbest rekabet açısından uluslararası standartlara uygun bir ihale sisteminin oluşturulması büyük
bir önem taşımakta olup, ihale mevzuatında yapılan
söz konusu değişikliklerin birçok eleştiriye rağmen,
modern ihale usullerinin ülkemizde uygulanmasına
yasal zemin oluşturması, ihalelere ilişkin gereksiz
bürokrasiyi engellemesi, ihtiyaçların uygun şartlarda
ve zamanında karşılanmasını aracılık etmesi ve saydamlığı ve rekabeti geliştirmek suretiyle de kaynak
verimliğinin artmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Özellikle günümüzde yaşanan küresel mali krize ilişkin birçok ekonomi otoritesi tarafından çözüm reçetelerinin başında, devletin ekonomiye müdahalesinin
gerekli ve yerinde olduğu belirtilerek, daha yoğun
müdahalelere sıcak bakıldığı dikkate alındığında, bu
yoğun müdahalelerin bir aracı olarak ihalelerin ön
plana çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle ihale mevzuatına ilişkin ilkelerin, açık, şeffaf ve fırsat eşitliğini
sağlayacak şekilde olması gerekir. Aynı zamanda kaynak dağılımını da etkileyeceği göz önünde bulundurulduğunda kamu ihalelerinin (kamu harcamaları)
bir maliye politikası aracı olduğunun da gözardı edilmemesi gerekir. Unutmamak gerekir ki, bir ülkenin
makro ekonomik göstergelerini etkileyen bir yapıya
sahip kamu harcamalarına ait kaynakların verimli şe-
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KANADA HAZİNE
KURULU RAPORU

1. Giriş
1.1. Genel Bilgi
Hükümet ulaşılabilir, açık, adil ve şeffaf bir resmî satın alma sistemi oluşturmak ve alınan vergilerin en
uygun biçimde kullanılmasını sağlamak için çalışmaktadır. Hükümet politikaları, kamu yönetiminin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde,
hükümet kamu harcamalarının izlenmesine yönelik
önlemlerin artırılarak Kanada vatandaşlarınca önem
verilen konulara kaynak aktarılması, kamu faaliyetleriyle ilgili yeterli düzeyde şeffaflığın sağlanması ve bu
faaliyetlerle ilgili hesap verebilirliğin en etkili şekilde
hayata geçirilmesini hedeflemektedir.
Hazine Kurulu Sekreteryası (HKS) bünyesinde satın
alma süreci, Sekreteryanın sorumlu olduğu alanlar açısından temel destekleyici süreçtir. 2003/2004
malî yılı içerisinde yaklaşık 61 milyon dolar değerinde
2.900 adet sözleşme yapılmıştır.

Nihat AKBULUT
İç Denetçi
Mili Eğitim Bakanlığı
Fatih SEZER, CIA
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
Cengiz KARADAĞ
İç Denetçi
Hacettepe Üniversitesi
Sakine ERDOĞAN
İç Denetçi
Beşiktaş Belediyesi
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HKS tarafından hazırlanan İdareciler ve İç Denetim
Birimleri İçin Rehberin satın alma ve sözleşme süreçlerinin izlenmesi bölümünde, satın alma ve sözleşme
konularının, bir birimin tüm yönetim ve kontrol çerçevesi içinde yer alması gereken unsurlar olduğu belirtilmektedir. Bir yönetim ve kontrol çerçevesinin etkili
olabilmesi, adil ve şeffaf bir ihale sistemi yaratacak
olan satın alma süreçlerini belirleyen tüzük, düzenleme, politika gibi kural koyan mekanizmaların varlığı,
personelin eğitimli ve nitelikli olması ve kamuoyunun
beklentilerinin de bu yönde olması gibi koşulların varlığına bağlıdır. Bunun yanında, kuruluşun büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, satın alma işlemlerinin karmaşıklık düzeyine, yönetim ve kontrol çerçevesinin
kapsam ve içeriğine göre bu faktörler önemli ölçüde
değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin, birim büyüdükçe ve genişledikçe, resmî süreç ve prosedürlerin
oluşturulma ihtiyacı artar ve bu prosedürler mevzuatla belirlenir.
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28 Temmuz 2004’de, İç Denetim ve Değerlendirme
Komitesi bu denetimin gerçekleşmesi için onay vermiştir.
1.2. Amaç
Hazine Kurulu Sözleşme Politikası Belgesinde, “Hükümetin ihâle ve sözleşme işlemlerinin amacı; serbest
katılım, rekâbet ve tarafsızlık ilkeleri temelinde yapım
işleri ile mal ve hizmet alımlarında en uygun değer
sağlanması veya – bu amacın uygun olduğunun kabul
edilebileceği hallerde – genel olarak Krâliyet Makamına ve Kanada halkına optimum katkı sağlanmasıdır.” denilmektedir.
Denetimin amaçları:
·

HKS ihale ve sözleşme süreçlerinin iyi yönetilip
yönetilmediğini ve yapılan harcamalar karşılığında en yüksek değerin elde edilip edilmediğini belirlemek,

·

Süreç içinde riskli alanların belirlenerek bu alanlarda olması beklenen kontrollerin var olup olmadığını gözlemlemek,

·

Mevzuata uymayan hususları tespit etmektir.

üzerindeki alımlar için, MERX Açık Teklif Sistemi
kullanılarak gerçekleştirilen satın alma işlemlerini
kapsamaktadır. Bu yöntemde, satın alma işlemleri HKS bünyesinde yürütülmektedir.
•

Davet Yöntemi (DY) - Bu yöntemde, KBİB (Kanada
Bayındırlık İşleri Bakanlığı) bünyesinde yürütülmekte ve “Geçerli Teklif”ler bu kuruluş tarafından
değerlendirilmektedir. “Geçerli Teklif”, potansiyel
bir tedarikçinin, teklifte yer alan süre ve şartlar
altında, belirli bir mal ve hizmeti veya ikisini birden belirli bir fiyatta sağlama taahhüdüdür.

•

Diğer - Mal ve hizmet alımlarının önemli bir kısmı
tedarikçilerden veya servis sağlayıcılardan sipariş
formu kullanılarak temin edilmektedir.

2001/2002 dönemi ile 2003/2004 arasındaki mali yıllara ait sözleşme tiplerini ve detaylı dökümlerini görmek için bakınız Ek 3.
1.4. Denetim Kriterleri
Bu denetim sırasında kullanılan kriterler, genel olarak
ihale politikalarında ve konuyla ilgili mevzuatta yer
alan temel unsurlar esas alınarak belirlenmiştir. Söz
konusu kriterler:

1.3. Kapsam

·

Denetim, HKS’nin ihale sürecini, ihale başvurusundan sözleşme bitimine kadar, malî kontrol, izlemedeğerlendirme, sözleşme yönetimi ve raporlama da
dâhil olmak üzere sürecin tüm alt aşamalarını kapsamaktadır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar - Konuyla ilgili yetki devrinin, yetki devriyle ilgili olarak belirlenmiş
kurallar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, dikkatle
ve titizlikle gerçekleştirilmesi,

·

En Uygun Değer - Bilgi, uzmanlık, kaynak veya tesislerin yetersiz olduğu durumlarda, kamu hizmetinin dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle gördürülmesi yöntemi en maliyet-etkin yöntemdir. Satın
alım işlemlerine başlanması için açık bir gereklilik
bulunması ve alınan tekliflerin değerlendirilmesi
ile ilgili kriterlerin tanımlanması (Bu tanımlama,
her zaman en düşük fiyat esasına dayanmak zorunda değildir),

·

Teklif Verme ve Seçim - Devlet İhale Yönetmeliğinin 6. bölümdeki şartlara uygun olarak teklif
vermesi için ilgililere davet yapılması yönteminin
- ihale sisteminin pratik ve ekonomik olmadığı
veya ihale yapılmasının mümkün olmadığı gibi ancak gerekli durumlarda kullanılması,

Bu denetimde aşağıda açıklanan satın alma ve ihale
yöntemleri değerlendirilmiştir.
•

•

Geleneksel Rekabetçi Olmayan Yöntem - Bu kategorideki sözleşmeler 25.000 Doların altında kalan alımlar için söz konusudur. 10.000 Dolardan
az miktardaki alımları kapsayan teklif ve kabul
yazıları da bu kategori içinde yer almaktadır.
Geleneksel Rekabetçi Yöntem - Bu kategorideki
alımlar, belirli sayıda tedarikçinin katılımını hedefleyen veya açık teklif usulüyle 25.000 Doların
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·

İnceleme Mekanizması - Kaynakların yerinde kullanımının sağlanarak en uygun değerin gerçekleştirilmesi için ihale sürecinin gözetim ve denetimine yönelik olarak yönetim ve karar mekanizmalarının varolamasının sağlanması,

·

Sözleşme Yönetimi - Sözleşmelerin yürürlüğü sürecinde, sözleşmelerin zaman, maliyet ve performans unsurları yönünden etkin şekilde uygulanması,

·

Malî Hususlar - Malî Yönetim Kanununun 32, 33
ve 34’üncü bölümlerindeki hususlara uyulması,

·

Dokümantasyon - İhale dosyalarının tam olarak
tutulması,

Denetimde ihale süreci yukarıda tanımlanan kriterler
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
1.5. Yaklaşım ve Metodoloji
Yaklaşım
Bu denetimi yürütmek için benimsenen yaklaşım aşağıdaki aşamaları içermektedir:
•

HKS’nin ihâle ve sözleşme süreçleri; temel kontroller de dâhil olmak üzere tanımlanmış ve dokümante edilmiştir.

•

2001 Nisan ayından 2004 Eylül ayına kadar olan
süre içinde yapılan sözleşmelerden; değişik sözleşme tipleri, farklı birimler ve belirlenen risk
faktörleri (karmaşıklık düzeyi, ölçek, rekabetçi, rekabetçi olmayan) çerçevesinde ana kütleyi
temsil edecek şekilde örneklem oluşturulmuş ve
denetim çalışması bu örneklem üzerinden yürütülmüştür.

•

HKS satın alma süreçleri, denetim kriterleri ve en
iyi uygulama örnekleri gözetilerek değerlendirilmiştir.

•

Satın alma, ihale ve sözleşme süreçlerinde iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenmiştir.

•

Yukarıdaki aşamalara dayanarak uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmiş ve ilgili birime iletilmiştir.
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Metodoloji
Denetim ekibi, en iyi uygulama örneklerini araştırmanın yanında, HKS tarafından konuyla ilgili yapılan iç
düzenlemeleri de incelemiştir. Bu incelemeye dayanarak denetim ekibi tarafından tanımlanan denetim
kriterleri, İç Denetim ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenerek onaylanmıştır.
Denetim ekibi üyeleri; Malzeme Yönetim Bölümünün
(MYB) kilit çalışanları, Bütçe Dairesi yöneticileri, Sözleşme Değerlendirme Komitesi üyeleri ve sorumlu
muhasebe memurlarıyla görüşmeler yapmıştır.
Yukarıda bahsedilen tarih aralığı içinde gerçekleşmiş
alımlardan 47’sini kapsayan bir örneklem oluşturulmuştur. Örneklemde yer alan sözleşme tiplerinin ayrıntılı dökümü Ek-3’de yer almaktadır. Bu 47 örnek;
hem HKS ihale rehberleri, hem de Hazine Kurulu
ihale düzenlemeleri çerçevesinde incelenmiştir. Elde
edilen temel bulgular, MYB’de kilit personele sunulmuştur.

“ Denetim ekibi, en iyi uygulama
örneklerini araştırmanın yanında,
HKS tarafından konuyla ilgili yapılan
iç düzenlemeleri de incelemiştir. Bu
incelemeye dayanarak denetim ekibi
tarafından tanımlanan denetim kriterleri,
İç Denetim ve Değerlendirme Komitesi
tarafından incelenerek onaylanmıştır. ”
2. Gözlemler, Bulgular ve Öneriler
Aşağıdaki şekilde, HKS’nin satın alma süreç akışının
genel bir şematik görünümü yer almaktadır. Ayrıca
Ek-1’de alt-süreçlerin, kontrollerin ve denetim kriterlerinin yer aldığı daha detaylı bir süreç tablosu bulunmaktadır. Bu denetimde, satın alma ve ihâle sürecinin
etkinliği denetim kriterleri bağlamında değerlendirilmiştir. Aşağıdaki her bir alt-sürece ilişkin bulgu ve değerlendirmelere raporda ayrı birer bölüm olarak yer
verilmiştir.
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Şekil 1- MBS İHÂLE VE SÖZLEŞME SÜRECİ
3.1 Sözleşme Yetkilisi, Görev ve Sorumluluklar

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Plânlama

İhâle/Tedarikçi
Seçimi

Sözleşmenin
Sonuçlandrlma
s

Mal veya
Hizmetin
Alnmas/Kabulü

Ödeme ve
Sözleşme
Kapanş

3.7 Performans Ölçümü/İzleme

2.1.1. Gözlemler
Görev ve sorumluluklar iyi tanımlanmamış, ayrıca
personele görev ve sorumlulukları konusunda yeterli bilgilendirme yapılmamıştır. Bu durum görev
ve sorumlulukların kurum çapında yeterince anlaşılamamasına yol açmıştır. Bunun yanında, mevzuata
uyumun sağlanması ve ihale sürecinin kimin tarafından izlenmesi gerektiği konusunda belirsizlikler
bulunmaktadır.

2.1. Sözleşme Yetkilisi, Görev ve Sorumluluklar

2.1.2. Bulgular

Denetimin yapıldığı süre içinde, HKS Malzeme Yönetim Bölümü (MYB) satın alma ve ihale süreçlerine idari destek sağlamıştır. KBİB, HKS harcama birimlerine,
büyük ihalelerde yardımcı olmuştur. Harcama birimi
sorumluları, bütçe kullanımına ilişkin yetkileri ve satın alma süreçleri hakkındaki deneyimleri çerçevesinde, satın alma işlemlerini yönlendirmektedirler. HKS
bünyesinde idarî kontrol ve ihale sürecinin gözetimi
esas olarak SDK ve Genel Sekreter düzeyinde, her bir
sözleşmenin incelenerek uygun bulunması suretiyle
gerçekleştirilmektedir.

Yetki

Yetkilerin kullanımı ve yetki devri, HKS Satın Alma
Politika Belgesinde tanımlanmış, HKS’de yer alan birimler ile KBİB için satın almada esas alınacak geçerli
limitler de yine bu belgede belirlenmiştir.

“ Malzeme Yönetim Bölümü ve Sözleşme
Değerlendirme Komitesinin görevleri
yeterince açık ve anlaşılır değildir.
Her ikisinin de görevinin genel ihale
politikasına uygunluğu temin etmek
olduğu göz önüne alındığında, bu
komitelerin işlevlerinde çakışma ve
mükerrerlikler yaşandığı ortadadır. Genel
olarak yüksek risk taşıyan mevzuata
aykırı işlemlere rastlanmamakla birlikte,
en iyi uygulama örnekleri dikkate
alındığında bu ilkelere uymayan hatalı
bazı uygulamaların ortaya çıktığı
görülmektedir (sözleşmelerde çok
sayıda değişiklik yapılması gibi). ”
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Seçilen dosyalar 2001 Nisan ayı ile 2004 Eylül ayı arasındaki sürede yapılan sözleşmeleri kapsamaktadır.
Örneklem kapsamındaki dosyaların inelenmesinde,
sözleşme yetkilisi konusunda sorun yaşanmadığı görülmüştür.
Mali imza yetkisi ile ilgili çizelgenin 2004 yılında revize edilerek, çizelgede harcama birimi sorumlularının sözleşme yetkisi, taahhüt yetkisi, ihale yetkisi ile
ödeme yapma yetkisinin genel sınırları açıkça belirlenmiştir. Bu yeni çizelgenin öncekine oranla daha
geliştirilmiş bir formatta olduğu, sözleşme yetkisi ve
ihale yetkisi ile ilgili ayrı bölüm başlıklarının yer aldığı
görülmüştür.
FAA’nın 32. bölümüne uyumun değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki alanlarda kontrol zafiyeti olduğu
tespit edilmiştir:
•

Satın alma süreci içinde çeşitli belgelerdeki yetkililerin imzaları imza sirkülerleri ile karşılaştırılmadığından imza doğrulama işlemi yeterli etkinlikte
yapılmamıştır. Bunun nedeni doğrulama işlemlerinin online olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle manuel olarak yapılmasıdır.

•

Her birimin bütçesi o bölüm tarafından sisteme
girildiği için, Malzeme Yönetim Bölümünün harcama biriminin bütçesinin yeterliliğini kontrol
etme olanağı bulunmamaktadır.

•

Bir mali imza yetkisi çizelgesinin varolmasına karşın, ilgili harcama birimi sorumlusunun adının bilinmediği durumlarda; MYB tarafından harcama
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birimi sorumlusunun ismiyle, çizelgede yer alan
geçerli kodlar arasında karşılaştırma yapabilmektedirler. Bu da kontrol zincirinde bir aksama yaratmaktadır.
Görev ve Sorumluluklar
Denetim süresince, HKS bünyesinde izleme ve kontrol fonksiyonunun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, gerçekleştiriliyorsa kimler tarafından yapıldığını
öğrenmek mümkün olmamıştır. Malzeme Yönetim
Bölümü ve Sözleşme Değerlendirme Komitesinin görevleri yeterince açık ve anlaşılır değildir. Her ikisinin
de görevinin genel ihale politikasına uygunluğu temin
etmek olduğu göz önüne alındığında, bu komitelerin
işlevlerinde çakışma ve mükerrerlikler yaşandığı ortadadır. Genel olarak yüksek risk taşıyan mevzuata aykırı işlemlere rastlanmamakla birlikte, en iyi uygulama örnekleri dikkate alındığında bu ilkelere uymayan
hatalı bazı uygulamaların ortaya çıktığı görülmektedir
(sözleşmelerde çok sayıda değişiklik yapılması gibi).
Satın alma sürecinin iyi uygulama örnekleri esas alınarak yürütülmesinin sağlanmasına yönelik sorumluluğun kimde olduğu açıkça belirlenmemiştir.
Aşağıda, ihale ve sözleşme süreçlerinde kilit rolleri
üstlenen birimlerin fonksiyonları açıklanmıştır:
Malzeme Yönetim Bölümü (MYB)
MYB, temel olarak ihale ve satın alma mevzuatı ve
HKS’de buna ilişkin uygulamalar konusunda uzman
birim olarak hareket etmektedir. Harcama birimlerine ihale ve sözleşme sürecinde yardımcı olan MYB,
ancak kendisinden talep edildiği hallerde destek ve
tavsiye vermektedir. İhale sürecinde yer alan kişi ve
kurumlara danışmanlık ve benzeri hizmetler verme
konusunda kendiliğinden inisiyatif kullanmamaktadır.
Sözleşme Değerlendirme Komitesi (SDK)
Sözleşme Değerlendirme Komitesi Çalışma Yönetmeliğine göre, SDK’nın temel görevi, satın alma sürecinde gözetim fonksiyonunu yerine getirmek ve HKS’ye
önerilerde bulunmaktır. Çalışma Yönetmeliğinde,
ihalelerde “paranın karşılığı”1denetiminin sorumluluğunu SDK’ya veren hüküm bulunmamaktadır. De1 Value for money: yapılan harcamanın karşılığının ne ölçüde
alındığının belirlenmesi (ç.n.)

2009

netim sırasında SDK’nın; HKS tarafından seçilen ihale
ve satın alma yöntemi ve stratejisine (örneğin işin
kurumun kendisi tarafından yapılmasının mı yoksa
dışarıdan satın alınmasının mı daha doğru olacağına)
ilişkin inceleme yaptığına veya öneriler geliştirdiğine
dair bir örneğe rastlanılamamıştır. SDK incelemesi,
sözleşmenin imzalanması ve taahhütün yapılması
öncesinde son bir aşama olarak görüldüğünden satın
alma süreci açısından bu aşamaya kadar birçok işlem
zaten yapılmış olmaktadır.
Komitenin yazılı çalışma yönetmeliği ile fiili çalışma
sistemi arasında önemli bir boşluk ve farklılık bulunmaktadır. Bu durum bir ölçüde çalışma yönetmeliğinin görece yeni olmasından ve yönetmeliğin tüm
hükümlerinin henüz uygulanmaya başlamamasından
kaynaklanmaktadır. Yönetmelik ve fiili durum arasındaki farklılığa dair birkaç örnek aşağıda sunulmuştur:
•
•
•
•

İhale işlemeleri ile ilgili olarak genel eğilimlerin
tartışıldığı yıllık toplantılar yapılmamıştır.
“En iyi uygulama örnekleri”nin incelendiğine dair
bir kanıt yoktur.
Komiteye üye olanlar yeterli kıdemde değillerdir.
SDK onayı, genel olarak, belgelendirilerek ilgili
dosyaya konulmamış ve sözlü bilgilendirme ile
yetinilmiştir

“ Komitenin yazılı çalışma yönetmeliği
ile fiili çalışma sistemi arasında önemli
bir boşluk ve farklılık bulunmaktadır. Bu
durum bir ölçüde çalışma yönetmeliğinin
görece yeni olmasından ve yönetmeliğin
tüm hükümlerinin henüz uygulanmaya
başlamamasından kaynaklanmaktadır. ”
Harcama Birimi Sorumlusu
Malzeme Yönetim Bölümü ve Sözleşme Değerlendirme Komitesi ile kıyaslandığında, harcama birimi
sorumlularının görev ve sorumluluklarına ilişkin farkındalıklarının daha yüksek düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak deneyimli olmayan harcama birimi
sorumlularına, ihale ve sözleşme yönetimine iliş-
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kin yeterli eğitim verilmemiştir. Satın alma sürecine
ilişkin mevzuat ve rehberlere hızlı bir şekilde erişim
imkânının bulunmaması veya sürece ilişkin rehberlerin varlığının ilgililer tarafından bilinmemesi yanlış
yorumlar yapılmasına neden olabilecektir.
Genel Sekreter
2003 Aralık ayında hükümet, kamu harcamalarının
daha detaylı incelenmesini ve harcamalar üzerindeki
kontrolün güçlendirilmesini sağlamak için, takip eden
üç ay içindeki tüm harcamaların ayrıntılı denetimine
ilişkin bir inceleme talep etmiştir. Bu gelişme karşısında HKS, on bin doları aşan tüm harcamalar için Genel
Sekreter düzeyinde onay alınmasını zorunlu kılmıştır.
Yaptığımız incelemeler sonucunda yukarıda bahsedilen Genel Sekreter düzeyindeki onay zorunluluğunun
artık geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Ancak denetim süresi boyunca bu zorunluluk devam ettiği için, denetimimizde gerekli işlemlerde bu onayın varlığı aranmış
ve bu hususla ilgili değerlendirmelerimize bulgularda
yer verilmiştir.

“ Risk odaklı bir yaklaşımla geliştirilecek
değerlendirme kriterlerini kullanarak,
(örneğin ihale bedeli, tedarikçi
seçimi, ihale tipi, projeye başlanması
konularında) her bir ihalenin risklerini
değerlendirmeli ve bu değerlendirmelere
dayanarak, yüksek risk içeren alımları üst
yönetimin onayına sunmalıdır. ”
Diğer taraftan dosyaların çok hacimli ve işlem sayısının çok olması nedeniyle bu kontrolün verimli bir
şekilde işletilmediği ve satın alma ve sözleşme süreçlerinde gecikmelere neden olduğu görülmüştür.

ve hesap verebilirliğin sağlanması için tüm kilit pozisyonların yeniden açıklıkla tanımlanması gerekmektedir. İmkân olduğu ölçüde uygulamada standart şablonların kullanılması sağlanmalıdır.
Hükümetin genel satın alma ve ihale politikasını tamamlayıcı bir unsur olarak HKS, kendi iç kurumsal
mevzuatını oluşturmalı, kurumsal yapıya ve işlemlere
özgü uygulama kurallarını tanzim etmelidir.
Kurumda, SDK veya başka bir komite tarafından yerine getirilmesi gereken üst düzey incelemeye ihtiyaç
bulunmaktadır.
Aşağıda görev ve sorumluluk dağılımına ilişkin önerilerimiz yer almaktadır.
Malzeme Yönetim Bölümü
MYB’nin görevlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda en iyi uygulama örnekleri esas alındığında
satın alma işlemlerini merkezden yürüten bir ihale
biriminin aşağıdaki fonksiyonlara sahip olması gerekmektedir:
•
•

•
•
•
•
•

2.1.3. Öneriler
Denetim ekibi olarak HKS tarafından, ihale ve sözleşme süreçlerinin açıkça tanımlanarak dokümante
edilmesini ve böylelikle satın alma sürecinde mevcut merkeziyetçi modelin daha da güçlendirilmesini
öneriyoruz. Merkeziyetçi modelin güçlendirilmesi
çerçevesinde, izleme ve gözetimin sağlamlaştırılması
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•

Konuyla ilgili prosedür, standart ve en iyi uygulama örnekleri oluşturmak ve geliştirmek,
Eğitim programları ve yürütülecek diğer faaliyetler ile kurumun ihale politikası ve standartlarının
öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak,
Kurum içi bir satın alma birimi veya danışman
gibi davranmak,
Tedarikçi seçimini izlemek ve incelemek,
HKS’nin geçerli teklif incelemelerini denetlemek,
Kurumsal bir bakış açısıyla trend analizi ve
inceleme-izleme yapmak,
Temel performans göstergelerini oluşturmak ve
izlemek,
KBİB ile HKS arasındaki hizmet dağılımında aracı
rolünü üstlenmek,

Sözleşme Değerlendirme Komitesi (SDK)
SDK, ihale-satın alma konularında kurumsal bir vizyon
geliştirmelidir. Risk odaklı bir yaklaşımla geliştirilecek
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değerlendirme kriterlerini kullanarak, (örneğin ihale
bedeli, tedarikçi seçimi, ihale tipi, projeye başlanması
konularında) her bir ihalenin risklerini değerlendirmeli ve bu değerlendirmelere dayanarak, yüksek risk
içeren alımları üst yönetimin onayına sunmalıdır.
Harcama Birimi Sorumluları
İhale takvimi ve bütçesinin izlenmesi de dâhil, harcama birimi sorumluları tüm satın alma sürecinden
sorumlu tutulmalıdır. Tedarikçilerin performansının
izlenmesi ve değerlendirilmesi de bu personelin sorumluluğu altında olmalıdır. Harcama birimi sorumluları satın alma konusunda ihtiyaç duydukları eğitimler
konusunda proaktif bir tutum takınmalı ve bu eğitimleri almak için gerekli girişimlerde bulunmalıdırlar.
Hazine Kurulu Sekreteryası/ Üst Yönetim
İhaleler yıllık iş planlarında yer almalıdır. Üst Yönetim
etkin ve etkili harcama ilkesini hayata geçirmek için,
ihale sürecine gerektiğinde müdahele edebilmesini
sağlayacak bir mekanizma geliştirmelidir. İnceleme
sürecinin tarafsızlık ve bağımsızlığı güçlendirilmelidir.
Üst yönetim, ayrıca, SDK’nın yüksek risk düzeyi taşıdığına karar verdiği alımları gözden geçirmelidir.
Yönetimin Cevabı
Satın alma ve sözleşmelerin düzenlemesi, Hazine Kurulu Sekretaryası (HKS) içinde büyük ölçüde merkezileştirilmiştir. Bazı özel yöntemler dışında, bütün mal
ve hizmet sözleşmeleri, MYB aracılığıyla yapılmaktadır.
MYB, imza yetkilerinin belgelendirmesiyle ilgili prosedürler geliştirmiş bulunmaktadır. Tedarik ve sözleşme düzenleme alanında politika değişiklikleri, en iyi
uygulamalar ve gelişmeler, bilgi sistemleri aracılığı ile
personele düzenli olarak bildirilmektedir. Talep edilmesi halinde, kurum içinde kurulu ağ aracılığı (Admin
Community Network) ile diğer gruplara sözleşme düzenleme konulu sunumlar da yapılmaktadır.
MYB, tedarik ve sözleşme düzenlemenin bütün yönlerine ilişkin tavsiye ve rehberlik sunmakta, harcama
birimi ile Kanada Bayındırlık İşleri Bakanlığı (KBİB)
arasında bir bağlantı işlevi görmektedir.

2009

“ Üst Yönetim etkin ve etkili harcama
ilkesini hayata geçirmek için, ihale
sürecine gerektiğinde müdahele
edebilmesini sağlayacak bir
mekanizma geliştirmelidir. ”
Satın alma reformu ile birlikte, belli mal grupları için,
“Geçerli Teklif” kullanımı zorunlu hale gelmiştir. MYB,
geçerli teklifin uygunluğu ve kullanımı hakkında gerekli bilgiyi personele sunmaktadır.
Stratejik satın alma öncelikle KBİB’in bir sorumluluğudur. Sık kullanılan emtia ya da belli hizmetlerin
daha iyi idare edilmesine yönelik imkân ve fırsatlar
hakkında KBİB’e bildirim yapılmaktadır.
MYB, temel performans göstergelerini geliştirerek
satın alma sürecinin performansını izleyecektir. Söz
konusu göstergeler Nisan 2006’ya kadar geliştirilecektir.
HKS Sözleşme Değerlendirme Komitesi, halen,
HKS’nin sözleşme düzenleme faaliyetlerinin, politikalara ve tedarik ve sözleşme düzenleme hukukuna uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle,
kurumsal bir sözleşme gözetimi rolü oynamaktadır.
Yüksek risk içerdiği veya politikalara ve hukuka uygun
olmadığı düşünülen sözleşmeler, reddedilmekte ya
da üst yönetime havale edilmektedir. Hali hazırda,
sözleşmelerin yüksek riskli olabileceğinin belirlenmesinde mevzuata uygunluk testinden başka resmi bir
yöntem bulunmamaktadır. SDK üyeleri arasında idari personel, uzmanlar ve yöneticiler bulunmaktadır.
Üye portföyünde yapılacak değişikliklerin yararlı olup
olmayacağı gözden geçirilecektir. Komite, eğilimleri
ve en iyi uygulamaları tartışmak üzere yıllık toplantılar düzenleyecektir.
Harcama birimi sorumluları sözleşme yönetiminden
sorumludurlar. Sözleşme yönetimi eğitimi, harcama
birimi sorumluları için zorunlu mali yönetim eğitimi
kapsamındadır. Tedarikçilerin performans değerlendirmeleri, harcama birimi sorumluları tarafından
yürütülmelidir. MYB tarafından bir “tedarikçi performans sorgulama formu” geliştirilmiştir. Harcama biri-
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göreceli olarak yüksektir. Bu nedenle satın alımların birleştirilerek toplu bir sözleşme aracılığıyla
yapılması, bu giderlerin azaltılmasına yol açabilir.
İnsan Kaynakları Birimi tarafından “geçerli teklif”
yöntemi denenmiş ancak sürecin uzun sürmesi
ve yapılması gereken işlemlerin çokluğu nedeniyle daha sonra bu yöntemin uygulanmasından
vazgeçilmiştir.

mi sorumlularından, düzenlenen hizmet sözleşmeleri
ile ilgili olarak bu formları doldurmaları istenmektedir.
2.2. Planlama
Tedarik faaliyetlerini harcama birimi sorumluları başlatmaktadır. Harcama birimi sorumluları, bütçe yetkilerine dayanarak mal ve hizmet satın alma yetkisine
sahiptirler. Satın alma sürecinde dikkate alınan kriterler, genel olarak HKS önceliklerine ve satın alma stratejilerine uyumdur.

•

Harcama birimi sorumluları, KBİB aracılığıyla yürütülen işlemlerde sözleşme teklifinin tamamlanması için sürenin kesin olmadığını belirtmişlerdir.
Denetimimiz boyunca yayımlanmış herhangi bir
KBİB hizmet düzeyi standardı tespit edilememiştir. Bu durum harcama birimi sorumluları açısından tedarik sürecinin yönetimini güçleştirmektedir. Ayrıca, talepteki gecikmeden dolayı kısa vadeli
bir mesleki sözleşmede değişiklik yapılmasını gerektiren bir vaka not edilmiştir. Bu olayda KBİB’de
görevli satın alma memuru, HKS’ye herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın dosyada değişiklik yapmıştır. Dosyadaki belgelere göre HKS, durumla ilgili talep eden birkaç e-posta göndermiş, ancak
konuyla ilgili yanıt alamamıştır.

•

MYB, bazen kendisi için de idari yük oluşturan ve
sözleşmeleri biran evvel kabul ettirmeye yönelik
baskı oluşturan son dakika taleplerine maruz kalmaktadır. Dosya gözden geçirmemizde, bir harcama birimi sorumlusundan MYB’ye sunulan bir
sözleşmenin, sözleşme için talep edilen başlangıç tarihi içinde MYB’nin eline ulaştığı bir vakaya
rastlanmıştır.

2.2.1. Gözlemler
Bazı harcama birimi sorumlularının kısa vadeli planlama yaptıkları ve satın alma süreci ile ilgili
olarak uzun dönemli değerlendirme yapmadıkları
görülmüştür.
2.2.2. Bulgular
Harcama birimi sorumluları tarafından yapılan tedarik ve sözleşme planlaması çoğunlukla kısa vadelidir.
Bazı harcama birimi sorumluları bütçe süreci ile bağlı
olduklarını ve bazen kendilerine yapılan tahsisatı önceden bilmediklerini, bunun da ileriyi planlamalarını
güçleştirdiğini belirtmişlerdir. Harcama birimi sorumluları personel alımının çoğu zaman aylar aldığını, bu
nedenle daha kolay ve daha hızlı olmasından dolayı
kısa süreli personel hizmet sözleşmelerine başvurulduğunu ifade etmişlerdir. Bu durum planlama ve
kaynak yönetimi zaafiyetine yol açarak, satın alma
sürecinin en iyi değer ile sonuçlanmamasına neden
olabilir. Yapılan dosya incelemesinde, rekabetçi ihale yöntemiyle aynı hizmetlerin alımının uzun sürmesinden dolayı, kısa vadeli sözleşmeler ile hizmetlerin
kapsamını genişletilerek mesleki hizmetlerin temin
edildiği görülmüştür.
Denetimimiz sırasında planlamaya ilişkin tespit edilen sorunlara aşağıda yer verilmiştir:
•

Fransızca eğitimi için çok fazla sayıda sözleşme
bulunmaktadır. Örneğin 2003-2004 mali yılı için
bu sözleşmelerin sayısı 135’tir. Her bir satın alım
için ayrı sözleşme düzenlemesinin genel giderleri
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2.2.3. Öneriler
Dışarıdan sürekli olarak temin edilmesi gerekli olan
hizmetlerin belirlenerek bu hizmetlerin toplu bir şekilde alınması üzerinde durulmalıdır. Bu durum daha
az maliyetli olacağı gibi, idari açıdan daha az külfetli olacaktır. Bu kapsamda HKS, daha iyi planlama ve
toplu alım suretiyle tasarruf sağlanıp sağlanamayacağını görmek için Fransızca dili eğitimi talebini tekrar
ele almayı düşünmelidir.
Daha önce de değinildiği gibi, satın almaya ilişkin
planlar harcama birimlerince hazırlanan yıllık planlara dâhil edilmelidir.
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Yıllık planlarda belirlenmeyen hallerde satın alma talepleri; MYB, SDK ve üst düzey onay için gerekli süreyi dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir. Son dakika
satın almaların önüne geçilmelidir. Ancak zorunlu durumlarda bu taleplerin karşılanmasına yönelik olarak
bir süreç tasarlanmalı ve bu süreç dâhilinde hareket
edilmelidir.
KBİB’nin müdahil olmadığı durumlarda, satın alma
sürecinde planlama ve izlemenin güçlendirilmesi harcama birimi adına hareket eden MYB’nin sorumluluğu olmalıdır.
MYB için hizmet standartları belirlenerek ilgili birimlere bildirilmeli ve bu standartların uygulanması izlenmelidir.
Yönetimin Cevabı
KBİB tarafından yürütülen satın alma reformu, stratejik satın alma sisteminin geliştirilmesini ve toplu
satın almaların yarar sağlayacağı mal ve hizmetlerin
belirlenmesini içermektedir. Dil eğitimi de, stratejik
satın alma aracılığıyla daha iyi yönetilebilecek hizmet
olarak belirlenmiştir.
Hizmet standartları, bazı tedarik ve sözleşme düzenleme faaliyetleri için geliştirilmiş ve birimlere bildirilmiştir. Yüksek tutardaki veya karmaşık nitelikteki satın almalarda, konuyla ilgili çok sayıda değişken olduğundan standart geliştirmek güçtür. Bununla birlikte,
bu tip satın almalar için de tahmini tedarik süreleri
belirlenmiş ve yıl ortasında yapılan gözden geçirme
esnasında ilgililere bildirilmiştir.
2.3. Tedarikçi Seçimi
HKS sözleşme mevzuatı, sözleşme tipi ve gereklerine bağlı olarak değişen bir dizi farklı tedarikçi seçimi
faaliyetlerini ana hatlarıyla belirtmektedir. Tedarikçi
seçiminde kullanılan yöntemler, 25 bin doların altındaki sözleşmeler için pazar araştırmasına dayalı tek
teklif alınan sözleşme tipinden, rekabetçi tekliflerin
tam teknik ve mali değerlendirmesine dayanan açık
ihale yöntemi ile KBİB vasıtasıyla gerçekleştirilen çok
büyük satın almalara kadar büyük değişkenlik göstermektedir.
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2.3.1. Gözlemler
Tedarikçi seçimi için kullanılan yaklaşım sistematik
değildir ve daha çok satın alma sürecini başlatan
harcama birimi sorumlusunun değerlendirmesine
dayanmaktadır.
Tedarikçilerin performansları izlenmemektedir. Dolaylı yoldan kontrol, MYB personelinin değerlendirmeleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Harcama
birimi sorumluları ve MYB, performans izleme için
gerekli araçlara sahip değildir.
2.3.2. Bulgular
HKS’nin mevcut yapısı, yöneticilere mevzuat sınırları dâhilinde yeterince esneklik vermektedir. Bununla
birlikte mevzuata uygun olduğu sürece, tedarik yönteminin en iyi yöntem olup olmadığı konusunda bir
değerlendirme yapılmamaktadır.
25 bin doların altındaki sözleşmeler için tedarikçilerin
birden fazla sözleşmede kullanılması eğilimi vardır.
Örneğin 2003/2004 mali yılında, 800 sözleşmeden
170’i 17 tedarikçi ile yapılmıştır.
İncelenen sözleşme dosyalarında, MYB/SDK tarafından 25 bin doların altındaki sözleşmeler için tedarikçi
seçimi için harcama birimi sorumlularından bilgi istenerek, bu seçime ilişkin gerekçe istenildiği görülmüştür. Ancak, tedarikçi seçimine ilişkin ilgili birimler
tarafından sunulan gerekçelerin sağlam olmadığı durumlarda SDK ya da MYB tarafından herhangi bir itiraz yapılmadığı görülmüştür. Örnek olarak incelenen
dosyalardan alınan aşağıdaki gerekçeler karşısında
ilave açıklama istenmemiştir:
•
•

Projenin devam etmesi nedeniyle tedarikçi yeniden seçilmiştir.
Sözleşme imzalanan tedarikçi konuyla ilgili yeterli
niteliklere sahiptir.

İncelenen bir dosyada, bir teklif çağrısını yanıtlamaları için 3 gün süre verilen dört tedarikçiyle ilgili bir
örnek olay bulunmaktadır. Satın alma dosyasına göre
satıcılardan yalnızca biri teklif sunabilmiştir. MYB, bir
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teklif çağrısına cevap verilebilmesi için en az 10 ila
15 gün arasında bir süre verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuata göre, sözleşmelerin
amacı; “mal ve hizmetlerin satın alımı ile yapım işlerinin …erişimi, rekabeti, en uygun fiyatı sonuç verecek
şekilde gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır.
Tedarikçilere tekliflere cevap vermek için üç gün süre
verilmesi bu amacı desteklememektedir.
2.3.3. Öneriler
MYB, satıcı seçim sürecine daha fazla dâhil olmalı ve
benimsenecek tedarikçi seçiminde daha sistematik
bir yaklaşım benimsenmelidir.
Satın alınacak mal veya hizmetin 25 bin doları geçmediği durumlarda, Devlet Sözleşmeleri Yönetmeliğinin
6. bölümü, ilgili birime ihale yapmadan satın alma
yapabilmesi için kurumlara yetki vermektedir. Bununla birlikte bütçenin etkin ve etkili bir şekilde kullanılması ve saydamlığın artırılması için, yetkililerce
ihale yapılmasının uygun olmayacağının uygun görüldüğü hallerde sözleşme dosyasında bu durumun
gerekçeleri tam olarak belgelendirilmelidir. MYB ve
SDK, rekabetçi olmayan satın alma sürecini dikkatle
değerlendirerek, sürecin daha kontrollü yürütülmesini sağlamak üzere belli bir satıcının niçin seçildiğini
gösteren gerekçelerin satın alma dosyalarında yer almasını sağlamalıdır.
Sözleşmelerin uygulanması sürecinde kalite güvenceyi sağlamak için, örneklem yoluyla seçilen bazı sözleşmelerin (özellikle rekabetçi olmayan satın almalara
dayanan sözleşmelerin) gözden geçirilmesini sağlamaya yönelik prosedürler belirlenmelidir.
MYB, bir teklif çağrısı yayımlandığında, teklif çağrıları için yeterli cevaplar alınmasını sağlamak için standartlar oluşturmalıdır.

larla ilgili olarak yöneticilerden, teklif vermeleri için
davet edilen tedarikçileri nasıl seçtiklerini açıklamaları istenmektedir.
Satın alma reformu çerçevesinde birlikte çalışılacak
tedarikçilerin sayısının azalacağına dikkat edilmelidir.
Teklif çağrısına verilecek cevaplara yönelik zaman çizelgeleri geliştirilmiştir ve sözleşme prosedürlerine
dâhil edilmiştir.

“ Sözleşmelerin uygulanması sürecinde
kalite güvenceyi sağlamak için, örneklem
yoluyla seçilen bazı sözleşmelerin
(özellikle rekabetçi olmayan satın
almalara dayanan sözleşmelerin)
gözden geçirilmesini sağlamaya yönelik
prosedürler belirlenmelidir. ”
2.4. Sözleşmelerin Hazırlanarak İmzalanması
Sözleşme imzalanması sürecinde yapılan işlemler kullanılan satın alma türüne göre değişmektedir. MYB
daha çok sözleşme maddelerinin hazırlanmasında ve
HKS ise mali sistemde taahhüt kaydı açma aşamasında müdahil olmaktadır. Satın alma sürecinde HKS üst
yönetiminin süreç üzerindeki gözetimi, 10 bin doların
üzerindeki bütün sözleşmeler SDK’nın ve Genel Sekreterin onayının alınması suretiyle gerçekleşmektedir.
2.4.1. Gözlemler
Sözleşmelerin yapılması ve dokümante edilmesi
aşamaları ile ilgili olarak düşük riskli olarak değerlendirilebilecek bazı mevzuata uyum sorunları bulunmaktadır. Ayrıca sözleşmelerin onaylanması ve
sözleşmelerde değişiklik yapılması ile ilgili olarak
bazı kontrol zayıflıkları bulunmaktadır.

Yönetimin Cevabı
2.4.2. Bulgular
MYB ve SGGK, tedarikçi seçimini daha dikkatli bir
şekilde değerlendirmeye başlamıştır. 10 bin doların
üstündeki bütün sözleşmeler için tedarikçi seçiminde
sağlam gerekçelerin bulunması sağlanacaktır. Ek olarak, açık ihaleye konu olmayan rekabetçi satın alma-
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Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi ve Onayı
Denetim kapsamındaki süre içinde, 10 bin doların
üzerindeki sözleşmeler Genel Sekreter tarafından
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gözden geçirilerek onaylanmıştır. Bu mekanizma ile
satın alma süreci üst yönetim tarafından yakından takip edilmiştir. Bütün sözleşmelerinin gözden geçirilerek onaylanmasını sağlamak üzere SDK kurulmuştur.
Bu kilit kontrolün uygulaması ile ilgili aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
•

10 bin doların üzerindeki sözleşmelerin sayısının
çok fazla olması nedeni ile Genel Sekreterin onayının aranması sözleşme düzenleme sürecinde
tıkanmalara neden olmuştur. Ayrıca bu kontrol,
sürecin tamamlanma aşamasında devreye girmektedir. Bu nedenle süreç içinde bu aşamaya
kadar zaten önemli ölçüde kaynak (zaman ve işgücü) kullanılmış olmaktadır.

•

HK Sözleşme Düzenleme Politikası kıdemli bir
mali uzmanın başkanlık edeceği komiteler kurularak satın alma sürecinin gözden geçirilmesini
öngörmektedir. Üyeleri, HKS ölçeğinde yürütülen
faaliyetlere ilişkin yeterli bilgiye sahip olmayan
alt düzey kamu görevlilerinden oluşan SDK’nın bu
işlevi yeterli biçimde sağlaması mümkün değildir.
SDK satın alma sürecinde ilgili birimlerden gelen
sözleşme taleplerini gerektiğinde geri çevirebilecek yetkili personelden teşkil edilmemiştir.

Sözleşmede Değişiklik Yapma
HKS Sözleşme Mevzuatı, sözleşmelerde ne zaman
değişiklik yapılmasının uygun olacağına dair açıklayıcı
bilgiler içermektedir. Sözleşme mevzuatına göre “değişiklikler para veya zaman tasarrufu sağlayarak kamu
menfaatini sağlamadıkça veya sözleşmenin temel
amacına ulaşmayı kolaylaştırmadığı müddetçe değiştirilmemelidir”. Hizmet alımını içeren 25 bin doların
altındaki rekabetçi olmayan sözleşmeler, yapılan değişikliklerle 50 bin dolara kadar çıkartılabilmektedir.
2003/2004 mali yılında, başlangıçtaki tutarı 25 bin
doların altında olan yaklaşık 800 sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelerin yaklaşık % 20’si, sözleşmelerin
değerini arttırmak için değiştirilmiştir. Sözleşmelerde
yapılacak değişikliklerle ilgili olarak, neyin kabul edilebilir ve neyin kabul edilemez olduğu hususunda, MYB
tarafından pek az rehber/rehberlik sunulmuştur.
Sözleşme değişiklikleri üzerinde çok sınırlı bir kontrol
bulunmaktadır. MYB personeliyle yapılan görüşme-

2009

lerde, değişiklik taleplerinin mevzuat dâhilinde olduğu müddetçe reddedilmediği öğrenilmiştir. Ancak
yapılan değişikliklerin mevzuat sınırları içinde olması, bu değişikliklerin iyi bir sözleşme yönetimi örneği olduğu anlamına gelmemektedir. Sözleşmelerde
yapılan değişikliklerin değerlendirilmesine yönelik
belirlenmiş kriterlerin bulunmadığı ve 25 bin doların
altındaki sözleşmelerin rekabetçi ihale düzenlenmesi
gerekirken limitlerin üzerine geçecek şekilde değiştirildiği görülmüştür. MYB, değişikliklerin sözleşmelerin
başlangıç tutarını % 50’den fazla artırması halinde,
bu değişikliklere itiraz edildiğini belirtmiştir. Ancak,
bu resmi bir prosedür değildir ve Genel Sekreter haricinde bir sözleşme değişikliğini reddetme yetkisine
sahip başka birisi bulunmamaktadır.

“ Yapılan değişikliklerin mevzuat sınırları
içinde olması, bu değişikliklerin iyi
bir sözleşme yönetimi örneği olduğu
anlamına gelmemektedir. ”
Sözleşme değişikliklerin değerlendirilmesine yönelik
bir süreç olmadığı gibi, bu değişikliklerin raporlanmasına yönelik bir mekanizma da bulunmamaktadır.
Bu durum yapılan değişikliklerle ilgili trend analizinin
yapılamamasına ve tanımlanan risklerin sonuçlarının
izlenememesine yol açmaktadır. Ayrıca, rekabetçi
bazı sözleşmelerde birden fazla değişiklik yapıldığı
görülmüştür.
HK Sözleşme Düzenleme Politikasına Uygunluk
Denetim için seçilen dosyaların incelenmesi sırasında
ilgili mevzuata uygunluk açısından sorunlu 13 dosya
olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunların genel olarak
idari işleyiş ile ilgili olduğu ve orta riskli olarak nitelendirilebileceği görülmüştür. Biri dışında tüm dosyalar,
25 bin doların altında rekabetçi olmayan sözleşmeler
ile ilgili dosyalardır. Söz konusu sorunlar aşağıda özetlenmiştir:
•

Harcama birimi sorumlusunun sözleşme üzerindeki imza tarihinin, sözleşme kapsamındaki işlerin başlamasından sonraki bir tarih veya daha
sonra yapılan değişiklik sonrasında bir tarih olduğu görülmüştür.
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•
•

•

•
•

Değişiklikler üzerindeki tarihler sonradan geriye
dönük olarak düzenlenmiştir.
Yetkili tarafların imzalarının yanında başka herhangi bir tarih bulunmaması, sözleşmelerin ne
zaman geçerli olacağının belirlenmesini zorlaştırmıştır.
Bazı dosyalarda sözleşme süresinin bitmesinden
sonra işin tamamlandığı, faturalandığı ve ödeme
yapıldığı görülmüştür.
Sözleşme kapsamındaki işler yalnızca sözlü anlaşmalara dayanarak başlatılmaktadır.
Bir satın alma işleminde, temin edilmesi gereken
hizmetlerin değerinin 25 bin doları aşacağı tedarikçi firma tarafından sunulan bilgilerden anlaşılmasına karşın, sözleşme rekabetçi olmayan
biçimde 25 bin doların altında düzenlenmiştir. Bu
sözleşmede daha sonra değişiklik yapılarak tutar
25 bin doların üzerine çıkarılmıştır. Bu durumun
münferit bir olay olduğu ve mevzuatı yeterince
iyi bilmeyen ilgili harcama birimi sorumlusunun,
sözleşme düzenleme sürecini hızlandırmak amacıyla, sözleşme kapsamındaki iş için tahmin edilen tutarın altında bir rakamı bildirmesinin kabul
edilebilir olduğunu düşünmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

“ Sözleşme değişikliklerin
değerlendirilmesine yönelik bir
süreç olmadığı gibi, bu değişikliklerin
raporlanmasına yönelik bir mekanizma
da bulunmamaktadır. ”
2.4.3. Öneriler
HKS’nin sözleşmelerin düzenlenmesine ilişkin mevzuata uyumunun sağlanması için özellikle harcama birimi sorumlularınca yürütülen işlemlerle ilgili olarak iç
kontrollerin güçlendirilmesi önerilmektedir. Sözleşme
yönetimi açısından aşağıdaki alanların güçlendirilmesine ihtiyaç vardır:
•

Sözleşme taleplerinin önceden tamamlanarak
taleplerin zamanında işlenmesi ve sözleşmede
yer alan tarihler ile yapılan işler arasında uyumun
sağlanması gerekmektedir.
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•

Her bir dosyanın içinde olması gerekenler ile işlemlerle ilgili hangi onayların alınması gerektiğini
gösterir kontrol listelerinin kullanımı sağlanmalıdır.

MYB’nin, yapılan işlemlerin satın alma mevzuatına
uyumunun sağlanması konusundaki rolünün güçlendirilmesine ihtiyaç vardır.
MYB, mevzuata uyum sorunlarının ortaya çıkmasını
önlemek için (örneğin tarihlerin uyumlu olmasını, bütün imzaların ve tarihlerin temin edilmesini sağlamak
üzere), sözleşmenin imzalanması aşamasında nihai
bir inceleme yapmalıdır.
Mevzuata uygun olmayan işlemlerle ilgili olarak zamanında tedbir alınmalı ve gerekirse üst mercilere
durum bildirilerek sorunların üst seviyede ele alınması sağlanmalıdır.
Sözleşme değişikliklerinin raporlanması ve onaylanmasına ilişkin kuralların güçlendirilmesine ve açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Sözleşmelerde
yapılacak değişikliklerin sözleşme yönetiminde etkili
bir yaklaşım olmadığı kurum çapında ilgili personele
duyurulmalıdır.
Sözleşme değişikliklerinin izlenmesi ve onaylanması
sürecinin iyileştirilmesi gerekmektedir.
Sözleşme yönetiminde mevzuata uyumun sağlanmasına yönelik olarak (özellikle rekabetçi ve NAFTA eşiklerinin hemen altındaki sözleşmeler) örnek sözleşme
dosyaları üzerinden dönemsel gözden geçirmeler yapılmasını sağlayacak bir prosedür oluşturulması önerilir.
Yönetimin Cevabı
Sözleşme dosyalarında bulunması gereken tüm belgelelerin bu dosyalarda bulunmasını sağlamak üzere
MYB personeli tarafından bir kontrol listesi geliştirilecek ve kullanılacaktır. Kontrol listesi, 1 Nisan 2006’dan
itibaren geçerli olmak üzere kullanılmaya başlanarak
görüş için SDK’ya iletilen tüm sözleşme taleplerine
eklenecektir.
Sözleşme değişiklikleri, MYB ve SDK tarafından daha
dikkatli incelenecektir.
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“ Denetim için seçilen dosyaların
incelenmesi sırasında ilgili mevzuata
uygunluk açısından sorunlu 13 dosya
olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunların
genel olarak idari işleyiş ile ilgili
olduğu ve orta riskli olarak
nitelendirilebileceği görülmüştür. ”
2.5. Mal ve Hizmet Alımının Belgelendirilmesi
Harcama Birimi Sorumluları, Kanada Mali Yönetim Yasası (KMYY) (Financial Administration Act (Canada)FAA ) uyarınca 34. Onay Bölümü’nden (Section 34
Approval) sorumludurlar. HKS Muhasebe Doğrulama Politikası, “Gerekli kontrol düzeyini sürdürürken,
ödeme ve tahakkuk/tasfiye kayıtlarının maliyet-etkin
ve etkili bir usulle teyit edimesini sağlamak” üzere
uygulanmalıdır. Bölüm 34, sözleşme kapsamındaki mal ve hizmetlerden faturası düzenlenmiş mal ve
hizmetlerin teslim alındığının belgelendirilmesidir ve
ödemeden önce tamamlanmalıdır.
2.5.1. Gözlem
Fatura işlemleri zamanında yapılmamaktadır.
2.5.2. Bulgular
Faturaların onay ve işlemlerindek gecikmeler, HKS
tarafından faiz vb. nedenlerle daha fazla ödeme yapılmasına neden olmaktadır. Yönetici onayı bekleyen
ödenmemiş faturalar için resmi bir izleme prosedürü
bulunmamaktadır.
2.5.3. Öneriler
Yapılan denetim sırasında, faturaların ödemeler bölümü tarafından zamanında onaylanmadığı durumlarda
harcama birimi sorumlularıyla temasa geçilerek konunun takip edilmeye başlandığı gözlemlenmiştir. Bu
çalışmanın devam ettirilerek ödemeler bölümü tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili geliştirilen hizmet
standartlarının ilgili birimlere bildirilmesi ve bu standartların uygulamasının yakından izlenmesi önerilir.
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Yönetimin Cevabı
Yeni bir ödeme süreci geliştirilmiş olup halen uygulamaya geçme aşamasındadır. Süreç, faturaların takip
edilmesini kolaylaştıracak ve ödeme gecikmeleri ile
faiz vb. gecikmelerden kaynaklanan diğer ödemeleri
azaltacaktır.
2.6. Ödeme ve Sözleşmenin Kapatılması
Ödeme işlemleri sırasında faturaların teyit edilmesi
işlemi HKS Ödemeler Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. HKS Ödemeler Bölümünün, Bölüm 34
şartlarının yerine getirildiğini ve yetkilendirmenin
geçerli olduğunu doğrulaması (yetki dağılımı matrisi karşısında imza doğrulaması) gerekmektedir. Sözleşme kapatma işlemleri; tedarikçilere yapılan nihai
ödemeyi, HKS mali sistemlerinde ödeneklerin kapatılmasını ve sözleşme dosyalarının arşivlenmesini
içermektedir.
2.6.1. Gözlem
Ödeneklerin ve sözleşmenin kapatılması süreci,
sistematik bir şekilde yürütülmemektedir. Ödemeler Bölümünün onaylanan ödeme tutarlarını
aşma yetkisi bulunmaktadır. Ödemeler Bölümü,
imza çizelgeleri ile sözleşmelerdeki imzaları karşılaştırmamaktadır.
2.6.2. Bulgular
Görüşme yapılan personel, imzaların doğrulanması
için uygulanan etkin bir yöntem bulunmadığını belirtmişlerdir. Hesap Doğrulama Politikasına göre, en
azından örneklem bazında imzaların doğrulanması
gerekliliği bulunmaktadır. Denetim sırasında, bu tür
bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

“ Her bir dosyanın içinde olması
gerekenler ile işlemlerle ilgili hangi
onayların alınması gerektiğini
gösterir kontrol listelerinin
kullanımı sağlanmalıdır. ”
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Birçok olayda, sözleşme sonunda ödeneklerin kapatıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bu
durum, mükerrer ödemeye ya da ödemelerin yanlış
sözleşme için yapılması gibi hatalara neden olabilir.
Fonlar, yıl boyunca, aşağıda yer verilen süreçlerden
birini kullanmak suretiyle iptal edilebilir:

“Sözleşme yönetimi ve satın alma
sürecine ilişkin trendlerin belirlenerek
en iyi uygulamaların hayata
geçirilmesine yönelik herhangi bir
araştırma yapılmamıştır”

•

Ödenecek son faturanın üzerine “Nihai” damgası
veya başka bir işaret konularak Ödemeler Bölümüne gönderilmesi,

•

Ödeneklerin yıl içinde kapatma işlemleri sırasında iptal edilmesi

Bölüm 32 ve Bölüm 34’de yer alan koşulların uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesine yönelik bazı
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Örneğin:

•

Harcama Birimi Sorumlusunun talebi üzerine
ödeneklerin kapatılması.

•

Harcama Birimi Sorumluları sözleşme yönetiminden sorumlu olmalıdırlar. Sözleşmelerin tamamlanması sırasında ödeneklerin iptal edilmesi ile
ilgili olarak Ödemeler Bölümü ile birlikte hareket
ederek bu sürecin izlemesini yapmaları sağlanmalıdır.

•

Fazla ödeme yapılan durumların - izlenmesi ve
raporlanması da dâhil - takip edilmesine ilişkin
prosedürlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

•

Ödemeler Bölümü, HKS Hesap Doğrulama Politikası çerçevesinde örneklem bazında sözleşmelerdeki imzaları teyit etmek üzere gerekli testleri
yapmalıdır.

2.6.3. Öneriler

Sözleşme tutarını aşan faturaların ödenmesi ile ilgili olarak belirlenmiş bir prosedür bulunmamaktadır.
Hali hazırda bu konuyla ilgili olarak bir prosedür geliştirildiği öğrenilmiştir.
Sözleşmelerin kapatılması süreci iyi tanımlanmamıştır. Bu süreç HKS içinde yer alan tüm birimler arasında
tutarlı bir biçimde uygulanmamaktadır. Tedarikçilere
ilişkin dosyalar ile sözleşme dosyaları, harcama biriminde ve MYB’de aynı zamanda muhafaza edilmektedir. MYB’de dosyalarda hangi belgelerin bulunması
gerektiği konusunda resmi bir prosedür bulunmamaktadır. Ancak MYB, dosyalarda hangi belgelerin
bulunması gerektiği konusunda personelin yeterli
bilgiye sahip olduğunu savunmaktadır. MYB verdiği
eğitimlerle, dosyalarda muhafaza edilmesi gereken
belgeler konusunda harcama birimleri sorumlularına
yardımcı olmuştur.
İncelenen dosyalarda bulunmayan belgelerden bazıları şunlardır:

•
•

Satın alma ihtiyacını kanıtlayan belgeler,
Alınan tekliflerin kopyaları,

Dosyaların genel olarak düzensiz bir şekilde tutulduğu görülmüştür. Bu durum, dosyaların, sözleşme yönetiminin performansını ve etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılmasını güçleştirmiştir.
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Sözleşmelerin kapatılması sürecinin standart hale
getirilerek sözleşmeden beklenen yararın sağlanabilmesi için kontrol listeleri gibi yardımcı araçların geliştirilerek harcama birimi sorumlularının kullanımına
sunulması gerekir. Aşağıdaki hususların bu süreç içinde ele alınması faydalı olacaktır;

•

•

Bütün sözleşme dosyalarında standart bir kontrol
listesi bulunmalı ve bu kontrol listesinde dosyalarda bulunması gerekli tüm belgeler için açıklamalar ve sorular olmalıdır.
Sözleşme kapsamında satın alınan malların bir
örneği dosyalarda veya tercihan elektronik formatta (örneğin RDIMS2) muhafaza edilmelidir.
Satın alınan bir hizmet ise ilgili yönetici, hizmetin
mahiyetini dosyada tevsik etmelidir. Bu işlemler,

2 Records, Document and Information Management System (ç.n.)
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•

performans gözden geçirmesi ile birlikte yapılmalıdır.
İdari personel ve yöneticiler için, sözleşme yönetimi üzerine, düzenli olarak eğitim ve farkındalık
toplantıları yapılmalıdır.

“ HKS tarafından sözleşme ve
satınalma sürecinin performansının
değerlendirilmesi için (değiştirilen
sözleşmelerin sayısı gibi) temel
performans göstergeleri belirlenmelidir.
Sözleşme süreçleriyle ilgili olarak HKS
bünyesinde gözetim faaliyetlerinin nasıl
yürütüldüğü ölçülmeli ve izlenmelidir. ”
Harcama birimi sorumluları, sözleşmelerin kapatılmasından önce sözleşme dosyalarında tüm belgelerin
bulunduğundan emin olmalıdırlar. Dosyanın tutulması planlama aşaması sırasında başlamalı ve bütün sözleşme süreci boyunca devam etmelidir. MYB, örnek
dosyalar ve gereğinde danışmanlık sağlayarak harcama birimi sorumlularına yardımcı olmalıdır. Sözleşme
dosyaları, sözleşme sürecinin başından sonuna kadar
herhangi bir aşamada inceleme için hazır olmalıdır.
Yönetimin Cevabı
MYB sözleşme yönetimi üzerine bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. MYB ayrıca, harcama birimi
sorumlularına sözleşme dosyalarının tamamlanması
konusunda yardımcı olacak bir kontrol listesi geliştirmiştir.
Fazla ödemeler konusunda gerekli prosedürler geliştirilmektedir. Buna ilaveten, sözleşme yönetimi
konusunda düzenlenen bilgilendirme toplantılarının
sonucunda fazla ödeme vakalarının önemli oranda
azalacağı düşünülmektedir.
2.7. Performans Ölçümü
Performans ölçümü, sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve raporlanması aşamalarını içermektedir. Tedarikçilerin performansı ile ilgili olarak, rekabetçi olmayan
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satın almaların tutarı ve $10.000’dan büyük tutarlı
sözleşmeler gibi konularda performans raporlaması
yapılmaktadır.
2.7.1. Gözlem
Satınalma süreci ile ilgili olarak temel performans
göstergeleri (TPG) belirlenmemiştir. Mevcut sistem
yeterli ve etkin bir sözleşme yönetiminin sağlanmasına yönelik zamanında ve yeterli mali bilgi üretmemektedir.
2.7.2. Bulgular
Kurum düzeyinde sözleşme sürecinin performans raporlaması yetersizdir. Belli başlı tedarikçiler, sözleşme
sayıları ve sözleşme değişkliklerinin tür ve miktarları
gibi temel sözleşme bilgilerini içeren verilerin eksik
olduğu ya da sistemli olarak raporlanmadığı ve izlenmediği görülmüştür.
Sözleşmelerin yapılması ile ilgili olarak yetki devri yapılarak harcama birimi sorumluları yetkilendirilmiştir.
Ancak Sekreterya içinde en iyi uygulama örneklerinin
sistematik olarak paylaşılmadığı gözlemlenmektedir.
Birimlerin benzer servislerinde çok fazla sayıda küçük sözleşmeler yapılması önemli bir yönetim yükü
ortaya çıkarmıştır. Sözleşme yönetimi ve satın alma
sürecine ilişkin trendlerin belirlenerek en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik herhangi bir
araştırma yapılmamıştır.
Mali Yönetim Sistemleri yönetime sözleşmelerin etkin olarak yönetilmesi konusunda ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamamaktadır. Sözleşmelerin bitiş tarihleri
ve ödeme şekilleri gibi verilerin raporlamasının sınırlı
seviyede olduğu ve mevcut sistemlerin kullanımının
da zor olduğu gözlemlenmiştir. Sözleşmelerin izlenmesi konusunda standart bir yaklaşım bulunmamaktadır. Bazı harcama birimi sorumluları, sözleşmelerin
izlenmesi ile ilgili olarak farklı yöntemler kullanmaktadırlar.
2.7.3. Öneriler
HKS tarafından sözleşme ve satınalma sürecinin performansının değerlendirilmesi için (değiştirilen söz-
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leşmelerin sayısı gibi) temel performans göstergeleri
belirlenmelidir. Sözleşme süreçleriyle ilgili olarak HKS
bünyesinde gözetim faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü
ölçülmeli ve izlenmelidir.

“ Sözleşme süreci boyunca en iyi
değerin elde edildiğinin doğrulanmasına
yönelik olarak bağımsız kalite güvence
mekanizmaları kurulmalıdır. ”
MYB’nin gözetim görevi, sözleşmeler için performans
göstergelerinin belirlenmesini de içerecek şekilde
güçlendirilmelidir.

Sözleşme süreci boyunca en iyi değerin elde edildiğinin doğrulanmasına yönelik olarak bağımsız kalite
güvence mekanizmaları kurulmalıdır.
Yönetimin Cevabı
MYB temel performans göstergelerini geliştirmek
üzere Sözleşme Değerlendirme Komitesiyle birlikte
çalışacaktır. MYB ve Sözleşme Değerlendirme Komitesi tedarikçilerin peformansının izlenmesi için bir
süreç geliştireceklerdir. Diğer yandan, Satın Alma
Reformu çerçevesinde, kurumun daha az sayıda tedarikçi ile birlikte çalışmasının gündeme gelebileceği
göz önünde bulundurulmalıdır.

Ek 1: TBS Sözleşme Süreci Yol Haritası
HKS Sözleşme Yapma Süreci

Denetim Kriteri

Anahtar Kontroller

Faaliyetler

Planlama
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Satınalma /
Tedarikçi Seçimi

Sözleşmenin
İmzalanması

Mal ya da
Hizmetlerin Teslim
Alınması

Ödeme Yapılması ve
Sözleşmenin
Kapatılması

• Satın Alma İhtiyacının
Doğrulanması
• İş Tanımlarının Hazırlanması
• Satınalma Yöntemlerinin
Değerlendirilmesi

• Satınalma Sürecinin
Başlatılması
• Sözleşme Talep
Formunun Hazırlanması

• Tekliflerin
Değerlendirilmesi
• Tedarikçi Seçimi
• Sözleşme Talep
Formunun Tamamlanması
• MYB Değerlendirme
Formu
• Sözleşmenin
Tamamlanması

• Kalite Değerlendirmesi
• Harcama Birimi
Sorumlusunn
Sözleşmeyi Onaylaması
• Devam Eden Sözleşme
Yönetimi

• Harcama Birimi
Sorumlusunun Faturayı
Onaylaması
• Harcama Birimi
Sorumlusunun Sözleşmeyi
Yönetmesi
• Ödemelerin Yapılması
• Harcama Birimi
Sorumlusunun Herhangi
Bir Probleminin
Olmadığını Teyid Etmesi
• Tedarikçiye Son
Ödemenin Yapılması
• Dosyanın Kapatılması

• Harcama Birimi Bütçesi
• Yetki Dağılımı Matrisinin
Oluşturulması

• Harcama Birimi
Sorumlusu Tarafindan
Onay Verilmesi
• MYB Tarafindan
Belgelerin Kontrolü/Sözleşme Talep
Formunun Incelenmesi
• En İyi Değer

• Sözleşme Değerlendirme
Komitesi Onayı
• Üst Yönetici Onayı
• Bölüm 32, Fonların
Taahhütü

• Bölüm 34
Çerçevesinde
• Onay

• Onaylar
• Yapılacak Ödemelerin
Teyidi
• Bölüm 33’de Yer Alan
Kontroller
• Kalan Borç ya da
Yükümlülüklerin Yerine
Getirilmesi

• İhale Yapılması ve
Tedarikçinin Seçimi
• Yetki, Görev ve
Sorumluluklar
• Gözetim Mekanizması
• Mali Değerlendirmeler

• Mali
Değerlendirmeler
• Sürecin
Belgelendirilmesi

• Mali
Değerlendirmeler
• Sürecin
Belgelendirilmesi

• Yetki, Görev ve
Sorumluluklar
• En İyi Değer
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Ek 2: Görüşme Yapılan Kişilerin Listesi
Görüşülen		

Görev/Unvan

Gary Doucet		
Pierre Boucher		
Gabriel Najjar		
Mary Lee Bragg		
Marie Grenier		
Zivana Pavic		
Dennis Kam		
Pierrette Pratt 		
Bob Mornan		
Ivan Blake		
Kelly Boville		
Gilles Bisaillon		
Mike Giles		

Mimar, Standartlar ve Mühendislik Bölümü
Üst Yönetici, Mimar, Standartlar ve Mühendislik Bölümü
Baş Mali Analist – Muhasebe Servisi
Baş Danışman, Politika & Stratejik Planlama,
Mali ve İdari Memur – Genel Sekreter Yardımcısı Ofisi
Yetkili- Genel Sekreter Yardımcısı Ofisi
Yetkili – Yardımcı Hizmetler Bölümü
Yönetici, Stratejik Planlama Bölümü
Yetkili Müdür ( Bilgi İşlem)
Yetkili Müdür, Denetim Modernizasyon Başkanlığı (DMB)
Proje Yetkilisi
Yönetici, Kanada Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Ajansı,
Satınalma ve Varlık Yönetimi Başkanı

KISALTMALAR:
SDK: Sözleşme Değerlendirme Komitesi
HKS: Hazine Kurulu Sekreteryası
HK: Hazine Kurulu
MYB: Malzeme Yönetim Bölümü
KBİB: Kanada Bayındırlık İşleri Bakanlığı
Ek 3: 2002 – 2004 Yılları Arasında Yapılan Sözleşmeler
Sözleşme Tipine Göre
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KBİB Aracılığı ile Yapılan Büyük İhaleler

Geçici Alım Usulü

Doğrudan Temin Usulü

Geçerli Teklif

Geleneksel Rekabetçi

Geleneksel- Rekabetçi Olmayan
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NORTH WILTSHIRE
BELEDİYESİ
İÇ DENETİM
RAPORU

İç Denetim Raporu
North Wiltshire Belediyesi
Yardımcı Hizmetler –Sözleşmelerin İzlenmesi
Taslak Rapor Tarihi
: 29/08/08
Nihai Rapor Tarihi
: 29/09/08
Tahsis Edilen Gün
: 15 Gün
Gerçekleşen		
: 15 Gün
							
Yönetici Özeti					
Bölüm 1 – Bulgular ve Öneriler				
Ek 1 – Denetim Çerçevesi				
Ek 2 – Görüşme Yapılan Personel			
Ek 3 – Güvence Tanımları				
Yönetici Özeti
Giriş
Bu raporda, sözleşmelerin izlenmesi süreci ile ilgili
kontrol ve prosedürlerin gözden geçirildiği iç denetim
sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Bu denetim
2008/2009 İç Denetim Planı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Denetim yaklaşımı ve yapılan çalışmanın
özeti Ek 1’deki denetim çerçevesinde belirtilmiştir.
Öncelikle belediyede tüm birimlerin sözleşmeleri
bir kurala göre sıralanmıştır. Bu denetimde belirtilen
amaçlar doğrultusunda, 25,361 £’dan 995,037.79 £’a
kadar değişen tutarlarda on büyük ihale sözleşmesi
seçilmiştir.

Yakup AVCI
İç Denetçi
Antalya İl Özel İdaresi
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Diğer belediyelerden farklı olarak North Wiltshire
Belediyesi’nin merkezi bir satınalma birimi bulunmamaktadır. Bu durum satın alma işlemleriyle ilgili bilgi ve belgelerin belediye içinde dağılmasına ve satın
alma süreciyle ilgili olarak sorumlu bir birim bulunmamasına neden olmuştur.
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Genel Sonuç
Satın alma süreciyle ilgili politika ve prosedürler belirlenmiş olup, bu politika ve prosedürler tutarlı bir
şekilde uygulamanın sağlanması amacıyla düzenli
olarak gözden geçirilmektedir.
Sözleşme işlemlerine ilişkin kurallar Mali Tüzük
Taslağı’nın 4.8. paragrafında yer almakta olup, süreçte hangi yöntemlerin uygulanacağı açıkça izah
edilmiştir. Bu tüzükte yetki devrine ilişkin ayrıntılı hükümlerle beraber, teklif alma sürecine ve gelen tekliflerin kabulüne ilişkin prosedürler de bulunmaktadır.
Tüzükte belirlenen Politika ve Demokratik Hizmetler
Birim Yöneticisi görevi şu anda mevcut değildir. Bu
konuya ilişkin bir öneride bulunulmuştur.
“Yöneticiler için Satınalma Kontrol Listesi” intranetten tüm personelin kullanımına açılmıştır, ancak bu
liste Nisan 2006’da belediye tarafından kabul edilen
Parasal Limitler Tablosu’na göre revize edilmiş ihale
sözleşme limitlerine göre güncellenmemiştir. Bu konuya ilişkin bir öneride bulunulmuştur.
Sözleşmelerin ilgili kanun, tüzük ve Meclis’in kendi
politika ve işlemlerine uygunluğu sağlanmaktadır.
Bu kapsamda Hukuk Müşavirliğinden temin edilen
ihale sözleşme listesinden seçilen son 10 sözleşme
teste tabi tutulmuştur. Bu listede, belediye tarafından imzalanan sözleşmelerin tamamının yer almadığı
anlaşılmıştır. Daha ayrıntılı bir inceleme neticesinde
belediye içinde ek sözleşme listelerine ulaşılmış ve
bunların birleştirildiğini ve merkezce kontrol edildiğini gösterecek bir delile rastlanmamıştır. Bu konuya
ilişkin bir öneride bulunulmuştur.
İmzalanan sözleşmelerin hepsi Hukuk Müşavirliğine
gönderilmemiştir. Bu konuda karar verilirken sözleşmenin tutarı ve sözleşmele türleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu konuya ilişkin bir öneride bulunulmuştur.
Hukuk Müşavirliği sözleşme dosyalarının mevzuata
uygun tamamlanıp tamamlanmadığını ve ihaleyi kazanan tarafın sigortasının yeterli olup olmadığını tespit etmek üzere evrakları gözden geçirmekte, gerekirse bankalardan teminat istemektedir.
Yapılan testler sonucunda 6 sözleşmenin, sözleşme
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kapsamındaki işin başlamasından 31 ila 153 gün sonra imzalandığı tespit edilmiştir. On sözleşmeden 2 si
ise proje tamamlandıktan sonra imzalanmıştır. Bu konuya ilişkin bir öneride bulunulmuştur.
İhale işlemleri politika, prosedürler ve ilgili diğer
mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir.
İhale süreci boyunca işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için on sözleşme teste tabi
tutulmuştur. İhale dokümanları aynı sektörde benzer
işleri yapan ve ihale kapsamındaki işi gerçekleştirebilecek uygun tedarikçi firmalara gönderilmiştir. Seçilen firmaların sayısı ve firma teklifleri mali tüzüğe
uygundur.
İhaleler, alınan tekliflerin kaydını yapan ve teklif dosyalarının açılması sırasında hazır bulunan İdari İşler
Birimi ve Demokratik Hizmetler Ekiplerince merkezi
trafından kontrol edilmektedir. İhale dosyaları gözden geçirilmiş ve ihale işlemlerine ilişkin hiçbir hataya
rastlanmamıştır. Ancak ihale dosyalarındaki tüm bilgi
ve belgelere ulaşmak için üç farklı birimdeki dosyaların incelenmesi gerekmiştir. Bu konuya ilişkin bir öneride bulunulmuştur.
Her ne kadar ihale işlemlerinin mevzuata uygun yürütüldüğüne ilişkin yeterli kanıt varsa da, İdari İşler
Birimi ve Demokratik Hizmetler Biriminin tüm sözleşmeleri gözden geçirmesine yönelik herhangi bir
kontrol mevcut olmadığından, bu durumun bir sözleşmesinin, bu birimlerin bilgisi dışında onaylanması riski bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin bir Öneride
bulunulmuştur.
Belediye’nin Sözleşme İşlemleri Yönetmeliği’nde
139,893 £ tutarını aşan ihalelerin Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi’nde (OJEU) ilan edilmesi zorunluluğundan
bahsedilmemektedir. Anak uygulamada da bu zorunluluğa uyulduğunu gösteren bir olayla karşılaşılmıştır.
Bu konuya ilişkin bir Öneride bulunulmuştur.
Sözleşmeler düzenli olarak izlenerek tedarikçilerin
performans değerlendirmesi sürekli olarak yapılmaktadır. Belirlenen problemler çabuk, etkin ve tutarlı bir şekilde düzeltilmektedir.
Seçilen dosyaların incelenmesi neticesinde dosyalarda e-postalar, detaylı telefon görüşmeleri ve mektuplar gibi bir çok bilginin yer aldığı görülmüştür. Dosya
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üzerinden sözleşme kapsamında yürütülen projelerle
ilgili olarak ne tür işlemler yapıldığı takip edilebilmektedir. Bazı sözleşmeler taşeron firmaya ihale edilmiş
ve belediye taşeron firmanın müşterisi konumuna
gelmiştir. Böyle bir durumda belediye, yaptırılan işlerle bir firmada çalışan proje müdürünün ilgilendiği
kadar aynı derecede ilgilenmemiştir.
Mali İşlemler Bölümü sözleşmeye ait faturalara ödeme yaparken sözleşme numaralarını kullanmamıştır.
Bu nedenle büyük projeler Muhasebe tarafından
denetlenmesine rağmen sözleşmenin ihale edilen fiyatının aşılıp aşılmadığını araştırmak güçleşmektedir.
Sözleşmelerin büyük kısmının ihale süreci sonrasında
imzalanması ve belirli işlerle ilgili olduğunun bilinmesinden dolayı fazla ödeme yapma riski düşüktür,
ancak mali sistemde sözleşmeler ile sözleşme kapsamındaki faturaları eşleştirecek kontroller bulunmadığından bu risk varlığını devam ettirmektedir.
Sözleşme numaraları ile ilgili tutarsızlıklar mevcuttur.
Belediye içinde birden çok sözleşme listesi bulunmaktadır. Örneğin Hukuk Müşavirliğinde bulunan liste yıllar itibariyle sıralanmakta ve bir harf, dört rakamdan
oluşmaktadır. Ancak bu numara Hukuk Müşavirliği
dışında başka birimlerde kullanılmamaktadır. Bu da
diğer birimlerde aynı sözleşme ile ilgili bulunan bilgi
ve belgelere ulaşamayı zorlaştırmaktadır. Bu konuya
ilişkin bir Öneride bulunulmuştur.
Kamu zararına ya da itibar kaybına yol açmadan ihale sözleşmelerinin birleşme ile yeni oluşturulacak
belediyeye devredilmesini sağlamak üzere planlama çalışmaları devam etmektedir.
İdari İşler birimine tüm ihale sözleşmelerin mevcut
olduğu bir liste oluşturma görevi verilmiş olup çalışmaları devam etmektedir. Böyle bir liste ya da merkezi gözetim fonksiyonu olmadan, devam eden ihaleler
veya mevcut hukuki veya mali taahhütler konusunda
birleşme ile yeni oluşturulacak belediyeye yeterli bilgi aktarılması mümkün değildir.
Görüş
Denetim süresince uygulanan testler , bu denetimin
amaçları ile birlikte değerlendirildiğinde, denetime
tabi tutulan alan içerisinde uygulanan iç kontroller ve
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sistemlere Sınırlı (4) düzeyde güvence verilebilmiştir.
Bu güvence düzeyi hakkında Ek 3’te detaylı olarak bilgi verilmiştir.
Teşekkür
Denetim sırasında göstermiş oldukları işbirliğinden
ötürü tüm personele teşekkürü bir borç biliriz.
Önerilerin Sınıflandırılması
Yönetime raporları değerlendirirken yardımcı olması
amacıyla, yapılan öneriler öncelik düzeyine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:
Yüksek Öncelik Üst yönetimce tedbir alınmasını gerektiren önemli kontrol zayıflıklarını
Orta Öncelik Birim yönetimince tedbir alınmasını gerektiren diğer kontrol zayıflıklarını
Düşük Öncelik İç kontrol sisteminin genel olarak
iyileştirilmesine yardımcı olacak “en iyi uygulama”yı
sağlamaya yönelik öneriler
Bölüm 1. Bulgular & Öneriler
Kontrol Hedefi 1
1. Satın alma süreciyle ilgili politika ve prosedürler
belirlenmiş olup; bu politika ve prosedürler, tutarlı
bir şekilde uygulamanın sağlanması amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedirler.
						
(Orta Öncelik)
Bulgu

Öneri

Sorumluluk

Mali Tüzük’te yer alan
ihale sözleşme işlemlerine ilişkin kurallar, sözleşme imzalama sürecinde
hangi yöntemlerin uygulanacağını açıkça izah
etmektedir.

Yeni Mali Tüzük
Taslağı, ihale işlemlerinden ve hali hazırda
onaylanmış olan ihale
sözleşmeleri listesinin
yenilenmesinden
sorumlu olan personeli
açıkça belirtecek şekilde güncellenmelidir.

Mali İşlemler Müdürü

Bu tüzük yetki devrine
ilişkin detayları, teklif
alma sürecine ve gelen
tekliflerin kabulüne ilişkin
hükümleri içermektedir.
Yönetimin Cevabı

Eylem İçin Son Tarih

Öneri kabul edilmiştir.

Kasım 2008
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Kontrol Hedefi 1

Kontrol Amacı 2

2. Satın alma süreciyle ilgili politika ve prosedürler
belirlenmiş olup; bu politika ve prosedürler, tutarlı
bir şekilde uygulamanın sağlanması amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedirler.
						

4. Sözleşmelerin ilgili kanun, tüzük ve Meclis’in kendi politika ve işlemlerine uygunluğu sağlanmaktadır.
					

(Orta Öncelik)
Bulgu

Öneri

Sorumluluk

Satınalma kontrol listesi
birim yöneticilerinin kullanması için hazırlanmış ve
duyurulmuştur. Bu belgede
yer alan ihale işlemlerine
ilişkin şartlar, değerler, ihale
ve fiyat tekliflerinde gerekli
olan hususlar Mali Tüzük’te
Nisan 2006’da yapılan
değişiklik sonrası e göre yer
alan bilgiye uymamaktadır.

Satınalma kontrol listesi
ile Mali Tüzük’ün uyumlu
olması sağlanmalı ve belediyenin 2006’da kabul ettiği
satınalma değerlerinin her
iki belgede de aynı olması
sağlanmalıdır.

İdari İşler
Müdürü

(Yüksek Öncelik)
Bulgu

Öneri

Sorumluluk

Seçilen on sözleşmenin
incelenmesi sonucunda altı sözleşmenin,
projedeki işin başlamasından 31 ila 153 gün
sonra imzalandığı tespit
edilmiştir. On sözleşmeden ikisi ise proje
tamamlandıktan sonra
imzalanmıştır

Hukuken geçerli
olan bir sözleşmenin, taraflar
arasında sözleşme
koşullarının kabul
edildiğini göstermek üzere proje
işleri başlamadan
imzalanması
gereklidir.

İdari İşler Müdürü

İdarenin Yanıtı

İdarenin Yanıtı

Son Tarih

Öneri kabul edilmiştir.
Mevcut Satınalma Kontrol Listesi değiştirilerek, yerine Meclis tarafından henüz kabul edilen rehberler konulacaktır.

Kasım 2008

Kasım 2008

Kontrol Amacı 2
5. Sözleşmelerin ilgili kanun, tüzük ve Meclis’in kendi politika ve işlemlerine uygunluğu sağlanmaktadır.

Kontrol Amacı 2

3. Sözleşmelerin ilgili kanun, tüzük ve Meclis’in kendi politika ve işlemlerine uygunluğu sağlanmaktaBulgu
dır.							
Hukuk Müşavirliği, ihale
						
sürecinin uygun tamamlanıp
(Düşük Öncelik)
Bulgu

Öneri

Sorumluluk

Mali Tüzüğün bir
parçasını oluşturan
Meclis’in İhale İşlemleri
Yönetmeliği’nde mal
ve hizmet alımlarında
139,893 £, yapım
işlerinde 3,497,313 £
tutarını aşan ihalelerin
Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi’nde (OJEU)
ilan edilmesi zorunluluğundan bahsedilmemektedir.

Meclisin mal ve hizmet
alımı ile diğer işlerde eşik
değerlerin aşılması durumunda Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi’nde (OJEU) ilan
verme sorumluluğunun,
Mali Tüzük İhale İşlemleri
Yönetmeliği’nde yer alması
sağlanmalıdır. (Bölüm 4.8)

Mali İşlemler
Müdürü

Bununla beraber bu
hükme uygulamada
riayet edildiği gözlemlenmiştir.

İdarenin Yanıtı

Son Tarih

Öneri kabul edilmiştir.

Kasım 2008

2009

Son Tarih

Öneri kabul edilmiştir.
Sözleşmelerin imzlanmasından önce sözleşme
kapsamındaki işlerin başlatılmaması gerektiği
hususu personele hatırlatılacaktır.

tamamlanmadığını ve tedarikçinin yeterli sigortasının olup
olmadığını tespit etmek üzere
dosyaları gözden geçirmektedir. Ayrıca Müşavirlik sözleşmeyi hazırlayarak gerekirse
bankalardan teminat istemektedir. Bu teminat mektupları,
ihale tarafının iflası halinde
maliyetin bir kısmını yüklenici
tarafından ödenmesini sağlayan sigorta poliçeleridir.
İmzalanan sözleşmelerin
tamamı Hukuk Müşavirliğince
incelenmemektedir. Bu konuda karar verilirken sözleşmenin
tutarı (50.000 £’dan az veya
çok olmasına göre değerlendirme yapılmaktadır) ve
sözleşmelerin karmaşıklığı göz
önünde bulundurulmaktadır.

(Orta Öncelik)
Öneri

Sorumluluk

Hukuk Müşavirliğinin tüm
sözleşmelerden haberdar
edilerek ve anlaşma sağlanmadan önce sözleşme
ve diğer belgeleri gözden
geçirme fırsatı verilmelidir. Bu aynı zamanda
projeye sözleşme numarası verilmesini ve Hukuk
Müşavirliğince tutulan
sözleşme listesine projenin eklenmesini de
sağlamış olacaktır.

İdari İşler
Müdürü

İdarenin Yanıtı

Son Tarih

Öneri kabul edilmiştir.
Personel yeni sözleşmelerle ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine
bilgi vermeleri konusunda bilgilendirilecektir. Tüm sözleşmelerin bir kopyasının bundan böyle İdari İşler Birimi’da
tutulacak olması bu süreci kolaylaştıracaktır.

Kasım 2008
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Kontrol Amacı 3

Kontrol Amacı 4

6. İhale işlemleri politika, prosedürler ve ilgili diğer
mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir.

8. Sözleşmeler düzenli olarak izlenerek tedarikçilerin performans değerlendirmesi sürekli olarak yapılmaktadır. Belirlenen problemler çabuk, etkin ve
tutarlı bir şekilde düzeltilmektedir.
				

(Yüksek Öncelik)
Bulgu

Öneri

Sorumluluk

İhale dosyaları ve ihalelere
ilişkin bilgi ve belgeler
belediye içinde farklı
birimlerde ve farklı dosyalarda arşivlenmektedir.
Bu bilgilerin bir araya
getirildiği ve yönetildiği tek
bir merkez nokta bulunmamaktadır.

İhale bilgileri tek bir birim
nezdinde bulundurulmalı
ve bu birim dosyanın tekemmülünden ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığının izlenmesinden
sorumlu tutulmalıdır. Bu
birim ayrıca sözleşme
yönetiminde merkez noktası olarak hareket etmeli
ve diğer tüm birimlerle
irtibat kurmalıdır.

İdari İşler Müdürü

Bu birim tarafından
gerçekleştirilen kontrol
nüsha kontrolünü de
içermelidir. (Yapılan
değişikliklerin işlenip işlenmediği incelenmelidir)
Bu yetki ayrıca, gerekli
bilgilerin ilgili birimlere
ulaştırılmasını ve belgelerin gerçek nüshaların
muhafaza edilmesini de
içermelidir.
İdarenin Yanıtı

Son Tarih

Öneri kabul edilmiştir.
Öneride belirtildiği gibi tüm sözleşmelerin bir örneğinin
en kısa sürede İdari İşler Birimi biriminde olması sağlancaktır.

Ocak 2009

Kontrol Amacı 3
7. İhale işlemleri politika, prosedürler ve ilgili diğer
mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir.

(Orta Öncelik)
Bulgu

Öneri

Sorumluluk

Belediyede sözleşmelerle ilgili bilgi ve belgeler
farklı dosyalarda ve farklı
birimlerde ayrı ayrı muhafaza edilmektedir. Hukuk
Müşavirliği’nin sözleşme
bilgisi ve sözleşme numarasını içeren farklı bir dosyası mevcuttur. Sözleşme
numarası Hukuk Müşavirliği
dışında diğer birimlerde
kullanılmamakta ve devam eden sözleşmeler ile
ilgili olan birimler arasında
geçerli genel bir referans
bulunmamaktadır.

Tüm sözleşmelere bir
sözleşme numarası
tahsis edilmeli ve bu
numaranın Meclis’deki
tüm birimlerce kullanılması sağlanmalıdır. Bu
numara, tek bir sözleşme
listesini oluşturmadan ve
geliştirmeden sorumlu
olacak olan İdari İşler
ekibi tarafından oluşturulabilir.

İdari İşler
Müdürü
Hukuk Müşaviri

İdarenin Yanıtı

Son Tarih

Öneri kabul edilmiştir.
Tek bir sözleşme referansı kullanılması ya da mevcut
dosyalar arasında bağlantı kurulması için çalışma yapılacaktır.

Kasım 2008

Kontrol Amacı 5
9. Kamu zararına ya da itibar kaybına yol açmadan
ihale sözleşmelerinin üniter bir yapıya devredilmesini sağlamak üzere planlama çalışmaları devam etmektedir.
					

(Yüksek Öncelik)

Bulgu

Öneri

Sorumluluk

Tüm sözleşmeler içeren
genel bir liste bulunmamaktadır. Belediye içinde
sözleşmelerin izlenmesi ile
ilgili olarak belirlenmiş bir
irtibat noktası yoktur.

Belediyenin tarafı olduğu tüm sözleşmeleri içeren genel bir liste
oluşturulmalıdır. Bu
liste 2008 Mart sonu
itibariyle uygulaması
devam eden sözleşmeleri de gösterecek
şekilde düzenli olarak
güncellenmelidir.
Oluşturulacak bu
bilgi birleşme yolu ile
oluşturulacak yeni belediye için çok büyük
önem taşımaktadır.

İdari İşler Müdürü

Bulgu

Öneri

Sorumluluk

İdari İşler Birimi ve
Demokratik Hizmetler
biriminin sözleşmeleri
gözden geçirmeden,
diğer birimler tarafından sözleşmelerin
onaylanması riski
bulunmaktadır Ayrıca
bu süreç içinde mevzuta uygun hareket
edildiğini temin edecek
hiçbir kontrol yürürlükte değildir.

Tüm sözleşmelerin birim bünyesinde tutulmasını sağlamak
üzere gerekli kontroller tesis
edilmelidir. İhale işlemlerinin
belediye tarafından kabul edilen ve Mali Tüzük’te ayrıntılı
olarak açıklanan satınalma
prosedürlerine uygun bir
biçimde yürütülmesini sağlamak üzere yeterli kontroller
yürürlüğe konmalıdır.

İdari İşler
Müdürü

Not: Bu liste halen İdari
İşler Birimi tarafından
oluşturulmaktadır.

İdarenin Yanıtı

Son Tarih

İdarenin Yanıtı

Son Tarih

Öneri kabul edilmiştir.
İdari İşler Birimi tüm sözleşmelerin birim bünyesinde
bulundurulması konusunda özel gayret gösterecektir.

Ocak 2009

Öneri kabul edilmiştir.
Bu konuda çalışmalara başlanmıştır.

Kasım 2008
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Ek 1 – Denetim Çerçevesi
Denetimin Amaçları
Bu denetim yönetim tarafından sözleşmelerin izlenmesine yönelik yeterli ve etkili kontrollerin uygulanıp
uygulanmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir.
Denetim Yaklaşımı ve Metodolojisi
Denetim yaklaşımının geliştirilmesinde İç Denetim
Rehberi esas alınarak denetim kapsamındaki alanlarda risklerin ve yönetim tarafından belirlenen ve uygulanan idari kontrollerinin değerlendirilmesi yöntemi
benimsenmiştir.

Ek 2 – Görüşme Yapılan Personel ve Rapor Dağıtımı
Carole Stevens
Hukuk Müşaviri (Gayrimenkul)
Lorraine Hawkins
Kıdemli Varlık Müdürü
Mike Hasted		
Kıdemli Yeniden Yapılanma Müdürü
Wendy Gubbins
İdari İşler Müdürü
Louise Tilsed		
Mekan Planlama Müdürü
Cheryl Gillen		
Ödemeler Müdürü

Denetimde aşağıdaki aşamalar izlenmiştir:
•
•
•

Her bir alan için görev tanımları ve amaçlarının
belirlenmesi;
Sistemdeki risklerin ve kontrol amaçlarına ulaşmayı sağlayan mevcut kontrollerin belirlenmesi,
Sistemdeki kontrollerin test edilmesi ve değerlendirilmesi.

Bu aşamalar sonunda kontrol sistemlerindeki zayıflıklar ortaya konulmuş, kontrol çevresini geliştirmek için
öneriler getirilmiş, ve sistemin mevcut tasarımı ve işleyişi ile ilgili olarak genel bir görüş oluşturulmuştur.
Denetimin Kapsamı
Bu denetim çalışması izleyen alanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
•

•

•
•
•

Politika ve prosedürle yürürlüktedir ve düzenli
olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.
İhaleye davet ve teklif verme/fiyat verme işlemi
bu politika ve prosedürlere uygun olarak yürütülmektedir.
İhalenin verilmesi politika ve prosedürlere uygun
olarak yürütülmektedir.
Sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve raporlanması düzenli aralıklarla yapılmaktadır.
Sözleşmelerin yeni merkezi yapıya devrine ilişkin
planlama yapılmıştır.

2009

Rapor Dağıtımı
Raporun birer kopyası aşağıda belirtilen
yetkililere dağıtılmıştır:
Taslak Rapor:
Stuart McGregor
İdare Müdürü Asistanı
Nick Hatton		
Mali Muhasebe Müdürü
Peter Jeremiah
Hukuk İşleri Müdürü
Wendy Gubbins
İdari İşler Müdürü
Nihai Rapor:
Stuart McGregor
İdare Müdürü Asistanı
Nick Hatton		
Mali Muhasebe Müdürü
Peter Jeremiah
Hukuk İşleri Müdürü
Wendy Gubbins
İdari İşler Müdürü
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Ek 3 – KONTROL GÜVENCESİNE İLİŞKİN TANIMLAR
Mükemmel (1) “Maliyet-etkin bir kontrol sistemi,
karşılaşılan risklerle orantılı bir düzeyde uygulanmaktadır. Kontrol sistemlerinin olması gerektiği gibi çalıştığını gösterecek çok güçlü deliller mevcuttur.”
İyi (2) “Belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine
yardımcı olmak üzere tasarlanan bir kontrol sistemi
yürürlüktedir. Kontrol sistemlerinin olması gerektiği
gibi çalıştığını gösterecek güçlü deliller mevcuttur.”
Tatmin Edici (3) “Hizmet amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere tasarlanan bir kontrol sistemi yürürlüktedir ancak kontrollerin geliştirilmesi
ve iyileştirilmesi için çok sayıda fırsat bulunmaktadır.
Kontrol sistemlerinin olması gerektiği gibi çalıştığını
gösterecek bazı deliller mevcuttur.
Sınırlı (4) “Bir kontrol sistemi yürürlüktedir ancak bu
sistemin tasarımında bir veya birden fazla kilit unsur
ihmal edilmiştir. Denetçinin bu sistemin olması gerektiği gibi çalıştığına yönelik denetim kanıtı elde edememesi durumunda da sınırlı güvence verilmektedir. Bu
durumda belediyenin mali ya da mali olmayan kayıplarla karşılaşması veya hizmet amaçlarına ulaşamaması olasılığı bulunmaktadır.
Hiç biri (5) “İç kontroldeki kilit özellikler sistemde
bulunmamaktadır. Bu durumda belediyenin mali ya
da mali olmayan kayıplarla karşılaşması veya hizmet
amaçlarına ulaşamaması güçlü bir olasılıktır.
KAYNAK
http://www.northwilts.gov.uk/print/appendix_1_
to_report_7-64.pdf
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BİR İÇ DENETİM
FAALİYETİ OLARAK
ÜNİVERSİTELERİN
MAAŞ İŞLEMLERİ
DENETİMİ

ÖZET: Bu makalede, öncelikle üniversitelerin iç denetim faaliyeti kapsamında, akademik personelin
karmaşık maaş unsurları da dikkate alınarak “ maaş
işlemleri” denetiminde, bir tür rehber niteliği taşıyabilmesini ümit ettiğimiz “maaş işlemleri denetiminin
amaçları, maaş işlemlerinde denetimin yürütülmesi,
maaş işlemleri risk kontrol bilgileri, uygulanacak denetim testleri” hususları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Maaş işlemleri denetimi, denetim amaçları, denetim testleri, risk kontrol bilgileri.
I. GİRİŞ
Euripides’in güzel bir sözünü hiç aklımdan çıkarmıyorum. Der ki: “Kötü bir başlangıç, kötü bir son yaratır”.
Mali ve mali olmayan kamu kaynaklarının, kamu iç
denetçileri tarafından denetlenmeye başlanması,
devrim niteliğinde bir başlangıç olduğu, genel kabul
görmüş bir düşüncedir. İç denetçinin sahip olduğu vasıfları, öngörüsü, kendini geliştirmeye yönelik gayreti,
ve haliyle, birimine/kurumuna olan katkısı, bu katkısının üst yöneticiler ve diğer paydaşlar tarafından
değerlendirilmesi, çıktıların alınması ve uygulamaya
geçilmesi, kötü sonları da önleyecektir.
Üniversite akademik personeline mahsus ve maaş
unsurları içinde yer alan ek gösterge, geliştirme ödeneği, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği makam
tazminatı, temsil tazminatı, yapılması bazı hak edişlerin ödenek mevcut karmaşık yapının da Çalışmanın
amacı, öncelikle üniversitelerde görevli içi denetçilerin, maaş işlemleri süreç denetiminde, iç denetim çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Fatih ULUŞAN
İç Denetçi
Pamukkale Üniversitesi

2009

II. İÇ DENETİM FAALİYETİ OLARAK MAAŞ
İŞLEMLERİ DENETİMİNİN AMAÇLARININ
BELİRLENMESİ
Üniversitelerin maaş işlemlerine ilişkin denetimin
amaçlarının;
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- Üniversite Personelinin maaşlarının tam ve doğru
şekilde mevzuata uygun haliyle ödenmesine ilişkin kontrollerin değerlendirilmesi,
- Maaş ödeneklerinin etkili ekonomik ve verimli
kullanımının sağlanmasına ilişkin kontrollerin değerlendirilmesi,
- Maaş işlemleri uygulama yazılım kontrollerinin alt
düzeyde değerlendirilmesi hususları,
hedef alınarak ;
“Maaş işlemlerinin mevzuata uygunluğunun ve
maaş işlemleri sisteminin yeterliliğinin değerlendirilmesi.” amaç olarak belirlenmelidir.
III. MAAŞ İŞLEMLERİNDE DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ
Başlangıçta, üniversite maaş işlemlerinin karmaşık
bir yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde, denetimin
yürütülmesi sırasında aşağıdaki işlemleri takip etmek
karmaşıklığı da bir ölçüde ortadan kaldıracaktır.
1- Öncelikle birimlerin personel sayıları çalışma kağıdı ile tespit edilir.
2- Yılları bütçe yasaları ile birimlerin maaş işlemlerine tahsis edilen ödenek tutarları çalışma kağıtları
ile belirlenir.
3- Birimlerin belirlenen harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve maaş işlemleri ile ilgili diğer görevliler ile görüşmeler yapılır.
4- Maaş işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çalışma kağıtları ile desteklenir.
5- Denetim kontrol listesi oluşturulur.
6- Maaş işlemlerinde ne tür kontroller var tespit
edilir.
7- Maaş işlemleri iş akış süreci ve organizasyon ve
yönetim yapısı çalışma kağıdı ile tespit edilir.
8- Önceki maaş işlemleri denetimlerine ilişkin bulgular değerlendirilir.
9- Dış denetim sonucu düzenlenen rapor vs. belgelerde maaş işlemlerine ilişkin hususlar incelenir.
10- Organizasyon ve iş akış şemaları incelenir.
11- Fonksiyon ve görev tanımları incelenir.
12- Faaliyet raporları incelenir.
13- Açılış toplantısı düzenlenir.
14- Potansiyel sorunlu alanlar (risk değerlendirmesi)
tespit edilir.
15- Risk kontrol matrisi düzenlenir.
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Bireysel çalışma planı hazırlanır.
Denetim süre planı hazırlanır.
Saha çalışmasına geçilir.
Denetim testleri uygulanır.

A- Görüşmeler yapılır.
B- Önceki denetim raporları incelenir.
C- Anketler düzenlenir.
Ç- Örnekler seçilir ve incelenir.
D- Doğrulama ve yeniden hesaplama testleri yapılır.
E- Analitik inceleme yapılır.
20- Bulgular oluşturulur, öneriler geliştirilir.
21- Bulgular denetlenen birimle/birimlerle paylaşılır.
21- Taslak rapor düzenlenir ve birim/birimlere gönderilir.
22- Kapanış toplantısı düzenlenir.
23- Nihai Rapor düzenlenir ve ilgili makam ve birimlere gönderilir.
IV. MAAŞ İŞLEMLERİ RİSK KONTROL BİLGİLERİ
Tespit edilenlere ilave etmek, elbette ki mümkündür,
belirleneni kadarıyla risk kontrol bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
1- Maaş işlemlerinde birim/süreç
1- Akademik personel maaşları
2- İdari personel maaşları
3- Sürekli işçi maaşları
4- DMK 4/b li personel maaşları
5- Yabancı uyruklu personel maaşları
6- İstihdam fazlası personel maaşları
2- Maaş işlemlerinde alt süreçler
1- Maaş tahakkuk işlemleri
2- Veri girişleri güvenilirliği
3- Ödeme emri belgesi ve eki bordro düzenlenme
işlemleri
4- Maaş ödeme işlemleri
3- Maaş işlemlerinde yapısal riskler:
Maaş işlemlerinde yapısal riskleri şu başlıklar altında
toplayabiliriz.
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a- Maaş tahakkuk işlemlerinde yapısal riskler

a-Test uygulanmak üzere birimlerden istenen bilgiler

1- Personelin yeterli bilgiye sahip olmaması,
2- Maaşların süresinde ödenmemesi,
3- Maaşların eksik, yanlış ya da fazla tahakkuk ettirilmesi,
4- Maaş bordolarına gerçek dışı isim ilave edilmesi,
5- Görevden ayrılan personele maaş tahakkuk ettirilmesi,
6- Maaş kesinti unsurlarının hiç yapılmaması, eksik
yapılması, fazla yapılması,
7- Yan ödeme cetvellerinin vizesinin olmaması,

1- Maaş işlemlerinde denetlenen yıla/aya ilişkin
olarak görevden ayrılan ve göreve başlayan personelin tespiti,
2- Denetlenecek yılda emekli, istifa,ölüm vb görevden ayrılmaların tespiti,
3- Ücretsiz izne ayrılan personelin tespiti,(maaşları
devam ettirilmiş mi? , ayrıldığı tarih itibariyle fazla ödeme var mı?, kişilerden alacaklar hesabına
alınmış mı? , anapara ve faiz tahsil edilmiş mi?),
4- Denetlenecek yıl içinde hastalık izni kullanan idari personelin izin sürelerinin tespiti,( kararname
uyarınca 7 günü aşan sürelere isabet eden yan
ödeme ve tazminatlar %25 eksiğiyle ödenir),
5- Denetlenecek yıl içinde yurtiçi ve yurt dışı
geçici görev kullanan akademik personelin
tespiti,(geliştirme ödenekleri mevzuatta yer alan
süreler itibariyle kesişmiş mi?),
6- 2547 sayılı yasanın 35 maddeye göre görevlendirilen akademik personelin tespiti(maaş ödenmiş mi?),
7- Profesörlük ve doçentlik kadrolarına atanan
akademik personelin atanma (göreve başlama)
tarihlerinin tespiti,( bu çalışma kağıdı ile 4 yılını
tamamlayan profesörlere verilecek ek gösterge ,
3 yılını tamamlayan profesörlere ve müktesep itibariyle birinci dereceli doçente verilecek makam
tazminatı kontrol edilir.),
8- Döner sermaye katkı payı alan akademik ve idari personelin tespiti,(bu çalışma kağıdı ile döner
sermaye katkı payı alan akademik personele aynı
zamanda ek ödeme verilip verilmediği, gelir vergisi üst dilime geçilip geçilmediği kontrol edilir),
9- Aile yardımı alan personelin eşlerinin TC kimlik
numaralı tespit edilerek eşlerinin sigortalı ya da
bağkurlu çalışıp çalışmadığı tespit edilir(ssk gov
tr’den sorgulama yapılarak,),
10- Unvan değişikliği olan personel tespit edilir,(bu
çalışma kağıdı ile geliştirme ödeneği fazla verilmiş mi?)
11- İdari görevle görevlendirilen akademik personel
tespit edilir(bu çalışma kağıdı ile idari görev ödenekleri kontrol edilir),
12- Yabancı dil tazminatı alan personel tespit edilerek belgeleri mevzuatta öngörülen 5 yıllık süre ile
kontrolü yapılır,

b- Veri girişleri güvenliğinde yapısal riskler
12345-

Veri girişi yapan personelin bilgisizliği,
Veri girişi yapan personelin yetkisiz olması,
Maaş programının güvenilir olmaması,
Maaş alan personelin bilgilerinin güncellenmemesi,
Hakediş ve kesinti unsurları verilerinin yanlış girilmesi,
6- Verilerin yedeklemelerinin yapılmaması,
c- Ödeme emri ve eki belgelerin düzenlemesinde
ortaya çıkan riskler
1- Ödeme emri eki belgelerinin eksik olması
2- Ödeme emri belgesine zorunlu olmayan belge eklenmesi
3- Ödeme emri ve eki belgelerde maddi hata olması
4- Hak sahipleri ile ilgili hataların olması
d- Maaş ödenme işlemlerinde ortaya
çıkabilecek riskler
1- Maaşların süresinde ödenmemesi
2- Gerçek hak ediş sahibine değil de başka birisine
ödeme yapılması
3- Banka havuz hesabında, aktarmalardan sonra kalan paraların geri muhasebe banka hesabına yatırılmaması,
V. MAAŞ İŞLEMLERİ DENETİMİNDE UYGULANACAK
DENETİM TESTLERİ
Üniversitelerin maaş işlemlerine ilişkin süreç denetiminde asgari uygulanabilecek denetim testleri aşağıda verilmiştir.
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13- Kısmi statüde görev yapan akademik personel
tespit edilir( bu çalışma kağıdı ile bazı hakediş unsurlarının ½ şeklinde verilip verilmediği kontrol
edilir),
14- Mevcut maaş programında maaş işlemlerinin
veri girişlerini yapan personel ile yetkileri tespit
edilir,
15- İdari personelin yan ödeme ve tazminatları vizeli
cetveller ile karşılaştırılır,
16- 2547 sayılı yasanın 33 ve 38 madde uyarınca geçici görevlendirilenler tespit edilir,
17- Seçilen personel itibariyle maaş işlemleri hakediş
ve kesinti unsurları tamamen yeniden hesaplanır
ve çalışma kağıdı ile belgelendirilir.

4- İdari personelin zam ve tazminatlarının ödenmesinde hastalık izin süreleri dikkate alınmış mı?
5- Tübitak teşvik ikramiyesi alan akademik personelin görev tazminatlarından mahsup yapılmış mı?
6- Kısmi statüde görevli akademik personelin aylıkları mevzuata uygun verilmiş mi?(Makam, görev
ve temsil tazminatları ½ oranında verilmiş mi?)
7- Akademik personel ek göstergeleri doğru verilmiş mi?
8- Üniversite personelinin ek göstergeleri itibariyle
hesaplanacak emekli kesenekleri doğru verilmiş
mi? kesilmiş mi?

Belirlenen kriterler, iç denetçilerin öngörüleri de dikkate alınarak teste tabi tutulur.

9- Akademik personel geliştirme ödenekleri peşin
olarak mı verilmiş? Derece ve unvan değişikleri
ve göreve başlama ve ayrılmalarda mevzuata uygun olarak verilmiş mi?

b- Uygulanacak denetim testleri

10- İdari görev ödenekleri mevzuatta tanımlanan unvanlara verilmiş mi?

1- Ek ödeme alan akademik personelin görev tazminatlarından mahsuplar yapılmış mı?
2- Yabancı dil tazminatında 5 yıllık süreler dikkate
alınmış mı?
3- Akademik personelin geliştirme ödeneklerinin fiilen çalıştığı sürelere ilişkin olarak ödenmesinde,
a) Yıllık izin süresince,
b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan
mazeret izni süresince,
c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve
6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak,
bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir
takvim yılı içinde 30 günü geçemez),
d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici
görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne
kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca
ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi,
her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde
30 günü geçemez),
fiilen çalışma şartı aranmaz. Bu hususlara dikkat
edilmiş mi?
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11- Özel sigorta indirimleri doğru olarak hesaplanmış
ve gelir vergisinden doğru olarak mahsup edilmiş
mi?
12- Ücretsiz izne ayrılan personele fazla maaş ödenmiş mi?
13- Üniversite ödeneği mevzuatına uygun olarak verilmiş mi?
14- Sakatlık indiriminden faydalanan var mı? Gelir
vergileri doğru hesaplanmış mı?
15- Aylığında icra veya nafaka kesintisi olan var mı?
Doğru kesilmiş mi?
16- Lojmanda kalan var mı?Lojman kesintileri doğru
hesaplanmış mı?
17- Eczane ilaç kesintileri doğru hesaplanmış ve doğru kesilmiş mi?
18- Aile ve çocuk yardımında mevzuata uyulmuş
mu?
19- İdari personel zam ve tazminatları vizeli cetvellere uygun olarak mı verilmiş?
20- Kıdem aylıkları doğru verilmiş mi?
21- Sayıştay tarafından sorgu tutanağına alınan ya da
zimmet çıkarılan maaş işlemleri var mı?
22- Asgari geçim indirimleri mevzuata uygun verilmiş
mi?
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23- Yabancı uyruklu akademik personelin çalışmalarına ilişkin sözleşme ve Maliye Bakanlığı vizesi var
mı?
24- Döner sermaye katkı payı alan akademik ve idari
personelin ek ödemeleri
mahsup edilmiş mi?
25- Döner sermaye katı payı mahsupları biten özel
bütçe personelinin kalan ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmiş mi?
26- 4/b li sözleşmeli personelin Maliye Bakanlığı vizeleri var mı?
27- Geliştirme ödeneği;
a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre
lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere,
b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre
görevlendirilenlere,
c) Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumlan dışında görevlendirilenlere,
d)Kısmi statüde çalışanlara, ödenmiş mi?
Birimlerden alınan cevaplar ışığında uygulanan denetim testleri, iç denetçi tarafından değerlendirilerek,
bulgular oluşturulur ve standartlara uygun haliyle denetim tamamlanır.
VI. SONUÇ
Maaş işlemlerinin çok girdili ve karmaşık ücret sistemine sahip ve çok paydaşlı olması, kamuya, bütçelerle tahsis edilen kaynaklardan, personel harcamalarının oranının yüksek olması dikkate alındığında,
bu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilip edilmediği ve kullanılıp kullanılmadığının,
maaş işlemlerinin tahakkuk safhasından ödeme safhasına kadar, kontrol ortamının kurulup kurulmadığının tespiti, önem arz etmektedir. Maaş işlemlerinde,
mevzuata aykırı, yersiz, fazla ve eksik ödemeler, tespiti, sorumluların belirlenmesi, geri tahsil süreci ve,
kamu idarelerinin hatalı eylem tesis etmeleri nedeniyle, idare ve üst mahkemeler nezdinde kurum aleyhine sonuçlanan kararları da düşünüldüğün de maaş
işlemlerinin iç denetiminin eksiksiz yapılması gerekmektedir.
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“ Maaş işlemlerinin çok girdili ve karmaşık
ücret sistemine sahip ve çok paydaşlı
olması, kamuya, bütçelerle tahsis edilen
kaynaklardan, personel harcamalarının
oranının yüksek olması dikkate alındığında,
bu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde elde edilip edilmediği ve kullanılıp
kullanılmadığının, maaş işlemlerinin
tahakkuk safhasından ödeme safhasına
kadar, kontrol ortamının
kurulup kurulmadığının tespiti,
önem arz etmektedir. ”
Bu çalışmanın, üniversitelerde bulunan iç denetçilerin, maaş işlemleri sürecinin iç denetiminde izleyebilecekleri bir yol haritası olabileceği düşünülmüştür.
KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.

657-DMK.
2547-Yükseköğretim Kanunu.
2914-Yükseköğretim Personel Kanunu.
2005/8681 sayılı Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair
Karar(BKK).
5. 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zamve Tazminatlara İlişkin Karar(BKK).
6. 193- Gelir Vergisi Kanunu.
7. Asgari geçim indirimi Gelir Vergisi Genel tebliği 8.375
sayılı KHK.
9. 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar.
10. 2008/13694 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar.
11. 570 sayılı KHK.
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BİLGİ SİSTEMLERİ
DENETÇİLİĞİ
SERTİFİKASI

Kısa Tarihçe
Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçiliği (Certified Information Systems Auditor - CISA) sertifika programı ilk
olarak 1978 yılında EDP Auditors Foundation1 tarafından başlatılmıştır. Bu programın başlatılmasında en
önemli etken bilgi sistemlerinin kendine özgü hususiyetleri nedeniyle denetçiler arasında bu sistemlerin
denetimine yönelik ayrı bir sertifikasyonun gerekli
olduğu düşüncesi olmuştur. İlk Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçiliği sınavı 1981 yılında iki dilde gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle 60.000’i aşkın denetçinin
bu sertifikayı almış bulunmaktadır. Günümüzde denetçilere yönelik olarak bilgi sistemlerinin denetimi,
kontrolü ve güvenliği alanlarında önemli bir standardı
sağladığı dünya çapında yaygın bir şekilde kabul edilmektedir. CISA sertifikası sağlamış olduğu prestijin
yanı sıra CISA sertifikalı bir denetçi yaklaşık olarak yılda 10.000-15.000 ABD Doları arasında normal bir iç
denetçiden daha fazla gelir elde etmektedir.
Proviti firması tarafından 450 iç denetim birimi yöneticisi tarafından yapılan İç Denetçi Yetenekleri ve İhtiyaçları Araştırması sonucunda; iç denetçilerin “bilişim
teknolojileri” konusunda iç denetçilerin en az tecrübe
ve yeteneğe sahip oldukları ve bu nedenle kendilerini
en fazla geliştirmesi gerekli alan olduğu anlaşılmıştır.
Ayrıca bilişim teknolojilerinin sürekli değişen bir yapısı olması nedeniyle elde edilen bilgi ve tecrübelerin
de sürekli korunması gerektiği vurgulanmıştır.
Sertifika İçin Aranan Şartlar

CISA sertifikası alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:
Hasan ERKEN, CISA
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
Said Vakkas BOZKURT
Hazine Kontrolörü
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1) CISA sınavında başarılı olmak
2) Bilgi sistemleri denetçiliği tecrübesine sahip
olmak
1 Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
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3) Meslek ahlak kurallarına bağlı kalmak
4) Sürekli mesleki eğitim politikasına uymak
5) Bilgi sistemleri denetim standartlarına uymak

denle özellikle bu bölümde anlaşılmayan konuların
ek materyallerle desteklenmesi sınavdaki başarıyı
arttırmaktadır.

CISA Sınavı

Sınava İlişkin Materyaller

Yukarıdaki beş şarttan ilki ve en önemlisi CISA sınavında başarılı olmaktır. Bu sınav Haziran ve Aralık
aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Sınav başvurusu online olarak http://www.isaca.org/
examreg adresinden yapılmaktadır. Başvuru ücreti
Information Systems Audit and Control Association
(ISACA) üyesi olmayanlar için 525,- ABD Dolarıdır.
(ISACA’ya üye olduktan sonra sınava başvuru yapmak
toplam maliyeti çok değiştirmemekle birlikte internet
üzerinden oldukça fazla kaynağa erişim imkânı sağlaması ve düzenli olarak IS Control dergisinin gönderilmesi nedeniyle daha avantajlı olmaktadır.) Sınav yeri
ve zamanına ilişkin bilgiler hem normal posta hem de
e-posta aracılığıyla gönderilmektedir.

Doğrudan sınava yönelik Türkçe herhangi bir kaynak
bulunmamaktadır. Sınava yönelik temel kaynaklar
şunlardır:

Sınav 200 adet test sorusu içermekte olup bu soruların 4 saat sürelik bir oturum içerisinde cevaplandırılması istenmektedir. Sınav Türkiye’de İngilizce olarak
İstanbul’da yapılmaktadır. Bu sınavın amacı adayların
bilgi sistemleri denetimi kapsamında yer alan 6 ana
konuya ilişkin teorik ve pratik bilgilerini test etmektir.
Bu ana konular ve ağırlıkları şunlardır:

Bunların dışında CISA sınavının içeriğini oluşturan 6
ana konuyu ele alan oldukça fazla sayıda kitap bulunmaktadır.

1)
2)
3)
4)

Bilgi Sistemleri Denetimi Süreci (%10)
Bilgi Teknolojileri Yönetimi (%15)
Sistem ve Altyapı Yaşam Döngüsü (%16)
Bilgi Teknolojileri Hizmet Sunumu ve Destek
(%14)
5) Bilgi Varlıklarının Korunması (%31)
6) İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma (%14)
Bu sınavın ana konusunu bilgi teknolojileri oluşturması nedeniyle sınava girecek adayların bu alanda
yeterli seviye de bilgi sahibi olması beklenmektedir.
Özellikle BT altyapısı, donanımlar, işletim sistemleri,
yazılım geliştirme, ağ yapıları, veri tabanı yönetimi,
bilgi güvenliği gibi alanlarda temel kavram ve konuları özümsemiş olması sınavdaki başarısını doğrudan
etkilemektedir. Yukarıdan da anlaşılacağı üzere sınavın en önemli bölümü bilgi varlıkların korunması bölümüdür. Ayrıca özellikle teknik bölümlerden mezun
olmayanların en çok zorlandıkları bölümdür. Bu ne-
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CISA Review Manual 2008
Certified Informations Systems Auditor Study
Guide
Exam Cram 2 – CISA
Exam Prep – CISA
The CISA Prep Guide
CBT Nuggets CISA Certification Package
CISA Review Questions, Answers & Explanations
Manual 2009
CISA Practice Question Database v8

CISA sınavına yönelik en önemli kaynak CISA Review
Manual’dir. CISA Review Manual (CRM), yukarıda
değinilen 6 ana konunun her biri için çeşitli görevler
(tasks) ve bilgi açıklamaları (knowledge statement)
belirlemiştir.
Görevler denetçiye denetiminde yapması gerekli olduğu faaliyeti ve amacını belirlerken bilgi açıklamaları
bu görevin yerine getirilebilmesi için denetçinin bilgi
sahibi olması gerektiği konuları işaret etmektedir.
Bu ana çerçeve içerisinde her bir konu ele alınmaktadır. Ancak CRM’nin asıl amacının bu konuları denetçi
perspektifinde değerlendirmek olduğu ve BT konularına ilişkin teknik kavramları öğretmek olmadığı unutulmamalıdır. Sınava girecek kişilerin eksiklik hissettiği
CRM’den anlayamadığı konuları mutlaka destekleyici
materyallerden araştırıp öğrenmesi gerekmektedir.
Bu anlamda internet üzerinden oldukça fazla kaynak
bulabilirsiniz. Ancak konuların ne kadar derinlikte
öğrenilmesi gerektiği sürekli akılda tutulmalıdır. Aksi
halde enerjinizin çoğunu ayrıntılarda kaybetmeniz
söz konusudur. Bu doğrultuda özellikle www.hows-
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tuffworks.com sitesinde yer alan içerikler çoğu konu
için yeterli olmaktadır.
Sınava Yönelik Öneriler
-

-

-

-

-

-

-

-

CISA sınavına girme kararını mümkün olduğunca
erken vermek çok önemlidir. Bu karar ücretinin
hem daha düşük sınav ücreti ödemeyi sağladığı
gibi sınava hazırlanmak için daha uzun bir süre
ayırmanız mümkün olacaktır.
ISACA web sitesinde bulunan “CISA Exam Bulletin of Information” ve Candidates guide to CISA
exam” dokümanları incelenmelidir. (http://www.
isaca.org/cisa)
CISA Review Manual temel doküman olarak kabul edilmeli, çok iyi çalışılmalı ve gerektiğinde
daha ayrıntılı ve belirli bir konuya özgü diğer materyaller ile desteklenmelidir.
Sınava hazırlık açısından CISA Review Questions,
Answers & Explanations Manual 2009 ve CISA
Practice Question Database v8’den örnek soruların çözülmesi oldukça faydalı olacaktır.
Soruların belirli bir teknoloji veya platforma özgü
olarak gelmediği hatırda tutulmalıdır.
COBIT v. 4.1, ISO 27001 ve ITIL v.3 dokümanlarının okunması faydalı olacaktır.
BT konularının çok geniş bir alanı içermesi nedeniyle sınava yönelik öncelikli konularınız çok iyi
belirlenmeli ve zaman planına bağlanmalıdır.
Sınav soruları arasında salt bilgiye dayalı sorular
olduğu gibi belirli bir değerlendirme yapılmasını
gerektiren sorular da bulunmaktadır. Birçok soruda “en yakın cevap hangisi”, “en doğru hangisi”
gibi ifadeler yer aldığından bu soruları çözebilmek için konuların özümsenmiş olması gerekmektedir.
Soruların basit olmasına özen gösterildiği unutulmamalıdır. Adayı yanıltmaya, dikkatini ölçmeye
veya gizli bir ifadeyi fark etmesine yönelik sorular
bulunmamaktadır.
Sınav 200 sorudan oluşmaktadır ve Türkiye’de İngilizce olarak İstanbul’da yapılmaktadır. Sorular,
yukarıda belirtilmiş olan konu başlıkları itibariyle
sınav kitapçığında yer almamaktadır. Sınav soruları gelişigüzel dağıtılmış bulunmaktadır. Sınav
tek bir 4 saat
Sınav sonuçları 200 – 800 puan arasında değerlendirilmektedir. Sınavda başarılı olabilmek için
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en az 450 puan alınması gerekmektedir. Bu puan
için gerekli olan doğru sayısı CISA Sertikasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Sınav yerinin fiziki imkânlarının yetersiz olabileceği durumuna hazırlıklı olarak gelinmesinde fayda var. Genellikle kolçaklı sıralar ile karşılaşılması
muhtemeldir.
Yanlışların doğruları götürmesi gibi bir durum
olmadığından doğru olduğuna inanılan en yakın
seçenek mutlaka işaretlenmelidir.
Sınava giderken başvuru yazısı, kimlik kartı, kurşun kalem ve silgi mutlaka adayın yanında olmalıdır.

Sınav Sonrasında Yapılması Gerekenler
Sınavda başarılı olan adaylardan sertifika başvuru
belgesini doldurması istenmektedir. Bu belgede denetim tecrübenize ve eğitim durumunuza ilişkin bilgiler istenmektedir. CISA sertifikası alabilmek için en
az 5 yıllık bilgi teknolojileri denetim tecrübesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak sertifika başvuru belgesinde CISA Review Manuel’de belirtilmiş olan her
bir görevde çalışıp çalışmadığı işaretlenmektedir. Sınavda başarılı olan adayların geçmiş tecrübesi yoksa
sınav sonrasındaki 10 yıl içerisinde bu tecrübe şartını
yerine getirmesi halinde ilgili adaya sertifika verilebilmektedir. Belirli alanlarda yapılan lisans eğitimi,
denetim ve akademik çalışmalar bu beş yıl içerisinde
değerlendirilebilmektedir.
Sertifika başvuru belgesinin belli kısımları birim başkanı / işveren tarafından doldurulmaktadır. Burada
söz konusu tecrübeye sahip olduğunuza yönelik teyit
yapılmaktadır. Bu belgede ayrıca meslek ahlak kurallarına ve denetim standartlarına uygun görev yapacağınıza dair beyan verilmektedir.
Bu başvuru formuyla birlikte tecrübe bilgilerini destekleyici belgeler ISACA’ya gönderilmektedir. CISA
Sertifikasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmeniz halinde CISA sertifikası ilgiliye gönderilmektedir.
Sertifika Sonrası Yapılması Gerekenler
Sertifika verildikten sonra sertifikanın güncel tutulabilmesi için 3 yılda 120 sürekli eğitim puanı top-
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lanması gerekmektedir. Bu puanlar katılım sağlanan
eğitim ve konferanslardan elde edilebildiği gibi ISACA
tarafından yürütülen çeşitli proje, çalıştay vb. faaliyetlere katılmak suretiyle de toplanabilmektedir. Sürekli eğitim puanı alma zorunluluğu sertifikanın alındığı yıl için geçerli değildir. Örneğin 2006 Haziranında
alınmış bir sertifika için 2007, 2008 ve 2009 yılları için
120 puanı toplamanız gerekmektedir. Bu şekilde 3’er
yıllık periyotlar halinde devam etmektedir.
Sertifikanın güncel tutulması için gerekli diğer bir
şartta yıllık olarak 40,- ABD Doları tutarındaki sertifika ücretini ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca ISACA
üyeliğinizin de devam etmesi için 130,- ABD Doları
üyelik ücretini de ödemeniz gerekmektedir.

üstlenilmesini teşvik eden bir sistemin kamu sektörü
açısından bulunmadığı da dikkate alındığında yakın
dönemde BT denetçi açığının kapanmasının mümkün
olmadığı aşikârdır.
KAYNAKLAR
1.
2.

A. Rafeq, Shirish S. Deshpande, “Effective Approach
and Practical Tips For CISA Exam”.
“IT Audit Skills Found Lacking”, Internal Auditor June
2007.

“ Gerek dünyada gerekse ülkemizde
denetim alanında eksikliği önemli
bir şekilde hissedilen BT denetçiliği
konusunda denetim elemanlarının
kendilerini geliştirmeleri büyük önem
arz etmektedir. Bu açıdan temel bilgi
ve tecrübe seviyesinin bulunduğunu
tescil anlamına gelen Bilgi Sistemleri
Denetçiliği Sertifikasının alınmasının
bu alandaki eksikliğin doldurulması
açısından önemli bir başlangıç noktası
olduğu rahatlıkla söylenebilir. ”
Sonuç
Gerek dünyada gerekse ülkemizde denetim alanında
eksikliği önemli bir şekilde hissedilen BT denetçiliği
konusunda denetim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan temel bilgi ve tecrübe seviyesinin bulunduğunu tescil
anlamına gelen Bilgi Sistemleri Denetçiliği Sertifikasının alınmasının bu alandaki eksikliğin doldurulması
açısından önemli bir başlangıç noktası olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak bu sınava girecek meslektaşlarımızın hem sınavın özellikle teknik bölümlerden
mezun olmamış kişiler için bir ölçüde zor olduğunu
hem de ciddi bir maliyetinin olduğunu baştan bilmeleri yerinde olacaktır. Henüz bu zorluk ve maliyetlerin
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İÇ DENETİMDE
KALİTE GÜVENCE
VE GELİŞTİRME
PROGRAMI

ÖZET: İç denetim birimleri kurumlarının faaliyetlerini geliştirme ve onlara değer katma görevini yerine
getirirken, bir taraftan da kendi faaliyetlerinin etkinliğini sürekli olarak gözlemelidir. “Kalite Güvence ve
Geliştirme Programı”nın oluşturulması ve uygulaması
ile iç denetim faaliyetlerinde etkinliğin ve standartlara uyumun güvencesi sağlanmaktadır. İç denetimin
geçerli standartları gereği yerine getirilmesi gereken
bu program kapsamında yer alan iç denetim birimlerinin öz değerlendirmesi ehil iç denetçiler tarafından
yapılması ve sonuçlarının iç denetim birimlerine bildirilmesi, birim başkanlıklarınca da üst yöneticilere
raporlanması gerekir. İç denetim birimlerine amaç ve
hedeflerini, faaliyetlerini sürekli olarak gözden geçirme suretiyle belli bir olgunluğa erişme imkânı sunan
öz değerlendirmelerin, ifa edilmesi gereken bir gereklilikten ziyade iç denetim birimlerinin misyonlarını
yerine getirme ve beklentileri karşılayabilme niyet ve
kapasitelerini canlı tutma ve geliştirme vasıtası olarak
görülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı, öz değerlendirme, iç değerlendirme, iç denetim performansı, iç denetim performans göstergeleri.
1. GİRİŞ

Mustafa AKÇIL
İç Denetim Birimi Başkanı
Gümrük Müsteşarlığı
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İç denetim birimleri kurumlarının faaliyetlerini geliştirme ve onlara değer katma görevini yerine getirirken, bir taraftan da kendi faaliyetlerinin etkinliğini
sürekli olarak gözlemelidir. 1300 - “Kalite Güvence ve
Geliştirme Programı” başlıklı uluslararası iç denetim
standardı iç denetim birimlerinin, iç denetim faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli
gözleyen bir kalite güvence ve geliştirme programının hazırlanması ve sürdürülmesini içermektedir. Bu
program kapsamında, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmeleri ve iç gözlem faaliyetleri yapılmalıdır.
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Faaliyetlerini ehil ve bağımsız denetçilerin denetimine açma gerekliliği iç denetimin belirgin özelliklerinden birisini oluşturmaktadır. Öyle ki, genellikle beş
yılda bir yapılacak bu değerlendirme neticesinde gerekli güvence alınmadan, iç denetim birimleri denetimlerinde “uluslar arası standartlara göre yapılmıştır” ibaresini kullanamamaktadırlar. Faaliyetlerinin
uluslar arası standartlara göre yapıldığı güvencesini
elde etme iç denetim birimlerinin asıl hedefi olması
gerekmekle birlikte; yine, “Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” kapsamında yapılacak dönemsel iç değerlendirmeler, bu birimlerin etkinliklerinde yüksek
bir performansa ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu
çerçevede, iç denetim birimlerini dış denetime hazırlama ve öz değerlendirme yapma konusunda önemli
bir aşama olan iç denetimde performans kriterleri ele
alınacaktır.
2. ÖZ DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN İÇ DENETİM STANDARTLARI
Uluslararası standartlara paralel olarak hazırlanan
“1311 – İç Değerlendirmeler” başlıklı Kamu İç Denetim Standardında İç değerlendirmeler;
“- İç denetim performansının devamlı gözden geçirilmesini,
- Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme)
yoluyla veya idare içinde, iç denetim uygulamaları
ve standartlarını bilen kişilerce yapılan dönemsel
gözden geçirmeleri,
kapsamalıdır.
İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetine
ilişkin, dönemsel olarak gerçekleştirilecek, idare içi
kalite incelemelerine yönelik ilkeler belirlemelidir.
İdare içi incelemeler, iç denetim faaliyetinin ve gözetiminin; kalitesini, standartlara ve iç denetim biriminin denetim rehberlerine uygunluğunu, idareye ilave
değer katma yöntemini ve performans göstergelerine
ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmelidir.
İç denetim birimi yöneticisi, kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan iç değerlendir-
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me sonuçlarını yıllık faaliyet raporunda göstermeli ve
en az yılda bir kez üst yönetime bilgi sunmalıdır.”
şeklinde düzenlenmiştir.
Görüleceği üzere, burada “iç denetim performansı”
kavramı öne çıkmaktadır. Denetim performansının en
önemli göstergesi ise, iç denetim faaliyetleri ile idarelere ilave değer katılmasıdır. Bunun yanında, denetimin planlanması, uygulanması ve sonuçların raporlanmasında standartlara uyulmalıdır.
IIA Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları esas alınarak “Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı”nın kapsamına bakıldığında;
Standart 1311-1 uygulama önerisinde iç değerlendirmeler devamlı iç değerlendirmeler, dönemsel iç değerlendirmeler ve sonuçların duyurulması başlıkları
altında değerlendirilmiştir.
Devamlı İç Değerlendirmeler
Devamlı iç değerlendirme çalışmaları iç denetim faaliyetini yönetmekte kullanılan mutat uygulama ve politikaların standartlara uygunluğunun sağlanmasıdır.
Bu değerlendirme;
- “Görevin Gözetimi ve Kontrolü”,
- İç denetim faaliyetlerinin her aşamasının metodolojiye uygun olarak gerçekleşmesinin kontrolünü
sağlayan “Kontrol Listeleri”,
- Denetlenen ve katılımcılardan alınan geri bildirimler,
- Çalışma kâğıtlarının ilgili denetimde yer almayan
denetçiler tarafından gözden geçirilmesi,
- Performans göstergelerinin gerçekleşme oranları,
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
Dönemsel İç Değerlendirmeler
Dönemsel iç değerlendirmeler belli bir amaca yönelik
olarak yapılan rutin dışı gözden geçirmeler ve uyum
testlerini ifade etmektedir. Böylece, iç denetim faaliyetlerinin iç denetim mevzuatı, standartlar ve etik ku-
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ralları çerçevesinde gerçekleşmesi ve ilgili tarafların
ihtiyaçlarına cevap verme kabiliyetinin yükseltilmesi
güvence altına alınmak istenilmektedir.
Anılan standartlar dönemsel iç değerlendirmelerin
kimin tarafından ve nasıl yapılması gerektiği yönünde
bir çerçeve çizmektedir. Buna göre, değerlendirmeler
birimde yer alan denetçiler, kurum içinde başka konu
ve alanlarda görevli olan uluslararası iç denetçiler
(CIA) veya diğer ehil denetçiler tarafından yapılabilir.
Yine bu değerlendirme, iç denetim faaliyetleri uygulamalarının ve performans ölçümlerinin iç denetim
mesleğiyle ilgili en iyi uygulanmalarla karşılaştırılıp
değerlendirilmesine dayanan kıyaslama çalışmasını
içerebilir.
İç Denetim Faaliyetinin Gözden Geçirilmesinin
Desteklenmesi
1311-2 IIA Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama
Önerisinde iç denetim faaliyetinin gözden geçirilmesinin desteklenmesi için bazı ölçülerin tesis edilmesi
tavsiye edilmektedir. Kalite programının en önemli
öğesini IIA standartlarına uyum oluşturmaktadır. Bunun için iç denetim birimleri tarafından denetim faaliyet performans ölçüleri geliştirilmelidir.
Bu konuda;
-

İç denetim süreçleri,
İç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin
geliştirilmesine katkı seviyesi,
Ana hedeflere ve belirlenen amaçlara ulaşma
oranı,
İç denetimim yetkinliği, yenilik,
Uygulanan denetim önerilerinin yüzdesi,
Personel verimliliği,
Denetim sürecinin maliyet etkinliğinin artışı,
Süreç gelişimlerinde faaliyet plan sayısında artış,
Uygun görev planı ve yönetimi,
Hak sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasındaki
etkinlik,
Yönetimin iç denetimden beklentileri ve yönetim
isteklerinin sayısı,
Denetim hakkında şikâyetlerin sayısı,

iç denetim faaliyetinin gözden geçirilmesinin desteklenmesi için kullanılabilecek elverişli ölçülerdir. Şüphesiz bu ölçüleri artırmak mümkündür.
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Raporlama
Anılan uluslar arası standart gereği, iç denetim birimleri iç değerlendirme sonuçlarının rapor edilmesi
amacıyla, gerekli güvenilirlik ve nesnelliği sağlayan
bir yapı oluşturmalı, değerlendirme sonuçları iç denetim yöneticilerine bildirilmeli, bu çalışma sonuçları
da yılda en az bir kere gerekli eylem planı ile birlikte
ilgili mercilere raporlanmalıdır.
3. BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Gümrük Müsteşarlığı İç Denetim Birimi olarak, 2008
yılındaki yaklaşık 8 aylık iç denetim faaliyetleri yukarıdaki ölçüler baz alınarak bir iç değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
Gümrük Müsteşarlığı’nda diğer birimlerde görev yapan uluslar arası iç denetçi sertifikası sahibi bir denetçi bulunmaması, Birimimizde görevli denetçilerin de
denetim faaliyetleri göz önüne alınarak, 2008 yılı için,
bu değerlendirme başkan tarafından ifa edilmiştir.
Değerlendirmenin esas noktaları şu şekildedir:
a) Başkanlığın bağlı olduğu makam yönüyle;
Bu başlıkta, Başkanlığın Bakanlık Makamı onayı ile ihdas edildiği, bir denetçinin başkan olarak görevlendirildiği, Başkanlığın doğrudan Müsteşara bağlı bulunduğu ve iç denetim raporlarının doğrudan Müsteşara
sunulduğu belirtilerek, bu yapının ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğu değerlendirilmiştir.
İç denetimin bağlı olduğu merci ile iç denetim faaliyetlerinin bağımsız bir şekilde ifa edilmesi arasında
yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda ideal yapı,
iç denetim birimlerinin denetim komitesine bağlı olmasıdır. Türkiye kamu yönetim yapısında böyle bir
mekanizma olmamasından dolayı, idari yapıda en üst
düzeydeki yöneticiye bağlı olmak standartlara aykırı
bulunmamaktadır.
Yine, bir kurumda iç denetim faaliyetinin amacı,
kapsamı, denetim metotları, raporlama ilkeleri gibi
hususların üst yönetici tarafından imzalanan bir düzenleme ile ortaya konulması önem arz etmektedir.

2009

UYGULAMA ÖRNEĞİ

Uluslar arası uygulamada kurum yetkilisi ve denetçiler tarafından imzalanan belge bir nevi sözleşme
hükmünde olmaktadır. Ülkemizde, kamu iç denetimin yasal bir düzenlemeye konu olması, Bakanlar
Kurulu gibi yüksek bir organ tarafından imzalanan bir
yönetmeliği bulunması iç denetime oldukça güçlü bir
ortam sağlamaktadır. Bunun yanında, her kurumun
ayrıca bir yönerge imzalaması iç denetimin yapısını
güçlendirmektedir.
b) İç denetim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, kamu iç
denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygunluğu yönüyle;
Bu başlıkta, performans standartları temel alınarak,
büyük ölçüde iç denetim süreçlerinin bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu şekilde, faaliyetlerin iç denetim
metodolijisine uygun olup olmadığının gözden geçirilmesi, elde edilen sonuçların bir sonraki dönemde
dikkate alınarak, daha standartlara uygun, daha etkin
bir iç denetim faaliyetine ulaşılması hedefi güdülmüştür. Değerlendirme esas itibariyle;
İç denetimin planlanması çalışmalarında, gümrük iş
ve işlem süreçlerine ilişkin önem düzeyi yüksek riskli
alanların belirlenmesinin esas alındığı,
Birimimizce, “Gümrük Müsteşarlığı Denetim Evreni”
tanımlamasının yapılmasını müteakip, Denetim Evreninin, birim, faaliyet, süreç, proje esası üzerinden değerlendirilmesi suretiyle idare faaliyetlerinin denetlenebilir bölümlere ayrılmasıyla 28 denetim alanının
Müsteşarlığımızın temel iç denetim alanları olarak
belirlendiği,
Denetim alanları üzerinde, mevcut kontroller ve
tedbirler dışarıda tutulduğunda kamu idarelerinin
mevcut yapısından veya faaliyetin doğasından kaynaklanan yapısal riskler değerlendirilmek suretiyle
Müsteşarlığımızın yapısal risk düzeylerini belirleme
çalışmalarının yapıldığı,
Başkanlığımızca, Müsteşarlığımız faaliyetlerine etki
eden altı risk kriterinın tanımlandığı, bu kriterlerin,
Faaliyetlerin Karmaşıklığı/Personel Durumu (karmaşık faaliyetler ve personelin nicelik ve niteliğinin
istenilen düzeyde olmaması idarenin faaliyet riskini
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artırır), Kontrol Ortamı/Bölgesel Yapı (organizasyon
yapısı, etik değerler, ana politikalar, yönetim tarzı,
yazılı prosedürler gibi unsurlar kontrol ortamını oluşturur ve kontrol ortamının zayıflığı oranında yapısal
riskler artmaktadır), Yolsuzluk Riski, İmaj/İtibar Riski,
Bilgi Teknolojileri Sisteminin Yapısı ve Yapısal, İşlevsel
ve Teknik Değişiklikler şeklinde olduğu,
Denetim alanlarına yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan sonra, denetim alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu değerlendirilmek suretiyle yapısal risk düzeylerinin kümülatif yönteme göre
belirlendiği,
Bu çalışmalar neticesinde ve Müsteşarımızın görüşü
de alınmak suretiyle hazırlanan 2008 Yılı İç Denetim
Programının Müsteşarlık Makamı tarafından onaylandığı, izlenen bu çalışma ve prosedür ile standartlara uyum sağlanmasının amaçlandığı,
Program kapsamında yapılan denetimler ile ilgili olarak, iç denetim uygulamalarının İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan “İç Denetim
Rehberi”ne uygun olarak gerçekleşmesi için azami
gayret ve özenin gösterildiği, denetimlerin standartlara uygunluğu; yine, iç denetim metodolojisi gereği
görev yapan “Denetim Gözetim Sorumlusu” tarafından denetlendiği,
Bu çerçevede, denetimin kapsamı ve amacının belirlenmesi, temel risklerin ortaya konulması ve tanımlanması, iş süreçlerinin belirlenmesi, ön hazırlık çalışmaları, ilgililerle görüşmeler, her çalışmanın “çalışma
kağıtları” ile belgelenmesi ve saklanması, risk kontrol
matrisinin düzenlenmesi, “açılış toplantısı” düzenlenerek denetlenen birim ile denetimin kapsamı,
amacı, beklentiler gibi hususların görüşülmesi, “bireysel iş programı”nın hazırlanması ve onaylanması,
belirlenen testlerin bizzat sahada test edilmesi, elde
edilen bulguların analitik yöntem ile analiz edilmesi
ve “bulgu formu” ile belgelenmesi, bulguların denetlenen birime gönderilerek cevap alınması, bulgu ve
önerilerin yanlış anlama ve yorumlanmasını önlemeye ve bir anlaşma zemini oluşturmaya yönelik olarak
denetlenen birim ile bir “kapanış toplantısı”nda bir
araya gelinerek müzakere edilmesi, bulguların bir
kere daha “taslak rapor” ile denetlenen birime gön-
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derilmesi, nihai olarak raporlanması sürecinde sürekli olarak anılan rehber ve standartların göz önünde
bulundurulduğu; ayrıca, her denetimde, iç denetim
süreçlerinin izlendiğinden emin olmak amacına yönelik olarak denetçiler tarafından kontrol listelerinin
oluşturulduğu,
Rapor yazımında doğruluk, tarafsızlık, açıklık, ölçülebilirlik, kısalık (özlü), yapıcılık, tamlık, zamanlılık, kararlılık (çözüm) ilkelerine riayet edildiği,
hususlarını içermektedir. Böylece, denetimlerin öncelikleri belirlenmiş risk esaslı planlara dayalı olduğu,
kurumun risk yönetimi, kontrol sistemleri ve yönetim
yapılarının iyileşmesine katkıda bulunmanın amaçlandığı, görev planlaması, görevin yapılması, sonuçların raporlanmasında Koordinasyon Kurulu düzenlemelerinin göz önünde tutulduğu vurgulanarak iç
denetim faaliyetlerinin standartlara uygun olarak
yerine getirilmesine gayret ve özen gösterildiği bilgisi
verilmiştir.
c) İç denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve iyileşmeleri destekleme düzeyi yönüyle;
Burada, her bir denetim alanında elde edilen bulgulara dayalı olarak yapılan önerilerin Müsteşarlığımız
amaç ve hedeflerine uygunluğu, kurumsal yapı ve
çalışmalara uyum ile kurumsal gelişim ve iyileşmeleri
destekleme kapasitesi, denetlenen süreçlerde kalıcı
iyileşmeler sağlama niteliği yönleriyle değerlendirme
yapılmıştır.
Yapılan önerilerin kurumun misyon, vizyon, amaç ve
hedefleri ile uyumlu olması ilkesi çerçevesinde yapılan değerlendirmede olumlu yönler örnekleri ile belirtilmiştir.
ç) İç denetçilerin en iyi iç denetim uygulamalarından
istifade edip etmedikleri yönüyle;
Burada, Başkanlığımızın sahip olduğu birikimleri diğer birimler ile paylaşma, diğer birimlerin bilgi ve
tecrübelerinden istifade etme konusunda işbirliğine
açık olduğu hususu detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.

112

d) Faaliyetlerin yürütülmesinde gösterilen mesleki
özen ve dikkat yönüyle;
Bu başlıkta, denetimde görevli denetçilerin mesleki
yeterliliği değerlendirilmiş; ayrıca, denetim faaliyetlerinde meslek ahlak ilkeleri olan dürüstlük, objektiflik,
gizlilik ve yetkinlik sürekli olarak göz önünde bulundurulduğuna vurgu yapılmıştır.
e) Sürekli mesleki gelişim yönüyle;
Burada, denetçilerin güncel mesleki gelişmeleri takip etmeleri, en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi
olmaları gibi mesleki gelişim ilkesi gereklerinin yerine getirilmesi konusunda Başkanlığımızca hassasiyet
gösterildiği vurgulanarak, 2008 yılı için yeterli düzeyde eğitim faaliyetlerine yer verildiği belirtilmiştir.
f) İzleme görevi yönüyle;
Bu başlıkta, izleme görevinin yerine getirilmesi bakımından, Başkanlığımızca denetim bulguları ve önerilerinin ilgili birimler ile müzakere edilmesi neticesinde
mutabık kalınan ve Müsteşarımız tarafından onaylanan eylem planlarının takibini yapabilmek için bir “İzleme Programı” oluşturulduğu bilgisi yer almaktadır.
g) Performans göstergeleri yönüyle;
Bu başlıkta, Kurumumuz Stratejik Planı Taslağında,
Başkanlığımız hedeflerine yer verildiği; göstergeler ile
ilgili olarak, denetim plan ve programının yüksek riskli alanları örtme oranı, fiilen gerçekleşen denetimin
plan ve programa uyumluluk oranı, denetim bulgularının eylem planına dönüşme oranı, denetim bulguları sonucu oluşan eylem planının uygulanma oranı
gibi göstergelerin belirlendiği; buna karşılık, Başkanlığımız faaliyetlerinin yaklaşık 8 aylık bir geçmişi olması
dikkate alınarak, göstergelere göre değerlendirmelerin ileriki yıllara bırakıldığı belirtilmiştir.
Değerlendirme;
Birimimiz faaliyetlerine yeni başlamakla birlikte, bir iç
değerlendirme yaparak, performansını ölçmeyi, böylelikle önümüzdeki öz değerlendirmeyi daha yetkin
yapma, sonrasında da dış değerlendirmeye hazırlan-
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ma gayesi güdülmüştür. Bu çerçevede, güçlü ve gelişime açık yönlerimiz belirtilmiştir. Bilgi teknolojileri
denetiminde olduğu gibi, eksikliklerimize belgelerde
yer verilmiştir. Yine, ilgili tarafların denetimle ilgili görüşlerinin alınacağı anket çalışmalarına 2008 yılı için
yer verilememiştir. Netice itibariyle, yeni kurulmuş
bir birimde doğal olarak geliştirilmesi gereken alanlar,
birim dışında çözülmesi gereken sorunlar bulunmakla
birlikte, genel hatları ile Birimimiz yapısı, prosedürleri
ve iç denetim uygulamalarında standartlara uyulma
konusunda gayret ve uyum gözlemlenmiştir.

“ Öz değerlendirmelerin, ifa edilmesi
gereken bir gereklilikten ziyade, iç
denetim birimlerinin misyonlarını yerine
getirme ve beklentileri karşılayabilme
niyet ve kapasitelerini canlı tutma ve
geliştirme vasıtası olarak
görülmesinin anlamlı ve
yerinde olacağı düşünülmektedir. ”

likleri, görev tanımları, kontrol noktalarının kapsamı,
eğitim politikası, performans değerlendirme süreci
incelenmekte, denetim çalışmalarının etkinliği ve verimliliği, profesyonel yetkinlik, denetim araç ve metodolojileri, faaliyetlerde kullanılan teknoloji üzerinde durulmaktadır.
Bu alandaki kaynaklar IIA Uluslararası İç Denetim
Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesinde (Türkiye İç Denetim Enstitüsü yayını, 2008, sayfa: 159) verilmiştir. Burada, detaya girilmeden, kalite güvence
programının öz değerlendirme ayağının önemli bir
aşaması olan, performans değerlendirmesi ile ilgili
esas noktalar üzerinde durulmaya çalışılmıştır. İç denetim birimleri performans değerlendirmelerini yerine getirerek, standartlara uyum sağlamanın yanında
kendilerini dış denetime de hazırlamış olacaklardır.
Nihayetinde, öz değerlendirmelerin, ifa edilmesi gereken bir gereklilikten ziyade, iç denetim birimlerinin
misyonlarını yerine getirme ve beklentileri karşılayabilme niyet ve kapasitelerini canlı tutma ve geliştirme
vasıtası olarak görülmesinin anlamlı ve yerinde olacağı düşünülmektedir.

4. SONUÇ
Özgün denetim standartlarına ve etik ilkelere sahip
iç denetim mesleği kendi dinamizmini koruyabilmesi
için gerekli mekanizmalara da sahip bulunmaktadır.
Mesleki yetkinlik, objektiflik, sürekli mesleki gelişim
gibi ilkeler iç denetçilere yüksek bir motivasyon ve
performans ortamı sağlamaktadır. Bunun yanında,
“Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” ile iç denetim birimleri misyonlarını, amaç ve hedeflerini, faaliyetlerini sürekli olarak gözden geçirme suretiyle belli
bir olgunluğa erişme imkânına sahip bulunmaktadır.
İç denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Uluslararası İç Denetim Enstitüsü iç denetim birimlerine kalite güvence
denetimini önermektedir. Bu denetimin dış değerlendirme ayağında, genel olarak, bir iç denetim biriminin
yıllık denetim planına baz oluşturan risk değerlendirme, raporlama süreci, izleme faaliyetleri, öz değerlendirme ve performans değerlendirme göstergeleri
gözden geçirilmekte, faaliyetleri, süreçleri, yönetme-
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İNGİLTERE’DE
BELEDİYELERDE İÇ
DENETİM

İngiltere’de RSM Bentley Jennison, bakanlıklardan
üniversitelere, hastanelerden belediyelere geniş bir
yelpazede yaklaşık olarak 500 kurumun iç denetimini üstlenmektedir. İç denetim hizmetlerinin dışarıdan
temin edilmesi, İngiltere’de uzun süredir kabul gören
bir uygulamadır ve denetlenen kurumların asıl kendi
faaliyet konularına odaklanmalarına ve dikkatlerinin
dağılmamasına olanak tanımaktadır.
RSM Bentley Jennison’ın hizmet verdiği belediyelerden en önemlisi Londra’nın kalbinde yer alan Westminster Belediyesi’dir. Belediyenin yıllık 938 milyon
Poundluk (2.2 milyar TL) geliri vardır. Başkentin kamusal alanlarını, alışveriş,eğlence ve turizm ve sayısız ticari ve mesleki örgütün merkezini ve her tür yerleşim
bölgesini içinde barındırır. Şu anda, belediye sınırları
içinde yaşayan nüfus yaklaşık 234.000’dir ve günde
yaklaşık 1 milyon insan Westminster’a gelmektedir.
Belediyede 4800 kişi çalışmaktadır ve yerel vergilerin
toplanması, çevre temizliği, yol bakımı, çöp toplanması, planlama imar ve yapı denetimi, araç parkları,
ticaret standartları, halk sağlığı ve eğitimi konularında
hizmet vermektedir.

Phil TARLING
Yönetici Ortak
RSM Bentley Jennison Türkiye
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Westminster Belediyesi, hükümetin kapsamlı performans değerlendirilmesi adı verilen dış denetim
programına göre en öncelikli denetlenmesi gereken
belediyedir. Belediye, 1997 yılından itibaren iç denetim ve hile ve usulsüzlük denetimi (fraud audit)
hizmetlerinin dış kaynaktan alınmasının daha yararlı
olacağına karar vermiş ve yapılan ihaleyi RSM Bentley Jennison kazanmıştır. 2007 yılında yapılan ve 2014
yılına kadar sürecek 10.5 milyon Pound (25.2 Milyon
TL) değerindeki hizmet alımı ihalesini de yine RSM
Bentley Jennison kazanmıştır. RSM Bentley Jennison,
yönetimin aktif katılımı ile hazırlanan denetim plan ve
programları, çerçevesinde bilgi sistemleri ve vergi gibi
çeşitli konularda uzman iç denetçilerden oluşan bir
iç denetim ekibi ve hile-usulsüzlük denetçileri (fraud
auditors) aracılığıyla belediye ofislerinde yıl boyunca
denetim hizmeti vermektedir.
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Belediyenin Yapısı
Belediye eğitim, ulaşım, temizlik gibi operasyonel hizmetleri sağlayan, ya da mali işler gibi yardımcı faaliyetleri yerine getiren çeşitli birimlere ayrılmıştır. Her
birim, haftalık olarak toplanan, politika belirleyen ve
performans izleyen bir yönetim ekibine sahip müdürler tarafından yönetilir. Tüm müdürler, kurum stratejisinin belirlendiği aylık Yönetim Kurulu toplantılarına
başkanlık eden Yönetim Kurulu Başkanı’na rapor verirler. Bütün müdürler kurumun maaşlı çalışanlarıdır.
Belediye, yerel seçmenler tarafından her 4 senede bir
yapılan seçimler sonucu seçilen 60 üyeden oluşmaktadır. Üyeler yarı zamanlı çalışırlar ve İngiltere’deki
partileri temsil ederler. İktidar partisi Belediye Başkanının da içinde olduğu 6 kişiyi kendi seçer. Birim müdürleri ve Yönetim Kurulu Başkanı politika belirleme
konusunda Belediye üyeleri ile birlikte çalışırlar. Belediye üyelerinin altında faaliyet gösteren alt gruplar
ise Belediyeyi her alanda temsil etmek ve Belediye ile
ilgili performans raporlarını inceleyerek önemli kararlar almakla yetkililerdir.

dönemlerde yapılmış olan önerilerin takip edilmesine ilişkin gözden geçirme denetimlerini de içermektedir. Toplamda 7,5 personel yıllık iç denetim planını
tamamlamaktadır. Ek olarak 15 uzmandan oluşan bir
ekip tarafından 3000 günlük hile ve usulsüzlüklerim
önlenmesine yönelik denetimler yapılmaktadır. Söz
konusu denetimler, genellikle Konut Kira Yardımı’nda
hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini kapsamaktadır.
Konut kira yardımı İngiltere’de az gelirli vatandaşlar
için uygulanan kira yardımı sistemidir.

“ Westminster’daki yıllık iç denetim
planı 1500 günden oluşmakta, denetim
planı kapsamında yaklaşık olarak 100
denetim yapılmakta ve her bir denetim
ise ortalama 15 gün sürmektedir. Bu
denetimler geçmiş dönemlerde yapılmış
olan önerilerin takip edilmesine ilişkin
gözden geçirme denetimlerini
de içermektedir. ”

İç Denetim Raporlama Yöntemleri
Westminster Belediyesinde yeterli ve etkin bir iç denetim hizmeti verilmesinden yasa gereği Mali İşler
Müdürü sorumludur ve iç denetim ve hile-usulsüzlük
denetimi raporları Mali İşler Müdürüne iletilmektedir. İç denetim faaliyetlerine ilişkin hazırlanan aylık
rapor, birimlerin mali işlerden sorumlu yetkililerinin
oluşturduğu Mali İşler Yönetim Grubuna; 3 aylık rapor
ise birim müdürlerine ve Yönetim Kurulu Başkanı’na
sunulmaktadır. Ayrıca, 3 aylık denetim faaliyetlerini
özetleyen bir rapor da Denetim ve Performans Komitesine sunulur. Denetim ve Performans Komitesi tüm
siyasi partilerden seçilmiş üyelerinden oluşur ve Belediye çalışanlarından herhangi bir yetkiliyi iç denetim raporları ile ilgili sorularını yanıtlamak üzere sorgulayabilir. Söz edilen komite, Denetim Komitesine eş
değer bir yapıdadır.
İç Denetim Planı
Westminster’daki yıllık iç denetim planı 1500 günden
oluşmakta, denetim planı kapsamında yaklaşık olarak 100 denetim yapılmakta ve her bir denetim ise
ortalama 15 gün sürmektedir. Bu denetimler geçmiş
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İç denetim planlama süreci, her yıl tüm bölüm yöneticileri ile birlikte bölümlere ilişkin denetlenebilen
anahtar risk alanlarının değerlendirilmesine yönelik
yapılan toplantıları kapsar ve bu toplantılar Belediyenin ileriye dönük iş planları ve stratejileri çerçevesinde yapılır. Bunu takiben, iç denetim, denetlenebilen
bütün alanlara ilişkin risk değerlendirmesi yaparak
kontroller üzerinde oluşabilecek önemli eksikliklerin
ortaya çıkma olasılığını ve etkilerini değerlendirmektedir. Her alandaki mali, operasyonel ve yasal konuları kapsayan eksikliklerin etkileri ve nedenleri incelenir. Önemli bir eksikliğin ortaya çıkma olasılığı daha
önceki denetim çalışmalarında yapılan kontrollerin
değerlendirilmesine, yönetiminin ilgili riske ilişkin
yaptığı değerlendirmelere ve denetlenen alanla ilgili
yapılan kontrol ve gözlemlemeler çerçevesine göre
değerlendirilir.
Yukarıda belirtilen hususlara dayanarak her sene güncellenen beş yıllık bir denetim planı geliştirilmektedir.
Denetlenebilen her alana ilişkin bir risk derecelendirilmesi yapılmaktadır;. Yüksek risk alanlar her yıl, orta
riskli alanlar 2 yılda, düşük riskliler ise 3 yılda bir denetlenmektedir. Denetim planı Birim Müdürleri,, Mali
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İşler Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, Performans ve
Denetim Komitesi ve Bağımsız Denetçilerin aktif katılımıyla hazırlanmaktadır.
Yıllık denetim planı çerçevesinde kaynak planlaması
ve denetim alanları aşağıda verilmiştir.

göre “Kritik”, “Önemli” ya da “Dikkate Alınmalı” olarak sınıflandırılır. “Kritik” önerilerin hemen, “önemli”
kategorisindeki önerilerin 3 ay içinde ,”dikkate alınmalı” kategorisindeki önerilerin ise 6 ay içinde uygulanması gerekir.

Bölüm

Gün
Sayısı

Denetim
Sayısı

Denetim Alanları

Mali İşler

180

10

Ödemler, Alacaklar, Banka Teftişi,
Borçlar ve Yatırımlar, Bordro.

Ulaşım

53

3

Yol ve Kaldırım Bakımı

Planlama

15

1

Bina Kontrolü, Gelişme Anlaşması

Kurumsal

278

15

Risk Yönetimi, Performans Yönetimi, İş
Devamlılığı, İptal Edilen Sözleşmeler.

Müşteri
Hizmetleri

101

5

Araba Parkı, Müşteri Hizmetleri
Merkezi.

Çevre ve
İşsizlik

78

6

Çöp Toplanması, Atık Yok Etme,
Parklar, İşsizlik Merkezleri.

Toplumun
Korunması

26

2

İşportacılık, Cenaze İşlemleri, Gıda
Güvenliği Denetimleri, Ticaret
Standartları

Yasal
Hizmetler

25

2

Doğum, Ölüm ve Evlilik kayıtları, Ceza
Davaları, Şeçim Kayıtları

193

27

Okullar, Yetişkinler için Eğitim
Hizmetleri, Çocuk Bakımı, Evlat
edinme ve verme.

Yetişkin Sosyal
Yardımı

159

11

Sosyal Hizmetler,Evde Bakım, Eve
Yemek Ulaştırılması.

Örgütsel
Değişim

55

3

Kurumsal sistemler için BT
Denetimleri, Belediye Yayınları.

Denetlenen birimin taslak denetim raporuna yazılı
bir cevap vermek ve uygulama tarihlerini belirlemek
için 21 günü vardır. Denetlenen birimle yapılan önerilere ilişkin ortaya çıkacak anlaşmazlıklar için ise toplantılar düzenlenmektedir. İç denetim,yazılı cevabın
alınmasından itibaren sonra 5 gün içinde nihai raporu hazırlar. Nihai raporun yayınlanmasından altı ay
sonra yapılmış olan önerilerin uygulamalarının takibi
için tekrar bir gözden geçirme denetimi yapılır. Yayınlanan tüm denetim raporlarının özeti, kritik bulgular
ve ilgili yönetimin cevapları Mali İşler Müdürüne, Yönetim Kurulu Başkanı’na ve Performans ve Denetim
Komitesine, yapılan gözden geçirme denetiminin sonuçları ile birlikte sunulur. Hazırlanan raporlara cevap
vermeyen ya da mutabık kalınan önerileri uygulamayan müdürler Mali İşler Müdürüne, Yönetim Kurulu
Başkanı ve Performans ve Denetim Komitesine rapor
edilir.

Konut

109

8

Konut Kiraları ,Mülk onarımı, Konut
Başvuruları, Toplu Konut Yönetimi.

İç Denetim Birimi Başkanı’nın Bir Günü

Çocuk
Hizmetleri

(Okullar Dahil)

Yukarıdaki tabloya ek olarak, yapılan önerilerin etkin
bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının takibi için
yılda 200 günlük gözden geçirme denetimleri ve bu
gözden geçirme denetimlerinin planlama süreci için
ise yaklaşık 20 gün ayrılmıştır.
Denetim Raporlaması
Denetim raporları RSM Bentley Jennison tarafından
iç denetim çalışmalarında kullanılan 4Audit programı vasıtası ile otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu
program iç denetçilerin rapor hazırlarken dokümantasyon için harcadıkları zamanı azaltmaktadır. Her
denetim çalışmasında, denetlenen alanlara ilişkin
kontrollerin yeterliliğine göre bir güvence derecesi
verilmektedir (yeterli, makul, sınırlı). Rapor hazırlanmadan önce denetim ve öneriler hakkında ilgili yönetim ile bir kapanış toplantısı yapılmaktadır. Taslak
denetim raporu, denetim birimi tarafından kesinleştirilir ve ilgili birim müdürüne gönderilir. Yapılan öneriler kapsadıkları risk ve uygulama önceliklendirmesine
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Belediye İç Denetim Birim Başkanı Chris Harris, Belediyede yaşadığı bir gününü şöyle özetliyor:
08:30 – 10:00 Planlama ve Ulaşım Birimi Yönetim Kurulu ile gelecek yıl için planlanan denetim programı
hakkında ve program içindeki sorunlu alanlar ile ilgili
görüşlerinin alınması amacıyla toplantıya katılmak
10:30 – 12:00 Finans Direktörü ile maaşlara ilişkin
vergilerin doğru bir şekilde hesaplanıp ödenmesinin planlaması ile ilgili toplantıya katılmak anlaşmak
amacıyla bölüm müdürleri ile toplantıya katılmak
15:00 - 17:00 Denetim raporlarının yayınlanmasından önce gözden geçirilmesi
19:00 - 21:00 3 ayda bir toplanan Performans ve Denetim Komitesi toplantısına katılarak yapılan denetimlerin değerlendirilmesi. Denetlenen bölümlerin
temsilcilerinin karşılaşılan sorunları çözmek üzere
ne gibi tedbirler alacağı konusundaki toplantıya katılmak
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İÇ DENETÇİLER
SORUŞTURMA
YAPABİLİR Mİ?
Kamu Zararından
Sorumlu Olanların
Tespiti Çerçevesinde
Bir Değerlendirme

ÖZET: 5018 sayılı kanunla kamu yönetiminde öngörülen temel yeniliklerden birisi de iç denetim olmuştur.
İç denetim geleneksel denetimden farklı bir anlayış
olarak sunulmuş, iç denetimin danışmanlık ve rehberlik fonksiyonu ön plana çıkarılarak kurum faaliyetlerine değer katmayı amaçladığına vurgu yapılmıştır.
Ancak iç denetçilerin mevzuatta sayılan görevlerinin
yanı sıra soruşturma görevi yürütüp yürütemeyeceği
sürekli tartışa gelen bir konu olmuştur. Uluslararası iç
denetim standartlarında ve uygulama tavsiyelerinde
iç denetçilerin soruşturma görevlerine dahil edilmesi
istisnai olarak kabul edilmiştir. Gerek 5018 sayılı kanunda gerekse ikincil, üçüncül mevzuatta ise belirtilen
görevler dışında herhangi bir görev üstlenemeyeceği
hüküm altına alınarak iç denetçilerin soruşturma görevi üstlenmesi engellenmiştir. Buna rağmen iç denetçilerin soruşturma görevi üstlenmesi, iç denetime
ilişkin olumlu bakış açısının değişmesi, denetlenen
birimle ve yönetimle iletişim sorunları, dolayısıyla iç
denetimin “değer katma” fonksiyonunun işletilememesi gibi riskleri beraberinde getirecek ve iç denetimi
geleneksel denetime yaklaştıracaktır.
ANAHTAR KELİMELER: İç denetim, soruşturma görevi, geleneksel denetim, iç denetim standartları, hile
ve usulsüzlük, kamu zararı.
1. Giriş

Ali KAYIM
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı

2009

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile getirilen temel yeniliklerinden biri
de hiç şüphesiz denetim alanında olmuştur. Söz konusu kanunla uluslararası standartlara göre Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek dış denetimin yanı sıra geleneksel denetim yaklaşımını ikame eden modern iç
denetim uygulamaları hayata geçirilmeye çalışılmıştır.
İç denetimle, işlemler, olaylar ve kişiler temelinde girdi ve uygunluk odaklı klasik denetim anlayışından risk
esaslı, sistem-süreç odaklı ve uluslararası standartlara
göre yürütülen bir denetim anlayışına geçilmiş; iç de-
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netçilerin görev, yetki ve sorumlulukları bu paralelde
belirlenmiştir.
Bu kapsamda, iç denetçilerin özellikle konusu belirli
bir işlem, olay ya da kişi olan bir soruşturma görevi
yürütüp yürütemeyeceği sürekli gündeme gelen ve
tartışılan bir husustur. Konunun hem iç denetçiler
hem de özellikle yöneticiler nezdinde daha iyi anlaşılması, iç denetimin etkinliği, kurum faaliyetlerine
değer katabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Çalışmanın amacı, kamu zararı özelinde iç denetçilerin soruşturma yetkisi ve görevinin olup olmadığı,
böyle bir fonksiyon ya da işlev üstlenildiği zaman doğabilecek risklerin neler olduğunu tartışmak ve öneriler geliştirmektir.
Bu çerçevede öncelikle iç denetimin temel işlevi, geleneksel denetim anlayışından farkları ele alınacak,
mevzuat ve iç denetim standartlarında, iç denetçilerin görev ve sorumluluklarına değinilerek kamu zararından sorumlu olanlara yönelik soruşturma yapma
yetkisi ve görevi olup olmadığı irdelenecektir. Son
olarak da, sonra iç denetçilerin soruşturma yapmasının getireceği riskler ele alınarak öneriler geliştirilecektir.
2. İç Denetimin Temel İşlevleri ve Geleneksel Denetim Anlayışından Farkı
Bilindiği üzere, iç denetimin temel işlevi, kurum faaliyetlerinin etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde ilgili
mevzuata uygun olarak yürütülmesi, kurum tarafından üretilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğini,
kurum varlıklarının korunmasını ve bu şekilde kurum
amaç ve hedeflerine ulaşılmasını sağlayan iç kontrol
sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirmek,
bu bağlamda sistemde mevcut eksiklikleri, zayıflıkları
ve riskleri tespit ederek kurum faaliyet ve süreçlerinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirmektir. Ayrıca,
bu doğrultuda kurum çapında iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim vb. konularda eğitimler vermek, mevzuat ya da yeni sistem tasarımlarını risk ve
kontrol mantığı çerçevesinde değerlendirerek görüş
ve öneriler getirmek de iç denetim faaliyetinin kapsamına girmektedir.
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Bu çerçevede iç denetim, işlem, olay ya da kişiye
odaklanan, uygunluğa dayanan geleneksel denetim
anlayışından önemli farklar içermektedir.
Geleneksel denetim anlayışı asıl olarak işlem, kişi ve
mevzuat üçlüsü üzerine tesis edilmiştir. Söz konusu
işlem ya da kişilerle ilgili değerlendirme mevcut mevzuat hükümleri üzerinden yapılır ve bu çerçevede
geçmişe dönük bir değerlendirme ile hata ya da yanlışlıklar, hile ve suistimaller tespit edilerek sorumlular
hakkında idari/adli/mali yönden işlem tesis edilmesi
talep edilir.
İç denetçinin temel sorusu, “Neler olabilir, neler ters
gidebilir de denetlenen süreçte aksaklıklar, problemler ortaya çıkabilir ve bu aksaklıkların, problemlerin
çıkmaması için neler yapılabilir/yapılmalıdır”dır. Öte
yandan geleneksel denetim anlayışında bu soru, “Neler olmuş, hangi hata ve suiistimaller işlenmiş, bunlara kim/kimler yol açmış, söz konusu şahıslar hakkında
hangi yaptırım ve müeyyideler tesis edilmeli” ye dönüşür.
Bu soruların cevabını aramak için iç denetçiler, denetlenen sistem ya da süreçte çalışan personelle etkin
bir işbirliği ve iletişim içerisinde olmak zorundadır.
Çünkü nasıl hasta belirti ve şikâyetlerini anlatmadan
doktor tetkik ve tedavi sürecini başlatamıyorsa iç denetçi denetlenen süreç veya sistemle ilgili personelden süreçteki aksaklıkları, problemleri öğrenmeden
çözüm ve öneri geliştirmesi mümkün değildir. Aynı
şekilde, tedavi sürecinde bünye yapısı, alerjik özellikleri vb. dikkate alarak doktorun her bir hasta için
ayrı tedavi yöntemleri belirlemesinde olduğu gibi iç
denetçi de tespit edilen riskler ve problemlerle ilgili
olarak personelin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini dikkate alarak onların uygulayabileceği, hayata
geçirebileceği çözüm önerileri sunmak zorundadır.
Dolayısıyla, iç denetimde esas olan karşılıklı güvene
dayanan iletişimdir. Bu nedenle artık günümüzde denetim kavramının yerine, iletişime ve ortak akıl etrafında birleşmeye vurgu yapan “denetişim” kavramı
kullanılmaya başlanmıştır.1
1 Denetişim kavramıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz, Yaşar OKUR,
Denetişim:Ortak Aklın Harmanı, Denetişim Dergisi, S.1 (Kış 2009),
s. 9-15.
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Geleneksel denetim anlayışında ise tek taraflı bir denetim yaklaşımı söz konusudur. Bir denetişimden,
karşılıklı güvene dayalı bir iletişimden bahsetmek
mümkün değildir. Çünkü, burada “soru soran” denetleyenle “cevap vermek zorunda kalan denetlenen”
ilişkisi şeklinde hiyerarşik bir ilişki söz konudur. Böyle
bir denetim ortamında, denetim konusu hile ve usulsüzlük olmasa bile, çalışanlar sürekli olarak denetçilerin bir hile–usulsüzlüğü araştırdıklarını ya da denetim
amaçlarının bu olduğunu düşünürler. Bu algılamanın
doğal sonucu olarak, yönetim ve çalışanlarda sürekli
olarak denetimden kaçış, problemlerin, aksaklıkların
denetim birimlerine, denetçilere iletilmemesi, saklanması şeklinde genel bir eğilim ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda, geleneksel denetim anlayışının hile ve usulsüzlük denetimine yoğunlaştığı, denetim konuları bu
olmasa dahi çalışanların da tüm denetimleri bu çerçevede algılama eğiliminde olduğu belirtildi. Şimdi de
iç denetçilerin hile ve usulsüzlüklere ilişkin sorumlulukları ele alınacaktır.
3. İç Denetçilerin Hile ve Usulsüzlüklere İlişkin Görev
ve Sorumlulukları
Hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi, bu kapsamda etkin
bir iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi yönetimin sorumluluğundadır. 2
İç denetim, geleneksel denetim anlayışından farklı olarak uluslararası alanda geçerli olan iç denetim
standartlarına göre yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Bu kapsamda, iç denetim biriminin yönetimi, iç
denetçilerin görev sorumlulukları, bağımsızlık ve objektifliğe ilişkin hususlar yanında iç denetim süreci de
bu standartlarla düzenlenmiştir.
5018 sayılı kanun ve ikincil mevzuatta, özellikle iç denetçilerin görev ve sorumlulukları başta olmak üzere
pek çok konuda büyük ölçüde standartlara uygun bir
düzenleme yapılmaya çalışılmış ve Kamu İç Denetim
Standartları da, uluslararası iç denetim standartları
esas alınarak belirlenmiştir.
2 Treasury Board of Canada Secretariat, Internal Audit Responsibility with Respect to Fraud and Abuse in Government, http://
www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?section=text&id=12349,
(05.05.2009)
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Bu çerçevede öncelikle uluslararası standartlarda iç
denetçilerin hile ve usulsüzlükler konusundaki sorumlulukları ele alınacak, daha sonra da 5018 sayılı
kanun ve ikincil düzenlemelerdeki hükümlere kısaca
yer verilecektir.
a. Uluslararası İç Denetim Standartlarında İç Denetçilerin Hile ve Usulsüzlüklerle İlgili Sorumluluğu
İç denetçilerin hile ve usulsüzlüklere ilişkin sorumluluğuyla ilgili hususlar, 1210 nolu (Mesleki Yeterlilik)
standartta düzenlenmiştir.
Mesleki Yeterlilikle ilgili 1210.A2 nolu standartta “İç
denetçinin hile ve usulsüzlük belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye sahip olması gerektiği, ancak iç
denetçiden, asıl görev ve sorumluluğu hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve soruşturulması olan bir kişinin uzmanlığına sahip olmasının beklenemeyeceği”
belirtilmiştir.3
Söz konusu standarda ilişkin “Hile ve Usulsüzlüklerin
Belirlenmesi” (1210.A2-1) 4 ile “Hile ve Usulsüzlüklerin Tespit Edilmesinde Sorumluluk” (1210.A2-2) 5 başlıklı uygulama tavsiyelerinde özetle;
•

•

•

•

Hile ve usulsüzlüklerin önlenmesinde en önemli
unsurun iç kontrol sisteminin etkinliği olduğu ve
bundan da yönetimin sorumlu olduğu,
İç denetçilerin, iç kontrol sisteminin etkinliğini ve
yeterliğini değerlendirerek hile ve usulsüzlüklerin
önlenmesi konusunda yönetime yardımcı olmakla yükümlü olduğu,
İç denetçilerin gerekli mesleki özeni göstererek
hile ve usulsüzlük belirtilerine karşı dikkatli olması gerektiği,
İç denetçilerin, denetim sırasında bir hileusulsüzlük belirtisine6 rastlaması durumunda iç
denetim birim yöneticisinin üst yönetime durumu raporlaması, bunun için de iç denetçilerin
hile ve usulsüzlük belirtilerinin neler olduğunu,

3 The Institute of Internal Auditors, The Professional Practices
Framework, January 2002, s. 9
4 A.g.e, s. 78
5 A.g.e, s. 78
6 Ancak söz konusu belirtinin, hile ve usulsüzlüğün gerçekleştiğine
dair makul bir bulguya dayanması gerekmektedir. A.g.e, s. 81.
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•

•

bu kapsamda faaliyet ve süreçlerde karşılaşılabilecek hile ve usulsüzlüklerin özellikleri, türleri ve
yöntemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olması
gerektiği,
Soruşturma görevi teklif edildiğinde görevin etkin bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli bilgi, tecrübe ve diğer nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını iç denetçilerin değerlendirmesi gerektiği,
soruşturmaya dahil olunması halinde de hukuk
müşavirliği, teknik uzmanlar ve yönetimle işbirliği halinde sürecin tamamlanarak standartlara
uygun bir şekilde raporlanması gerektiği,
Ancak iç denetçiden, asıl görevi ve sorumluluğu
hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve soruşturulması olan bir kişinin uzmanlığına sahip olmasının beklenemeyeceği

İfade edilmiştir.
Uluslararası iç denetim standartları ve uygulama
tavsiyeleri çerçevesinde, iç denetimin asli görevinin,
hile ve usulsüzlüğe yol açabilecek risklerin ve kontrol zayıflıklarının tespit edilerek yönetime söz konusu
risklerin yönetilmesi konusunda yardımcı olmaktan
ibaret olduğunu söyleyebiliriz. 7
Öte yandan, iç denetçilerin nelerin hile ve usulsüzlük kapsamına girdiği, yaygın olarak kullanılan hile ve
usulsüzlük yöntemleri, hangi belirtilerin hile ve usulsüzlük potansiyelini işaret ettiği konusunda yeterince bilgi sahip olması ve denetim görevi sırasında bu
konuda gerekli mesleki özeni göstermesi, tespit ettiği
hile ve usulsüzlük durumlarını yönetime raporlaması
da standartların bir gereğidir.8
Ayrıca, standartlarda soruşturma konusu ile ilgili yeterli bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahip olunması durumunda soruşturmaya dahil olunabileceği, ancak
bu konuda iç denetçilerin çok dikkatli olmaları, yönetimin de iç denetçilerden asıl işi soruşturma olan
7 Bu bağlamda, iç denetimin asıl işlevinin hile ve usulsüzlüklerin
tespit edilmesinin olmadığı ve üstlenilebilecek görevlerle ilgili olarak bakınız, The Institute of Internal Auditors-UK and Ireland, Fraud
Position Statement, 06 April 2003, s.3, http://www.iia.org.uk/en/
Knowledge_Centre/IIA_UK_Ireland_guidance/UK_Ireland_Position_
Statements.cfm, (11.05.2009).
8 Treasury Board of Canada Secretariat, a.g.e.
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kişilerin uzmanlığını beklememesi gerektiğine vurgu
yapılmaktadır. Bu açıklamalar ışığında, iç denetim
standartlarında iç denetçilerin istisnai olarak soruşturma görevi üstlenmesine izin verildiğini söylemek
mümkündür.
b. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nda İç Denetçilerin Hile ve Usulsüzlüklerle
İlgili Sorumluluğu
24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 64 üncü maddesinde,
iç denetçinin görevleri;
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde
bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi
yapmak.
d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve
performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre
soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma
rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek”
olarak sınırlayıcı bir şekilde sayılmıştır.
Ayrıca, aynı maddenin devamında, bu görevlerin, “İç
Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen
ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirileceği, iç denetçinin görevinde bağımsız olduğu ve iç denetçiye asli
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görevi dışında hiçbir görev verilemeyeceği ve yaptırılamayacağı” hüküm altına alınmıştır.

4. Kamu Zararının Tespiti ve Sorumluların Belirlenmesinde İç Denetçilerin Rolü

Söz konusu maddelerden de görüleceği üzere iç denetçinin risk analizlerine göre mali yönetim ve kontrol
süreçlerinin değerlendirmesi, harcamaların stratejik
amaç ve hedeflere uygunluğunun değerlendirilmesi,
bu bağlamda kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir
şekilde kullanılmasına yönelik iyileştirme önerilerinde bulunulması öngörülmüştür.

a. Kamu Zararı Kavramı, Değerlendirme Kriterleri ve
Kamu Zararının Tespiti

Öte yandan denetimler sırasında kurum personelinin
ihmal ya da kastı nedeniyle her hangi bir kamu zararına sebep olduğunun ya da her hangi bir cezai ya da
idari yaptırımı gerektiren bir durumun tespit edilmesi
halinde konunun idarenin en üst amirine bildirilmesi
hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede iç denetçi, denetim sırasında ya da denetim sonucunda konusu suç
teşkil edebilecek ya da idari, mali yaptırım gerektiren
bir durumla karşılaştığında sadece durumu tespit
ederek destekleyici belgeleri ile birlikte konuyu idarenin en üst amirine bildirecektir.
Bu aşamadan sonra, üst yönetici gerektiğinde ilgili birimlerin (Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı gibi) görüşlerini alarak tespit edilen hile ve usulsüzlüklerle ilgili bir
inceleme-soruşturma yapılmasına karar verebilecektir.
Ancak bu süreçte 5018 sayılı Kanunun 64. maddesi
çerçevesinde iç denetçilerin soruşturma yapma görevi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Nitekim, İç Denetim Koordinasyon Kurulu da 07.0.BMK.0.30 sayılı
Kararı’nda; “iç denetçilerin görevleri arasında 4483
sayılı Kanun kapsamında soruşturma yapma görevinin olmadığı, bu kapsamda iç denetçinin görevinin,
denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında idarenin en üst amirine bildirmekle sınırlı
olduğu belirtilerek iç denetçilere 4483 sayılı Kanuna
göre soruşturma görevi verilemeyeceği” belirtilmiştir.9
Böylece, iç denetçilerin, iç denetimin ruhuna, temel
işlevlerine aykırı görev ve fonksiyonlar üstlenmesinin
önüne geçilmek amaçlanmıştır.
9 İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetçinin Soruşturma Görevi,
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetci_sorusturma_gorevi,
(erişim:29/04/09)
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Kamu zararı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 71’nci maddesinde ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te düzenlenmiş olup söz konusu maddede kamu zararı, “mevzuata aykırı karar, işlem, eylem
veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel
veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanmıştır.
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden,
kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için
gerekli önlemlerin alınmasından görev ve yetkileri
çerçevesinde ilgili kamu görevlileri sorumludur.
Buna göre, mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemleri
veya görevini ihmal sonucunda;
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak
ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında
öngörülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
İlgili mevzuatında öngörülen haller dışında, iş
yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce
ödeme yapılması,
Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz
ödemede bulunulması,
İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha yüksek
fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması,
Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi,
tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması
işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması,
İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
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viii. Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına
uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle
kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı,
para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi,
ix. Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılmasına
Neden olan kamu görevlileri ortaya çıkan kamu zararından sorumlu olacaklardır.
Kamu zararının varlığı, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, kurum içinde, müfettişler ya da iç denetçiler tarafından yapılan denetimler sırasında ya da gerçekleştirme görevlileri, mali
hizmetler uzmanları ya da harcama yetkilileri tarafından yapılan kontroller sırasında; kurum dışında da
Sayıştay denetçilerinin bulgularına istinaden kesin
hüküm sonuçları ya da adli, idari ya da askeri yargı
kararlarına göre tespit edilebilecektir.
Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak
suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin
en üst yöneticisi tarafından değerlendirilecektir.
b. Kamu Zararına Yol Açan Kamu Görevlilerinin Tespiti ve İç Denetçilerin Bu bağlamda Rolü
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde kamu zararına
ilişkin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil sürecine
dahil edilecek ilgililerin de belirtileceği, tazmin edilecek sorumluların belirlenemediği durumlarda ise,
zararın tahsil sürecine dahil edileceklerin merkezde
üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından yaptırılacak inceleme ile belirleneceği ifade
edilmektedir.
Buna göre kamu zararına yol açan kamu görevlilerinin
tespiti ile ilgili olarak iç denetçiler için iki durum ortaya çıkmaktadır.
Birincisi, kamu zararından sorumlu olanların detaylı
bir araştırma-incelemeye ihtiyaç duyulmadan belirlenebildiği durumlar. İkincisi de kamu zararının varlığı
tespit edilebilmekle birlikte zarara yol açanların tespit

122

edilebilmesi için ayrıntılı bir inceleme-soruşturmaya
ihtiyaç duyulduğu durumlar.
Birinci duruma örnek olarak personel ödemeleri sürecinin denetimi sırasında, personelin mesaiye gelmediği halde kendisine fazla mesai ücreti ödendiğinin tespit edilmesini verebiliriz. Bu durumda mesaiye gelmediği halde fazla mesai alan kişi, gelmediği
tarihler ve fazladan almış olduğu fazla mesai ücreti
bellidir. İç denetçi, destekleyici belgelerle birlikte fazla ödeme tutarını ve ilgili personeli üst yöneticiye raporlayacak, ilgili mevzuat çerçevesinde tazmin süreci
başlatılacaktır.
İkinci duruma örnek olarak, büyük çaplı bir satın
alma işleminde mevzuata aykırı bir şekilde davranılarak kurumun zarara uğratılması verilebilir. Satın
alma işleminin mal/hizmetin gerçek değeri üzerinden optimum bir maliyetle elde edilip edilmediğini
değerlendiren bir iç denetçi, basit bir araştırma sonucunda arada çok büyük farklar olduğunu tespit
edebilir ve böylece kamu zararının varlığını ortaya
koyabilir. Ancak, satın alma sürecinde ihale yetkilisi/
harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, ihale komisyonu, kontrol teşkilatı, ön mali kontrol görevlileri
ve muayene kabul komisyonu gibi pek çok kişi, birim
ya da yapı görev almaktadır. Söz konusu görevlilerden
hangilerinin kamu zararına yol açtığı, kamu zararının
kimlerden tazmin edileceği konusunda ilgililerin yazılı/sözlü ifadelerine başvurulması, ilgili birimler ve firmalar nezdinde araştırma inceleme yapılması, oluşan
zararla ilgili personelin fiil ve eylemleri arasında bir
illiyet bağının ortaya konulması gerekecektir ki bu da
soruşturma yapmak anlamına gelmektedir.
Bu aşamada iç denetçinin rolü, ilave detaylı bir araştırma yapmaksızın olası kamu zararının boyutunu, hile
ve usulsüzlüğe ilişkin kuvvetli şüphe yaratan delilleri
toplayarak üst yöneticiye raporlamaktan ibarettir. İç
denetçi, denetim sırasında ilgililerin yazılı-sözlü ifadesine başvurma, detaylı bir şekilde konuyla ilgili tüm
belge ve bilgileri birimlerden talep ederek inceleme
yetki ve görevine sahip değildir. Ayrıca, üst yönetici
tarafından, iç denetçiye söz konusu satın alma işlemi
sonucunda ortaya çıkan kamu zararının tazmininden
sorumlu kişilerin tespit edilmesi de mevzuat hükümleri ve İDKK’nun kararları çerçevesinde mümkün değildir.
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5. İç Denetçilerin Soruşturma Görevi Üstlenmesinin
Getireceği Sakıncalar
İç denetim, başta da ifade edildiği üzere iç denetim
risk, kontrol ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi
konusunda yönetime ve çalışanlara yardımcı olmak,
kurumun faaliyetlerine değer katmak gibi klasik denetim anlayışından farklı bir misyonla yeni bir anlayış
olarak sunulmuştur. Bu çerçevede, iç denetçilerin müfettiş olmadığı, soruşturma yapmayacakları, mevzuat
odaklı katı bir denetim anlayışından ziyade sistemsüreç odaklı riskleri tespit ve tedavi etmeye odaklanan bir denetim anlayışının benimseneceği sürekli bir
şekilde vurgulanarak yönetim ve çalışanlar nezdinde
iç denetçilerin problem çözme ortağı, risk danışmanı,
kontrol uzmanı gibi fonksiyon ve görevler üstleneceği
beklentisi oluşturulmuştur.
İşte bu noktada, iç denetçilerin soruşturma görevi
üstlenmesinin birinci ve en önemli sakıncalarından
birisi, zaten aktif olarak yönetime katma değer sağlayamadığı eleştiri konusu olan, iç denetime ilişkin
yönetim ve çalışanlardaki beklentilerin boşa çıkması
anlamına gelir ki, bu da iç denetime olan potansiyel
güven ve pozitif yaklaşımın zarar görmesi demektir.
İkinci bir sakınca da, iç denetime olan bakış açısındaki
olumsuz değişimin bir sonucu olarak da iç denetim
için hayati bir unsur olan yönetim ve çalışanlarla iletişim ve işbirliğini zedeleyecektir.10 Çalışanlar, iç denetimi de klasik denetim anlayışının isim değiştirmiş hali
olarak görmeye başlayacaklar11, iç denetçilerin gizli
bir ajandası olduğunu düşünecekler12 ve denetimler
sırasında işbirliğine yaklaşmayacaklar ve iletişim ise,
karşılıklı güvene dayalı değil de şüphe ve tedirginlik
üzere kurulu olacaktır ki, böyle bir denetim sürecinden kuruma değer katan bir rapor üretilmesi de
mümkün olamayacaktır.
Bu çerçevede üçüncü bir sakınca da, iletişim ve işbirliği ortamının tesis edilememesinin de etkisiyle, pek
10 Paul Keyton, Role of internal audit in fraud investigations, Inside
Fraud, Winter 2009, s.11, http://www.maxima-group.com/insidefraud0212.pdf, (11.05.2009)
11 Cemil Sabri Midyat, Kamuda İç Denetim Tartışmalı Birkaç Husus
ve Yapılması Gerekenler (I), s.3 (http://www.kidder.org.tr/dosyalar/
makaleler/kamudaicdenetimcsmidyat.pdf), 05.05.2009
12 Keyton, a.g.e. s.11.
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çok müfettiş, kontrolör, denetmen kökenli iç denetçilerin doğal olarak eski denetim yaklaşımı ve uygulamalarına dönme, tekrar “soruşturmacı-incelemeci”
olma eğilimine girmesi riskidir. Zaten, hem soruşturma görevi hem de iç denetim görevi yürütülmesi, iç
denetçilerin iç denetim yaklaşımı ve tekniklerini uygulamasını da zorlaştıracaktır.
Öte yandan, iç denetçilerin soruşturma görevi üstlenmeleri durumunda, soruşturmaların yönetimin talebi
olması, süre kısıtı, kapsamının genişliği vb. hususlar
dikkate alındığında, denetim kaynakları, öncelikli olarak soruşturma görevlerine tahsis edilebilecek, risk
bazlı denetim plan ve programına göre yürütülecek
ve kuruma değer katabilecek denetim faaliyetleri
ikinci planda kalması riski dördüncü bir sakınca olarak
karşımıza çıkmaktadır.13
İç denetçilerin soruşturma görevi üstlenmesinin getireceği bir başka sakınca da üst yönetimle iç denetim arasında potansiyel sorunlara yol açma riskidir.
Kurum faaliyetleriyle ilgili, özellikle de harcamaya
ilişkin kritik pek çok karar üst yönetim tarafından
alınmaktadır. Büyük çaplı bir hile-usulsüzlük durumunda bir şekilde üst yöneticinin de, kasti olmasa
da, soruşturma-inceleme konusu işlem ya da olayla
ilgisi bulunabilmektedir. Böyle bir durumda iç denetçinin sicil amirini soruşturması mümkün olabilecek
midir ya da amirini soruşturmaya dahil etmeyerek iç
denetçi görevini ihmal mi edecektir? Sonuçta, üst yönetimin bir şekilde dahil olduğu bir hile-usulsüzlüğü
soruşturmak zorunda kalan iç denetçi, görevini ihmal
etmek ya da mesleğinden feragat etmek gibi bir ikilemle karşı karşıya kalabilecektir.14
Her ne kadar denetim yöntem ve prosedürleri ile soruşturma teknikleri benzerlik gösterse de soruşturmacılık kendine özgü eğitimi ve yöntemleri olan ayrı bir
uzmanlık alanıdır.15 Özellikle de bilgi teknolojilerinin
çok yoğun olarak kullanıldığı günümüzde soruşturma
13 Midyat, a.g.e.
14 İç denetçiler, bilindiği üzere, üst yönetici onayıyla atanmaktadırlar.
Her hangi bir üst yöneticinin soruşturmaya kendisini dahil eden bir
iç denetçiyle çalışmaya devam etmek isteyeceği şüphelidir. Görevden almasa bile, ilgili iç denetçi hatta iç denetim birimi ile iletişimin
sağlıklı bir şekilde işlemesi, dolayısıyla da iç denetimin katma değer
üretmesi artık önemli ölçüde zorlaşacaktır.
15 Keyton, a.g.e.
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görevleri, hukuk müşavirleri, bilgi teknolojileri uzmanları ve müfettişler gibi soruşturma konusu olayla ilgili
uzman personel tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Ayrıca, soruşturmacılığın ayrı bir uzmanlık alanı olması nedeniyle artık uluslararası alanda Sertifikalı Suistimal Soruşturmacılığı16 mesleği ortaya çıkmıştır. Bu
çerçevede, iç denetçinin uzmanlık alanı olmayan bir
konuda soruşturma görevi üstlenmesi durumunda,
soruşturmanın etkin olarak yürütülememe riski ortaya
çıkacaktır. Bu da zaten, iç denetim standartları ve mevzuat çerçevesinde kabul edilebilir bir durum değildir.

yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetime ilişkin ikincil ve üçüncül mevzuat ile iç denetim uygulamaları konusunda yetkili üst mercii olan İç
Denetim Koordinasyon Kurulu kararları çerçevesinde
mümkün değildir.
Mevzuat hükümlerine rağmen, iç denetçilere soruşturma görevi tevdi edilmesi;
•
•

“ Her ne kadar denetim yöntem ve
prosedürleri ile soruşturma teknikleri
benzerlik gösterse de soruşturmacılık
kendine özgü eğitimi ve yöntemleri olan
ayrı bir uzmanlık alanıdır. Özellikle de
bilgi teknolojilerinin çok yoğun olarak
kullanıldığı günümüzde soruşturma
görevleri, hukuk müşavirleri, bilgi
teknolojileri uzmanları ve müfettişler
gibi soruşturma konusu olayla ilgili
uzman personel tarafından yürütülmeye
başlanmıştır. Ayrıca, soruşturmacılığın
ayrı bir uzmanlık alanı olması nedeniyle
artık uluslararası alanda Sertifikalı
Suistimal Soruşturmacılığı
mesleği ortaya çıkmıştır. ”

•
•
•

Risklerini bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu
riskler, iç denetimin kurumlara sağlayacağı olumlu
katkıları azaltacağı gibi, iç denetimle geleneksel denetim anlayışı arasında daha önce belirtilen farklılıkların
da yok olmasına yol açacak ve iç denetimi geleneksel
denetim anlayışına yaklaştıracaktır.
Bu noktada, söz konusu risklerin bertaraf edilmesi ve
iç denetimin değer katan faaliyetlere yoğunlaşabilmesi için;
•

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi başta
olmak üzere, tüm iç denetim birimleri tarafından iç denetimin geleneksel denetimden farkları,
soruşturma görevlerinin oluşturacağı riskler üst
yönetime anlatılarak bu konudaki farkındalıkları
artırılmalıdır.

•

Ayrıca, iç denetçilerin görev kapsamıyla ilgili İDKK
tarafından alınan kararlar, tüm kurumlara tebliğ
edilerek konunun hassasiyeti ve önemi vurgulanmalıdır.
Mevcut teftiş kurulları ya da diğer denetim birimleri ile iç denetim arasındaki görev ayrımı bir an
önce yapılarak inceleme-soruşturma görevlerinin
sadece müfettişler, kontrolörler gibi iç denetçiler

6. Sonuç ve Öneriler
Kamu kurumlarının risk yönetimi, kontrol ve yönetim
süreçlerini objektif ve tarafsız bir şekilde değerlendirerek kurum faaliyetlerine değer katma amacı güden
iç denetimin soruşturma görevi üstlenmesi, 5018 sa16 Sertifikalı Suistimal Soruşturmacılığı hakkında daha fazla bilgi için
bkz www.acfe.org, www.usiud.org. Ayrıca, iç denetim ile suistimal
soruşturmacılarının görev ve fonksiyonlarıyla ilgili olarak bakınız Haluk F. GÜRSEL, Recognition of the Antifraud Profession, Fraud Magazine, ( March/April 2007),
http://acfe-rus.org/page.php?id=19&file=41, (11.05.2009).
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kamuda iç denetime yönelik olumlu beklentilerin
tersine çevrilmesi,
denetimlerin etkinliği için çok kritik olan denetim
birimi ile denetlenen birimler arasında iletişim ve
işbirliği imkanlarının zayıflaması,
iç denetçilerin geleneksel denetim teknik ve uygulamalarına geri dönmesi,
risk bazlı denetim plan ve programları çerçevesinde yapılan denetimlerin ikinci planda kalması,
iç denetçilerle üst yönetici arasında potansiyel
sorunların ortaya çıkması,

•
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dışındaki denetim elemanları tarafından yapılacağı hüküm altına alınmalıdır.17
•

•

Denetim elemanı olmayan kurumlar için ise, soruşturma görevinin yürütülmesi için -üniversiteler için YÖK bünyesinde soruşturma konusunda
uzman bir denetim kapasitesi oluşturulması gibialternatif stratejiler geliştirilmelidir.
Bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı ve
pek çok hile ve usulsüzlüğün bilgi teknolojileri
kullanılarak gerçekleştirildiği dikkate alındığında,
soruşturma görevinin sadece denetim elemanları
tarafından değil de danışmanlık hizmeti alınarak
ya da kurum bünyesinde oluşturulacak uzman
ekipler vasıtasıyla yürütülmesi seçenekleri üzerinde de durulmalıdır.

7.

The Institute of Internal Auditors, The Professional
Practices Framework, January 2002.

8.

The Institute of Internal Auditors-UK and Ireland, Fraud Position Statement, 06 April 2003, http://www.
iia.org.uk/en/Knowledge_Centre/IIA_UK_Ireland_
guidance/UK_Ireland_Position_Statements.cfm,
(Erişim:11.05.2009).

9.

Treasury Board of Canada Secretariat, Internal Audit
Responsibility with Respect to Fraud and Abuse in
Government, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.
aspx?section=text&id=12349, (Erişim:05.05.2009).
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KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETİNİN HAYATA
GEÇMESİ VE DERGİMİZİN YAYIN HAYATINA
BAŞLAMASI, 3 MART 2009 TARİHİNDE
DERNEĞİMİZCE DÜZENLENEN
KOKTEYL İLE KUTLANDI

Kokteylde; Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Başkanı Cüneyt GÜLER, İç Denetim Koordinasyon Kurulu
(İDKK) Başkanı Ömer DUMAN, Eski Maliye Müsteşarı Hasan Basri AKTAN ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü
(TİDE) Kurucu Başkanı Ali Kamil UZUN tarafından yapılan konuşmalarda, yeni kamu yönetimi anlayışı içinde iç
denetimin ve iç denetçilerin rolüne ve gelecekteki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Eski Maliye Müsteşarı Sayın Hasan Basri AKTAN’ın, mesleğimizin geleceği için ümit verici, iç denetçiler açısından da motive edici bulunan konuşmasının tam metni, aşağıda verilmiştir.
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ESKİ MALİYE MÜSTEŞARI SAYIN HASAN BASRİ AKTAN’IN KONUŞMASI
“ Sayın Müsteşarlar, sayın rektörler, çok değerli üst yöneticiler, saygı değer konuklar, çok değerli iç denetçi
arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kamu İç Denetçileri Derneğinin düzenlemiş olduğu bu
toplantı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan fevkalade memnun oldum.
Gerçekten iç denetim alanında kısa sayılabilecek bir süreçte önemli gelişmeler yaşadık. Esasen son yıllarda
bu çalışmalara temel teşkil eden Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemimiz önemli bir değişim süreci yaşadı.
Dünyadaki iyi gelişme, iyi uygulama örneklerinden faydalandı. Türkiye’nin bunca yıllık birikimlerini gözden
geçirdik. Ve gelecek odaklı yeni bir kamu mali yönetim sisteminin mutlaka uygulamaya konulması konusunda
2003 yılında yasalaşan 5018 sayılı Kanunla bir irade ortaya koyuldu ve yeni bir yol açıldı.
İşte önümüzdeki dönem bu yeni anlayışın, Kamu Mali Yönetim Sisteminin bütün kavram ve müesseseleriyle
hep birlikte geliştirilmesi, uygulamanın yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi süreci olarak sürdürülmek durumundadır.
Gerçekten hepimiz kamu üst yöneticileri olarak, iç denetçiler olarak, kamuda kaynakların etkili ve verimli kullanılması konusunda belli bir birikime, görüşe, tecrübeye sahibiz. Ülkemizin kaynakları sınırlı, ihtiyaçları çok
fazla. Tüm mesele bunların doğru önceliklendirilmesi ve kullanılması. Bunun kullanılması ile birlikte gerek
kullanımı aşamasında gerekse sonrasındaki süreçlerinde sağlıklı bir kontrol ve yönetim mekanizmasından geçmesidir.
Bu bağlamda konuya baktığımızda yeni 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna dayalı yeni yapı gerçekten geçmişe göre çok önemli değişikliklileri beraberinde getirdi. Bugün belki de Avrupa Birliği
ülkeleri arasında baktığımızda, birçoğundan daha iyi bir alt yapıya, hukuki alt yapıya sahibiz. Tüm mesele bu
yapıyı uygulamayla geliştirmek, zenginleştirmek ve geleceğe taşımaktır.
Bu dönemde yeni yapı, hakikaten her şeyden önce orta vadeli bir perspektif ortaya koymaktadır. Orta vadeli
bir program, orta vadeli mali plan, çok yıllı bütçeleme, bütçelerin hazırlanırken stratejik planlara dayandırılması, performans esasını benimsemesi, kaynakların her aşamada etkili, verimli kullanılmasını sağlayacak iç
denetim ve hakeza geniş kapsamlı bir dış denetim bu kanunun çok temel müessesleri olarak ortay çıkıyor. İşte
bu kanuna uygulamada hayat verecek her şeyden önce uygulamada sorumluluk mevkiinde olan üst yöneticiler ve onların en yakın çalışma arkadaşları; tabiri caiz ise uygulamada onların gören gözü, algılayan hafızası
konumunda olan iç denetçilerdir. İşte bu birlikteliği; üst yöneticilerle iç denetçiler birlikteliğini, karşılıklı sevgi ve
saygıya dayanan, samimi, tutarlı, işinin bilincinde olup farkındalık yaratan bir anlayış içinde sürdürürsek, önümüzdeki dönemde hem bundan kamu fayda görecek, hem toplum fayda görecek, hem de sizler mesleğinizin
saygın birer üyesi konumuna liyakat ehli olarak her yerde değer göreceksiniz. Buna içtenlikle inanıyorum. Bu
konuda hükümetimizin fevkalade bir iradesi vardır. Zaten kanunu yasalaştırmıştır. İkincil mevzuatın bir kısmı
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Bir bölümü ilgili bakanlıklar tarafından hayata geçirilmiştir. Yani yol açılmıştır. Nehir akıyor. Akan nehrin önünde kimse duramaz. Bu uygulamada aklın, tecrübenin,
bilginin, birikimin ortak ürünü olan bir yoldur. Bu yolu hep birlikte aşacağız inşallah. O bakımdan iç denetçi
arkadaşlara orada yeniden görev düşüyor.
İç denetçi arkadaşlarımızın bizim yönetim esnasında en değerli, işlerimize değer katacak, bizim adımıza süreç,
sistem, verimlilik, yerindelik hatta hukukilik hatta mali denetimi bir bütün olarak yapabilen eski işleyişten çok
daha farklı uygulamaları üst yöneticilik yönetimindeki tutumuna değer katan, nesnel güç katan kalite katan bir
hizmet anlayışı içinde buluşturmamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz.
Önümüzdeki dönemde iç denetçilerin kurumları itibariyle elbette ki sayıları artacak. Geçiş dönemi yaşadık.
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Geçiş dönemine özgü bir mesafe kat ettik. Bu dönemi yine iyi yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bugün hemen her kurumda sayıları sınırlı da olsa zaten çok fazla olmayacak kontenjanlarımızın, bir bölümü üst yönetici arkadaşlarca görevlendirildiler. Bunlar görev yapmaya başladılar. Yıllık iç denetim planlarını, programlarını hazırlıyorlar.
Bu doğrultuda denetimler yürütülüyor. İyi uygulama örneği raporlar ortaya çıkıyor. Bunlardan çok memnuniyet duyuyoruz. Ben şahsen bakanlığımızdaki arkadaşların çalışmalarını yakından izliyorum. Belli periyotlarla
bir araya geliyorum. Daha geçen hafta onlarla 4,5 saatlik bir toplantı yaptık. Karşılıklı çok verimli bir görüşme
oldu. Tüm üst yönetici arkadaşlarımızın, üst yönetici dostlarımızın daha iyi bir anlayış içinde olduğuna inanıyorum. Bundan sonra bu anlayışı daha da geliştireceği kanaatindeyim. Bu takdirde bizim için çok büyük fırsat
ortaya çıkıyor.
Şahsen bir üst yöneticinin yönettiği alanı tabii ki her bakımdan iyi bilmesi ve süreçlerle ortaya çıkan gelişmeleri, uygulamaları, kaynak kullanımını her bakımdan etkili, ekonomik, verimli olmasını temin etmesi istek ve
arzusudur. Bunu temin etme konusunda tabii ki bizim üst yönetici olarak her anlamda her yerde bulunabilme
imkânımız yoktur. Sistem bir bütün içerisinde işleyecektir. Üst yönetici en nihayet bütün bunların başındaki kişi
olarak sorumluluk sahibidir. İşte bu sorumluluğumuzun gereği olarak bize bu konuda elbette ki beraberinde
çalıştığımız maiyetimizdeki yönetici arkadaşlarımız yardımcı olacaktır, ama bize ve onlara en iyi yardımı yine
iç denetçi arkadaşlar sağlayacaktır. Nasıl yaptıkları yeni açılıma uygun denetimlerle, hazırladıkları verdikleri
raporlar bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu takdirde idaredeki riskli noktalar engellenir, zafiyetler önlenir.
Yönetimdeki etkinliği olumsuz etkileyen alanlar nerelerdir, kaynak kullanımında muhtemel riskler nerelerde
oluşabilir, idareyi kanunlarla verilen görevin en iyi şekilde yapılabilmesi bakımından uygulamaya yansıyan
sorunlar nelerdir, vatandaşla devlet arası ilişkilerde ortaya çıkabilecek aksaklıklar nasıl giderilebilir. Tüm bu
genişlikte fikirler, öneriler bu raporlarda yerini bulmalıdır. Bu takdirde işte bir üst yönetici hatta üst yöneticinin
beraber çalıştığı yöneticiler, genel müdürler, başkanlar bundan fevkalade istifade ederler. Ben şahsen arkadaşların hazırladığı raporlar üzerinde kendimle görüş alışverişinde bulundum ve çok istifade ettim. Arkasından da
denetledikleri genel müdürler, genel müdürlükler çerçevesinde ortaya koydukları raporları ilgili genel müdürle
değerlendirmeyi yapacağız. Ve yaptıkları çalışmalar amacına ulaşacak ona bir değer katacağız. Yoksa öyle ya-
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pılıpta kenarda bekleyen, uygulamaya konulmayan, raflarda tozlanan raporlar olmayacak. O itibarla raporlar
doyurucu, özet, kanundaki temel noktalara odaklanırsa klasik sistemin ötesinde hepimizin yaptığı bu şekildeki
çalışmalarla birbirinizin görüşlerinizi, çalışmalarınızı, bu meslekteki ürünlerinizi paylaşırsak öyle umuyorum ki
kısa sürede hakikaten bu çalışmalarımız çok ciddi bir noktaya doğru gider.
Sizler âdete doğan bir güneşsiniz. Doğan bir güneş parlak olur, ısıtır ve geleceğe yansır. Toplumda kendinize
güvenin. Duraksama içinde olmayın. Acaba geriye dönüş olur mu? Bizim durumumuz ne olacak? Böyle şeyler
düşünmeyin. Her biriniz geçmişte müktesebatı olan, birikimi olan, iç denetçi olan arkadaşlarımızsınız. Sizi seviyoruz ve değer veriyoruz. Bütün üst yönetici arkadaşlarımın da benim gibi düşündüğüne içtenlikle inanıyorum.
Nitekim geçtiğimiz günlerde Müsteşarlar olarak bizim geleneksel yemeklerimiz oluyor. En son toplantımızda İç
Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanımızı bizzat davet ettik. Bizlere de bu konudaki uygulamalar, mevzuatlar
hakkında bilgi verdi.
Biz de bu konudaki görüşlerimizi ifade ettik. Karşılıklı bilgilendik. Üst yönetici arkadaşlarla görüş alış verişinde bulunduk. Bu uygulamaları geliştirerek yaygınlaştıracağız. Önünümüzdeki dönem üniversitelerimizde,
büyükşehir belediye başkanlarımızla bu neviden toplantılar yapacağız. Dolayısıyla biz yeni Kamu Mali Yönetim
Sisteminde temel unsurları iyi tanıtmak, bunun faydalarını ortaya koymak bu konuda görüş alışverişinde bulunmak, iç denetimin önemini anlatmak, farkındalık oluşturmak. Bunu inşallah hep beraber yapacağız. Gerek
uygulamada gerek mevzuatta yeni açılımları beraberinde getirecek.
Kamu İç Denetçileri Derneği Başkanı sevgili arkadaşım Cüneyt Bey’e teşekkür ediyorum. Bu kısa sürede tüm
iç denetçilerimizi motive ettiği, bir araya topladığı bir sivil toplum örgütü olarak örgütlendiler. Bugünde böyle
güzel bir toplantıyı düzenlediler. Bunları çok olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyorum. Hele hele yakın zamanda çalışmalarıyla, oluşturdukları dergi ile bu güzel birikim ürünüdür. Bunu sürdürelim, hepimiz katkı yapalım. Ve burada kendimiz açısından istifade edeceğimiz birikimlerimizi, tecrübelerimizi, gözlemlerimizi ulusal ve
uluslararası boyutta makalelerle, yazılarla zenginleştirelim ve paylaşalım. Bu gelişmemiz için fevkalade faydalı
olacaktır. Önümüzdeki süreçte 5018 sayılı Kanunun mevzuat uyumu açısından mali kontrol faslında uygunlaştırılması ile ilgili eksikliklerin tamamlanması hususunda çalışmalarımızı yaptık. İç Denetim Koordinasyon
Kurulu ile de istişare ettik. Taslak metnimiz var. Bu metni de inşallah yakın bir zamanda Bakanlar Kuruluna
sunup yasalaşma sürecini başlatırsak göreceksiniz ki bu alan daha da oturacaktır. Bu alandaki berraklaşması
gereken hususlar berraklaşacak.
Tabiatı ile teftişle, iç denetimin temel uğraş alanları farklı. Bu daha da belirginleşecek. Herkes kendi işini yapmaya gayret edecek. Zaten 5018 sayılı Kanun yeni bir kanun ve aklımda kaldığı kadarıyla 81. Maddesinde bu
kanunun temel yaklaşımlarına uygun olmayan hükümlerin bu kanuna aykırı olan hükümlerin uygulanmayacağına dairdir. Bu bakımdan eski kanunlarda bu kanunun ruhuna, özüne uygun olmayan hükümlerin her ne
kadar kanunlarda lafzen olması anlam taşıdığı hüküm ifade ettiğim manasına da gelmeyebiliyor. Meseleye de
biraz öyle bakmak lazım. Bu yeni yapıyı hep birlikte geleceğe taşımak için çalışmalarımızı gayretle, iyi niyetle,
azimle sürdürelim. Onu da en iyi şekilde gerek üst yöneticiler gerek iç denetçiler olarak yapacağımız inancındayım. Toplantıya katılan herkesi bu anlamda saygı ile selamlıyorum.İç denetçi arkadaşlarımıza başarılar
diliyorum.
İnşallah bu kanunun ülkemiz için yeni dönemde çok faydalı açılımları beraberinde getireceğini, hayırlara vesile
olacağını düşünüyorum. Bu duygularla tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. ”
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Birim olarak kendinizi tanıtır mısınız? Üniversitenizde İç Denetim Birimi oluşumundaki süreç hakkında
bilgi verir misiniz?

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM BİRİMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre,
Fırat Üniversitesine tahsis edilen 3 adet iç denetçi
kadrosuna, 2007 yılında sırasıyla; Semiha ARİ, Ayhan
SERTTAŞ, M. Emin BAYSAL’ın atamaları yapılmıştır. Bizler 2007 yılında İç Denetçi olarak Fırat Üniversitesinde göreve başladık. Sonrasında, 2007 yılı içerisinde ve
2008 yılı içerisinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu
tarafından Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen
eğitimlere katılarak Kamu İç Denetçi Sertifikalarını aldık.
Daha sonra 2008 yılı Şubat ayı içerisinde İç Denetçi
Ayhan SERTTAŞ tarafından İç denetimin tanıtımı ile ilgili olarak Rektör ve Rektör Yardımcılarının da katıldığı
tüm üniversite birim yöneticilerine, sunum yapılmıştır. Bu sunum il genelinde yayın yapan üniversiteye
ait Fırat TV’ de görüntülü haber konusu yapılarak ilk
haber olarak duyurulmuştur.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun İç Denetim mevzuatlarını ve rehberleri tamamlamasından sonra İç Denetim Yönergesini hazırladık. Yönergemiz 01.12.2008
tarihinde üst yönetici ile birlikte imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İç Denetçi Ayhan SERTTAŞ ise İç Denetim
Birim Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.
• İç denetim oluşumunun yeni olması,
• Ülke genelinde kamu idarelerinde iç denetim uygulama örneklerinin olmaması,
• İç denetimin kamu idareleri bazında tanıtımının
yeterince yapılmaması,
• İç denetçi olarak göreve başladığımızda, İç denetimin mevzuat altyapısının tamamlanmamış olması,
• Üniversitelerde iç denetim birimlerinin öncesinde,
denetim birimlerinin bulunmaması,
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gibi nedenlerden dolayı, diğer iç denetçi arkadaşlar
gibi bizler de mesleğin ilk iki yılında çeşitli sıkıntılar
yaşadık. Birimde memur görevlendirmesi, memurun
görev yapacağı oda temini, faks, demirbaş vs. malzeme temini gibi halen devam eden sorunlarımız var,
ama bu sorunların üst yöneticinin desteği ile imkânlar
dâhilinde kısa zamanda giderileceğini umuyoruz.
İç denetim biriminiz kurumda nasıl algılanıyor. İç denetim, kurumunuzda benimsendi mi? Tepkiler nasıl?
Kurum içi ilişkiler hakkında bilgi verir misiniz?
Fırat Üniversitesinde iç denetim oluşumundan önce
denetim biriminin olmamasından dolayı iç denetçi
olarak atanan bizler daha önce Maliye Bakanlığında
çalıştığımız için bizleri önce Maliye Bakanlığının üniversitedeki denetim elemanları gibi algıladılar. Bizleri üniversiteyle irtibatlandırmadılar. Bazıları bizleri
Sayıştay denetçileriyle karıştırdılar. Ama sonrasında
kurumda yapılan iç denetimin tanıtımı ile ilgili sunumdan sonra en önemlisi birimlerde yapılan denetim çalışmalarından sonra kurumda algılama problemlerinde önemli azalmalar olduğunu düşünüyoruz.
Kurumdaki diğer birimlerde çalışanların soru şekilleri
bizleri bu şekilde düşünceye sevk ediyor. Bu algılama
problemlerinin zamanla, yapılacak çalışmalarla, atılacak karşılıklı adımlarla giderileceğini düşünüyoruz.
İç denetim birimimiz kurumda benimsenmeye başlanmıştır. İç denetim birimi ile üniversiteye ait diğer
birimler arasındaki ilişkiler normal olması gereken
seyirdedir.

idari hizmetler sınıfından büro personeli bulunmamaktadır. Birimin yazışma, evrak posta ve dağıtım işleri Rektörlük Özel Kalemindeki personel tarafından
yerine getirilmektedir. Rektörlük Binası içerisindeki
bir kısım birimlerin bu yıl içerisinde yer değiştirecek
olması nedeniyle, çalışma odası probleminin halledilmesi halinde, birimde genel idari hizmetler sınıfından
bir kişinin büro personeli olarak görevlendirileceği üst
yönetici tarafından ifade edilmiştir.
Bu güne kadar yapılan denetim çalışmaları hakkında
bilgi verir misiniz?
2008 Yılında mevcut iç denetçilerin eğitimlerinin
sürmesi ve en son eğitimin 29 Şubat 2008 tarihinde
bitmesi ve yönergemizin yılın sonuna doğru imzalanması nedeniyle iç denetim birimince plan ve program
çalışması yapılmamış ve yapılan denetim ve diğer çalışmalar Rektörlük Makamının talebi üzerine ve talep
yazıları kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Fırat Üniversitesi iç denetçileri tarafından 2008 yılı
içerisinde;
•
•
•
•

Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (2009 yılında da
devam etmiştir.)

İç denetim biriminin mevcut kaynakları yeterli mi?

denetlenmiştir.

İç Denetim Birimi, Rektörlük hizmet binasının 2’inci
katında görev yapmaktadır. Her iç denetçinin kendisine ait odası mevcuttur.

Fırat Üniversitesi iç denetçileri tarafından bu denetimler neticesinde, 2 adet uygunluk denetimi ve ilgili
raporlar düzenlenmiştir.

Her İç denetçinin kendine kurum tarafından verilmiş
diz üstü bilgisayarı ve yazıcısı bulunmaktadır. Ayrıca
birimde iki adet de masa üstü bilgisayarı mevcuttur.

Risk değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup,
2009-2011 Dönemi İç denetim planı ve 2009 yılı İç
denetim programı çalışmaları nisan ayı sonuna kadar
sonuçlanacaktır.

Fotokopi makinesi ve faks cihazımız bulunmamaktadır. Bu hizmetler aynı kattaki diğer birimler vasıtasıyla
temin edilmektedir.
Çalışma odası probleminden dolayı, birimde genel
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Türkiye genelinde kamuda iç denetimin geleceğini
nasıl görüyorsunuz?
İç Denetimin gerek kurumumuzda, gerekse Türkiye’de
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kamudaki mazisi 2-3 yıldır. Bu kadar kısa sürede iç denetimin gerek kurumumuzda, gerekse Türkiye’de tam
manasıyla oturmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. İnsanları iç denetçi olarak atamak, iç denetçi
olarak eğitmek ve iç denetçi olarak görevlendirerek
görevlerine başlamasını sağlamak sistemin oturması
için yetmiyor, bizce bunun için en az 5-6 yıllık süreç
gerekiyor.

KİDDER’in tüm kamu iç denetçilerinin mesleki gelişimini sağlayacak eğitim çalışmalarına ağırlık vermesini, eğitim çalışmalarında da teorik bilgilerden ziyade
pratik bilgilerin ön plana çıkarılmasını istiyoruz.
Bütün iç denetçi arkadaşlara başarılar ve iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.

Tabi bu 5-6 yıllık sürecin de, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun ve İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma
Biriminin yeniden yapılandırılması, İç Denetimle ilgili
gerçekleştirilmesi gereken mevzuat değişikliği çalışmalarının ve iç denetim otomasyon altyapısının hızlı
bir şekilde tamamlanmasıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Eğer bu söylediklerimiz gerçekleşmezse sistemin oturması daha da uzun zaman alabilir. Sistemin
oturmasındaki gecikmelerin uzaması, iç denetçilerin
meslekle ilgili psikolojik dirençlerini olumsuz yönde
etkileyeceği düşüncesini taşımaktayız.
Diğer iç denetçilere mesajlarınız var mı?
Her yeni oluşumda olduğu gibi, iç denetçilik mesleğinin başlangıcında da sıkıntılarla karşılaşacağımızı hepimiz biliyorduk. Onun için, diğer iç denetçilerden, iç
denetim sisteminin oturması sürecinde, her zamankinden daha çok sabır, çalışma, gayret, birlik ve beraberlik içinde olmalarını bekliyoruz.

“ Diğer iç denetçilerden, iç denetim
sisteminin oturması sürecinde, her
zamankinden daha çok sabır, çalışma,
gayret, birlik ve beraberlik
içinde olmalarını bekliyoruz.”
Fırat Üniversitesi İç Denetçilerinin tamamı Kamu İç
Denetçileri Derneği üyesidirler. Kamu İç Denetçileri
Derneği (KİDDER) nin, iç denetçiler için; birlik olma,
meslekle ve meslektaşlarımızla ilgili ortak sorunların
çeşitli platformlarda gündeme getirilmesi ve çözümlenmesi, mesleğin tanıtımı ayrıca mesleki gelişimi
sağlayacak eğitim çalışmaları açısından önemli bir
mesleki örgüt ve kuruluş olduğunu düşünüyoruz.
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İç Denetim Biriminizi ve sizleri tanımak isteriz.
Ege Üniversitesinde iç denetime geçişin ilk adımları
2007 yılı nisan- haziran aylarında dört adet iç denetçinin atanmasıyla başlamıştır. Birimimizde göreve başlayan ilk iç denetçi, İzmir Defterdarlığında Milli Emlak
Denetmeni olarak görev yapan Yalçın AKAY oldu. Onun
ardından Ozan GÜNEŞTEK (Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanlığı), Hanife ÇELİK (Mali
Suçları Araştırma Kurulu Uzmanlığı) ve Kadir ÖZTÜRK
(Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanlığı) Ege Üniversitesi iç denetçiliğine atandı.

EGE ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM BİRİMİ

İDKK tarafından düzenlenen sertifika eğitimine kadar
geçen süreç kurumu tanıma, kendimizi üst yönetime
ve kurum personeline tanıtma, uzman olduğumuz
konularda idare tarafından talep edilen danışmanlık
faaliyetleriyle geçti. Sertifika eğitiminin ardından iç
denetim yönergesi, 2008-2010 yılları planı ve 2008 yılı
programı hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
Aramıza Gaziantep Üniversitesi İç Denetçilerinden
Fatma ZENGİN ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İç
Denetçilerinden Zekeriya YENER’in katılması sonucu
2009 yılı Ocak ayı itibariyle İç Denetim Birimimizdeki
iç denetçi sayısı altıya ulaşmıştır.
Kurum içinde diğer birimlerle ilişkilereniz hakkında
bilgi verir misiniz?
Göreve ilk başladığımız dönemde üst yönetim kademesinde beklediğimizden çok daha fazla bir ilgi ve
sahiplenmeyle karşılaştık. Üniversitelerde kurum içi
denetim birimi olmaması dolayısıyla büyük bir önyargıyla karşılaşma endişemiz vardı ama bu endişeyi haklı çıkaracak bir olay olmadı. Elbette kurum personeli
tarafından mesafeli bir yaklaşımla karşılandık ilk günlerde ama karşılıklı diyaloglarla bu durum da aşıldı.
Ege Üniversitesi kurum kültürü oturmuş köklü bir üniversite olduğundan rektör seçimlerinde üst yöneti-
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min değişmesi de bizi olumsuz yönde etkilemedi. Şu
an için arkamızda desteğini hissettiğimiz bize önem
veren bir üst yönetimle çalışıyoruz.

bir personelimiz bulunmakla birlikte yakın zamanda
birimimizde çalışmak üzere bir memur istihdam edilecektir.

Bize göre iç denetimin kurum içi algılanmasındaki en
büyük sıkıntı iç denetimin bilinmemesinden öte yanlış algılanması ve iç denetim metodolojisine aykırı iş
taleplerinin gelmesi. Bu sebeple de iç denetimin ne
olduğu, ne olmadığının her fırsatta usanmadan yorulmadan anlatılması ve yanlış beklentilerin önüne geçilmesi önem kazanıyor.

Çalışma ortamımız fiziki yapı ve donanım açısından iç
denetim faaliyetlerinin yürütülmesine uygun durumdadır.

İç denetimi kurum içinde tanıtmak amacıyla; rektör
ve rektör yardımcılarına; genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına; üniversite
senatosunda senato üyelerine yönelik iç denetim tanıtım sunumları yapılmış, iç denetim birim yönergesi
kitapçık şeklinde bastırılmış ve bütün birimlere dağıtılması sağlanmış, üniversite web sayfasında iç denetim birimi linkinde iç denetime ve birimimize yönelik
bilgilerin yer alması sağlanmıştır.

2008 Yılında sertifika eğitiminin ardından 2008-2010
dönemi planı ve 2008 yılı programı hazırlanmıştır.
2008 yılında “Taşınmaz Mal İşlemleri” süreci pilot
denetim alanı olarak belirlenmiş ve mevcut dört iç
denetçiyle denetim gerçekleştirilerek rapor düzenlenmiştir.

İç denetim biriminin mevcut kaynakları yeterli mi?
Halen altı iç denetçiyle iç denetim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Şu an itibariyle iç denetim kaynağının yeterli
olduğunu söylemek mümkün değil zira denetim planında birinci derece riskli olarak belirlediğimiz alanların tamamını 2008-2010 döneminde denetlememiz
mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte bu dönemin
bir geçiş dönemi olduğu, iç denetçilerin iç denetimle ilgili bilgi ve yeteneklerinin maksimum verimliliğe
ulaşmadığı göz önüne alındığında denetim kaynaklarının yeterliliğinin tespitinin iç denetim sisteminin
belli bir düzene oturduğu zamana ertelenmesinin
daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz.
İç denetim kaynağının artırılmasında niceliksel artıştan öte niteliksel artışın daha önemli olduğu, birbiriyle uyum içinde çalışan mesleki donanımı gelişmiş az
sayıda iç denetçiden oluşan bir ekibin tersi durumdaki çok sayıda iç denetçiden oluşan bir ekibe göre daha
etkili olacağı fikrindeyiz.
İç denetim birimimizde her iç denetçi için ayrı bir
çalışma odası mevcut olup çalışma araç ve gereçlerinde de herhangi bir eksiğimiz bulunmamaktadır. Telefonlara bakmak ve büro işlerini yürütmekle görevli
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Bu güne kadar yapılan denetim çalışmaları, plan
hazırlığı, hazırlanan raporlar vs. hakkında bilgi verir
misiniz?

Düzenlemiş olduğumuz rapor sonucunda yaptığımız
önerilerin gecikmeksizin hayata geçirilmiş olması bizleri hem gururlandırmış hem de iç denetimin geleceği yönünde umutlandırmıştır.

“ İç denetimin geleceği genel olarak
3 kesime ve bu kesimlerin birbiriyle
etkileşimine bağlı görünüyor. Bu
kesimleri yada başka bir değişle
etki guruplarını siyaset-bürokrasi, iç
denetçiler, üst yönetici-kurum personeli
olarak tanımlayabiliriz. ”
Gerek kurumunuzda gerekse de Türkiye genelinde iç
denetimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
İç denetimin geleceği genel olarak 3 kesime ve bu
kesimlerin birbiriyle etkileşimine bağlı görünüyor.
Bu kesimleri yada başka bir değişle etki gruplarını
siyaset-bürokrasi, iç denetçiler, üst yönetici-kurum
personeli olarak tanımlayabiliriz. Yakın geçmişte meydana gelinen gelişmelerden görüleceğe üzere siyasetbürokrasi kesiminin iç denetime yaklaşımı; Avrupa
Birliğinin talep ettiği bu sistemi, oturmuş taşları çok
fazla yerinden oynatmadan Türk Kamu Yönetimine
dahil etmek şeklinde olmuştur. Elbette bu durumda
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bazı etkili ve yerleşik baskı gruplarının yönlendirmeleri önemli rol oynamıştır. İç denetimin geleceği için
gerekli bazı yasal ve yapısal dönüşümlerin gerçekleşmesi siyaset-bürokrasi kesiminin gelecekte alacağı
tavra bağlı olmakla birlikte meslek mensuplarının bu
düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik etkileri
doğal olarak sınırlı kalacaktır.
İç denetimin etkili olmasının olmazsa olmazlarından
biri de üst yönetici tarafından kabul görüp sahiplenilmesidir. Aynı zamanda etkili bir iç denetim için kurum
personelinin de; hem iç denetimin ne olduğunu kavraması hem de yararlarını görerek gerekliliğini kanıksaması yerinde olacaktır.

Mesleki konularla ilgili forum sayfaları açılarak oluşturulacak forum başlıklarında çeşitli konuların tartışılması da iletişim problemini bir nebze azaltabilir diye
düşünmekteyiz.
Öte yandan derneğin bölgesel temsilciler vasıtasıyla
Ankara dışındaki üyelere ulaşması yada çalışma/faaliyet gruplarına Ankara dışındaki meslektaşlarımızın da
katılması yönünde daha fazla çaba sarf etmesi; bizleri dernek faaliyetlerine sadece aidat ödeyerek katkı
yapan üyeler olmaktan çıkarabilecektir.

Meslek mensuplarının yaptıkları işler, tavır ve davranışlarıyla doğrudan etkileyebileceği bu kesimin iç
denetime yaklaşımının olumlu yönde çevrilmesi her
halükarda iç denetimin geleceği için önem arz etmektedir.
Mesleğin geleceği için en önemli faktör elbette mesleği temsil edenlerdir. Bu sebeple iç denetçilerin
mesleki donanımlarını en üst seviyeye çıkartarak,
uluslar arası standartlarda iç denetim faaliyetlerinde bulunmaları, sadece yaptıkları işlerle değil hal ve
hareketleriyle de örnek kişiler olarak kurumlarına değer katmaları mesleğin gelecekte de varolması daha
da önemlisi iç denetçiliğin saygın ve etkin bir meslek
grubu olarak anılmasını sağlayacaktır.
 	
Derneğimiz faaliyetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Önerileriniz var mı?
Ankara ili sınırları dışında görev yapan iç denetçilerin Kamu İç Denetçileri Derneğinin çalışmalarına aktif
katılım sağlaması çok olanaklı değil. Bu yüzden de yapılan çalışmaların içinde yer alıp kendi sorunlarımızı
dile getirmemiz pek mümkün olmuyor. Bu da ister
istemez bir kopukluğa neden oluyor. Bu kopukluğu gidermeye yönelik en iyi araç elbetteki bilgi teknolojileri, lakin bu faydalı aracın doğru kullanılamaması bilgi
kirliliğine dolayısıyla zaman ve emek kaybına sebep
olabilmekte. Örneğin, üyelerin bilgi paylaşımı amacıyla oluşturulan e-posta grubunda iç denetçilerin
sosyal durumlarıyla ilgili gelişmelerin konu edilmesi,
çok faydalı olabilecek bu aracı bir sorun haline dönüştürebilmektedir.
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