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Dördüncü sayıdan itibaren “hakemli dergi” olarak karşınıza çıkmak için yürüttüğümüz
çalışmalar nihayetlenmek üzere. Yani, bundan böyle, yayımlanması için dergimize gönderilen yazılar, önce konuyla ilgili uzmanlardan müteşekkil hakem heyetine gönderilecek
ve bu heyetin yorum ve değerlendirmeleri çerçevesinde yayımlanıp yayınlanmayacağına
yayın kurulu tarafından karar verilecektir. Bu meyanda, yeni kamu işletmeciliği, toplam
kalite yönetimi, yönetişim, denetişim, stratejik yönetim, stratejik planlama, performans
esaslı bütçeleme, tahakkuk esaslı muhasebe, hesap verebilirlik, şeffaflık, risk yönetimi, iç
kontrol ve iç denetim gibi konulara ilgi duyan okurlarımıza, meslektaşlarımıza ve öğretim
üyelerimize yönelik “dergimize destek olma” çağrısını yineliyoruz.
Bu sayımızdaki;
Söyleşi köşemizde, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Mehmet BÜLBÜL, iç kontrol uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunmuştur.
Birinci makalemizde; iç kontrol sisteminin etkili işleyebilmesi için gerekli koşullar tartışılmıştır.
İkinci makalemizde; kamu yönetimi anlayışında yaşanan paradigma değişimi üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Üçüncü makalemizde; iç kontrol, üst yönetici, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi, ön malî kontrol, muhasebe yetkilisi, hesap verebilirlik, malî saydamlık gibi kavramlar
ekseninde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun değerlendirmesi yapılmıştır.
Dördüncü makalemizde; iç kontrolün, kurumsal düzeyde stratejik amaçlara, süreç bazında da operasyonel amaçlara ulaşılmasını sağlayan bir yönetim biçimi olma işlevini yerine
getirebilmesi için gerekli koşullar irdelenmiştir.
Beşinci makalemizde; kamu yönetiminde iç kontrol ve iç denetimin yeterlik ve etkililiğini
belirleyen faktörlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunulmuştur.
Altıncı makalemizde; iç kontrol sisteminin kamu bürokrasisi tarafından doğru bir şekilde
anlaşılması, pratiğe dökülmesi ve dinamik tutulması için gerekli koşullar irdelenmiştir.
Yedinci makalemizde; çocuk suçluluğunun önlenmesi hususunda, yerel yönetimlerin rolü
ve katkısı üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Çeviri köşemizde, “New York City Kontrolör Ofisi’nin İç Denetim Raporu”; Sertifikasyon
köşemizde, “CGAP Sertifikası”; Görüşmeler köşemizde, “Adana Büyükşehir Belediyesi ve
Pamukkale Üniversitesi İç Denetim Birimleri” başlıklı çalışmalar yer almaktadır.
Haberler köşemizde, iç denetimle ilgili ilginizi çekebilecek faaliyet ve etkinliklere yer verilmiştir.
Üçüncü sayının, bütün okurlarımıza ve meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz. Dördüncü sayıda buluşmak ümidiyle esen kalın.

Mustafa IŞIK
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DENETİŞİM: Öncelikle, yoğun iş temponuz arasında
bize zaman ayırdığınız ve görüşlerinizi okuyucularımızla paylaşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Mehmet BÜLBÜL: Rica ederim. Ben de kısa sürede
kamuda saygınlık kazanan Derginizin nazik daveti için
teşekkür etmeliyim. Ayrıca, bir mesleki sivil toplum
örgütü olarak KİDDER’in çok kısa bir sürede kurumsallaşması ve iç denetçilerin mesleki gelişimine katkılar
sağlamaya başlaması gerçekten göz kamaştırıcı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Mehmet BÜLBÜL*:
"İç kontrol bir işlemi kontrol etmek
değildir. İç kontrol hakim olmaktır.
Yönetim açısından bakıldığında
idarenin veya dairenin, personel
açısından bakıldığında ise faaliyet
veya sürecin tümüne hakim olmaktır.
Bu nedenle birçok kaynakta iç
kontrol, yönetim kontrolü kavramı ile
eş anlamda kullanılmaktadır"

DENETİŞİM: İsterseniz hemen iç kontrolden başlayalım. Nedir iç kontrol? En az 1000 yıllık devlet geleneği olan Türkiye’de iç kontrol yok muydu? Yıllardır
kullanılan kontrol kavramı ile iç kontrol kavramı arasındaki fark nedir?
M.B.: İç kontrolün birkaç tanımı var elbette. Her biri
iç kontrolün farklı unsurlarını öne çıkarsa da aslında
bu tanımlar birbirine çok yakın ifadeler içeriyor. Okuyucularınızın zaten bildiği bu tanımları tekrarlamak
yerine, iç kontrolü açıklamanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bunu yaparken teorik tartışmalara
girmeden, doğrudan kamu kesimini, hatta 5018 sayılı
Kanunun öngördüğü iç kontrolü esas almak sanırım
daha uygun olacak.
Her kamu idaresinin var olma sebepleri var. Var olma
sebeplerini ifade eden görevler, kuruluş kanunlarında
ve diğer mevzuatta gösterilmiş. Bu görevleri yerine
getirmek üzere bu idarelerde yönetici ve personel görevlendirilmiş.
Temel soru şu: Bir idarenin yöneticileri ve personeli
üstlenmiş oldukları görevlerini en etkin bir şekilde ve
en az maliyetle nasıl yerine getirecekler ve bunu ilgili
ve yetkili makam ve mercilere nasıl gösterecekler?

*Daire Başkanı
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
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Bu sorunun temelde iki farklı cevabı var. Birincisi, yönetici ve personelin bilgi, deneyim ve iyi niyetini esas
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alırsınız ve inisiyatifi insan faktörüne teslim edersiniz.
Sonuç olumsuz olursa yine insan odaklı çözümler geliştirirsiniz.

teminin olduğunu söyleyemem. İzin verirseniz, karmaşık gibi görünen bu ifademi bir örnekle açıklamaya
çalışayım.

İkincisinde ise, bilgili, deneyimli ve iyi niyetli insanı
da öne çıkaran ve diğerlerini elimine eden, onlara iyi
yönetim araçları sunan bir model geliştirirsiniz. Sonuç
olumsuz olursa modele odaklı çözümler üretirsiniz.

Hepimiz puzzle’ı biliriz. Bir çerçeve ile resim parçacıkları vardır. Parçacıkları uygun yerlere eksiksiz olarak
yerleştirirsiniz ve ortaya güzel bir resim çıkar.

İşte iç kontrol bu soruya verilen ikinci cevaptır. Yani iç
kontrol bir yönetim modelidir.
İç kontrolün temel ilkelerine ve klasik kontrol kavramı
ile farklılıklarına değinecek olursak şunları söyleyebiliriz:
İç kontrol bir işlemi kontrol etmek değildir. İç kontrol
hakim olmaktır. Yönetim açısından bakıldığında idarenin veya dairenin, personel açısından bakıldığında
ise faaliyet veya sürecin tümüne hakim olmaktır. Bu
nedenle birçok kaynakta iç kontrol, yönetim kontrolü
kavramı ile eş anlamda kullanılmaktadır.
İç kontrol yönetim sorumluluğuna dayanır. Etkin bir
iç kontrol sistemi kurma ve işleyişini sağlama sorumluluğu idarenin üst yöneticisi ve diğer yöneticilerine
aittir.
İç kontrol bir idarenin iç unsurlarıyla sağlanır. İç kontrolden, rolleri farklı olmak üzere, bir idarenin bütün
yönetim kademeleri ve personeli sorumludur. O nedenle iç kontrolün sorumluluğu bir idarede herhangi bir birime veya kişiye yüklenemez. İç kontrolün
sorumluluğu idare dışından bir organ ya da kişiye de
devredilemez.
İç kontrol sadece mali işlemleri kapsamaz, hedeflere
ulaşılmasını ve kaynak kullanımını etkileyen her şey iç
kontrolün konusunu oluşturur.
Gelelim sorunuzun ikinci bölümüne: Kamu yönetimi
tarihi konusunda yeterli bilgim olmadığı için 5018 sayılı Kanun öncesi dönemi esas alarak cevap verirsem
umarım okuyucularınız beni bağışlar.
5018 sayılı Kanun öncesinde bir kısmını mükemmel
olarak niteleyebileceğimiz bazı iç kontrol araçlarının
olduğunu söyleyebilirim elbette. Ancak iç kontrol sis-

4

"İç kontrol bir idarenin yürüttüğü faaliyet
ve süreçleri de kapsamakla birlikte,
ondan da öte, idarenin bütününü
kavrayan bir sistemdir. Bir idarede
etkin ve yeterli bir iç kontrol sisteminin
oluşması ve gelişmesi için her şeyden
önce uygun bir ortamın yaratılması
şarttır. O nedenle, işe kontrol ortamından
başlamak kanaatimce isabetli olacaktır.
Çünkü kontrol ortamı iç kontrolün diğer
bileşenlerine temel oluşturacaktır"
Şimdi, çerçeveyi iç kontrol sistemi olarak, resim parçacıklarını ise birbiriyle uyumlu iç kontrol araçları
olarak düşünelim. Diyebiliriz ki, 5018 sayılı Kanun
öncesinde sadece birtakım resim parçacıkları, yani iç
kontrol araçları vardı, ancak çerçeve, yani iç kontrol
sistemi yoktu. Çerçeve, yani iç kontrol sistemi olmadığı için resim parçacıklarının, yani iç kontrol araçlarının
uygun ve eksiksiz olup olmadığını anlamak da mümkün değildi. Üstelik mevcut parçacıkların resmin neresine ait olduğunu ve resme uygun olup olmadığını
da anlamak mümkün değildi. Bunlar arasında tam ve
uygun bazı parçacıklar olması resmi tamamlamamıza
ve ortaya güzel bir resim çıkarmamıza yetmiyordu.
Sonuç olarak, 5018 sayılı Kanun öncesi dönemde bir
takım iç kontrol araçları vardı ancak iç kontrol sistemi
yoktu.
DENETİŞİM: İç kontrol, kurumun her türlü faaliyet
ve sürecini kapsıyor. Bu bağlamda, iç kontrolün etkinleştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları çalışmalara nereden başlamalı ve nasıl bir süreç takip
etmelidir?
M.B.: İç kontrol bir idarenin yürüttüğü faaliyet ve sü-
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reçleri de kapsamakla birlikte, ondan da öte, idarenin
bütününü kavrayan bir sistemdir. Bir idarede etkin ve
yeterli bir iç kontrol sisteminin oluşması ve gelişmesi
için her şeyden önce uygun bir ortamın yaratılması
şarttır. O nedenle, işe kontrol ortamından başlamak
kanaatimce isabetli olacaktır. Çünkü kontrol ortamı iç
kontrolün diğer bileşenlerine temel oluşturacaktır.
İdarenin hedeflerini gerçekleştirmek için, uygun teşkilatlanan ve işleyen bir organizasyonel yapı ile mesleki ve kişisel dürüstlüğe adanmış yetkin ve yeterli
yönetici ve personel iç kontrol sisteminin temelidir.
O nedenle, bir idarede iç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına idarenin teşkilatı
ile kadro yapı ve işleyişinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesiyle başlamak uygun olacaktır. Bu çalışmalar
teşkilat kanunundan başlar, en küçük birimdeki görev
dağılım çizelgesine kadar uzanır. Kadro kanunundan
başlar, hizmet içi eğitim programlarına, personelin
görevden ayrılma prosedürlerine kadar uzanır.

sorumluluğu üstlenen bakan ile yönetim sorumluluğunu üstlenen üst yönetici arasındaki hesap verme
sorumluluğunun varlığı ve işletilmesi önem kazanmaktadır. Bu noktadan sonra diyebiliriz ki, bir idarede
iç kontrol üst yöneticinin ihtiyacıdır. Çünkü iç kontrol,
kamu hizmetlerinin hükümet politikalarına uygun
olarak başarılmasında ve bu başarının ilgili bakana
kanıtlanmasında üst yöneticiye araçlar sunmaktadır.
Bu nedenle üst yöneticinin iç kontrole inanması, güvenmesi ve sahiplenmesi kritik başarı faktörüdür. Üst
yöneticinin sahiplenmediği ve liderlik yapmadığı bir
idarede etkin ve yeterli bir iç kontrol sistemi oluşturmak ve geliştirmek neredeyse mümkün olmayacaktır.
Üst yöneticiyi teşvik eden ve zorlayan faktör ise yine
hesap verme sorumluluğu olacaktır. Hesap verme sorumluluğu esas itibarıyla raporlamayla yerine getirilir.
Bir idarede iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliğinin, yani yönetim sorumluluğunun, siyasi sorumluluğu üstlenen bakanlara, parlamentoya ve kamuoyuna
raporlanması gerekmektedir.

DENETİŞİM: Sizce iç kontrolün etkinleştirilmesinde
kritik başarı faktörleri nelerdir?

Bu noktada, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay devreye girmektedir.

M.B.: Bir hizmetin talep edeni, yani müşterisi yoksa o
hizmetin sunumu beklenen nitelikte olmayacaktır. O
halde, kamusal hizmetlerin en az kaynakla ve en etkin bir şekilde yerine getirilmesi kimin talebi olabilir?
Yani kamuda iç kontrolün müşterisi kimdir?

Maliye Bakanlığı iç kontrol alanında, diğer bir ifadeyle, hem mali yönetim ve kontrol alanında hem de iç
denetim alanında merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, kamu
idarelerinin uygulamalarını izleyecek ve sonuçlarını
raporlayacaktır. Bu raporlarda, iç kontrol sisteminin
oluşturulmasında ve işletilmesinde bazı kamu idareleri başarılı, bazıları ise başarısız olarak değerlendirilecektir.

Müşteri, hizmet sunucusuna göre değişecektir. Parlamentonun müşterisi seçmen; Hükümetin ve bakanların müşterisi parlamento; üst yöneticilerin müşterisi
bakanlar; diğer yöneticilerin müşterisi üst yönetici;
kamu personelinin müşterisi ise kamu yöneticileri
olacaktır.
Kanaatimce, kamu idarelerinde etkin ve yeterli bir iç
kontrol sisteminin oluşturulması ve işletilmesinde en
kritik faktör bu müşteriler ile hizmet sunucuları arasında hesap verme sorumluluğu zincirinin kurulması
ve etkin bir şekilde işletilmesidir. 5018 sayılı Kanun
bu amaçla birçok araç sunmaktadır.
Konumuz iç kontrol olduğuna göre, siyasi alanla ilişkiyi de ihmal etmeden bir idarenin sınırları içinde kalmamız gerekmektedir. Buna göre, bir idarede siyasi
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Aynı şekilde Sayıştay da, kamu idarelerinin kamu
kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma ve kamu hizmetlerini yerine getirme performanslarını TBMM’ne
raporlayacaktır.
Bu raporlamalar yönetimin hesap verebilirliğini işletecek, bir idarede iç kontrolün sahibi olan üst yöneticileri zorlayacak ve teşvik edecektir. Bu durumla
karşı karşıya kalan üst yönetici, idare içi hesap verme sorumluluğu zincirini işletmek zorunda kalacak
ve harcama birimlerinden etkin kaynak kullanımını
ve performansa dayalı yönetim talep edecektir. Strateji geliştirme birimlerinden bu amaçlara sağlamak

5

SÖYLEŞİ

için araçlar üretmesini ve iç denetim biriminden ise
bu araçların tasarım ve işleyişinin denetlenmesini ve
öneriler geliştirilmesini talep edecektir. Diğer bir ifade ile üst yönetici iç kontrolün müşterisi, talep edeni
olacaktır.

Birinci aşama olan düzenleme alanında 5018 sayılı
Kanun neredeyse eksiksiz bir çerçeve sunmaktadır.
İkincil ve üçüncül düzey düzenlemeler de tamamlanmış olup, uygulama sonuçları doğrultusunda revize
çalışmaları sürdürülmektedir.

Sorunuza dönecek olursak; kanaatimce kamu idarelerinde iç kontrolün etkinleştirilmesinde en önemli
roller, hesap verme sorumluluğunu en üst düzeyde
başlatacak olan Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’a düşmektedir.

İkinci aşama olan idari kapasitenin oluşturulması amacıyla, Maliye Bakanlığı bünyesinde merkezi
uyumlaştırma birimleri oluşturulmuştur. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma görevi Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, İç Denetim
Merkezi Uyumlaştırma görevi ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülmektedir. Kamu idarelerinde ise strateji geliştirme birimleri ile iç denetim
birimleri kurulmuştur. Bu birimlere atamalar yapılmış
olmakla birlikte, nicelik ve niteliği artırma çalışmalarımız devam etmektedir.

DENETİŞİM: İç kontrol sisteminin kurumsallaşmasının ve benimsenmesinin, normal şartlar altında,
ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz? Bu bağlamda, kamu iç kontrol standartlarına uyum konusunda kuruluşların ölçeği dikkate alınarak aşamalı
bir uyum süreci düşünülebilir mi?
M.B.: İç kontrol sisteminin kurumsallaşması, benimsenmesi ve uygulanması için öncelikle gerekli düzenlemelerin yapılması, merkezi kurumlar ile idarelerin
yeterli idari kapasiteye kavuşturulması gerekmektedir. Daha sonra, hem merkezi kurumlar hem de idari
birimler tarafından uygulama izlenecek ve geliştirilecektir.
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Üçüncü aşama olan uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesinde ise, hem merkezi uyumlaştırma birimlerine, hem idarelere, hem de Sayıştay’a görevler düşmektedir.
Mali yönetim ve kontrol merkezi uyumlaştırma birimi olarak aşamalı bir geçiş öngördük. Yayımladığımız
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Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Rehberinde kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerini
oluşturmaları, işletmeleri, izlemeleri ve geliştirmeleri için yürütecekleri çalışmaları açıkladık ve bu çalışmaları sonuçlandırmaları için 2011 yılı Haziran ayı
sonuna kadar süre verdik. İdareler bu süre içerisindeki çalışmaları, idari yapıları ve kapasiteleri, risk algıları ve kurumsal kültürleri doğrultusunda kendileri
belirleyeceklerdir. Bu rehberde öngörülen ve idareler
tarafından hazırlanan Eylem Planlarının uygulanmasıyla iç kontrolün kurumsallaşması ve benimsenmesinde önemli bir mesafe alacağımıza inanıyorum.
Kamu idareleri tarafından hazırlanan Eylem Planlarının, Kamu İç Kontrol Standartlarının gereklerini ne
ölçüde karşıladığının denetlenmesi ve değerlendirilmesi kanaatimce iç denetçiler için yerinde ve yararlı
bir çalışma olacaktır.
Yine, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve
Esaslarda ve Rehberde kendi iç kontrol sistemlerini
izlemeleri ve değerlendirmeleri için idarelere yöntemler öngördük.
Sayıştay yaptığı denetimler ve raporlamalarla idarelerin iç kontrol yapı ve uygulamalarını değerlendirmekte. Sayıştay Kanun Teklifinin yasalaşması ile birlikte
dış denetimin, idarelerin iç kontrol sistemleri üzerine
daha sistemli bir şekilde odaklanacağını düşünüyorum.
Bütün bu yöntem ve araçlar etkin bir şekilde çalıştırıldığında iç kontrol kamu idarelerinde giderek bir
yönetim modeli olarak yerleşecek ve yaygınlaşacaktır.
Bununla birlikte, iç kontrol sisteminin kamu idarelerinde tam olarak oluşturulduğunu ve işletildiğini söylemek için bir süre vermek mümkün değildir. Çünkü
iç kontrol tanımı gereği sürekli olarak geliştirilmesi
gereken bir süreçtir.
DENETİŞİM: Kamu kurum ve kuruluşlarında “iç kontrol” nasıl algılanıyor? Kamu yöneticilerinde ve birim
amirlerinde iç kontrolün gereksiz prosedürler, usuller ve yöntemler olduğu yönünde bir algı gözlemlenmektedir. Bu görüşe katılıyor musunuz? Bu kapsamda iç kontrole ilişkin farkındalığın artırılması için
MUB olarak ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz?
M.B.: 5018 sayılı Kanun öncesi dönem için geçerli olan kontrol kavramının etkileri henüz tam olarak
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silinmiş olmadığından iç kontrol denildiğinde, ilk
başta kontrol edilmek şeklinde algılanıyordu. Kontrol edilmek yönetici ve personel için pek arzulanan
bir durum olmadığından önceleri benimsenmiyordu.
Ancak iç kontrol, kontrol edilmek değil, idareye ve faaliyetlere hakim olmak için araçlar sunan bir sistem
şeklinde algılandıkça sahiplenilmesi ve benimsenmesi artmaktadır. Nitekim bu dönemde, özellikle Kamu
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberini
yayımladıktan sonra, iç kontrol, kamu idarelerinde en
çok konuşulan ve üzerinde çalışılan konulardan biri
haline geldi.

"İç kontrol sisteminin kurumsallaşması,
benimsenmesi ve uygulanması için
öncelikle gerekli düzenlemelerin
yapılması, merkezi kurumlar ile idarelerin
yeterli idari kapasiteye kavuşturulması
gerekmektedir. Daha sonra, hem
merkezi kurumlar hem de idari birimler
tarafından uygulama izlenecek
ve geliştirilecektir"
Merkezi uyumlaştırma birimi olarak edindiğimiz izlenimlere dayanarak özellikle merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin yöneticilerinin ve amirlerinin iç
kontrole ilişkin olumsuz yargılarının bulunduğu görüşüne katılmıyorum. Kamu idareleri büyük oranda
Eylem Planlarını hazırlayıp Bakanlığımıza gönderdiler.
Hatta bazı kamu idarelerinde çok üst düzey bir ilgi ve
sahiplenme olduğunu izledik.
Bu sonucun elde edilmesinde, Merkezi Uyumlaştırma
Birimi olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin katkısı elbette çok büyük.
Üst yöneticiler için iç kontrol ve iç denetim konulu
rehber ve el kitabı yayımladık ve tüm kamu idarelerine dağıttık. Ayrıca Kamu İç Kontrol Standartlarını bir
kitapçık halinde kamu idarelerine dağıttık.
5018 sayılı Kanunun yayımlandığı günden bu güne
yaklaşık 20 bin kişinin, Merkezi Uyumlaştırma Biriminin gerçekleştirdiği eğitim, seminer, konferans ve
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benzeri faaliyetlere katılımı sağlandı. Bu çalışmaları
ve sayıları kayıtlarımıza dayanarak söylüyorum.
Bu yıl Pamukkale’de ve Kızılcahamam’da kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerinin
katıldığı iç kontrol odaklı konferanslar düzenledik. Bu
konferanslar büyük ilgi gördü ve yüzde yüze yakın bir
oranda katılım gerçekleşti. Bu konferansları geleneksel olarak her yıl tekrarlamayı kararlaştırdık.
Birçok kamu idaresinin İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantılarına davet edildik, zamanımızın el verdiği ölçüde bu toplantılara katıldık. Bu toplantılarda yöneticilerden aldığımız tepkiler oldukça
olumluydu ve gelecek için umut vericiydi.

"Teşkilat yapısının uyumsuz ve elverişsiz,
personelin yetersiz, görev, yetki ve
sorumlulukların belirsiz, hedeflerin ve
risklerin belirsiz, kontrol faaliyetlerinin
zayıf, iletişim sisteminin karmaşık,
izlemenin yetersiz olduğu bir idarede
her noktada sorunlar çıkacak; isabetsiz
kararlar, hatalı işlemler, usulsüzlükler
ve yolsuzluklar baş gösterecektir.
Yöneticiler ve personel ortaya çıkan
sorunlarla uğraşmaktan etkin bir kamu
hizmeti sağlamakta zorlanacaktır. İşte
bu noktada, biraz önce bahsettiğim,
idare içi ve idare dışı hesap verme
sorumluluğunun işlemesi ve bu durumu
raporlaması gerekmektedir"
Genel Müdürlüğümüzün resmi web sitesinde yayımlanan mali yönetim ve kontrol merkezi uyumlaştırma
web sayfası 2008 yılı başından bu yana güncellenerek
yayımlanmaktadır. Web sayfamız 2008 yılında 55 bin
kez ziyaret edildi, 2009 yılında ise bu sayıyı bu günden yakalamış bulunmaktayız. Web sayfamızda ayrıca İç Kontrol Bülteni adıyla bir elektronik bülten de
yayımlamaktayız. Elektronik bültenimizin birinci sayısı yaklaşık 20 bin kez ziyaret edilmişti, ikinci sayımızda
ise 20 bin sayısı aşıldı.
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Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımız artarak
devam edecektir. Bu dönemde daha çok kamu idarelerinin üst yöneticilerinin ve diğer yöneticilerinin
bilgilendirilmelerine ağırlık vereceğiz.
Ayrıca Birleşik Krallık Sayıştayı ile birlikte yürüttüğümüz Eşleştirme Projesi kapsamında 2010 yılında, AB
üye ülke uzmanlarının eğitmen olarak yer alacağı temel ve ileri düzey eğitimler gerçekleştireceğiz.
DENETİŞİM: Bütün kamu idareleri “Kamu İç Kontrol
Standartları Eylem Planları” hazırlıyor. Üst yönetici
desteğinin zayıflığı, strateji geliştirme birimlerinin
yetkin olmayışı ve benzeri sebeplerle, hazırlanan
eylem planlarının uygulanmaması, daha açık bir ifadeyle iç kontrol sisteminin öngörülen zamanda kurulamaması halinde bir müeyyide var mı?
M.B.: Kamu idarelerinin hazırladıkları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları büyük oranda Bakanlığımıza gönderildi, hala da gelmeye devam
ediyor.
Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak bu eylem planlarını, 5018 sayılı Kanuna, Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliğine ve Rehbere uyumu açısından değerlendiriyoruz. Yaygın hataları tespit ederek kamu idarelerine
duyuracağız ve Eylem Planlarını buna göre revize etmelerini isteyeceğiz. Göndermemiş olan kamu idarelerini resmi yazıyla uyaracağız.
Daha sonra kamu idarelerinden isteyeceğimiz raporlarla, eylem planlarının ne ölçüde uygulandığını, bu
süreçte ne tür güçlüklerle karşılaşıldığını izleyip değerlendireceğiz, elde ettiğimiz sonuçlara göre yönlendireceğiz.
Kamu idarelerinin iç kontrol standartlarına uyumu dış
denetim ve iç denetim mekanizmaları tarafından da
izlenecek. Bu anlamda, İDKK’na gönderilen iç denetçi
raporları ile dış denetim raporlarından da yararlanacağız.
Müeyyideye gelince; en büyük müeyyide kötü bir
yönetim olarak kendini gösterecektir zaten. Teşkilat
yapısının uyumsuz ve elverişsiz, personelin yetersiz,
görev, yetki ve sorumlulukların belirsiz, hedeflerin
ve risklerin belirsiz, kontrol faaliyetlerinin zayıf, ile-
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tişim sisteminin karmaşık, izlemenin yetersiz olduğu
bir idarede her noktada sorunlar çıkacak; isabetsiz
kararlar, hatalı işlemler, usulsüzlükler ve yolsuzluklar baş gösterecektir. Yöneticiler ve personel ortaya
çıkan sorunlarla uğraşmaktan etkin bir kamu hizmeti
sağlamakta zorlanacaktır. İşte bu noktada, biraz önce
bahsettiğim, idare içi ve idare dışı hesap verme sorumluluğunun işlemesi ve bu durumu raporlaması
gerekmektedir. Burada da, idare içerisinde iç denetçilere ve SGB’lere, idare dışında ise Maliye Bakanlığına
ve Sayıştay’a hayati görevler düşmektedir.
DENETİŞİM: Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında yapılan çalışmalarda otomasyon sistemlerinden
ve buna ilişkin yazılımlardan faydalanılması mümkün olabilir mi?
M.B.: 5018 sayılı Kanunda iç kontrol idare tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Anlaşılacağı üzere, iç kontrolün
bütününü kapsayan tek bir iç kontrol yazılımından söz
etmek tanım gereği imkânsızdır.
İç kontrol sisteminin birbiriyle uyumlu iç kontrol araçlarından oluştuğunu söylemiştim. Hangi iç kontrol
aracının elektronik ortamda bir yazılım aracılığıyla işletileceği iç kontrol aracının niteliğine bağlıdır. Kamuda zaten bütçe ve muhasebe uygulamalarının kayıt
ve kontrolü, evrak kayıt ve dosyalama sistemi, iç haberleşme, bilgi edinme sistemi gibi birçok iç kontrol
aracı elektronik ortama taşınmış durumda. Yine taşınır mallarla ilgili bir otomasyon çalışması olduğunu
biliyorum.
Sonuç olarak; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyumu
sağlamak üzere bir kamu idaresinin Eylem Planında
öngördüğü bir faaliyet niteliği itibarıyla uygun ise elbette elektronik ortama taşınabilecektir. Bu kontrol
aracının niteliğine bağlıdır. Örneğin, hard kontroller
yazılım için daha uygun iken soft kontroller uygun olmayacaktır.
DENETİŞİM: Kamu kurumlarının iç kontrol eylem
planlarının hazırlanmasında ve sistemin etkinleştirilmesinde özel sektörden “danışmanlık” hizmeti
alınmasını nasıl karşılıyorsunuz?
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M.B.: Bir idarenin iç kontrol sisteminin oluşturulması ve işletilmesi çalışmalarına özel sektör ve benzeri
kuruluşların katkı sağlamasının sınırlı olduğunu düşünüyorum.
Her şeyden önce açıkça belirtmek gerekir ki, bir idarede iç kontrol sistemi o idarenin yönetici ve personeli
tarafından oluşturulabilir ve geliştirilebilir. Özel sektörün bir kamu idaresinin iç kontrol sistemini tek başına
oluşturması, işin tabiatı gereği mümkün değildir.
Kamu İç Kontrol Standartları dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu durum kolayca anlaşılacaktır. Kamu
idaresinin teşkilatlanma yapısının ve görev yapma
biçiminin tespit edilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi, personelin işe alınma prosedürlerinin geliştirilmesi, yeterliliğini ve performansını ölçmeye yönelik gerekli yasal ve idari düzenlemelerin geliştirilmesi,
yetki devirlerine ilişkin genelge taslaklarının hazırlanması, idarenin hedeflerinin ve risklerinin belirlenmesi, risklere ilişkin kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bunların düzenlemelere taşınması ve benzeri
hususların özel sektör tarafından yerine getirilmesi
mümkün değildir. En basitinden, kamu idareleri iç
kontrol sistemlerini oluştururken, bilinen uluslararası
standartları değil, 5018 sayılı Kanun ve ilgili ikincil ve
üçüncül düzey mevzuatı esas almak zorundadır. Bundan da öte, Anayasadan başlayarak, Devlet teşkilatı,
kamu personel mevzuatı, ihale mevzuatı, kamu bütçe
ve muhasebe sistemi, taşınır ve taşınmaz mal mevzuatı ve benzeri düzenlemeler ve Devletin çalışma
düzeni hakkında ciddi bilgi ve deneyim sahibi olmak
gerekir.
Bu önemli açıklamayı yaptıktan sonra, sınırlı da olsa
özel sektör ve benzeri oluşumların sağlayacakları katkıların neler olabileceğine değinebilirim.
İç kontrol çalışmalarının temel başarı faktörleri arasında yönetici ve personelin iç kontrol hakkında yeterli bilgiye ve farkındalığa sahip olması gerektiğine
değinmiştik. İç kontrol nedir, amaçları, bileşenleri,
ilkeleri nelerdir, ne işe yarar? Temel iç kontrol araçları
neler olabilir? İç kontrol sisteminin oluşturulmasında
nasıl bir çalışma yöntemi izlenmelidir? Risklerin belirlenmesinde, sınıflandırılmasında ve kaydedilmesinde
nasıl bir metot uygulanabilir? Süreçler nasıl belirlenebilir? Bu ve benzeri hususlarda, kamusal mevzuatı
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göz ardı etmeksizin, özel sektör ve benzeri kuruluşların temel düzeyde bilgi sağlaması ve çalışma yöntemleri önermesi mümkündür. Bunun da içeriği, yöntemi
ve süresi bellidir ve sınırlıdır.

dürülemediği varsayımları üzerine idarelerde görev
yaparlar ki, yapacakları denetimler ve raporlamalarla
bu alanların iyileştirilmesine, geliştirilmesine katkı
sağlasınlar, değer katsınlar.

Son olarak şunu belirtmek istiyorum. İdarenin yönetici ve personelinin aktif olarak yer almadığı bir süreçte, idare dışında özel sektör tarafından geliştirilen
iç kontrol araçları, yönetici ve çalışanlar tarafından
yeterince ilgi görmeyen ve uygulanmayan bir takım
dokümanlar ve prosedürler olarak raflarda kalmaya
mahkûmdur.

5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü
iç kontrol sistemine ilişkin bazı düzenleme ve uygulamalar zaten var.

DENETİŞİM: İç kontrol çalışmalarında önde giden
kurum var mı? İyi uygulama örneklerini nasıl paylaşmayı düşünüyorsunuz?
M.B.: Evet, yönetici ve personeliyle iç kontrol sisteminin oluşturulmasına özel önem veren ve bu yönde
ciddi çalışmalar yapan kamu idareleri var. Bunları yakından izliyoruz, zaman zaman çalışmalarına katılarak
gerektiğinde destek sağlıyoruz. Bunlar arasında, başta kendi Bakanlığımız olmak üzere, Adalet Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığını, Savunma Sanayi Müsteşarlığını, Ankara Üniversitesini hemen sayabilirim.
İyi uygulama örneklerini tespit ettiğimiz kamu idarelerinin çalışmalarına web sayfamızda yer vereceğiz.
Aynı zamanda tüm kamu idarelerinin katılımının sağlandığı konferanslarda bu idarelerin uygulama örneklerini diğer idarelerle paylaşmalarına fırsat vereceğiz.
DENETİŞİM: İç kontrol ve risk yönetiminin kurulup
işletilmediği, iyi yönetim modellerinin ve ilkelerinin
yerleşip kurumsallaşmadığı ülkemizde iç denetim
yapmak doğru mu? Bu koşullarda yapılan iç denetim, iç denetim midir?
M.B.: Bu soruyu sorduğunuz için ayrıca teşekkür etmeliyim, zira yaygın bir yanlışı düzeltme fırsatı verdiniz.
İç kontrol ve risk yönetiminin kurulup işletildiği, iyi
yönetim modellerinin yerleşip kurumsallaştığı idarelerde iç denetime duyulan ihtiyaç o derece az olacaktır. İç denetim zaten bunların olmadığı ya da iyi oluşturulmadığı veya iyi işletilmediği ya da işleyişin sür-
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Kontrol ortamı kapsamında; idarelerin ve birimlerinin
görev, yetki ve sorumlulukları teşkilat kanunlarında ve
idari düzenlemelerde yer alıyor. Personelin seçilmesi,
atanması, eğitilmesi, yetiştirilmesi, yer değiştirmesi,
yükselmesi ve benzeri hususlarda düzenlemeler var.
Saydamlık ve hesap verebilirliğe ilişkin 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta hükümler var.
Risk değerlendirme kapsamında; idareler stratejik
planlar, performans programları hazırlıyorlar, bütçelerini bu dokümanlara göre düzenliyor.
Kontrol faaliyetleri kapsamında, faaliyet ve işin niteliğine göre birçok kontrol stratejileri ve prosedürleri
ilgili mevzuatında öngörülmüş durumda.

"İdarenin yönetici ve personelinin aktif
olarak yer almadığı bir süreçte, idare
dışında özel sektör tarafından geliştirilen
iç kontrol araçları, yönetici ve çalışanlar
tarafından yeterince ilgi görmeyen ve
uygulanmayan bir takım dokümanlar
ve prosedürler olarak raflarda
kalmaya mahkûmdur"
Bilgi ve iletişim bileşeni kapsamında, her idarede az
ya da çok bir dikey ve yatay haberleşme sistemi var,
bazı bilgiler kamuoyu ile paylaşılıyor.
İzleme bileşeni kapsamında, ilgili düzenlemelerde her
idarenin iç kontrol sistemini ve uygulamalarını yılda
en az bir kez değerlendirmesi öngörülmüş.
Örnekleri çoğaltabilirim. Yani bu gün, iç denetçilerin
denetim yapmaları için gerekli olan bir iç kontrol çer-
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çevesi mevcut. Bu çerçeveye yerleştirilecek bir takım
iç kontrol araçları da var. Şimdi iç denetçiler bir an
önce sahaya inmeliler ve yapacakları denetimler ve
raporlamalarla, tüm bu düzenleme ve uygulamaları
5018 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemelerin öngördüğü
iç kontrol çerçevesine göre incelemeliler, varsa boşlukları tespit etmeliler, mevcut iç kontrol araçlarının
tasarım ve işleyişinin yeterliliğini değerlendirmeliler
ve öneriler geliştirerek değer katmalıdırlar.
İç denetçiler bu çalışmalarında, yayımlamış olduğumuz Kamu İç Kontrol Standartları ile bu standartlara
ilişkin genel şartları bir check-list olarak kullanabilirler. Bu standartlara ait her bir genel şartın o idarede
veya birimde hangi yöntem ve araçlarla sağlandığını,
bu araç ve yöntemlerin uygunluğunu ve işlerliğini
araştırabilir, test edebilir ve öneriler geliştirebilirler.
Kanaatimce Türkiye’de iç denetçilerin en çok değer
katacağı dönem bu dönemdir.
Ben özel ya da kamu kesiminden hiç bir kuruluşta, iç
kontrol sisteminin kuruluş yıldönümünün kutlandığını
duymadım. Çünkü hiçbir zaman iç kontrol sisteminin
tam olarak kurulduğunu ve işletildiğini söyleyemeyiz.
Söyleyebilseydik eğer, abartılı bir ifade olacak ama,
iç kontrol kuruluş kokteylinden sonra iç denetçilere
veda kokteyli gündeme gelirdi herhalde.
DENETİŞİM: İç denetçiler kurumların iç kontrol eylem planlarının hayata geçirilmesi aşamasında aktif
bir görev almalı mıdırlar? Zira bazı kamu idarelerinin üst yönetim ve strateji geliştirme birimlerinde iç
kontrol ile ilgili iç denetçilerden çok büyük beklentiler bulunmaktadır.
M.B.: Bildiğiniz gibi iç denetçilerin hangi alanlarda ve
süreçlerde, hangi yöntemlerle çalışacakları İDKK tarafından belirlenmekte. Bu durum iç denetimin fonksiyonel bağımsızlığının bir sonucu. O nedenle, yapacağım kişisel değerlendirmelerin, İDKK’nun yaklaşımı
ile çelişmesi durumunda geçersiz olacağını baştan
hatırlatmak isterim.
Bir kamu idaresi bütün unsurlarıyla aynı amaç doğrultusunda hareket etmelidir. İç kontrol penceresinden
baktığımızda amaç belli; etkin kaynak kullanımıyla
idareyi hedeflerine ulaştırmak. İç denetimin de amacı
aynıdır. Farklılık sadece kullanılan araç ve yöntemler-
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de. İç denetim yönetimin bir unsuru olmakla birlikte,
mesleki bağımsızlığı nedeniyle yönetim içinde farklılaşmaktadır. Buna karşılık yönetimin de yönetim bağımsızlığı bulunmaktadır. Daha açık bir şekilde ifade
edecek olursak, yönetim iç denetime, iç denetim de
yönetime müdahil olmamalıdır.

"İç kontrol ve risk yönetiminin kurulup
işletildiği, iyi yönetim modellerinin
yerleşip kurumsallaştığı idarelerde iç
denetime duyulan ihtiyaç o derece az
olacaktır. İç denetim zaten bunların
olmadığı ya da iyi oluşturulmadığı
veya iyi işletilmediği ya da işleyişin
sürdürülemediği varsayımları üzerine
idarelerde görev yaparlar ki, yapacakları
denetimler ve raporlamalarla bu
alanların iyileştirilmesine, geliştirilmesine
katkı sağlasınlar, değer katsınlar"
Bu açıklamalardan hareketle, iç denetim bir idarede iç
kontrol eylem planlarının hazırlanması çalışmalarında danışmanlık görevi kapsamında rol alabilir, kanaatimce almalıdır da. Ancak bu görev, yönetimin yerine
karar almayı kapsamamalıdır. Bu nedenle, Kamu İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde
hiçbir kurul ya da çalışma grubunda iç denetçilere yer
vermedik. Bununla birlikte, gerek görülmesi halinde
bu çalışmalarda iç denetimin danışmanlık desteğinden yararlanılabileceğini ifade ettik.
DENETİŞİM: AB katılım müzakereleriyle ilgili sürdürülen görüşmeler ve verilen taahhütler çerçevesinde, iç kontrol ile iç denetim mevzuatında yapılan
düzenlemeler ve uygulamalarda gelinen noktayı
değerlendirir misiniz? Bundan sonrası için merkezi
uyumlaştırma birimi olarak mevzuat çalışmalarınız
var ise bahseder misiniz?
M.B.: Bildiğiniz gibi, AB katılım sürecine ilişkin çalışmalarımızı 32 numaralı Mali Kontrol Faslı çerçevesinde yürütüyoruz. 32 nolu Faslın bir alt başlığı da
Türkiye’de KİMK sisteminin oluşturulması ve uygulan-
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ması. Bu kapsamda, yönetim sorumluluğuna dayalı
mali yönetim ve kontrol sistemi, bağımsız iç denetim
ve bu alanlardaki merkezi uyumlaştırma birimleri
KİMK’in temel unsurlarını oluşturuyor.
İlk KİMK Politika Belgesi 2002 yılında dönemin Maliye
Bakanı tarafından imzalanarak Komisyona gönderildi.
Bu aşamadan sonra 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer
mevzuatla KİMK Sisteminin öngördüğü yapılar oluşturuldu, gerekli atamalar yapıldı ve sistem işletilmeye
başlandı.
2006 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen tanıtıcı ve
ayrıntılı tarama toplantıları sonucunda Komisyon,
KİMK Politika Belgesinin güncellenmesini ve Bakanlar
Kurulu tarafından onaylanmasını, iç denetçilerin bir
an önce atanmasını ve göreve başlamasını, iç denetimden sorumlu sürekli bir Merkezi Uyumlaştırma
Biriminin kurulmasını ve İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun bir danışma kuruluna dönüştürülmesini
tavsiye etti.

"İç kontrol ve risk yönetiminin kurulup
işletildiği, iyi yönetim modellerinin
yerleşip kurumsallaştığı idarelerde iç
denetime duyulan ihtiyaç o derece az
olacaktır. İç denetim zaten bunların
olmadığı ya da iyi oluşturulmadığı
veya iyi işletilmediği ya da işleyişin
sürdürülemediği varsayımları üzerine
idarelerde görev yaparlar ki, yapacakları
denetimler ve raporlamalarla bu
alanların iyileştirilmesine, geliştirilmesine
katkı sağlasınlar, değer katsınlar"
KİMK Politika Belgesinin güncellenmesi hususuna
İlerleme Raporlarında da değinilmekte. Politika Belgesinin; ön mali kontrolün kesin tanımının yapılması, iç denetim birimleri için operasyonel bir merkezi
uyumlaştırma biriminin kurulması, mali yönetim ve
kontrol alanında strateji geliştirme birimleri ile ilişkileri yürütecek bir MUB’un kurulması, iç denetim ile
teftiş kurullarının rol ve sorumluluklarının ayrımının
yapılması konularına odaklanılması önerilmektedir.
2008 yılı sonunda Bakanlar Kurulu tarafından kabul
edilen Türkiye Ulusal Programında KİMK Politika
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Belgesinin 2009 yılında kabul edileceği öngörülüyor.
Genel Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz KİMK Politika Belgesi hazırlık çalışmaları devam ediyor. Politika
Belgesinin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra Belgede öngörülen mevzuat çalışmaları
da yapılacaktır.
DENETİŞİM: Mali yönetim ve kontrol merkezi uyumlaştırma biriminin kurumsal yapısı sizce yeterli mi?
Kapasite geliştirilmesi yönünde çalışmalarınız var
mı?
M.B.: Daha önce de söylediğim gibi iç kontrol esas
olarak, yönetim sorumluluğu altında etkin kaynak yönetimi ile idareyi hedeflerine ulaştırmak için bir çerçeve sunmaktadır.
Bu noktada merkezi uyumlaştırma biriminin görevleri, alanla ilgili temel düzenlemeleri yapmak, bu
amaçla idarelerin kurumsal yapılarını oluşturmak ve
uygulama kapasitelerini güçlendirmek, uygulamayı
izlemek ve geliştirmektir.
Merkezi uyumlaştırma biriminin kurumsal yapısının
ve idari kapasitesinin üstlendiği bu görevlerle uyumlu
olması gerekmektedir.
Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma görevi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından
üstlenilmiştir. Bununla birlikte, Genel Müdürlüğümüz
kamu mali yönetimine ilişkin başka önemli görevler
de yürütmektedir. Merkezi Uyumlaştırma görevi ise
Başkanlığını yürüttüğüm, Genel Müdürlüğümüzün 22
dairesinden biri olan Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi
tarafından yürütülmektedir.
Mahalli idareler dahil kapsam dahilinde yaklaşık 4500
kamu idaresinin bulunduğu da dikkate alırsak, mevcut haliyle merkezi uyumlaştırma biriminin kurumsal
yapısının ve idari kapasitesinin yeterli olduğunu söylemek güç olacaktır. Bu tespit, AB Birliği ilerleme raporlarında da yer almaktadır.
Bu konu, Birleşik Krallık Sayıştay’ı ile birlikte yürüttüğümüz Eşleştirme Projesi kapsamında yabancı uzmanlar tarafından da değerlendirilmiş ve hazırladıkları Boşluk Analizi Raporu ve Eylem Planı Taslaklarında MYK MUB’un Maliye Bakanlığında ayrı bir Genel
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Müdürlük olarak teşkilatlanması ve yeterli idari kapasite ile desteklenmesi önerilmiştir. Bu öneriyi de içeren Rapor ve Eylem Planı Taslaklarını, 30 Eylül 2009
tarihinde düzenlediğimiz ve kamu idarelerinden 185
yöneticinin katıldığı bir konferansta tartışmaya açtık.
Bu konferansta önerinin aksine bir değerlendirme yapılmadı. Taslak Rapor ve Eylem Planına web sayfamızdan erişilebilir.
Önerinin ilgi ve kabul görmesi halinde bir yasa değişikliği taslağının hazırlanması gerekmektedir. Ondan
sonra takdir, Hükümete ve TBMM’ne ait olacaktır.
Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.
DENETİŞİM: İngiltere Sayıştay’ı ile işbirliği halinde
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi projesi geçtiğimiz aylarda başladı. Aynı zamanda Proje Lideri olarak görev aldığınız proje hakkında özet bilgi verebilir misiniz?
M.B.: Memnuniyetle. AB tarafından finanse edilen
“Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” adlı Eşleştirme Projemizin faaliyetlerine 2009 yılı Nisan ayında başladık.

uygulanması için MYK-MUB ile Pilot SGB’lerin idari kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu
kapsamda, temel ve ileri düzey eğitim müfredatının
ve dokümanlarının hazırlanması ve bu eğitimlerin verilmesi, eğitici havuzunun oluşturulması, üye ülkelerde stajların ve çalışma ziyaretlerinin yapılması temel
faaliyetlerimiz.
Üçüncü Bileşende ise, üçüncül düzey düzenlemelerin
geliştirilmesi ve pilot SGB’lerde uygulanmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede, MYK Rehberi ile MYK-MUB’u El
Kitabı hazırlanacak ve bu düzenlemeler kapsamında
pilot uygulamalar gerçekleştirilecek.
Türkiye’de mali yönetim ve kontrol isteminin güçlendirilmesinde ve uygulamaların etkinliğinin arttırılmasında Projemizin çok önemli katkılar sağlayacağına
inanıyorum.
DENETİŞİM: İç Kontrol alanında bir duayen olarak
verdiğiniz bu bilgiler ve dergimizin söyleşi talebine
gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz.

Projemiz, Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Genel Müdürlüğümüz ile İngiltere Sayıştay’ı tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire
Başkanlıkları Projenin pilot kuruluşları. İki yıl süreli
Projemizin bütçesi 1.800.000 Avro.
Projemiz üç bileşenden oluşuyor.
Birinci Bileşen, Mali Yönetim ve Kontrol alanında bir
Boşluk Analizi Raporu ile buna dayalı olarak bir Eylem Planının hazırlanmasını öngörüyordu. Söylediğim gibi, bu çalışmalarımızı tamamladık. Hazırlanan
Boşluk Analizi Raporu ve Eylem Planı Taslakları Mali
Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırmanın www.
bumko.gov.tr/kontrol web sayfasına koyduk. Taslak
Rapor ve Eylem Planı, mali yönetim ve kontrol sistemimize ilişkin çok önemli tespit ve tavsiyeler içeriyor.
Okuyucularınızın okumalarını şiddetle öneririm.
İkinci Bileşende, MYK Sisteminin etkili bir şekilde
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KAMU VE
ÖZEL SEKTÖR
YÖNETİMİNDE İÇ
KONTROL SİSTEMİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET: Kurumların, kuruma ait politikaların ve hükümet programlarının istenilen sonuçlara ulaşması; bu
programlar için kullanılan kaynakların, belirlenen kurumsal amaç ve hedeflerle uyumlu olması; programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması; güvenilir
ve zamanında bilginin elde edilmesi, korunması, rapor
edilmesi ve gerektiğinde karar alma mekanizmalarında kullanılması amacıyla oluşturulan organizasyon,
politika ve prosedürler, iç kontrol sistemi çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Sistemin etkin işleyebilmesini
sağlamaya yönelik yasa ve düzenlemeler, kurumlara
değer katarak, risklerin belirlenmesini ve engellenmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasına olanak tanımaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: İç kontrol, risk, İç kontrol standartları, kontrol öz değerlendirme, yönetsel ve finansal kontrol.
GİRİŞ
Günümüz koşullarında işletmelerin etkin yönetilebilmesi, uzun sürede kendilerine avantaj sağlayacak bir
konum belirlemelerini ve bu konuma ulaşabilecek
gelecek planlarının oluşturulmasını gerektirmektedir.
Son dönemlerde stratejik yönetim kavramı ile açıklanan bu yeni yönetsel süreç; vizyon, misyon, amaç,
strateji, politika ve prosedürlerin tanımlanıp, belirlenmesinden oluşmaktadır (Wheelen,1998,s.3).
İşletmenin ve çalışanların ayrı ayrı amaçları söz konusudur. Ancak hem işletmenin hem de işletme sistemi
içinde bulunan herkesin amacını ayrı ayrı gerçekleştirebilmesi çoğu zaman mümkün değildir. Kişisel amaçların gerçekleştirilmesi, çalışanların katılımıyla saptanacak genel işletme amaçlarının birlikte belirlenmesine bağlıdır.

Yrd.Doç.Dr. Duygu ANIL KESKİN
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi İşletme Bölümü
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Strateji oluşturma sürecinde kullanılan bir yaklaşım;
çalışanların katılımı ile yöntem ve mekanizmaları belirlenen; amaçların gerçekleştirilmesinde yol gösteri-
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ci nitelikte olan strateji haritaları modelidir. Strateji
haritaları, işletmeler açısından tipik yol haritasıdır ve
gerektiği gibi uygulanabildiğinde, işletmelere değer
katma potansiyeline sahip bir sistematik önermesi
vardır (Kaplan,2005). Özel ve kamu sektörleri için uygulanabilecek bu strateji haritaları, özellikle departmanlar bazında gerçekleştirilen katılımcı anlayışla
belirlenen stratejiler, üst yönetimin de desteği ile işletme bütününde sinerji yaratarak işletmelere değer
katmaktadır. Tüm çalışanlarca bilinen ve ortak yaratılan stratejiler, amaca hizmet etmeyi kolaylaştırmakta
ve başarılı uygulamalar sağlamaktadır.

“İç kontrol faaliyetinin önemli bir özelliği
de risk esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.
Buna göre sistemin zayıf ve güçlü
yönlerine ilişkin olarak analiz yapılması,
risk alanlarının belirlenmesi ve
kontrol faaliyetlerinin bu alanlarda
yoğunlaştırılması gerekmektedir”
Özel sektör kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılan iç denetim faaliyeti, son yıllarda kamu iç mali
kontrol sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle Avrupa Birliği’ne aday ülkelerde,
kamu yönetiminde hesap verebilirliğin ve finansal
şeffaflığın sağlanması amacıyla etkili bir iç denetim
sisteminin kurulması zorunluluğu ortaya çıkmış ve
bunun sonucu olarak iç denetim sistemi, bu ülkelerin
çerçeve kanunlarında ve ikincil mevzuatlarında düzenlenmiştir. Ülkemizde de iç denetim kavramı 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer
almaktadır.
Yapılandırılan yasal düzenlemelerle zorunlu olarak
işletilmesi ve değerlendirilmesi gereken “iç kontrol
sistemi”, bu çalışmada, özel ve kamu sektörü genelinde öncelikli olarak kavramsal açıdan tanımlanacaktır.
Ayrıca sistemin ilkeleri ve unsurları da değerlendirilecektir. Çalışmanın son kısmında, Kamu İç Kontrol
Standartları genel şartları içerisinde belirtilen “İç
Kontrol Sisteminin” değerlendirilmesi zorunluluğu ve
uygulama süreci, uluslararası standartlarla da öneri
olarak sunulan “Kontrol Öz Değerlendirme” tekniği
özelinde açıklanacaktır.
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İÇ KONTROL KAVRAMI
Kontrol, mevcut iş başarısının ölçülmesi ve bu başarının belirlenen hedefleri gerçekleştirme olasılığının
saptanmasıdır (Can, Tuncer,1991,s.161). İşletmelerin
belirlenen amaçlara ulaşması amacıyla yönetimin almış olduğu önlemler ve uyguladığı politikalardır.
İç kontrol, bir kurumun, kuruma ait politikaların ve
hükümet programlarının istenilen sonuçlara ulaşması; bu programlar için kullanılan kaynakların, belirlenen kurumsal amaç ve hedeflerle uyumlu olması;
programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması; güvenilir ve zamanında bilginin elde edilmesi,
korunması, rapor edilmesi ve gerektiğinde karar alma
mekanizmalarında kullanılması amacıyla oluşturulan organizasyon, politika ve prosedürler bütünüdür
(www.bumko.gov.tr).
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda
“İç kontrol”, kavramsal olarak, idarenin belirlenmiş
amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin düzenli, etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülmesini; varlık ve kaynakların korunmasını; muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını; mali bilgi
ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi
kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede ayrıca 26 Aralık 2007
tarih ve 26738 sayı ile Maliye Bakanlığı’nca Resmi
gazetede 18 adet “ Kamu İç Kontrol Standart”ları da
yayınlanmıştır.
İç kontrol işletmenin;
•
•
•
•
•

Yasalara, düzenlemelere ve yönetimin politikalarına uyulması,
Düzenli, verimli, etkili ve tutumlu faaliyetlerin
teşvik edilmesi ve planlanmış çıktıların gerçekleştirilmesi,
Yolsuzluğa, israfa, suiistimale ve kötü yönetime
karşı kaynakların korunması,
Organizasyonun hedefleriyle uyumlu kaliteli
ürünler ve hizmetler sunulması,
Güvenilir finansal ve yönetim bilgileri üretilip bunun sürdürülmesi ve düzenli raporlar aracılığıyla
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•

bu verilerin tarafsız biçimde ve tam zamanlı açıklanması,
İşletme varlıklarının korunması,

Hususlarında makul bir güvence sağlanmasına katkıda bulunan bir süreçtir (Türedi,s.148).
İç kontrol sisteminin kurulması sürecinde risk ve maliyet faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır. İşletmeler, faaliyetlerini sürdürürlerken hem finansal hem
de muhasebe riskleri ile karşı karşıyadırlar. İşletmelerin büyüklüğü; faaliyet gösterdikleri sektör; sahip
oldukları varlıkların türü; işletme sahiplerinin işletme
üzerindeki ilgileri, hem yönetsel hem de muhasebe
riskini etkileyen faktörlerdir. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde işletmenin yaptığı harcamalar, iç kontrol
sisteminin maliyetidir. Sistemin uygulaması sürecinde
katlanılan maliyet hiçbir zaman sağlayacağı faydayı
aşmamalıdır.

bilinçli ve bilinçsiz varlıkların zarara uğratılmasının
önlenmesi olarak değerlendirilmelidir. İşletme ilgililerine doğru, dürüst ve güvenilir rapor sunabilmek için
finansal kayıtların güvenilir olması amacıyla geliştirilen kontrol yöntemleridir. Kıymet hareketleri, işletme
içi ve dışında gerçekleşen kıymet değişimlerinin mutlaka yetkilendirilmiş ve görevleri tanımlanmış personeller aracılığı ile yapılması ve muhasebe kayıtlarına
doğru ve zamanında aktarılması gerektiğini ifade etmektedir. Varlıkların azalması, artması, yer değiştirmesi, tüketilmesi, kullanılması ve değer kaybına uğraması durumunda varlıkların doğru değerlendirilmesi,
sınıflandırılması ve muhasebe kayıtlarına zamanında
aktarılması kontrol çerçevesinde amaçlanmaktadır.
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ
Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasında önemli
olan temel ilkeler şu şekilde özetlenebilir:
•

YÖNETSEL KONTROL - MUHASEBE KONTROLÜ
İç kontrol sürecini yönetsel ve muhasebe kontrolü
olarak ikiye ayırarak incelemekte fayda vardır. Yönetsel kontrol; finansal kayıtlarla doğrudan ilişkisi olmayan, güvenilir bilgi sağlanması; varlıkların ve kayıtların korunması; verimliliğin ve etkinliğin arttırılması ve
belirlenmiş politikalara bağlılığı özendirme amacındadır. İyi organize edilmiş örgütsel plan çerçevesinde, yönetime etkin karar alma amacıyla zamanında
ve güvenilir bilgi akışı sağlanmalıdır. İşletme varlıklarının gerek amaç dışı kullanımının, gerekse çalınma
ve kaybolma durumlarının önlenebilmesi için gerekli
tedbirlerin önleyici ve düzeltici olarak alınması gerekmektedir. Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğinin sağlanması sürecinde alınması gereken kontrol önlemleri
söz konusudur. Sistemin yürütülmesi sorumluluğuna
sahip olan yönetimin belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla belirlediği politikalara uyumun
özendirilmesi sistemin uygulanmasıyla sağlanmalıdır.
Finansal kayıtlara doğrudan etki yapan muhasebe
kontrolünün amacı ise varlıkların korunması; finansal
bilgilerin güvenilirliği ve kıymet hareketleridir. Her
türlü zarara karşı varlıkların korunması; doğru yönetim kararlarının alınması, varlık hareketlerinin muhasebe kayıtlarına zamanında ve doğru aktarılması,
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Görevlerin ayrımı ilkesi; varlıkların korunması,
kıymet hareketlerinin onaylanması ve muhasebe
kayıtlarına alınmasının farklı kişilerce yapılmasını
ifade etmektedir.
Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması; işlemlerin mutlaka yetki ve sorumluluğu tanımlanmış kişilerce yapılmasını tanımlamaktadır.
Belge ve muhasebe kayıt düzeninin var olması;
işletmede gerçekleşen işlemlerin akışına, yetki
ve sorumluluk sürecine ilişkin oluşturulan belgelendirme düzeni, sistemin etkinliğinin sağlanması için önemlidir. İşlemlerin muhasebe kayıt
sistemine aktarılmasını sağlayacak bir muhasebe
organizasyon sisteminin varlığına gereksinim duyulmaktadır.
Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki korunması için önleyici ve düzeltici tedbirlerin alınması
gerekmektedir.
Bağımsız mutabakatların yapılması; sistemin
işleyişinin sürecin dışındaki bağımsız kişilerce, habersiz değerlendirilmesini anlatmaktadır
(Güredin,s.329).

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI
COSO, finansal raporlamanın iş ahlakı, etkili iç kontroller ve kurumsal yönetişim aracılığıyla finansal raporların kalitesinin artırılmasını amaç edinmiş ve
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belirlediği amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlemeler geliştiren gönüllü kuruluşların bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur (www.coso.org). COSO modeli iç kontrol sistemine ilişkin standartların temelini
oluşturmaktadır. Bir iç kontrol modeli olan COSO iç
kontrol sisteminin ana hedefleri; faaliyetlerin etkin
ve etkili olmasını, güvenilir finansal raporlar hazırlanmasını, yasa ve düzenlemelere uyumu, etik değerlere
uyumu ve varlıkların korunmasını sağlamaktır. COSO
modeli çerçevesinde İç Kontrolün birbiri ile ilişkili beş
standardı mevcuttur. Bunlar; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve
izlemedir (Moeller, s.33).
Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinde mali kontrol
alanında yapılan çalışmalar, COSO modeline dayalı bir
iç kontrol sistemi oluşturma sonucunu doğurmuştur.
İç kontrol faaliyetinin önemli bir özelliği de risk esaslı
olarak gerçekleştirilmesidir. Buna göre sistemin zayıf
ve güçlü yönlerine ilişkin olarak analiz yapılması, risk
alanlarının belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin bu
alanlarda yoğunlaştırılması gerekmektedir (European
Commission, Internal Control Standards).
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
buna ilişkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan
bir iç kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir.
Kanunla, üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği
olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama
yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde,
idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.
Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin
kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır. COSO
modeli çerçevesinde tanımlanan 5 standart çerçevesinde “kamu iç kontrol standartları” belirlenmiştir.
Kontrol Ortamı; işletmenin kontrol bilincini ifade etmektedir. Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel
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ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları
politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş
yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.(Moeller,s.128)
Etkin bir kontrol çevresi çalışanların kendi sorumluluklarını ve yetkilerini anladıkları ve etik davranmayı
benimsedikleri zaman oluşabilmektedir. Yönetim, işletmenin kontrol çevresini standartlar, çalışmalar ve
etkili şekilde paylaşılmış yazılı politikalar ve prosedürler, etik değerler ve davranış standartları aracılığı ile
etkilemektedir (Keskin, s.40).
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ’i çerçevesinde
“Kontrol Ortamının” şekillenmesine ilişkin 4 standart
belirlenmiştir. Bunlar;
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
Standart: 4. Yetki Devri
Risk Değerlendirme; genel anlamıyla risk, işletmenin
planlanan amaçlarını yani hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek her türlü olay veya engel olarak
tanımlanabilmektedir. Risk bünyesinde sadece tehlikeleri değil, fırsatları da barındırmaktadır. Beklenmeyen olaylardan kaynaklanan risk tehlikeyi, değişimden kaynaklanan risk belirsizliği, riski işletme lehine
kullanabilme becerisi ise fırsatları ifade etmektedir.
Risk yönetimi, işletme hedeflerine ulaşılmasını etkileyebilecek her türlü riskin tanımlanması, gerçekleşme
olasılığının ve etkisinin ölçülmesi, ağırlıklandırılması,
kategorize edilmesi, minimize veya transfer edilerek,
uygun iç kontrol noktalarıyla minimize edilmesini içeren sistematik bir yönetim biçimidir (Özbek,2002).
Risk yönetim süreçlerinin ve kullanılan metodların,
işletmenin yapısına; kültürüne; büyüklüğüne; yönetim şekline; hedeflerine ve faaliyet konusuna uygun
olması gerekmektedir.
Etkili iç kontrol sisteminin oluşturulması, işletmenin
hem iç hem de dış nedenlerle karşı karşıya kaldığı
risklerin bir değerlendirmesinin yapılmasına bağlıdır.
Böylece denetlenen faaliyete ilişkin risklerin tanımlanması yapılarak, değerlendirilmesi ve risklerin giderilmesine yönelik iç kontrol uygulamalarının geliştiril-
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mesi hedeflenmektedir. Risk değerlendirmesindeki
temel amaç; işletmenin amaçlarına ulaşmayı etkileyecek risklerin tanımlanması, analizi ve yönetimini
kapsamaktadır (AICPA Denetim Standartları).
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ’inde “Risk değerlendirme”, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve
gerekli önlemlerin belirlenmesi süreci olarak tanımlanmış ve bu unsura ilişkin 2 standart belirlenmiştir.
Standart: 5. Planlama ve Programlama
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Kontrol Faaliyetleri; yönetimin talimatlarının yerine
getirilmesini sağlamaya yardımcı olan politikalar ve
yöntemlerdir. Kontrol faaliyetlerinin unsurlarından
biri olan politika; ne yapılması gerektiğinin belirlenmesi, prosedür ise politikaların yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Politikalar, işletmenin büyüklüğüne ve iletişim kanallarına bağlı olarak sözlü veya
yazılı olarak ifade edilmektedir (Doyrangöl, s.53).
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ’inde; kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini
sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla
oluşturulan politika ve prosedürler olarak belirtilmiş
ve 6 standart yayınlanmıştır.
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Standart: 9. Görevler ayrılığı
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
Bilgi ve İletişim; ihtiyaç duyulduğu anda veya periyodik olarak geçerli, doğru ve dürüst bilginin ulaştırılmasını ifade etmektedir. Bilgi, kişilerin sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağlayacak şekilde
tanımlanmalı, elde edilmeli ve paylaşılmalıdır. Etkili
iletişim, işletmenin en alt seviyesindeki çalışandan
en üst seviyedeki yöneticiye kadar tüm çalışanları
kapsayacak şekilde geniş anlamda oluşturulmalıdır
(Pradhan,s.216).
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ’inde, “Bilgi ve ile-
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tişim”, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve
yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol
ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan
verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar ifadesiyle
tanımlanmıştır. Bu unsura ilişkin de aşağıda belirtilen
4 standart yayınlanmıştır.
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
Standart: 14. Raporlama
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
İzleme; iç kontrol sisteminin sürekli izlenmesi, performansın ve kalitesinin değerlendirilmesini güvence
altına almalıdır. Bu unsura ilişkin olarak da 2 standart
tebliğde belirtilmiştir.
Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi
Standart: 18. İç denetim

“Ne kadar ayrıntılı ve özenli bir biçimde
tasarlanmış olursa olsun, hiçbir iç
kontrol mekanizması hataların ortaya
çıkarılması ve önlenmesi bakımından
mutlak güvence sağlamamaktadır. Bu
nedenle, yönetimin iç kontrol yapısının
etkinliğini düzenli bir biçimde izlemesi ve
değerlendirmesi gerekmektedir”
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, bu sistemin gerektiği şekilde işletilmesi ve izlenmesi yönetimin sorumluluğundadır. Yöneticilerin eylemleri, politikaları ve iletişimleri aracılığıyla yarattıkları atmosfer
ya gevşek ya da pozitif bir kontrol kültürü ile sonuçlanmaktadır (Özeren s.4). Ne kadar ayrıntılı ve özenli
bir biçimde tasarlanmış olursa olsun, hiçbir iç kontrol
mekanizması hataların ortaya çıkarılması ve önlenmesi bakımından mutlak güvence sağlamamaktadır.
Bu nedenle, yönetimin iç kontrol yapısının etkinliğini
düzenli bir biçimde izlemesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.
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Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan “Kamu İç Kontrol
Standartları” çerçevesinde “İzleme Standardı” içerisindeki 17. Standart ile iç kontrol sisteminin yılda en
az bir kez değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. Ayrıca iç kontrolün eksik
yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması
konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. Bir diğer
genel şart da “iç kontrolün değerlendirilmesine idari
birimlerin katılımı sağlanmalıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.
5018 sayılı Kanun’la; iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sonucunda, üst yöneticiler, bütçeyle ödenek
tahsis edilen harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimi yöneticisinin,
•

Tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve
iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı,
Uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi
sağladığı,
Bilgilerin doğruluğu,

Kontrol öz değerlendirme; işletmelerin amaçlarını
belirledikleri, daha sonra bu amaçları gerçekleştirmeyi engelleyecek riskleri tanımladıkları, tanımlanan
risklerin yönetilmesini sağlayacak kontrollerin geliştirildiği ve maliyet etkinliği içinde riskleri minimize
eden kontrollerin uygulandığı bir teknik olarak da tanımlanmaktadır (Keskin,s.76).
Geleneksel denetim anlayışında, finansal kontrole
odaklanılırken, kontrol öz değerlendirme yaklaşımında işletmenin tümüne yönelik kontrol anlayışı hakimdir. Geleneksel yöntemde genel anlamda kontrolün
amacı kayıpları önlemek ve varlıkları korumak olarak
nitelendirilmektedir. Kontrol öz değerlendirme yaklaşımında ise işletme stratejisinin bütün bir resmi
çıkartılarak, hem finansal hem de operasyonel kontrole odaklanılmaktadır. Amaç, karı maksimize edecek
tolere edilebilir risk seviyesini değerlendirmektir. Bu
değerlendirme esnasında, riske, kontrole ve artık
risklere odaklanılmaktadır (www.kpmg.com,s.12).

Konularında güvence beyanı vermeleri gerekli kılınmaktadır. Bağlayıcı nitelikte olan bu beyanın altına
imza atacak olan sorumluların, iç kontrole ilişkin değerlendirme yapmaları kaçınılmaz hale gelmektedir.
İç Denetim Enstitüsü’nün yayınlamış olduğu uluslararası iç denetim standartları uygulama önerisi 2120.
A1-2 no.lu maddede, ”Kontrol Süreçlerinin Yeterliliğinin Değerlendirilmesinde Kontrol Öz Değerlendirme
Yönteminin Kullanılmasına” ilişkin yaptıgı açıklamalarda özellikle grup çalışmalarının uygulanması durumunda tartışmaların düzenli yapılmasını sağlamak
ve tüm sürecin tam olup olmadığını kontrol etmek
amacıyla COSO modelinin uygulanabileceği ifade
edilmektedir (Keskin, s.42).

Kontrol öz değerlendirme yöntemi, çalışanların yetkilendirilmesini desteklemektedir. Ancak bu hareket
iç denetçiler tarafından değil, yönetim tarafından
başlatılmaktadır. Geleneksel denetim anlayışında
daha çok muhasebeye dönük kontrol mekanizmaları söz konusudur Kontrol öz değerlendirme, işletme
amaçlarını gerçekleştirmek için bilfiil risk ve kontrol
değerlendirmesi işini yapan çalışanlarla ilgilenmektedir. Sadece bu çalışanlarla ilgilenmekle kalmamakta,
kontrolün değerlendirilmesi görevini de bu çalışanlara devretmektedir. Grup çalışmalarına katılan çalışanlar, işlerine ilişkin problemleri, riskleri, engelleri ve
çözümleri bilmektedirler. İş konusunda gerçek uzman
olan kişilerin kontrolü değerlendirmeleri sağlanarak,
yapılan değerlendirmelerin işletme amaçlarını gerçekleştirme konusunda daha gerçekçi bir yol izlenmesine olanak tanınmaktadır. (Fritsh,s.85) Kontrol öz
değerlendirme uygulamaları ile çalışanların bilgi ve
deneyimlerinden faydalanarak, gerçek risk ve kontrol
etkinliğini tanımlama ve uygulama olanağı bulunmaktadır (Hubbard, s.5).

İç Denetçiler Ensititüsü tarafından “kontrol öz değerlendirme”; iç kontrol etkinliğinin analiz edildiği ve değerlendirildiği bir süreç olarak tanımlanmıştır. Amaç,
tüm isletme amaçlarının gerçekleştirileceği konusunda güven yaratmaktır" (Keskin, s.24).

Kontrol öz değerlendirme yaklaşımında yalnızca finansal işlemlerin denetimi yoktur. İşletmenin tüm
sürecinin denetimi söz konusudur. Mutlaka isletmeye değer katma inancı yer almaktadır. İşletmenin hedeflerine ulaşmasını engelleyen başarısız alanlar ve

•
•
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hedeflerine ulaşmasını güçlendirecek başarılı alanlar
denetlenmektedir. Kontrol sırasında güçlü ve zayıf
yönler tespit edilerek, olası riskler karşısında işletmenin pozisyon alabilmesi sağlanmaktadır. Değerlendirme sürecinde hazırlanan detaylı dökümantasyon işletmenin risk yönetimini de güçlendirmektedir
(Summerell,s.96).
Kontrol öz değerlendirme, önleyici denetim aracı olarak da kullanılmaktadır.
Katılımcıların “işletmelerinin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olacak unsurların neler oldugu” ve “
işletmelerinin amaçlarını başarmasına engel olacak
unsurların neler olduğu” sorularına yanıt araması
safhasında da kontrol öz değerlendirme kullanılmaktadır.

“Yönetimin, önleyici kontrollerle risklerin
meydana gelmesini durdurmaya
çalışması; riskler meydana geldikten
sonra düzeltici tedbirleri almasından
daha fazla önem taşımaktadır”
Kontrol öz değerlendirme yaklaşımına göre tanımlanan başlıca üç yöntem söz konusudur. Bunlar; grup
çalışmaları (danışmanlı grup çalışmaları); anketler
(teftiş, tetkik); ve yönetici analizleridir. Üç temel yaklaşımın ifade edilmesine karşın, işletmeler birden
fazla yaklaşımı kontrol öz değerlendirme sürecinde
kullanabilmektedirler. Grup çalışması yöntemi, kontrol öz değerlendirmenin en yaygın kullanılan yöntemidir. Grup çalışması, iç denetçinin danışmanlığında,
belirlenen amaçlar veya süreçler için risk ve kontrol
değerlendirilmesinin tasarlandığı, uygulandığı ve raporlamanın yapıldığı toplantılardır. Yönetici analizleri
ise yöntem olarak ifade edilmesine karsın tek başına
uygulanmamaktadır. Anket yönteminde, hazırlanan
anket formları “Evet / Hayır” cevap seçeneklerinden
oluşmaktadır. Anket sonuçları süreç sahipleri tarafından kendi kontrol yapılarını değerlendirme amacıyla
kullanılmaktadır. Ayrıca anket sonuçları grup çalışmalarını desteklenmek amacıyla da kullanılmaktadır
(Moeller,s.259).
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Kontrol öz değerlendirme; risk tanımlaması yapılırken
yönetime özel olarak hangi risklerden kaçınabileceği,
hangilerini engelleyebileceği, hangilerini alabileceği
konusunda karar verme sürecinde yardımcı olmaktadır. Departmanlar bazında çalışanlar işletme amaçlarına ulaşmayı engelleyecek risklerin neler olabileceğini en iyi bilen kişilerdir. Kontrol öz değerlendirme
grup çalışmaları, bu çalışanlara iş süreci içinde zaman
bulup ifade edemedikleri önemli riskleri tanımlama
ve ifade etme fırsatı tanımaktadır. Grup çalışmalarına
katılan bu çalışanlar iç kontrolün planlanmasına ve
güçlendirilmesine katkıda bulunarak tanımlanan bu
risklerin yönetilmesine yardımcı olmaktadırlar. Kontrol ve risk öz değerlendirme yöntemi, kontrol ve risk
yönetiminin çalışanlar tarafından yüksek seviyede sahiplenilmesini sağlamaktadır (Keskin,s.80).
Belirli işletme amaçlarını gerçekleştirmeyi engelleyecek riskleri tanımlamadan iç kontrolleri değerlendirmek mümkün değildir. Bir işletmenin iç kontrolü değerlendirilmek istendiğinde öncelikle sorulması gereken o işletmenin amaçları ve tanımlanan riskleridir.
Kontrol öz değerlendirme, ayrıca etik, dürüstlük, yetki sorumluluğu, yönetim tarzı, anlama ve sorumluluk
düzeyi, iletişim, liderlik, davranış kuralları gibi “yumuşak kontrol” unsurlarını değerlendirmeye yardımcı
olan bir araçtır.
Etkin bir kontrol ve risk değerlendirmesi, faaliyet ve
işletme planlarının belirlenen amaçlar ve stratejilere
uygun olarak tanımlanması; tanımlanan unsurlara
ilişkin genel risk alanlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve etkin yönetilmesi, öz değerlendirme kapsamında oluşturulacak riske dayalı bir kontrol sisteminin geliştirilmesi ile sağlanabilmektedir.
SONUÇ
İşletme amaçlarına ulaşmayı engelleyecek hata ve
risklerin tanımlanması ve yönetilmesi günümüzde işletmelerin sürekliliği açısından önem kazanmaktadır.
Söz konusu risk unsurları ancak tanımlanabilirse, yönetilebilme imkanı bulmaktadır. Yönetimin, önleyici
kontrollerle risklerin meydana gelmesini durdurmaya
çalışması; riskler meydana geldikten sonra düzeltici
tedbirleri almasından daha fazla önem taşımaktadır.
Meydana gelen riskin işletmede yarattığı zararı kont-
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rol edebilmek her zaman mümkün olamamaktadır.
Periyodik kontrol değerlendirmeleri, işletmelerde söz
konusu önleyici tedbirlerin alınmasına olanak sağlayarak, işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır.
Kamu İç Kontrol Standartları ile tanımlanan ve “İzleme Standardı” altında zorunlu yapılacak öz değerlendirmelerin, özellikle işletme birimlerinin dahil
edilmesiyle yaratacağı katma değer, hata ve risklerin
engellenmesi; ortadan kaldırılması veya transfer edilmesiyle kamu çıkarlarının olumlu etkilenmesi söz konusu olacaktır.
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YÖNETİMİN
KONTROLÜNDEN
KONTROLÜN
YÖNETİMİNE:
PARADİGMA
DEĞİŞİMİ

ÖZET: Türkiye’nin, AB’ye tam üyelik hedefinde yürütülen uyumlaştırma çalışmalarıyla iç kontrol ve yönetişim kavramlarının kamu kurumlarında işlevsel hale
getirilmesi yönünde önemli çalışmalar yapılmaktadır.
Bilgi toplumuna doğru ciddi bir dönüşüm yaşanan
günümüz dünyasında, bilim ve teknolojideki gelişmelerin toplumsal menfaatler odağında sürdürülmesi toplumların geleceğini belirleyen en önemli unsur
olarak düşünülmektedir. Bilgi toplumu ekseninde şekillendiği düşünülen çağdaş kamu yönetimi anlayışı,
klasik sistemin felsefi argümanının aksine yönetimin
kontrol altında tutulması değil; kontrolün yönetilmesi
ve yönetişim temelinde değişime yön vermektir. “Yeni
Kamu Yönetimi” olarak da adlandırılan bu süreç bir
anlamda paradigmatik dönüşümlerin neticesinde
gerçekleşecektir.
ANAHTAR KELİMELER: Yeni kamu yönetimi, kontrol,
yönetişim, değişim, paradigmatik dönüşüm.
I. Giriş
İnsanlık tarihi boyunca “idare etme” ve “hüküm verme” süreci toplumsal yaşayışın gereği olarak kendiliğinden gelişen ve değişim gösteren bir durum olmuştur. Değişim benzer şekilde toplumları dinamizme
etmektedir. Toplumlar sosyal, fiziksel veya siyasal gelişmeler sebebiyle içsel ve dışsal dinamiklerin etkisiyle sürekli bir değişim içerisindedirler. Bu değişim toplumun sadece bir bölümünü değil tamamını kapsar.
Değişim sırasında toplum kendisini yeniden düzenler
ve yeniden bir bütün haline gelir. Diğer bir söylemle
dengeli bir toplum dinamiktir. Bu durum toplumu tek
bir merkezde kalmaktan korumaktadır.1

Adem YAMAN
İç Denetçi
Milli Eğitim Bakanlığı
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Doğal olarak yönetim, yönetim sistemleri ve nihayet
günümüzde epey kabul gören “yönetişim” kavramı içlerinde barındırdıkları anlamların sürekli devinimi ile
1 Gutek Gerald (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, (çev.
Nesrin Kale), Ankara: Ütopya Yay. S.206.
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literatürdeki manalarını zenginleştirmektedir. Bu zenginleşme ve çeşitlilik, toplumdan topluma ve insan
prototipinin özellikli durumlarına göre farklılık göstermektedir. “Yönetici” odaklı gelişen bu sistemlerin
kuşkusuz “yönetilen” ve “yöneten” pozisyonları da
zaman içerisinde farklılık göstermekte ve sorumluluk
düzeyleri zaman içinde değişime uğramaktadır.

“Belirsizliklerin ve rekabetin iç içe
yaşandığı bir ortamda, değişimin
gerektiği gibi takip edilememesi, bugün
sahip olunan birçok edinimi de kısa
sürede yitirme riski ile karşı
karşıya bırakmaktadır”
Türkiye’nin, AB’ye tam üyelik hedefinde yürütülen
uyumlaştırma çalışmalarıyla iç kontrol ve yönetişim
kavramlarının kamu kurumlarında işlevsel hale getirilmesi yönünde önemli çalışmalar yapılmaktadır.
Günümüze kadar gelen ve hâlihazırda kanıksamış
olduğumuz klasik yönetim ve yönetici bakışından,
çağdaş yönetim bakışına nasıl geçilebileceği gündemimizde önemli yer işgal etmektedir. Bu çalışmada,
kamu kurumları bağlamında, “Yeni Kamu Yönetimi”
ile ilgili sistemin işleyişinin, “yönetimin kontrolünden
ziyade kontrolün yönetimine” ne ilişkin yönetimdeki
metodolojik değişimin nasıl olabileceği tartışılmakta
ve gelişmeler istatistiklerle değerlendirilmektedir.
II. Paradigma ve Değişim
Paradigma kavramı ilk olarak Thomas Samuel Kuhn
tarafından kullanılmıştır. Paradigmayı, dünyayı algılamak için gerekli olan zihinsel düşünce tarzı olarak
ifade etmek mümkündür. Paradigmatik dönüşüm
ise, eski oyunu yeni kurallarla oynamak anlamına
gelmektedir. Oyunun yeni kurallarını öğrenme konusunda çaba gösterenler oyunu oynamaya devam
ederken, diğerleri bu oyunun dışında kalacaklardır.
Diğer bir söylemle değişimi yakalamak mücadele için
bir zorunluluktur.
Pozitivizm ve modernist düşünce, her şeyi açıklayabilecek kuramlara ya da tek bir doğruya ulaşmaya yönelmiştir. Pozitivizm ve akılcılık ötesi anlayış ise tek
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bir “Doğru’ nun” olmadığını iddia eder. Dahası, “büyük söylemler, büyük kuramlar ve tek ‘doğru’ ya” dayalı egemenci perspektif yerini özne merkezli çoğulcu bir yönelime terk etmektedir. Bu bakış açısından
hareketle, devletin ne yapması gerektiği değil, üstlendiği işlevleri “nasıl yapması” gerektiği de yeniden
tanımlanmaya başlanmıştır. Yönetim kavramı yerine
çok aktörlülüğü ve etkileşimi ima eden, “yönetişim”
kavramının güçlendiği bu gelişim içinde; “insanları
idare etme” anlayışı yerine, ortaklaşa sorun tanımlama ve çözme yaklaşımı vurgulanmaya başlanmıştır.
2
Kamunun kendisinden beklenen ölçüde hizmet sunamaması, piyasa şartlarının ise sosyal açıdan önem
taşıyan bazı değerleri yeterince karşılayamaması
toplumu çeşitli arayışlara sevk etmiş ve sivil toplum
kuruluşlarının sayısında ve işlevlerinde ciddi bir artış
yaşanmıştır.
Sosyoloji ve yönetim felsefesi düşünürleri çalışmalarında yöneten ve yönetilenler arasında sosyopsikolojik bağlantılar üzerinde durmuşlardır. Yusuf
Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı eserinde, yöneten ile
yönetilen ilişkisinin korku üzerine değil; adalet, sevgi ve anlayış üzerine kurulmasının daha doğru olacağını belirtmiştir. Kutadgu Bilig adlı eserde yöneten
ile yönetilen arasındaki bu tespit, altı yüz yıl sonra
Avrupa’da Social Contract (Toplumsal Sözleşme) teorisi olarak karşımıza çıkmaktadır.3
Değişimle birlikte yeni anlayış, örgüt yönetiminde
yönetici ve yönetilen arasında insani davranışların
varlığı, hedef kitlelerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda mal ve hizmet üretilmesi, yönetim ile halk
arasında iyi ilişkilerin kurulması gibi hususlar üzerinde odaklaşmaktadır. 4 Bu yeni yaklaşım, kamu yönetiminde hızlı karar alma, yönetime dinamik ve daha
esnek bir yapı kazandırma ve değişime ayak uydurma şeklinde bakış açısındaki netliği sağlamayı ifade
etmektedir.
2 Başbakanlık. (2003). “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma,
Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim” Ankara: Başbakanlık.
S.23.
3 Nevzat Bayhan, Zaman, 26.07.2009 Yorum, “Yönetim Kültüründen
Kültür Yönetimine Değişimin Paradigmaları”.
4 Aykaç, Burhan (2001), “Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi”,
G.Ü. İİBF Dergisi, 3,3.
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III. Türk Kamu Yönetiminde Değişimin Dinamikleri
1970’lerin ekonomik kriziyle birlikte başta Keynesyen
ekonomi anlayışı ve refah devleti düşüncesi üzerindeki görüşler sarsılmış, hükümetlerin sosyal ve ekonomik yaşamdaki farklı ideolojik algılama ve yaklaşımları nedeniyle refah devletinden sosyal hizmetlere
yönelik taleplerin artması sık sık mali krizlerin görülmesine yol açmıştır.
Geleneksel yönetim yaklaşımında çalışanlar kurallara
harfiyen uyma gayretinden hizmet üretmeye odaklanamamaktadır. Kamusal işlem yapılması gereken
birçok konudaki onlarca işlem adımının peşine düşülmesi, işlerin maliyetlerini arttırdığı gibi söz konusu
işlemle ilgili sorumlunun ve sorumluluk alanlarının
tespitini de gayrimümkün kılmaktadır. Bu durum da
kamuyu hantallaştırmakta, iyi ve gayretli yöneticileri
sistemin çarkları arasına sıkıştırıp, görünmez hale getirmektedir. Böylelikle gayretli ve üretken durumdaki
çalışanlar her zaman yönetimin karar verici pozisyonlarında söz sahibi olamamaktadır. Aksine, üretkenliği
ve çabası olmayan kişiler alternatif sosyal çalışmalarıyla karar alıcı mekanizmalarda söz sahibi olabilmektedir. Türk kamu yönetimi üzerindeki yıpranmış
görünümü değiştirmek ve geleneksel yönetim anlayışından sıyrılmak için kamu yönetiminde çağdaş bir
algı düzeyinin tesisini haklı gösteren bazı temel düşünceler şöyle sıralanabilir;
•

•

•

•
•

1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu mantığıyla uygulana gelmiş mevcut kaynak yönetiminin, kurumsal işlevselliği kalmamış metotlarından
tamamen kurtulabilmek,
İdarenin hukuksal davranış sergileme sürecindeki
pozitif ilerlemeleri ile tüm faaliyetlerinde “hukuk
devleti” olmanın gereğini yapabilme ve bu durumu vatandaşlarına uygulamalarıyla hissettirme
arzusu,
Piyasa yaklaşımı ve fayda-maliyet analizlerinin
mantıklı öngörüleri kamusal faaliyetlerde, yöneticileri stratejik düşünme ve stratejik davranmaya
zorlaması,
Bürokraside toplumsal çıkarların bireysel çıkarlara feda edilememesi ve kurumlardaki gizlilikşeffaflık çatışmaları,
Kamu temasıyla yürütülen işlerdeki bürokratik
uygulamaların verimsizliğindeki yoğun artış,
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•

Adalet ve değer yargılarındaki gelişmeler ve küreselleşme nedeniyle iyi uygulamaların çabuk duyulması.

Gelişim ve değişime duyarsız kamu yöneticilerinin bu
gelişmelere kayıtsız kalamamaları sonucu yeni taleplere cevap verme zorunluluğu ciddi bir dönüşüm dinamiği oluşturmaktadır.
Bilgi toplumuna ve bilgi ekonomisine doğru ciddi bir
dönüşüm yaşanan günümüz dünyasında, bilim ve teknolojideki gelişmelerin toplumsal menfaatler odağında sürdürülmesi toplumların geleceğini belirleyen en
önemli unsur olarak düşünülmektedir. 27 Şubat 2003
tarihinde yayınlanan 2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin bir anlamda kamu yönetiminin bakış açısı
ile ilgili bir dönüm noktası olarak algılanması doğru
olacaktır. Çünkü adı geçen Genelge ile “e-Dönüşüm
Türkiye İcra Kurulu” oluşturularak, vatandaşın bilgi
ve iletişim teknolojileri yardımıyla kamusal alandaki
karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi benimsenmiş ve bu yönde
somut bir adım atılmıştır. Söz konusu proje üç aşamadan oluşmaktadır; hazırlık ve mevcut durumun değerlendirilmesi, danışmanlık hizmeti alımı ve eylem
planının uygulanmasıdır.
Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün 2008 yılı raporunda, yolsuzlukla mücadele sıralamasında Türkiye 58.
sırada yer almaktadır. Türkiye 180 ülke arasında 4,6
puanla Litvanya ve Polonya’yla birlikte 58’inci sırayı
paylaşmaktadır. Raporda farklı ölçekler kapsamında,
ülkelerin yoksulluk, devlet kurumlarının başarısızlığı
ve rüşvet arasındaki bağı ile ilgili kriterler göz önüne
alınmıştır. 2008 yılı raporunda yolsuzlukla en iyi mücadele eden ülke unvanını 10 puan üzerinden yapılan
değerlendirmede 9,3 puanla Danimarka, İsveç ve Yeni
Zelanda almıştır. Hatırlanacak olursa, 2003 ve 2004’te
77, 2005’te 65, 2006’da 60 ve 2007’de 64. sırada bulunan Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele konusunda
olumlu seyreden grafiği söz konusudur.5 Fakat bu durum halen de çok düşündürücü bulunmalıdır.
5 Trancperancy International.(2008). “2008 Corruptıon Perceptıons
Index” Web: http://www.transparency.org/news_room/
in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table 10 Ekim 2009 tarihinde
alınmıştır.
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
öncülüğünde “Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu
Hizmetlerine Bakışı”6 başlığını taşıyan araştırma kap6 Sözkonusu çalışma çerçevesinde, 2008 yılının Kasım ve Aralık aylarında, Türkiye’nin 25 kentsel yerleşiminde 2040 kişi ile bir anket
yapılmıştır. Çalışma ile kentsel yerleşmelerde yaşayan nüfusun kamu
yönetimine ve kamu hizmetlerine bakışı ve bu bakışın daha önce
(1999/2000 ve 2004 yıllarında) yapılmış araştırmaların bulgularına
göre ne yönde, ne kadar bir değişim gerçekleştiği sorularına yanıt
aranmıştır. Çalışma Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi),
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) ve Prof. Dr. Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) tarafından değerlendirilmektedir..
Araştırma 8 Kasım-23 Aralık 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.. Örneklem yöntemi: Tabakalı, rastsal, küme örneklemesidir.
Bloklar 20’şer hane olarak belirlenerek Türkiye genelinde 100 blok
seçilmiştir. Bölge nüfuslarına göre bloklar rastsal olarak belirlenmiştir. Hane birimleri TUİK tarafından temin edilmiştir. Açılan kapılarda
red oranı %23 olarak gerçekleşmiştir.. Görüşmeci, hane nüfusunda
18 yaş üstü kişiler arasından rastsal olarak seçilmiş ve. %95 güven

samında 25 ilde kent nüfusunu temsil eden 2040 kişi
ile görüşme usulüyle bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın teferruatı bir yana “ Türkiye’ nin çözülmesi gereken en önemli sorunu nedir? ” sorusunun yanıtları
incelendiğinde ilk beş sıra, işsizlik (%39), ekonomik
istikrarsızlık ve kriz (%20), enflasyon ve hayat pahalılığı (%20), eğitim (%5), rüşvet ve yolsuzluk (%3) olarak
görülmüştür. Diğer yandan, 2000 yılından 2008 yılına
rüşvet algılaması ile ilgili yapılan araştırmalarda ise
ankete katılan 2040 denek rüşvete ilişkin algılama
düzeyinde (Ne kadar yaygın sorusuna 6-10 arası puan
verenler); 2000 yılında 5,6; 2004 yılında 5,3 ve 2008
yılında ise 4,3 olarak memnuniyet verici bir azalma
yaşanmaktadır.
aralığı düzeyinde hata marjı %2.2’dir. Görüşmeler Frekans Araştırma
tarafından yapılmıştır.

Tablo 1: Mukayeseli Türkiye Yönetişim Göstergeleri (2006-2008)
Kaynaklar

Yönetişim Göstergesi

Örgütlenme Özgürlüğü

Siyasi İstikrar

Hükümetin Etkinliği

Düzenleyici İşlemlerdeki
Kalite

Hukuksal Üstünlük

Yolsuzlukla Mücadele

Yüzdelik Oran (0-100)
Yıl

TUR

UK

GRC

TUR

UK

16

12

11

2008

41.8

92.3

14

11

10

2007

41.3

92.8

14

11

10

2006

43.3

11

11

11

2008

21.5

11

11

11

2007

11

11

11

2006

14

10

10

15

11

11
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Türkiye Yönetişim Göstergeleri (Governance Indicator) 7 ile ilgili olarak; “Örgütlenme Özgürlüğü-Voice
and Accountability”, “Siyasi İstikrar - Political Stability”, “Hükümetin Etkinliği - Government Effectiveness” ve “ Düzenleyici İşlemlerdeki Kalite-Regulatory
Quality” alt konu başlıkları ile 2006-2008 yılları arasında bir takım istatistiki araştırmalar yapılmıştır.
Tabloda yer verilen ülkelerin yönetişim göstergeleri,
farklı veri kaynaklarına uygulanmış ve ankete katılanların büyük bir kısmından elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu veriler, araştırma
enstitüleri, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütlerden elde edilmiştir. 8
Tabloya aktarılan veriler % 95 güven aralığında elde
edilmiştir. Yukarıdaki grafikte, her yönetişim göstergesi ülkenin yüzdelik sıralamasını göstermektedir.
Yüzdelik sıralaması ülkelerin dünya çapındaki yüzdesini göstermektedir. Daha yüksek değerler daha iyi
yönetişim düzeyine ulaşıldığını ifade etmektedir.
7 Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi 2009: Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008. . The World Bank
Group, web: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp.
15 Ekim 2009 tarihinde alınmıştır. Belirtilen araştırmada, ülkeler bazında belirli konularda araştırmalar yapılmış ve her ülke kendi içinde tek tek değerlendirilmiştir. Avrupa Birliği uyum çalışmaları bağlamında demokrasi ve uygulamalarıyla örnek olarak görülen United
Kingdom (UK) ve Avrupa Birliğinde ekonomik göstergeleri, yaşanan
siyasi istikrar ve ortak coğrafyada yaşamakta olunması ile diğer bir
çok kültürel değerlerin Türkiye ile benzerlik göstermesi nedenlerine
dayalı olarak Yunanistan (GRC) ile mukayese edilmesinin daha doğru
olacağı değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına ilişkin veriler ele alınmış ve bazı saptamalara ulaşılmaya çalışılmıştır.
8 Oluşturulan kriterlere ilişkin verilerin sağlandığı ve puantajların
alındığı kaynaklar şöyledir:
Bertelsmann Dönüşüm Endeksi
Cerberus Kurumsal Inelligence Gri Alan Dinamikleri
Cingranelli Richards İnsan Hakları Veritabanı & Siyasi Terör Ölçeği
Economist Intelligence Unit
Freedom House
Freedom House Ülkeler Kavşağı’nda
Gallup Dünya Poll Anketi
Global Insight İş Koşullar ve Risk Göstergeleri
Küresel Dürüstlük Endeksi
IFAD Kırsal Sektörü Performans Değerlendirme
Enstitü Yönetim ve Geliştirme Dünya Rekabet Yıllığı için Anketi
Kurumsal Profiller Veritabanı
Uluslararası Proje Bütçesi Açık Bütçe Endeksi Experts Political Risk
Hizmetleri Uluslararası Ülke Risk Rehberi
Sınırları Basın Özgürlüğü IndexWorld Ekonomik Forumu Küresel
Rekabet Raporu Tanımayan Gazeteciler
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Tablodan anlaşılacağı üzere Türkiye, “örgütlenme özgürlüğü” alt başlığında pek başarılı olmadığı yönünde
değerlendirilmiştir. 2006 yılında 43.3 iken 2008 yılında 41.8 şeklinde bir gerileme olduğu anlaşılmaktadır.
İngiltere için ise istikrarlılık söz konusudur. 2006 yılında 96.2 iken 2008 yılında ise 92.3 olarak gerçekleşmiştir. Yunanistan ise 2006 yılında 77.9 iken 2008
yılında 73.6’ya gerilemiştir. “Siyasi İstikrar” başlığında
ise 2006 yılında 27.4 iken 2007’de 20.7 olarak önemli
bir düşüş göstermiş, 2008 yılında toparlanma eğilimine girmiş ve 21.5 olarak gerçekleşmiştir. İngiltere yerinde saymasına karşın, Yunanistan 2006 yılında 63.5
iken 2008 yılında düşmeye devam etmiş ve 2008’de
56.9 olarak gerçekleşmiştir. Fakat buna rağmen denekler Yunanistan’ın yönetim puanını pozitif olarak
değerlendirmişlerdir. Türkiye’ nin bulunduğu yüzdelik
oran değerlendirildiğinde örgütlenme özgürlüğü ve
siyasi istikrar konusunda yönetim puanı eksi görünmektedir.

“Yönetim sürecinde bürokrasiye dayalı
hiyerarşik yaklaşım yerine, vatandaşın
ve sivil toplum kuruluşlarının karar
sürecindeki etkisini artırarak, daha çok
yatay ve katılımcı bir yönetim
anlayışı zamanla benimsenen bir
paradigma olmaktadır”
“Hükümetin Etkinliği” ve “ Düzenleyici İşlemlerdeki
Kalite” alt başlıklarında tabloda ele alınan her üç ülke
de yaklaşık olarak istikrarlı durumdadır. Türkiye 2006
-2008 yılları arasında küçük bir dalgalanma yaşasa da
durumunu korumuş ve hatta yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Diğer yandan belirtilen başlıklarla ilgili
olarak da yönetim puanları pozitif düzeyde olduğu
görülmektedir.
“Hukuksal Üstünlük” hususunda hemen hemen her
üç ülke de istikrarlı bir yapı ortaya koymuşlardır. İngiltere 0.1 lik kayıp yaşarken, Yunanistan ve Türkiye yükseliş trendinde devam etmişlerdir. Türkiye hukuksal
üstünlük puanını 2007 yılında 54.3 iken 2008 yılında
55.5 puana taşımıştır. “Yolsuzlukla Mücadele” konusunda İngiltere’de kısmi fakat Yunanistan’ da gözle
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görülür bir düşüş yaşanmıştır. Yunanistan 2006 yılında 65 puanda iken, 2008 yılında 60.9 puana gerilemiş
ve İngiltere de yaklaşık 1 puan kaybetmiştir. Türkiye
ise yolsuzluklarla mücadele konusunda istikrarlı olarak yükselme eğiliminde olmuştur. 2006 yılında 59.7
iken, 2007 yılında 59.9 ve 2008 yılında bu oran 60.4
olmuştur.
IV. Kamu Yönetiminde Yükselen Paradigma
Mevcut krizlerden ve gelecekte de olası krizleri en
az hasarla atlatma düşüncesinden hareketle ekonominin geliştirilmesi için kurumsal tekniklerin araştırılması, bürokratik, zorlayıcı idari yapılardan arınılması
ve verimliliğin artırılması çabaları mevcut paradigmadan vazgeçilmesi sonucunu doğurmuştur. 1980’li yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler kamu
sektörünü en çok tartışılan konular arasında ön sıralara taşımıştır. Batı ülkelerinde bu alanda yaşanan
gelişmeler özellikle akademik alanda çeşitli şekillerde
değerlendirilmiş, üzerinde araştırmalar yapılmış ve
halen de ülkemizde sıcak gündem maddelerinden birini teşkil etmektedir. 9 10
Kalkınmışlığın günümüzdeki göstergelerine baktığımızda, sadece kişi başına düşen milli gelirle değil;
strateji geliştirme, organizasyon kurabilme, bu organizasyonları değişen şartlara göre uyumlaştırabilme ve
bilgi toplumu oluşturabilme olduğunu görmekteyiz.11
Belirsizliklerin ve rekabetin iç içe yaşandığı bir ortamda değişimin gerektiği gibi takip edilememesi bugün
sahip olunan birçok edinimi de kısa sürede yitirme
riski ile karşı karşıya bırakmaktadır.

pılar tasfiye edilmektedir. Bunun yerine bireye değer veren, farklılıkları değerlendiren, objektif, etkin,
demokratik ve adil uygulamalarıyla halka yaklaşımı
hizmet odaklı hale getiren yönetimler aranmaktadır.
Kamu yöneticisinden beklenen, çalışma planlarını ve
projelerini kendisinden birincil düzeyde hizmet bekleyenlerin gereksinim ve beklentileri doğrultusunda
yürütmesidir.
Kamu yönetiminin etkinsizliğinin giderilmesi ve değişime entegrasyonunun hızlandırılması çerçevesinde;
ABD’de 1993 yılında “The Goverment Performance
and Results Act”, Ingiltere’ de sırasıyla 1982, 1988 ve
1999 yıllarında “Financial Ma-nagement Initiative”,
“Next Steps Initiative” ve “TheModernising Goverment White Paper”; Yeni Zelanda’ da 1988 yılında
“The State Sector Act”; Avustralya’da 1984 yılında
“Public Service Re-form Act”; Kanada’ 1989 yılında
“Public Service 2000 (PS 2000)” yasaları yürürlüğe sokulmuştur. 12 Türkiye ise, henüz istenilen ölçüde yasal
düzenlemelerini tamamlayamamıştır.
Fakat kamu sektöründeki sosyal organizasyonlar ve
memleket sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde
yönetişim mantığından beslenen önemli bakış farklılıkları gözlenmektedir. Diğer bir söylemle, yönetim
sürecinde bürokrasiye dayalı hiyerarşik yaklaşım yerine, vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının karar
sürecindeki etkisini artırarak, daha çok yatay ve katılımcı bir yönetim anlayışı zamanla benimsenen bir
paradigma olmaktadır. Söz konusu yükselişteki paradigmanın temel motifleri aşağıdaki tabloda mukayeseli olarak sıralanmaktadır.13,14

Kalitenin hararetle savunulduğu dönüşüm sürecinde, Toffler’ ın ikinci dalga toplumu olarak tasvir ettiği
“sanayi toplumuna” göre kurgulanmış kurumsal ya9 Ömürgönülşen, Uğur, (1997)., “The Emergence Of A New Approach To The Public Sector: The New Public Management”, Ankara
ÜSBF Dergisi, 52, 530 http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dergi/
pdf/52/1/35_ugur_omurgonulsen.pdf, 27/10/2009 tarihinde indirilmiştir.

12 Başbakanlık. (2003). “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim” Ankara: T.C. Başbakanlık
s.136.

10 Özer Mehmet Akif, (2005). “Günümüzün Yükselen Değeri Yeni
Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi. Sayı. 59. 3-20.

13 Başbakanlık. (2003). “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim” Ankara: T.C. Başbakanlık
s.121.

11 Başbakanlık. (2003). “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma,
Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim” Ankara: Başbakanlık
S.26.

14 Haktankaçmaz Mehmet İlker ( 2009). Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu, Yaylanmamış Dr Tezi,
Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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Tablo 2: Düşüş ve Yükselişteki Yönetim
Paradigmalarının Temel Özellikleri
Düşüşteki Paradigma
Idare etme anlayışı
Bürokrasi merkezli yapı
(hiyerarşi)

Yükselişteki Paradigma
Yönetişim
Birey ve toplum merkezli yapı
(Heterarşiye)

Tek taraflı belirleyicilik

Çok yönlü katılım

Gündelik sorunlara yoğunlaşma

Stratejik yönetim

Girdi odaklı

Sonuç odaklı

Hantal bürokrasi

Etkin bürokrasi

Kapalı kültür

Saydam toplum

Hiyerarşik ve kurallara
dayalı denetim
Kamusal ilke ve kuralların
benimsenmesi
Hizmetlerin kamuya
gördürülmesi
Rekabetten uzak bir yapı
Girdi ve kurallara uyum odaklı
Kurallara bağlı yönetim

Risk odaklı kamuoyuna dayalı
çok aktörlü denetim

KAYNAKLAR

Özel sektördeki ilke ve kuralların
benimsenmesi

1.

ADAMAN F., Çarkoğlu A., Şenatalar B. (2009).Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı
Araştırması, Ankara: TEPAV.

2.

AYKAÇ B., (2001), “Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi”, G.Ü. İİBF Dergisi, 3,3.

3.

BAYHAN N., (26.07.2009). Zaman Gazetesi, “Yorum”,
“Yönetim Kültüründen Kültür Yönetimine Değişimin
Paradigmaları”.

4.

BAŞBAKANLIK. (2003). Kamu Yönetiminde Yeniden
Yapılanma, Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim, Ankara: T.C. Başbakanlık

5.

GUTEK G., (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, (çev. Nesrin Kale), Ankara: Ütopya Yay.

6.

HAKTANKAÇMAZ M. İ.( 2009). Yeni Kamu Yönetimi
Yaklaşımı Ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu,
Yaylanmamış Dr Tezi, Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7.

KAUFMANN D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2009).
Governance Indicators for 1996-2008, Governance
Matters VIII.

8.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., (1997), “The Emergence Of A
New Approach To The Public Sector: The New Public
Management”, Ankara ÜSBF Dergisi, 52, 530. http://
www.politics.ankara.edu.tr/eski/dergi/pdf/52/1/35_
ugur_omurgonulsen.pdf-27/10/2009 tarihinde indirilmiştir.

9.

ÖZER A.M., (2005). “Günümüzün Yükselen Değeri Yeni
Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi. Sayı. 59. 3-20.

Kamu hizmetlerinin sözleşme
esasıyla gördürülmesi
Kendisiyle ve özel sektörle
rekabet edilmesi
Çıktı odaklı
Yönetimde inisiyatif alma,
kişisel sorumluk

V. Sonuç
Kamu yönetiminde mevcut sistemin felsefi argümanı,
yönetimin kontrol altında tutulmasıdır. Yazının ilgili
kısımlarında temel donanım teferruatlı olarak açıklandığı üzere çağdaş yönetim, yönetimin kontrolünden kontrolün yönetimine, diğer bir ifadeyle yönetişim temelinde değişime yön vermektir. Gelişim ve
değişimin doğru algılanması bu süreçte hayati önem
ihtiva etmektedir. Esasen, yeni kamu yönetimi anlayışı, yöneticiye kurumsal amaçlarına dönük stratejik
hedeflerine ulaşma sürecinde yönetme izninin verilmesini öngörür. Yönetime serbest hareket edebilme
kabiliyeti tanır. Diğer bir söylemle, yürütülen kurumsal faaliyetlerin, hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün
denetlenmesi ve izlenmesi için bir araç olarak kullanılan “kontrol” argümanının yönetilmesini anlamlı
kılar.
Yeni kamu yönetimi konusunda yukarıda belirtilen
ilke ve anlayışa uygun olarak; kamu kurumlarının temel görevleriyle ilgili tesis edilen, stratejik planlarla
desteklenen hedefler ve performans göstergeleri
istikrarlı bir şekilde izlenmeli ve belirli periyotlarda
değerlendirme raporları hazırlanarak aksayan yönlerle ilgili önerilerde bulunulmalıdır. Bunun için de
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ertelenemez olan kamu yönetiminde “iç denetim”
ve “kontrol yönetimi” fonksiyonlarına gerekli önem
verilmelidir. Diğer yandan, kamu üzerinde kamuoyu
denetimi desteklenmeli, bilgi edinme hakkının kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. Şeffaflık ilkeleri yoluyla
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin tüm kamu kuruluşları üzerinde denetim yapma gücü fonksiyonel olarak
artırılmalıdır. Böylelikle millet, kendisi hakkında kendisine karşı hizmet sunmakla yükümlendirdiği “kamu
yönetimini” izleme ve değerlendirme fırsatı bulacak
ve bu konuda bilinçlenecektir.

10. TRANCPERANCY INTERNATİONAL. (2008). “2008 Corruptıon Perceptıons Index” Web:http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/
cpi_2008_table 10 Ekim 2009 tarihinde alınmıştır.
11. YETKİN M. (07.03.2009). Radikal Gazetesi., Politika,
“Türkiye Umudunu Kaybediyor”. S.12.
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5018 SAYILI KAMU
MALİ YÖNETİMİ
VE KONTROL
KANUNUNUN
İÇ KONTROL
BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

Cevdet BOZKURT
İç Denetçi
Gümrük Müsteşarlığı
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ÖZET: Kamu Mali Yönetimimize köklü değişiklikler
getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 1927 yılından beri uygulanmakta olan 1050
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu 01.01.2006 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırmıştır. Kamu yönetimi
alanında Dünyadaki gelişmelerden de etkilenerek hazırlanmış olan söz konusu Kanunla; uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun bir mali yönetim
hedeflenmiş olup, Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gibi
çağdaş mali yönetim ilkeleri kamu mali mevzuatımıza
girmiştir. Söz konusu değişiklikler kapsamında, Maliye
Bakanlığı ve Sayıştay’ın harcama öncesi kontrol yetkisi (vize, tescil) kaldırılmış ve bu kontrolün, yönetsel sorumluluk çerçevesinde ilgili birimler tarafından yerine
getirilmesi yönünde ilke benimsenmiştir. Ayrıca, ödeme sürecinde yetkisi bulunmasına rağmen, yeterince
sorumluluğu bulunmayan bakan (ita amiri) ile üst yöneticiler (müsteşarlar, genel müdürler vb.) harcama
süreci dışında bırakılmış, buna karşın, harcama sürecinde fiilen görev alan ve bütçesine ödenek konulan
her birimin en üst amiri konumundaki harcama yetkilisi ile gerçekleştirme görevlileri süreçte etkin konuma
getirilmiştir. Saymanların (muhasebe yetkililerinin) da
ödeme aşamasında uygunluk denetimi yapma yetkileri ortadan kaldırılmıştır. Başka bir ifadeyle, sürecin
aktörlerinin hukuksal sorumlulukları ve fonksiyonları
5018 sayılı Yasayla yeniden tasarlanmıştır. Böylelikle,
yetki ve sorumluluk dengesi daha gerçekçi bir şekilde
tabana yayılmış olup, bu durum Yasanın özünde bulunan ve çağdaş kamu mali yönetimin temel ilkelerinden biri olan “hesap verebilirlik” ilkesinin de hayata
geçirilmesine ortam hazırlamıştır. Yine söz konusu
Yasayla, iç kontrol sisteminin tüm kamu idarelerinde
kurulması öngörülmüş olup, gerek Yasa maddeleri
arasında ve gerekse Yasa hükümlerine dayanılarak
Maliye Bakanlığınca hazırlanan İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik ile
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde bu bağlamda,
idarelere yol gösterici ve aynı zamanda idareleri bağ-
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layıcı nitelikte düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, kamu
mali yönetimi ve kontrol alanında 5018 sayılı Yasa
ile gerekli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen,
söz konusu Yasayı tamamlar konumda bulunan kamu
yönetimi (personel rejimi) alanındaki tamamlayıcı nitelikteki diğer yasal değişikliklerin henüz yapılmamış
olması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Üst yönetici, gerçekleştirme
görevlisi, harcama yetkilisi, ön mali kontrol, muhasebe yetkilisi, hesap verebilirlik, mali saydamlık.
1- GİRİŞ
Toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda (krizler dahil)
Dünyada yaşanan gelişmelerin etkisiyle, kamu yönetiminin yeniden yapılanması yönünde düşünceler
gündeme gelmiş ve bu düşüncelerin yansıması olarak
da, katılımcılığın ön planda olduğu, piyasa paydaşlarının dikkate alındığı, hesap veren, şeffaf, daha küçük
ancak daha etkin bir kamu yönetimi ön görülmüştür.
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı şeklinde ifade edilen bu
düşünce tarzında, müşteri ve kalite odaklı bir sistem
ön planda olup, vatandaş, yönetimin edilgen bir unsuru olmaktan çıkıp, karar süreçlerini etkileyen bir
aktör haline gelmiştir. Verimlilik ve etkinlik gibi “işletmecilik” ilkeleri de bu süreçte kamu yönetimine
girmiştir.
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı olarak adlandırılan söz
konusu Yaklaşımın, temel ilkelerinden bir tanesi de,
üstlenilen görevlerde ve üretilen hizmetlerde kamuya
-bir anlamda vatandaşa (halka)- karşı sorumlu olmanın önemliliğidir. Yöneticiler, yalnızca yazılı talimatlara uygun davranmakla sorumluluklarının gereğini
yerine getirmiş sayılmamakta, bu kişilerin yapmaları gereken iş ve işlemlerin sonuçlarından da ayrıca
sorumlu tutulmaları söz konusu olabilmektedir. Bu
nedenle, girdiden çok, çıktı odaklı değerlendirmeler
esas alınmaktadır.
Kamu yönetimi alanında Dünyada gelişen bu anlayış
değişikliğinden, ülkemiz de etkilenmeye başlamış ve
bu çerçevede 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel
İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
TBMM tarafından 15.07.2004 tarihinde kabul edilmiştir (ancak yasa Cumhurbaşkanınca veto edilmiştir). Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının izlerini taşıyan
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söz konusu Kanunla aynı ilkeler esas alınarak hazırlanan ve 10.12.2003 tarihinde yasalaşan (01.01.2006
tarihinde uygulanmaya başlanan) 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla; 1050 sayılı Yasa
yürürlükten kaldırılmış, mali yönetim ve kontrol sistemimiz uluslararası standartlar ve AB normlarıyla
uyumlu hale getirilmiş, kamu kaynaklarının etkin ve
verimli bir şekilde kullanılması, mali yönetim ve kontrol görevinin ilgili idarelere ön mali kontrol kapsamında devredilmesi, bütçe ve muhasebe uygulamalarında birlik sağlanması ve harcama sürecinin aktörlerinin
hukuksal sorumluluklarının belirlenmesi gibi konularda kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.

“5018 sayılı Kanunla, kamu kaynağının
kullanımında, ödeneklerin verimli
ve tutumlu kullanılması gibi 1050
sayılı Kanunda da yer alan ilkeler
haricinde, mali saydamlık, hesap
verme sorumluluğu, kaynakların etkili
ve ekonomik kullanılması gibi ilkeler
de dikkate alınmakta ve ayrıca, mali
yönetim ve kontrol sistemi, hesap
verme ve yönetim sorumluluğu üzerine
tasarlanarak, sürecin aktörlerinin
görev ve yetkileri, mali sorumluluk
kapsamında yeni bir yaklaşımla
değerlendirilmektedir”
Bu çalışmamızda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile gerçekleştirilen yasal değişikliklerin önceki mali mevzuatımızla karşılaştırılmasını müteakip; getirilen yeni mali sistem, sürecin aktörlerinin
hukuksal sorumlukları da dikkate alınarak iç kontrol
bağlamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca, başta bütçeleme sürecinde meydana gelen köklü
değişiklikler olmak üzere, ön mali kontrol ve harcama
süreçlerinin 5018 sayılı Yasadaki yansıması da (mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak) açıklanmaya çalışılmıştır. Bunların yanında, Yasayla birlikte
mali mevzuatımıza giren ve çağdaş kamu yönetiminin
de temel ilkeleri arasında yer alan mali saydamlık ve
hesap verebilirlik gibi kavramlar üzerinde durularak,
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bitirirken yapılması gereken yasal değişikliklerin altı
çizilmiştir.
2- YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA 1050 VE 5018
SAYILI KANUNLARA BAKIŞ
Kamu mali yönetimi alanında Cumhuriyet döneminde yapılan ilk esaslı düzenleme olan 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanununda zaman zaman değişiklikler yapılmak suretiyle günün koşullarına cevap
verilmeye çalışılsa da, Dünyada kamu mali yönetimi
alanında yaşanan değişim ve gelişmeler, Türkiye’deki
kamu mali yönetiminde de anlayış değişikliklerini beraberinde getirmiştir. Her şeyden önce geçen zaman
dilimi içerisinde yeni idareler kurulmuş veya mevcut
kamu idarelerinin fonksiyonlarında değişiklikler yaşanmıştır. 1050 sayılı Kanunun bu değişimleri karşılayamaması üzerine, 5018 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur.
1050 sayılı Yasanın uygulandığı döneme baktığımızda,
genel ve katma bütçeli kuruluşlar, döner sermayeler
ve fonlar, mahalli idare bütçeleri, kamu tüzel kişiliğine sahip idarelere ait bütçeler olmak üzere çok sayıda
bütçe türü ile karşılaşmaktayız. Bunlardan, sadece genel ve katma bütçeler kanunla yürürlüğe konmakta,
diğer bütçeler ise, yetkili idari mercilerin onaylamasını müteakip yürürlüğe girmekteydi. Bütçelerin uygulama esaslarında da farklılıklar bulunmaktaydı. Bu
çerçevede 5018 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle,
döner sermaye işletmeleri ve fonların belli bir süre
sonra tasfiyesi öngörülmekte ve ayrıca, katma bütçe
kaldırılarak (statüsüne göre) genel bütçeli ya da özel
bütçeli idareler haline dönüştürülmek suretiyle uluslararası standartlara uygun olarak bütçeler yeniden
sınıflandırılmaktadır.
5018 sayılı Kanun ile, önceki Kanun döneminde tüm
gelir ve giderlerin bütçede yer almaması yönündeki
eksiklik ve eleştiriler giderilerek, kamu idarelerinin
tüm gelir ve giderlerinin kamu bütçesinde yer alması
sağlanmakta, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması amacıyla, bütçe hazırlama
çalışmalarına daha erken başlanılmakta ve çok yıllı
bütçeleme sistemine geçilmektedir. Bu çerçevede,
plan ile bütçenin ilişkisi güçlendirilerek, kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini bu
plana dayandırmaları öngörülmektedir.
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Kanunla, Sayıştay’ın harcama öncesi vize ve tescil
işlemlerine ilişkin yetkileri ile Saymanların ödeme
aşamasında uygunluk denetimi yapma yetkilerinin
kaldırılmasının yanında, mali yönetimde idari ve mali
sorumluluk birbirinden ayrılmakta, harcamaya ilişkin
kararların harcama yetkilisince verilmesine rağmen,
bu kararlarının mali hizmetler birimi tarafından harcama öncesi kontrol edilmesi ve harcama yetkilisinin,
mali yönden yaptığı harcamaların mevzuata uygunluğundan, yönetsel yönden ise verimlilik, etkinlik ve
etkililik ilkeleri çerçevesinde sorumluluğu düzenlenerek, görev, yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde
ortaya konulmak suretiyle, yetki-sorumluluk dengesi
gerçekçi bir şekilde yeniden kurulmaktadır.
Yine Kanunla, kamuoyu denetiminin sağlanması, mali
yönetimde şeffaflığın ve hesap verme mekanizmasının kurulması, kamu kaynaklarının elde edilmesi ve
kullanılması sırasında gerekli bilginin zamanında verilmesi ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara
uygun olarak muhasebe kayıtlarının tutulması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, kamu idarelerince idare
faaliyet raporu düzenlenmesi öngörülmekte ve mali
yönetime ilişkin verilerin belli periyotlar halinde kamuoyuna açıklanması hükme bağlanmaktadır.
Bütçe kanunu ile her yıl belirlenen tutarı (Kanunda
aksi belirtilmediği sürece bu oran %5 olarak kabul edilecektir) aşmamak kaydıyla, kamu idarelerine bütçeleri içerisinde ödenek aktarma inisiyatifi getirilmekte,
özelliği itibarıyla mali yılda tamamlanması mümkün
olmayan işler için (5018 md.27, 28) üst yöneticinin
onayıyla ertesi yıla sarkan yüklenmelere girişilmesine
olanak sağlanarak idarelerin bütçe uygulama sürecinde esnekliği ve etkinliği artırılmaktadır.
Netice itibarıyla, 5018 sayılı Kanunla, kamu kaynağının kullanımında, ödeneklerin verimli ve tutumlu kullanılması gibi 1050 sayılı Kanunda da yer alan ilkeler
haricinde, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu,
kaynakların etkili ve ekonomik kullanılması gibi ilkeler de dikkate alınmakta ve ayrıca, mali yönetim ve
kontrol sistemi, hesap verme ve yönetim sorumluluğu üzerine tasarlanarak, sürecin aktörlerinin görev ve
yetkileri, mali sorumluluk kapsamında yeni bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.
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3- İÇ KONTROL BAĞLAMINDA ÖN MALİ
KONTROL VE HARCAMA SÜREÇLERİ
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol,
“idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve
mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve
tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer
kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. 5018 sayılı Kanunla harcama öncesi sürece ilişkin olarak ön
mali kontrol sistemi kurulmuş olup, Kanunun 58 inci
maddesine göre ön mali kontrol; harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan
kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan
kontrolleri kapsamaktadır. 31.12.2005 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelikte ise, ön mali
kontrol; “Kamu idarelerinin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı,
harcama programı, bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrol” şeklinde tarif edilmiştir.
Bu çerçevede, ön mali kontrole ilişkin uygulama sürecine baktığımızda; idarelerce, öncelikle ön mali kontrole tabi karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere mali
hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince, gelen ve kontrol edilen işlemlere ilişkin olarak, görüş yazısı düzenlenir ve bu yazı ilgili birime gönderilir.
Ön mali kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi
halinde, bu görüşlerin açık, ayrıntılı ve gerekçeli olması gerekmektedir. Mali hizmetler biriminin görüş
yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de
ödeme emri belgesine eklenir. Mali hizmetler birimi
tarafından mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole
tabi tutulması ve ön mali kontrol sonucunda uygun
görüş verilmesi, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme
görevlilerinin sorumluluklarını ortadan kaldırmamakta olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasına da (uygun görüş verilip verilmemesi danışma ve önleyici niteliktedir) engel teşkil
etmemektedir.
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5018 sayılı Kanun ile harcama öncesi vize ve tescil işlemleri kaldırılmış bulunmaktadır. Bu görevler ön mali
kontrol kapsamında mali hizmetler birimi ile gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilecektir.
Anılan Yönetmelikte, mali hizmetler biriminin ön mali
kontrolüne tabi mali karar ve işlemler ise; kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması, taahhüt evrakı
ve sözleşme tasarıları, ödenek gönderme belgeleri,
ödenek aktarma işlemleri, kadro dağılım cetvelleri,
seyahat kartı listeleri, seyyar görev tazminatı cetvelleri, geçici işçi pozisyonları, yan ödeme cetvelleri,
sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, yurtdışı kira
katkısı şeklinde sayılmıştır.
Öte yandan, 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
(k) bendinde, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim, harcama
birimi olarak tanımlanmıştır. Bütçelerden harcama
yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Bir giderin gerçekleştirilmesinin, harcama yetkililerince belirlenen görevli
tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine
ödenmesi ile tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.
Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak
işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği,
gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli
olanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bütçeden yapılacak harcamalarda süreç, harcama talimatı ile başlamakta ve ödeme emri belgesi uyarınca hak sahibine
ödeme yapılması ile son bulmaktadır. Yani, bir giderin
yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm işlemler harcama yetkilisinin gözetim ve denetimi altında,
onun emir ve talimatı ile yürütülmektedir.
Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılmaktadır.
Süreç kontrolünde, her bir işlem, önceki işlemlerin
kontrolünü içerecek şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev
alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri bu kapsamda da kontrol ederler. İdarelerde, süreç kontrolünün etkin bir şekilde yapılabilmesi için mali işlemlere
ait süreç akış şemasının hazırlanması ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulması gerekmektedir.
Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak
kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından
bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini
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ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirir.
Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen
gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki
belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya
ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini
yürütürler. Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir
veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi
sayılmaktadır. Gerçekleştirme görevlileri, yaptıkları kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine
“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek imza atarlar.
Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek
verilen harcama yetkilileri ise, tahsis edilen ödenek
tutarı kadar harcama yapabilir. Görevler ayrılığı ilkesi gereğince, harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi
görevi aynı kişide birleşemez. Ayrıca, mali hizmetler
biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler, onay
belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali
karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu
ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye
olamazlar.
Öte yandan, 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde,
üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin
işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden
sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini
harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin
kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak her türlü düzenlemelerin yapılması ve gerekli talimatların verilmesinden; harcama yetkilileri
ise, görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali
karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini
sağlamaktan sorumlu bulunmaktadır.
Bu bağlamda, iç kontrolün temel ilkelerine bakıldığında ise, iç kontrol faaliyetlerinin idarenin yönetim
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sorumluluğu çerçevesinde yürütülmesi, iç kontrole
ilişkin sorumluluğun işlem sürecinde yer alan bütün
görevlileri kapsaması, iç kontrolün mali ve mali olmayan tüm işlemlerden meydana gelmesi ve ayrıca, iç
kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik,
etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkelerinin esas
alınması, iç kontrolün hayata geçirilmesine, dolayısıyla, ön mali kontrolün sağlanmasına katkı yapacağı
açıktır. Keza, iç kontrol ve ön mali kontrol birbirinden
farklı kavramlar olmayıp, iç kontrol, ön mali kontrolü de kapsayan üst bir çatı görünümündedir ve iç içe
geçmişlik söz konusudur.
Diğer yandan, Kanunun 60 ve müteakip maddelerinde, mali hizmetler birimleri, muhasebe yetkilileri ve
iç denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre; mali hizmetler
birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması,
standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini
yürütmekten; muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak
kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından;
iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin
denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından sorumludurlar. Ayrıca, üst
yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticilerin,
mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve
yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş
standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması hususlarında görev ve
yetkileri çerçevesinde sorumlulukları bulunmaktadır.
5018 sayılı Kanunda önemli bir yer tutan ve mali yönetim sisteminin önemli ilkelerinden biri olan “hesap
verebilirlik”, kamu gücünü elinde bulunduranların,
bu yetkiyi verilen amaca uygun olarak yasal sınırlar
içinde kullanıp kullanmadıklarının hesabını vermeleri
anlamına gelmektedir. Zira, Kanunun Hesap Verme
Sorumluluğu başlıklı 8 inci maddesinde, her türlü
kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında
görevli ve yetkili olanlara ilişkin sorumluluk düzenlenmiştir. Kamuoyunu ve yasama organını bilgilendirme,
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yönetsel hesap verme sorumluluğunun en önemli araçlarından birini oluşturmaktadır. Bu ilke, kamu
hizmetlerini yürütenlerin daha fazla sorumluluk hissetmelerine ve kamu hizmetlerinden yararlananların
kamu kaynağının nasıl kullanıldığı konusunda bilgi
sahibi olmalarına ortam hazırlamaktadır. Bu amaçla,
üst yöneticiler ve harcama yetkilileri, her yıl, iç kontrol güvence beyanını düzenlemek zorunda olup, bu
güvence beyanlarını, birim faaliyet raporları ile idare
faaliyet raporlarına eklerler. Ayrıca, söz konusu raporlar kamuoyuna açıklanır.
Öte yandan, 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı (3. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Merkezî
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde, merkezî
yönetim kapsamındaki (5018 sayılı Yasa eki I, II ve III
sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri) kamu idarelerinin ilgili mevzuatları çerçevesinde yapacakları harcamalara ilişkin olarak, ödeme belgesine bağlanması
gereken kanıtlayıcı belgeler ile bunların şekil ve türleri
belirlenmiştir. Ayrıca, 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) ile
de bu hususta açıklayıcı düzenlemeler yapılmıştır.
Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca hazırlanan İç
Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara
Ait Yönetmelikle, genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinde iç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin iş, işlem ve süreçlerin belirlenmesi suretiyle, idarelerde etkin bir iç kontrol mekanizmasının kurulmasının ilkeleri ortaya konulmuş
olup, bunda başarılı olunması durumunda kuşkusuz,
şeffaf ve etkin işleyen bir idare uygulaması hayata geçirilmiş olacaktır. İç kontrolün; kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesi, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, varlıkların kötüye
kullanılması, israfının önlenmesi ve kayıplara karşı
korunması şeklindeki amaçları, aynı zamanda ön mali
kontrol kapsamında hedeflenen amaçlarla paralellik
taşımaktadır. Keza, iç kontrolün tanımında, mali kontrolleri de kapsadığı açıkça belirtilmektedir.
1050 sayılı Yasanın uygulandığı dönemde kamu idarelerinde iç kontrol sistemi öngörülmemişti. Sadece
harcama öncesinde bir kısım işlemler için, Maliye
Bakanlığı birimlerince ve Sayıştay tarafından sınır-
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lı düzeyde kontroller yapılmaktaydı. Bu kontroller
daha çok, belli bir prosedürün gerçekleşmesi şeklindeydi ve amaca hizmet etmemekteydi. Buna karşın
5018 sayılı Yasayla, idarelerde iç kontrol sisteminin
kurulması öngörülmüştür. 5018 sayılı Kanun incelendiğinde, gerek Kanun maddeleri arasında ve gerekse
söz konusu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan
ikincil ve üçüncül düzey mevzuatta iç kontrolün tesisine ilişkin yol gösterici nitelikte hükümlerin olduğu
görülmektedir. Zira, 5018 sayılı Kanunda yer alan ön
mali kontrol, kamu mali kontrol sisteminin en önemli
unsurlarından birisini oluşturmaktadır.
Kamu idarelerinde, iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanan ve idarelere sorumluluk yükleyen Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamındaki düzenlemeleri 5018 sayılı Yasa bağlamında değerlendirecek olursak; söz konusu Tebliğde yer alan; faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik
sağlanması; idarelerin, bütçelerini stratejik planlarına
ve performans programlarına uygun olarak hazırlamaları; idarece yapılan kontrollerin, gerekli hallerde,
işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası
kontrolleri de kapsaması gerektiği; görevler ayrılığı ilkesi gereğince, her faaliyet veya mali karar ve işlemin
onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü
görevlerinin farklı kişilere verilmesi; faaliyet sonuçları
ve değerlendirmelerin idare faaliyet raporunda gösterilmesi ve kamuoyuna duyurulması şeklindeki düzenlemeler, 5018 sayılı Kanunun maddeleri arasında
da yer almakta olup, bu durumların varlığı, Kanunun
bizzat iç kontrolün tesisine ilişkin düzenlemeleri bünyesinde barındırdığını göstermektedir. Keza bu bağlamda, gerek İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin
Usul ve Esaslara ait Yönetmelikle ve gerekse Kamu İç
Kontrol Standartları Tebliği ile 5018 sayılı Kanun hükümleri arasında paralellik bulunmaktadır.
4- SÜRECİN AKTÖRLERİ VE HUKUKSAL
SORUMLULUKLARI
5018 sayılı Kanun ile ödenek tahsis edilen her birim
harcama birimi olarak kabul edilmiş olup, harcama
öncesi kontrol (ön mali kontrol) görevinin ise, yönetsel sorumluluk çerçevesinde ilgili birimler tarafından
yerine getirilmesi öngörülmüştür. Kanunda, yetki ve
sorumluluk dengesi kurulurken yetkiler yanında pek
çok maddede sorumluluklardan söz edilmektedir.
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Zira, Kanunun ilgili maddelerinde; hesap verme sorumluluğuna, harcama yetkisinden doğan sorumluluğa, gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğuna,
gelirlerin toplanması sorumluluğuna, ön mali kontrol
görevinin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülmesi kapsamındaki sorumluğa gibi pek çok sorumluluğa yer verildiğini görmekteyiz.
Yeni sistemin aktörleri arasında, üst yönetici, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler
birimi yöneticisi, muhasebe yetkilisi, harcama yetkilisi mutemedi, muhasebe yetkilisi mutemedi, mal yönetimi görevlilerini görmekteyiz. Bunlardan harcama
yetkilisi, mali hizmetler birimi yöneticisi, gerçekleştirme görevlileri ve muhasebe yetkilisi harcama sürecinde görev almaktadır. Sürecin diğer aktörlerinden,
harcama yetkilisi mutemetleri ön ödeme yapılan durumlarda harcama sürecinde rol üstlenmekte, muhasebe mutemetleri de, muhasebe yetkilisi adına işlem
yapmaktadırlar. Bakan ve üst yöneticiler ise, harcama
sürecinde görev almamakla birlikte, esas olarak politika belirlemektedirler.
Önceki mevzuatımızda mali sorumluluk için gerekli
olan tek şart mevzuata aykırılık olup, bunun dışında
başkaca bir koşul aranmamaktaydı. Ancak, 5018 sayılı Kanunla bu ilke değiştirilmiş bulunmaktadır. Anılan
Kanunla, kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı
karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması
şeklinde” tanımlanmak suretiyle, kamu zararının belirlenmesinde, kusur ve kamu zararının varlığı gibi unsurların da dikkate alınması artık gerekmektedir.
5018 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle, harcama sürecinde görev alanların mali sorumlulukları yanında idari sorumlulukları da belirtilmiştir.
Zira, Kanunun “hesap verme sorumluluğu” başlıklı
8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde
edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakları etkili, ekonomik ve hukuka uygun
olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye
kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından
sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek
zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

2009

1050 sayılı Kanunun uygulandığı dönemde, tartışma
ve eleştiri konularından bir tanesini de ita amirlerinin kural olarak mali sorumluluğunun bulunmaması
hususu oluşturmaktaydı. Bu durum, sorumluluğun
tahakkuk memuru ve saymanın üzerine kalmasına
ve dolayısıyla ita amirlerinin harcama sürecinde gereken hassasiyeti göstermemesine gerekçe hazırlıyordu. Yeni yasayla, kamu mali yönetim ve kontrol
sisteminde rol alan aktörlerin yetki ve sorumlulukları
yeniden belirlenmiştir. Bununla birlikte, sürecin bazı
aktörlerinin (üst yönetici gibi) sorumluluklarının ihlali
halinde, hangi yaptırımların uygulanacağı konusunda
bazı tereddütler olduğu düşünülmektedir.
Yukarıda anlatılanlar ışığında, sürecin ön plana çıkan
aktörlerine (her ne kadar bakan yeni kamu mali sisteminde sürecin dışında da olsa, eski ve yeni sistemin
dayandığı temel felsefeleri ortaya koymak adına yer
verilmiştir.) ilişkin değerlendirmeler yapacak olursak;
4.1- Bakanlar
5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, “Bakanlar
hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların
stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve
uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla
koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur”
denilmek suretiyle bakanların sorumluluklarının kapsamı belirlenmiştir. Öte yandan, 5018 sayılı Yasada
24.07.2008 tarihli ve 5793 sayılı Yasayla yapılan değişiklikle, “Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı
sorumludurlar.” şeklinde değişiklik yapılmak suretiyle,
bakanların sorumluk kapsamı genişletilerek, “hukuki
ve mali konulardaki” sorumlulukları daha açık şekilde
ifade edilmiştir.
Aslında, bakanların sorumlulukları Anayasa ile düzenlenmiştir. Buna göre, her bakan, Başbakana karsı
sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve
emri altında çalışanların eylem ve işlemlerinden de
sorumludur. Bakanın siyasi sorumluluğu ise, Türkiye
Büyük Millet Meclisine karşıdır. Ayrıca, 3046 sayılı
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki
Yasayla, her bakana çeşitli sorumluluklar verilmiştir.
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Bakanlara 5018 sayılı Yasayla da, yeni bir sorumluluk
olan hesap verme sorumluluğu yüklenmiştir. Bu kapsamda, idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumlulukları (bakan ve üst yöneticilerin) TBMM tarafından görüşülüp karara bağlanacaktır.
1050 sayılı Kanunun uygulandığı dönemde bakanlara
verilen ita amirliği yetkisi 5018 sayılı Kanunla ortadan
kaldırılmıştır. Bu yetki, bütçeyle ödenek tahsis edilen
birimin yöneticisi olan harcama yetkililerine verilmiştir. Giderleri ödetme yetkisi ita amirinde (bakan)
olmasına karşın, siyasi sorumluluk dışında önceden
herhangi bir sorumluluğu yoktu. Diğer bir anlatımla, yetki ve sorumluluk konusunda adil olmayan bir
yaklaşım benimsenmişti. Yeni sistemde, bakanların
harcama sürecinde görev ve yetkisi bulunmaması nedeniyle, artık bu konuda herhangi bir mali sorumluluğu da bulunmamaktadır. Bakanların tek sorumluluğu,
hesap verme sorumluluğundan doğmaktadır. Ancak,
bakanların yasama dokunulmazlığı olduğu hususu
dikkate alındığında, 5018 sayılı Yasada yer alan söz
konusu sorumluluğun ihlali anlamında, herhangi bir
yaptırım uygulanmasının pek mümkün olmadığı düşünülmektedir.
4.2- Üst Yöneticiler
5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde; bakanlıklarda müsteşarın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin, il özel idarelerinde valinin, belediyelerde ise
belediye başkanının üst yönetici olduğu belirtilmiştir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığı’nda üst yönetici
Bakandır. Zira, Milli Savunma Bakanlığı’nın teşkilat
yapısı ve personel mevzuatının diğer bakanlıklardan
farklı olması ve ayrıca, söz konusu Bakanlığın müsteşar dahil yetkililerinin asker kökenli olması hususu
dikkate alındığında; Yasa hükümlerinin hayata geçirilmesi ve bu çerçevede, sorumluluk mekanizmalarına
(TBMM’de faaliyet raporlarıyla ilgili olarak komisyonlarda yapılacak görüşmelerde veya bütçe görüşmeleri
sürecinde olduğu gibi) işlerlik kazandırılması amacıyla
Bakanın üst yönetici olmasının bir anlamda zorunluluk arz ettiği düşünülmektedir.
Öte yandan, üst yöneticiler, idarelerinin stratejik
planlarının ve bütçelerinin, kalkınma planına, yıllık
programlara, kurumun stratejik plan ve performans
hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazır-
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lanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde
edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye
kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana
karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun
gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmektedirler.
Üst yöneticilerin, özel kanunlardan dolayı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda da
sorumlulukları söz konusu olabilmektedir. Üst yöneticinin görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamı, özellikle teşkilat yasalarında yer almaktadır. Bu sorumluluk, söz konusu yasal düzenlemelerle verilen görev ve
yetkilerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından
kaynaklanan idari bir sorumluluktur.

“Kamu mali yönetimi alanında 5018
sayılı Yasa yürürlüğe girmesine rağmen,
söz konusu Yasayı tamamlar nitelikte
olan 5227 sayılı Kamu Yönetiminin
Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanunun Cumhurbaşkanınca
veto edilmesi nedeniyle, sistemin
bu boyutunda bir eksiklik kaldığı
söylenebilir. Bununla birlikte, daha sonra
TBMM tarafından kabul edilen birçok
yasada, veto edilen söz konusu Yasanın
izlerini görmekteyiz (4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu, 5176 sayılı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kurulması Hakkında Kanun gibi)”
Üst yöneticiler, 5018 sayılı Yasayla, (konumları gereği) harcama sürecine dahil edilmemesi nedeniyle, söz
konusu harcamalardan dolayı açık bir sorumlulukları da bulunmamaktadır. Buna karşın, üst yöneticiler,
iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden
sorumludurlar. Ayrıca, üst yöneticiler hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, her yıl, iş ve işlemlerinin
amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine ve mevzuata
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uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol
güvence beyanını düzenleyip, idare faaliyet raporlarına eklerler.
5018 sayılı Yasa hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, idarelerde, iç kontrol sisteminin etkin bir
şekilde oluşturulabilmesi için, üst yöneticilerin bu
süreci sahiplenmesinin bir zorunluluk arz ettiği düşünülmektedir. Kaldı ki, üst yöneticinin yetkileri dikkate
alındığında, sadece iç kontrolün oluşturulmasında
değil, Kanunun diğer hükümlerinin hayata geçirilmesinde de üst yöneticinin tutumunun belirleyici olacağı düşüncesi ağır basmaktadır. Buna karşın, yeni mali
sistemin en etkin aktörü konumundaki üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde ne tür
müeyyidelere tabi tutulacağı konusunda belirsizlikler
vardır. Anılan Kanunda yer alan hesap verme sorumluluğu ve yönetim sorumluluğunun içeriğinin doldurulması gerekmekte olup, bu bağlamda, söz konusu
sorumluluklara aykırılıklar halinde öngörülen yaptırımların, uygulanabilirliğinin nasıl sağlanacağına dair
daha somut düzenlemeler yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Bu itibarla, 5018 sayılı Yasa ile harcama süreci dışına
çıkarılan üst yöneticilerin mali olarak sorumlu tutulmaları mümkün olmamakta, ancak hukuka uygun olmayan mali işlemlerden dolayı idarelerinin en üst yöneticisi olmalarından dolayı idari açıdan sorumlulukları söz konusu olabilmektedirler. Harcama sürecinin
dışına çıkarılan üst yöneticilerin bazı istisnalar hariç
(5018 sayılı Kanun madde 27, 28 gibi) mali süreçte
gözetim ve izleme yükümlülükleri bulunmaktadır.
4.3- Harcama Yetkilileri
5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, bütçeden ödenek tahsis edilen her birim, harcama birimi
olarak tanımlanmış ve her bir harcama biriminin en
üst yöneticisinin de harcama yetkilisi olduğu ifade
edilmiştir. Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama
yetkilisinin harcama talimatı vermesine bağlanmış
olup, harcama talimatlarında ise; hizmet gerekçesi,
yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir
ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle
görevli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı ve ayrıca,
harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, ka-
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nun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun
olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasından ve Kanun çerçevesinde yapmaları
gereken işlemlerden dolayı harcama yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir.
5018 sayılı Kanunda, giderin yapılmasından ödeme
aşamasına kadar tüm işlemlerin harcama yetkilisinin
gözetim ve denetimi altında, onun emir ve talimatı
ile yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama yetkilisi ön plana çıkmaktadır. Kanunda harcama yetkilisinin, bütçeyle ödenek tahsis
edilen her harcama biriminin en üst yöneticisi olarak
tanımlanması, idari açıdan üst yöneticilere; hukuka
uygunluk açısından da yetkili kılınmış mercilere hesap
vermekle sorumlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, harcama yetkilileri, harcama talimatlarının ve
buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına,
kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumludurlar. Harcama yetkilisi ihale
mevzuatına göre aynı zamanda ihale yetkilisidir.
Kanuna göre, verilen yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya
komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona aittir. Harcama yetkisinin devredilmesi halinde
ise, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte, yetkiyi devreden harcama yetkilisinin
mali sorumluluğunu ortadan kaldırması nedeniyle,
harcama talimatının kullanılmasından doğan sorumluluğun, harcama yetkisinin devredildiği görevliye ait
olması gerekmektedir.
Diğer yandan, bütçe kanunlarında yer verilen bazı
hükümler ile idareler veya idarelerin değişik birimleri arasında iş ve hizmet ilişkisine bağlı olarak yapılan
ödenek aktarımlarında, harcama yetkisinden doğan
sorumluluğun da, ödenek aktarımının yapıldığı idare
veya birimin harcama yetkilisine ait olması gerekmektedir. Bunun yanında, Kanunda öngörülen harcama
yetkilisinin izin, hastalık gibi sebeplerle görevlerinde
bulunmadığı durumlarda, bu kişilerin yerine, mevzuata uygun olarak vekâleten atanan kişi, asilin tüm
yetki ve sorumluluklarını taşıması ve bu kapsamda
harcama yetkisini de kullanacağından, harcama yetkilisinin yerine, vekâleten atanan görevlinin, vekâlet
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ettiği göreve ait harcama yetkisini kullanmasından
doğan sorumluluğu söz konusu olabilmektedir.

görevlisi olarak değerlendirilip, yaptıkları işlemlerden
bu bağlamda sorumlu oldukları kabul edilmelidir.

Ayrıca, harcama yetkililerinin, görev ve yetki alanları
çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin
olarak iç kontrolün işleyişinde de sorumlulukları vardır. Keza, harcama yetkilileri, iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına eklerler.
Bu rapor, üst yöneticiye sunulur. Harcama yetkilileri
tarafından üst yöneticilere sunulan birim faaliyet raporları üst yöneticiler tarafından hazırlanacak idare
faaliyet raporunun düzenlenmesinde dikkate alınmaktadır.

Harcama birimlerinde hiyerarşik ve süreç kontrolü
yapılarak, her bir işlemin daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde kontrole tabi tutulması gerekmektedir. Bu bağlamda, harcama yetkilisi tarafından
ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen
gerçekleştirme görevlileri de, ödeme emri belgesi ve
eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparak, ödeme
emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşüp imzalayacaklardır. Ödeme emri
belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisinin, gerçekleştirme belgelerinin ödeme emri belgesine doğru aktarılması yanında, düzenlediği belge ile birlikte
harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan
ve mevzuata uygunluğundan da sorumluğu olacaktır.

4.4- Gerçekleştirme Görevlileri
5018 sayılı Kanuna göre; bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul
ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca
onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Buna göre, gerçekleştirme
görevlileri, bütçe giderine konu olan iş, mal veya
hizmetin alındığının veya gerçekleştirildiğinin tespiti
sürecinde görev almaktadır. Bu çerçevede, mal veya
hizmet alınması, işin yaptırılması konusunda harcama yetkilileri tarafından görevlendirilen kişiler, gerçekleştirme görevlileridir.

4.5- Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde
yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.
Bu nedenle, bir mali işlemin gerçekleştirilmesinde
görevli olanların sorumluluğunun belirlenmesinde,
gerçekleştirme işlemini yapan memurun, yetkili ve
görevli olması ve yapılan giderin de bu görevli tarafından düzenlenip imzalanan belgeye dayanıyor olması
zorunludur. Bir başka deyişle, belge ve imza olmadan
ödeme emri belgesinin tamamlanmış sayılmaması
gerekmektedir.

5018 sayılı Kanunda, mali hizmetler; harcama birimleri, muhasebe, ön mali kontrol ve iç denetim gibi
kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sisteminin
bir unsuru olarak tanımlanmıştır. Mali hizmetler birimi (Strateji Geliştirme Birimleri) tarafından yürütülecek hizmetler Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılmıştır. Buna göre, mali hizmetler fonksiyonu strateji
geliştirme birimleri tarafından yerine getirilecektir.
Mali hizmetler birimi yöneticisinin söz konusu görev
ve yetkilerden doğan sorumluluğunun yaptırımı Kanunda belirlenmemiştir. Ayrıca, Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul
ve Esaslara ait Yönetmelikte de mali hizmetler birimi
yöneticisinin görev ve sorumlulukları sayılmıştır. Söz
konusu mevzuat düzenlemelerine bakıldığında; mali
hizmetler birim yöneticilerinin, birimlerine ait görevlerin, yerinde ve zamanında yapılmasından dolayı üst
yöneticiye karşı sorumlu oldukları görülmektedir.

Mali işlemin gerçekleştirilmesinde görevli olanların
sorumluluğu, bu işlemleri yetkili ve görevli olarak yapmalarına ve yapılan giderin bu kişilerce düzenlenen
belgeye dayanılarak yapılmasına göre belirlenmektedir. Elektronik ortamda oluşturulan veri tabanından
yararlanılarak yapılacak harcamalarda ise, sisteme
girilecek verilerin bulunduğu belgeleri düzenleyen ve
imzalayan görevlilerin, bu işlemle ilgili gerçekleştirme

1050 sayılı Kanunun uygulandığı dönemde, Maliye
Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı tarafından harcama
öncesi kontrol bağlamında vize ve tescil işlemleri
yapılmakla birlikte, yeni sistemde, bu yaklaşımdan
vazgeçilerek Maliye Bakanlığı’nın kurumlar nezdinde
hizmet gören birimleri kapatılmış veya fonksiyonları
değiştirilmiştir. İç kontrol sisteminin oluşturulması ve
harcama öncesi kontrol yapılması görevi ve bu bağ-
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lamda sorumluluğu, kurumların kendisine verilmiştir.
5018 sayılı Kanuna göre, harcama birimleri tarafından işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan
kontroller yanında, mali hizmetler birimi tarafından
da ön mali kontrol yapılması öngörülmüştür. Bir başka deyişle, ön mali kontrol görev ve yetkisi, harcama
birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında
yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından
yapılan kontrolleri kapsayan bir süreçtir. Bu kapsamda, kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir.
4.6- Muhasebe Yetkilisi
5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade
edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm
malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması
işlemleridir. Kanuna göre, muhasebe yetkilisi ise, bu
hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının
usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe yetkilileri gerekli
bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler. Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
a- Yetkililerin imzasını,
b- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c- Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdür.
Muhasebe yetkilileri, mevzuatta belirlenen belgeler
dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara
ilişkin (a-d bendleri) hata veya eksiklik bulunması
halinde ödeme yapamaz. Herhangi bir belgesi eksik
veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek
veya tamamlanmak üzere gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir. Muhasebe yetkililerinin yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri
gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
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5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca muhasebe yetkilisinin, ödeme aşamasında belgeler üzerinde yetkililerin imzasını arama yükümlülüğü de bulunmakta olup, buna dikkat etmemesi durumunda sorumluğu söz konusu olacaktır. Ayrıca, gerçekleştirme
görevlilerinin, görevleri çerçevesinde düzenledikleri
ve imzaladıkları belgelerdeki maddi hatalardan-açık
ve kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen maddi hatalardan-dolayı da muhasebe yetkilisinin sorumluluğu bulunmaktadır.
5018 sayılı Kanunla, muhasebe yetkililerinin görev,
yetki ve sorumlulukları, 1050 sayılı Kanunda aynı konumda olan saymanlara verilen görev ve yetkilere
göre oldukça azaltılmıştır. Zira, Maliye Bakanlığı birimlerince yapılan ödeme öncesi kontroller (mevzuata uygunluk gibi) yeni sistemde iç kontrol sisteminin
bir unsuru olarak mali hizmetler birimi ile gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, muhasebe yetkililerinin görev ve yetkileri, Kanunla
getirilen yeni ilkeler çerçevesinde sınırlandırılmıştır.
Yani, 5018 sayılı Kanunla birlikte, muhasebe yetkililerinin 1050 sayılı Kanundan farklı olarak, yapılan
harcamanın mali mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi yönünde herhangi bir yetki ve sorumluluğu
kalmamıştır.
5- SONUÇ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
kamu mali yönetim sistemimiz neredeyse tümüyle
değiştirilmiş olup, söz konusu Kanunla; bütçe birliğinin sağlanması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin ön plana çıkması, kamu kaynaklarının stratejik
yönetim anlayışına uygun olarak etkin ve verimli bir
şekilde kullanılması konularında önemli değişiklikler
yapılmış ve kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin
kurulması öngörülmüştür.
Diğer yandan, mali kontrol ve bütçe işlemleri ile ilgili
olarak siyasi sorumlulukla yönetsel sorumluluk yeniden tanımlanmış ve sistemde siyasi ve bürokratik roller değişime uğramış ve üst yöneticiler sistem içinde
güçlü bir konuma getirilmişlerdir. Keza, yeni sistemin
etkin ve ana unsurlarından biri olan iç denetim birimi
ve iç denetçilerin de üst yöneticiye bağlı olarak görev
yapması bu yöndeki düşünceyi doğrular niteliktedir.
Bu yeni yapıda, mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki konumları gereği üst yöneticiler için hesap verme
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sorumluluğu ve yönetim sorumluluğu öngörülmüş ve
bazı konularda inisiyatif Bakanlardan üst yöneticilere
geçmiştir.
Yeni mali sistemde, uygulama açısından ilk aşamada en çok kaygı duyulan konulardan birisi de, Maliye
Bakanlığı’nın ön mali kontrol yetkisi ile saymanlıkların
(muhasebe birimlerinin) uygunluk denetimi yapma
yetkisinin ortadan kaldırılması nedeniyle, Yasadan
sonra; harcamacı kuruluşların bütçe kaynaklarını kullanırken gerekli özeni göstermeyerek, bütçe disiplininden uzaklaşılmasına neden olunacağı şeklindeydi. Ancak, 5018 sayılı Yasada yer aldığı üzere, Maliye
Bakanlığı’nın sistem üzerinde dolaylı kontrol ve gözetim yetkisi bulunmakta olup, bu bağlamda; Maliye
Bakanlığı’nın, ödenekleri serbest bırakma, ayrıntılı
harcama programlarını vize etmek gibi yetkilerinin
varlığı, idarelerin bütünüyle özgür olmadıklarını göstermektedir. Yaşanan süreç, bu yöndeki görüşümüzü
doğrular niteliktedir. Bu çerçevede, yeni kamu mali
yönetimi ve kontrol sisteminin etkin biçimde uygulanabilmesinin, kamu idarelerinin idari kapasitelerine
ve üst yöneticinin üstlendiği role bağlı olarak şekil
alacağını düşünmekteyiz.
5018 sayılı Kanun ile harcama öncesi katı merkeziyetçi yapı aşılmış, bunun yerine harcamayı yapan birimlere sorumluluklar yüklenmiştir. Bu anlayışın sonucu
olarak, Maliye Bakanlığı’na bağlı bütçe daire başkanlıkları ve saymanlıklar kaldırılmış, bu birimler yerine
harcamacı kuruluşlar bünyesinde Mali Hizmetler Birimi olarak ifade edilen Strateji Geliştirme (Dairesi)
Başkanlıkları kurulmuştur. 5018 sayılı Kanun ile birlikte harcama öncesi kontrol görevi, kamu idarelerine
devredilmekte, yönetsel sorumluluk çerçevesinde
yürütülen bir faaliyet olmakta ve taahhüt aşamasında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, harcama öncesi kontrol (ön mali kontrol) sisteminin bir süreç kontrolü şeklinde yürütülmesi öngörülmektedir. Bu görev,
mali hizmetler birimi ve kamu idaresi içinde bulunan
harcama birimleri (genel müdürlükler, daire başkanlıkları, bölge müdürlükleri gibi) tarafından yerine getirilecektir. Harcama sürecinde Maliye Bakanlığı’nın ön
mali kontrol görevi kaldırıldığı için maliye personelinin
mali sorumluluğu da (muhasebe yetkililerinin sınırlı
olarak sorumlu oldukları durumlar hariç) kaldırılmıştır. Sorumluluk tamamen kurumların kendilerindedir.
“Harcamayı yapan, sorumlu da olsun” şeklinde kısaca
özetleyebileceğimiz düşünce, Yasanın bu bağlamda
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özünü oluşturmaktadır. Harcamayı yapan kimler ise
sorumluluğun da onlarda olması gerçekçi bir yaklaşımdır. Böylelikle, harcama birimlerinde harcama
yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluklarının ön plana çıkması Kanunun özünde bulunan
yetki ve sorumluluk dengesinin hayata geçirilmesine
ortam hazırlamıştır. Sorumluluk yönetim sorumluluğu kapsamında tabana yayılmıştır.
Öte yandan, 5018 sayılı Yasanın çoğu yerinde bakan
ve üst yöneticiye çeşitli sorumluluklar yüklenmesine
rağmen, bu sorumluluklara aykırı davranılmasında
ne gibi yaptırım uygulanacağına dair somut bir düzenleme yoktur (TBMM boyutu hariç). Kuşkusuz etik
kültürünün hayata geçmesi ve kamuoyu denetiminin
etkin bir şekilde yapılması durumunda, Yasada ön görülen sorumluluk ihlallerinin gerçek anlamda karşılıksız kalmasını engellenmiş olacaktır. Sistemin özünde
kamuoyu denetimine önem verilmesi, bu bağlamda
tutarlıdır. Bu nedenle, kamuoyunun hizmet sunumuna yönelik tepkileri, kaynak tahsislerinde etkili olacak
ve aynı zamanda idarelerde hesap verebilirliği sağlamaya katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak, kamu mali yönetimi alanında 5018
sayılı Yasa yürürlüğe girmesine rağmen, söz konusu
Yasayı tamamlar nitelikte olan 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanunun Cumhurbaşkanınca veto edilmesi
nedeniyle, sistemin bu boyutunda bir eksiklik kaldığı
söylenebilir. Bununla birlikte, daha sonra TBMM tarafından kabul edilen birçok yasada, veto edilen söz
konusu Yasanın izlerini görmekteyiz (4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun gibi). Zira,
Bakanlar Kurulunca imzalanan ve 31.07.2009 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin amacının (etkin, verimli, hesap verebilir, şeffaf bir
kamu yönetimi oluşturmak) incelenmesinde de, bu
yöndeki irade ve yaklaşımın devam ettiği görülmektedir. Bahse konu düzenlemelerle, yönetimin saydamlığını sağlamaya yönelik olarak, şeffaflık, katılımcılık ve
hesap verebilirlik gibi çağdaş kamu yönetimi (ve tabi
ki mali yönetim) ilkelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiş olup; bu bağlamda, hedeflenen sistemin bir
bütün olarak işleyebilmesi için kamu yönetimi (personel rejimi) alanındaki gerekli diğer yasal değişiklerin
de yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
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BASİT KONTROL
MODELİNDEN
COSO MODELİNE İÇ
KONTROL SÜRECİ:
KURUMSAL BAZDA
VE SÜREÇ BAZINDA
KONTROLLERİN
TASARIMINA İLİŞKİN
BİR UYGULAMA
ÖRNEĞİ

ÖZET: Avrupa Birliği üyelik sürecinde kamu mali yönetim reformu kapsamında gündeme gelen iç kontrol
kavramı genel olarak mali kontrolle karıştırılmakta ve
bu kapsamda, harcama yetkilileri, ön mali kontrol yetkilileri ya da denetim elemanları tarafından gerçekleştirilen gözden geçirme ve denetim faaliyetleri olarak
algılanmaktadır. Bu algılamada, iç kontrolün Avrupa
Birliği tarafından “mali kontrol” faslı içerisinde içinde
değerlendirilmesi ve kamu mali iç kontrol sisteminin
bir parçası olarak gösterilmesi de etkili olmuştur. Ancak, iç kontrolün sadece mali kontrolleri ilgilendiren
tedbirler ya da önlemler olmadığı, kurumsal düzeyde stratejik amaçlara, süreç bazında da operasyonel
amaçlara ulaşılmasını sağlayan ve risk bazlı olarak
tasarlanan araçlar bütünü, bir yönetim biçimi ve iş
yapma tarzı olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada, bu algılamanın yerleşebilmesi ve bu kapsamda yapılması için gereken çalışmaların belli bir ölçüde
somutlaştırılabilmesi için kurumsal bazda ve süreç bazında kontrollerin tasarımına ilişkin örnekler geliştirilmiştir. Bu kapsamda, kurumsal düzeyde kontrollerin,
kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan
ve üst yöneticilere kurumlarının işleyişi ve performansına hakim olabilme ve böylece ilgili mercilere hesap
verebilme imkanı sağlayan kontroller olduğu, süreç
bazında kontrollerin de süreçten sorumlu yöneticilere,
süreç hedeflerini gerçekleştirerek hesap verebilirliği
sağlayan araçlar olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca, iç
kontrolün amaçların ve risklerin bir fonksiyonu olduğu
ve her bir kurumun kendine özgü amaçları ve riskleri
olduğu gerçeğinden hareketle, gerek kurumsal düzeyde gerekse süreç bazında kontrollerle ilgili olarak tüm
kurumların aynı kontrol politika ve prosedürleri geliştirmesinin mümkün olmadığına vurgu yapılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Kontrol, iç kontrol, COSO bazlı
iç kontrol süreci, basit kontrol modeli, kurumsal bazda
kontroller, stratejik riskler, stratejik kontroller, operasyonel riskler, süreç temelli kontroller.

Ali KAYIM
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
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A- Giriş
Son 20-30 yılda küreselleşmenin artması ve bilgi teknolojileri alanındaki devasa gelişmeler, gerek kamu
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gerekse özel sektör kuruluşlarında yönetim anlayışının değişmesini beraberinde getirmiştir. Bu süreçte,
iletişimin yaygınlaşması, şeffaflık ve hesap verebilirliği ön plana çıkartırken, değişimin getirdiği risklerin ve
fırsatların yönetilebilmesi için stratejik planlama, performans yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim gibi modern yönetim uygulamaları büyük önem
kazanmıştır.

Bu çerçevede, karışıklığın bir ölçüde giderilebilmesi
için basitten karmaşığa doğru öncelikle kontrol kavramından ne anlaşılması gerektiği ele alınacak, daha
sonra geliştirilecek basit kontrol modeli ile COSO Modelinin bağlantısı kurularak söz konusu modellerin
gerek kurumsal düzeyde gerekse süreç bazında nasıl
hayata geçirilebileceğine ilişkin örnek uygulamalar
tasarlanacaktır.

Bu çerçevede, değişime ayak uydurma amacıyla özel
sektörde (özellikle halka açık şirketlere yönelik olarak) yatırımcıların korunması, şeffaflığın ve güvenilirliğin sağlanması amacıyla kurumsal yönetim, risk
yönetimi, iç kontrol, iç denetim vb. alanlarda çok sıkı
düzenlemelere gidilirken, özellikle 1990’lardan itibaren pek çok ülkede de kamu yönetimi reformları gündeme gelmiştir.

B- Kontrol Kavramı ve Basit Kontrol Modeli

Bu kapsamda, ülkemizde de Avrupa Birliği üyelik sürecinin bir gereği olarak 5018 sayılı Kanun ile hayata
geçirilen Kamu Mali Yönetim Reformu kapsamında
yönetim sorumluluğu, şeffaflık ve hesap verebilirlik
ilke ve kavramları temelinde stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, tahakkuk esaslı muhasebe,
uluslararası standartlarda iç denetim ve dış denetim
mekanizmaları hayata geçirilmeye çalışılmıştır.
Söz konusu mali yönetim reformu ile birlikte gündeme gelen modern yönetim uygulamalarından biri
olan iç kontrol kavramı pek çoğumuz tarafından tam
olarak kavranamamış ve hatta genel algılama mali
kontrolden öteye geçememiştir. Ayrıca, söz konusu
kavramın, AB tarafından “mali kontrol” faslı içerisinde
müzakere edilmesi ve kamu mali iç kontrol sisteminin
bir parçası olarak gösterilmesi, hem operasyonel yönetimi hem de mali yönetimi ilgilendiren iç kontrolün,
mali yönetim ve kontrole ilişkin yasal çerçeve altında
ön mali kontrolle aynı düzlemde ele alınmasını beraberinde getirmiştir.1 Bu durum ise, iç kontrolün, mali
kontrolün bir parçası olan “ön mali kontrol”den ibaret
olduğu şeklinde bir algılamanın genel kabul görmesine yol açmıştır.
1 Avrupa Birliğinin iç kontrole yaklaşımı ve bu kapsamda üye ülkeler
için öngörülen yükümlülükler için bkz, Ali KAYIM, “İç Kontrol Sistemlerinin İncelenmesi ve Türk Kamu Yönetiminin Modern İç kontrol
Standarlarının Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, (Hazine Kontrolörleri Kurulu Yeterlik Tezi), Ekim 2005,s .98-99.
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İç kontrolü ele almadan önce kontrol kavramını açıklamak yerinde olacaktır. Kontrol kavramı çoğunluğumuz tarafından genellikle her hangi bir işlemin
doğruluğunun, mevzuata veya standartlara uygunluğunun gözden geçirilmesi ya da denetlenmesi olarak
algılanmaktadır. Bu algılamaya paralel olarak Türk Dil
Kurumu sözlüğünde kontrol kavramı, bir işin doğru ve
usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme,
denetim, denetleme”olarak tanımlanmaktadır. 2 Dolayısıyla kontrol, yöneticiler, kalite kontrol ya da mali
kontrol yetkilileri tarafından ya da denetim elemanları tarafından yürütülen bir denetim veya gözden geçirme faaliyeti olarak kabul edilmektedir.
İngilizce sözlüklere bakıldığında kontrol kavramının
“kumanda etmek, yönlendirmek, kontrol altında tutmak, yönetmek ya da bu amaçla yapılan düzenlemeler
ve oluşturulan mekanizmalar” olarak tanımlandığı görülmektedir. 3 Bu kapsamda, kontrol kavramının daha
iyi anlaşılabilmesi için, kontrolün, uluslar arası politika ya da ekonomi literatüründeki “ A ülkesini kontrol
altında tutma, X piyasasını kontrol etme ” kavramlarında kullanıldığı şekliyle algılanması gerekmektedir.4
Kontrol etmek fiilini kumanda etmek,hakim olmak
ya da yönetmek olarak ele aldığımızda, kontrolü de
her hangi bir işin ya da faaliyetin kontrolümüz altında
gerçekleştirilebilmesi, arzuladığımız sonuçlara ulaş2 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=kontrol&ayn=
tam, (02/12/2009)
3 http://www.collinslanguage.com/results.aspx?context=3&reverse
d=False&action=define&homonym=-1&text=control, (04/12/2009)
4 Bu çerçevede Kepekçi ‘de kontrolün, olaylara, faaliyetlere ve kişilere etki edebilme gücüne sahip olma olarak anlaşılması gerektiğini,
örneğin enflasyon kontrol altına alındı denildiğinde fiyat artışlarına
etki edildiği anlamını taşıdığını belirtmektedir. Bkz, Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 3. Baskı, Siyasal Yayınevi, Ankara, 1998, s. 55.
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mak için her türlü tedbirin alınması, düzenlemelerin
yapılması, politika ve prosedürlerin geliştirilmesi olarak anlamamız gerekir.
Sawyer da, kontrolü her hangi bir işletmenin amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerini geliştirmesi, yönlendirmesi, yönetmesi ve gözden geçirmesi için yararlanılan her türlü araç olarak tanımlamakta ve söz konusu
araçlara örnek olarak da organizasyon yapısı, politika
ve prosedürler, sistem ve süreçler, standartlar, komiteler, hesap planı, bütçe ve planlar, raporlar, yöntemler, kayıtlar ve iç denetimi göstermektedir.5
Kontrolü, arzuladığımız sonuçlara ulaşmak için kullanılan her türlü araç olarak ele aldığımızda, kontrolden
bahsedebilmek için öncelikle arzulanan bir sonucun
yani bunu ifade eden bir amacın var olması şarttır.6
Amaçlar belirlendikten sonra amaçlara ulaşmayı engelleyebilecek olası durumlar ya da vakalar dikkate
alınarak araçlar, politika ve prosedürler geliştirilir.
Amaçlara yönelik engeller analiz edilip araçlar yani
kontroller buna göre tasarlanır ve işletilirse, o zaman
arzulanan sonuçlara ulaşılabilme imkânı da artar. Bu
çerçevede amaçlar, riskler ve kontroller arasındaki
ilişki basit kontrol modeli şeklinde ele alınacaktır..7
Şekil 1- Basit Kontrol Modeli
AMAÇLAR
Gerçekleşmesini istediğimiz sonuçlar

RİSKLER
Amaçlara ulaşmayı engelleyebilecek olaylar veya durumlar

KONTROLLER
Riskleri bertaraf ederek veya minimize ederek amaçlara ulaşmayı
sağlayan araçlar ve yöntemler

SONUÇLAR
5 Lawrence B. SAWYER, DİTTENHOFER, Mortimer A. and SCHEİNER,
James H., Sawyer’s Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing, The Instute of Internal Auditors, Florida, 2003. s. 63-64.
6 Committee of Sponsoring Organizations (COSO), Internal
Control:Integrated Framework,, USA, AICPA, 1994, s.105.
7 Bu modelin geliştirilmesinde Spencer, Picket, The Essential Handbook of Internal Auditing, John&Wiley Sons Ltd, UK, 2005, s.86’dan
esinlenilmiştir.
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Şekilden de görüleceği üzere, kontrol, amaçlara ulaşmak için geliştirilen araçlar ve yöntemlerdir. Ancak
söz konusu araçlar, amaçlara yönelik riskler dikkate
alınarak tasarlanıp uygulanmalıdır.
Basit kontrol modeline ilişkin olarak hem özel hayatımızdan hem de iş hayatımızdan pek çok örnek verebiliriz. Bu çerçevede gerek özel hayatımıza gerekse
iş hayatımıza baktığımda aslında “kontrol”lerle iç içeyiz. Çünkü açıkça ifade etmesek ya da yazılı bir hale
getirmesek de özel hayatımızda ya da iş hayatımızda
birçok amacımız vardır. Söz konusu amaçlara yönelik
engelleri tecrübî olarak ya da fikir yürüterek belirler,
adımlarımızı ona göre atar, yaşam tarzımızı ona göre
tasarlarız.
Örneğin, özel hayatımıza ilişkin temel amaçlarımızdan birisi evimizin güvenliğinin sağlanmasıdır. Ancak
kapının dayanıksız oluşu, kilidin sağlam olmayışı ya da
kapının kilitli olmaması gibi nedenlerle hırsızlık riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Söz konusu riskleri minimize ederek evimizin güvenliğini temin etmek için çelik
kapı yaptırır, en sağlam kilitleri taktırır ve her evden
çıkışımızda da kapıyı kilitleriz. Hatta bu tedbirlere rağmen hırsızlık riskine karşı hırsızı korkutmak için kapıpencereye kamera yerleştiririz. Tüm bu tedbirler, sonuçta güvenli bir eve sahip olmak için kullandığımız
araçlar, yani kontrollerdir.8 Aşağıda söz konu örnek
olay şematize edilmiştir.
Şekil 2- Özel Hayatımızdan Basit
Kontrol Modeli Örneği
I. Amaç:

Evimizin güvenliğini sağlamak

II. Riskler:

Kapının dayanıksız olması, kilidin sağlam
olmaması ya da kapının açık olması
nedeniyle hırsızlık riski

III. Kontroller:

Çelik kapı yaptırılması, sağlam bir kilit
taktırılması, kapının kilitlenmesi, kamera
takılması

IV. Sonuç:

Güvenli bir ev

Benzer bir örneği iş hayatımızdan da verebiliriz. Kamu
hizmeti sunan bir birim olduğumuzu düşünelim.
Amaçlarımızdan birisi hizmetin vatandaşlara ya da
8 Ali Kayım, İç Kontrol ve COSO Bazlı İç Kontrol Süreci, İDKK İç Denetçi Adayları Eğitim Sunumu, 7-8 Mayıs .2008, Ankara, s. 6.
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diğer ilgili taraflara kesintisiz bir şekilde sunulmasıdır.
Ancak özellikle işlerin yoğun olduğu belli dönemlerde
aynı anda personelimizin pek çoğunun mazeret izni,
yıllık izin vb. nedenlerle işe gelmemesi işlerimizi aksatacak ve vatandaşa hizmet sunumunda kesintiler
ortaya çıkabilecektir. Bu durumda da kuyruklar oluşacak ve kurumumuzun itibarı zedelenecektir. Dolayısıyla, işlerin yoğun olduğu dönemlerde izinlerin belli
bir süre önce talep edilmesi ve buna göre bir takvim
çerçevesinde kullandırılması, hizmette aksamaların
olmaması ve kurumun itibarının zedelenmemesi için
alınması gereken önlemlerden biri olacaktır.9
Şekil 3: İş Hayatımızdan Basit Kontrol Modeli Örneği
I. Amaç:

Birimimizde iş sürekliliğinin sağlanması

II. Riskler:

Aynı dönemde birçok personelin yıllık izin
kullanması nedeniyle işlerin aksaması

III. Kontroller:

İşlerin yoğun olduğu dönemlerde izinlerin
belli bir süre önce talep edilmesi ve
buna göre bir takvim çerçevesinde izin
kullandırılması

IV. Sonuç:

Vatandaşların ve diğer yararlanıcıların
memnuniyeti

C- İç Kontrolün Tanımı ve Temel Özellikleri
Yukarıdaki açıklamalarda kontrolü, kısaca bizi amaca
ulaştıran ve risk temelli olarak geliştirilen araçlar olarak tanımlamıştık. İç kontrol de, her hangi bir kuruluşun amaçlarına ulaşabilmesi için kendi yetki, görev
ve sorumluluğu dahilinde kullandığı tüm araçlardır.10
Ancak söz konusu amaçlara ulaşmak için geçekleştirilecek faaliyetlerin etik kurallar çerçevesinde etkin,
9 Kayım, İDKK, s. 9
10 Bir başka deyişle, iç kontrolü yönetim sorumluluğu çerçevesinde
alınan tüm tedbirler olarak tanımlayabiliriz. Ayırca, İç Kontrol: Bütünleşik Çerçeve raporunda da “ iç” ibaresi, bir kurumun ya da organizasyonun kendi (yetki) sınırları içinde olan faaliyet ve işlemler olarak
anlaşılması gerektiği;bu kapsamda, kurum yönetim kurulu, yönetim
ve çalışanlar hatta iç denetçiler tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve
işlemler iç kontrol kapsamına girerken dış denetçilerin ya da düzenleyici otoritelerin faaliyet ve işlemlerinin iç kontrol kapsamı dışında
olduğu belirtilmiştir. Bkz, COSO, Internal Control:Integrated Framework, s.105. Buradan da, iç kontrolden, amaçlara ulaşmak için kurumun yetki, görev ve sorumluluğu çerçevesinde mümkün olan her
türlü tedbirin alınmasının anlaşılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
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etkili ve ekonomik bir şekilde mevzuata uygun olarak
yürütülmesi, faaliyet sonuçlarına ilişkin mali ve operasyonel raporlamanın doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
sırasında yararlanılan kurum varlıklarının korunması
gerekir. (Yani Makyavelist bir anlayışla, amaca götüren her türlü araç meşru değildir.) Dolayısıyla, iç kontrolün temel amacı, amaçlara ulaştırmak; alt amaçları
ise, amaçlara etkinlik, ekonomiklik, etkililik (3E), uygunluk, bilgi güvenliği11 ve varlıkların korunması ilkeleri çerçevesinde ulaşılmasıdır.12
İç kontrolün, amaçların ve risklerin bir fonksiyonu
olması nedeniyle, amaçlarda ya da risklerde meydana gelen değişmeler kontrolü de etkileyecektir. Dolayısıyla, iç kontrol, amaçlar ve risklere göre sürekli
olarak gözden geçirilmesi, yeniden tasarlanması ve
iyileştirilmesi gereken dinamik bir süreçtir.13
11 Bilgi güvenliğinin üç unsuru bulunmaktadır. Gizlilik, bütünlük ve
erişebilirlik.
12 Pek çok uluslararası denetim ve muhasebe örgütü tarafından iç
kontrole ilişkin yukarıda yapılan tanımdaki temel noktaları içeren tanımlamalar yapılmıştır. İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The Instıtute of
İnternal Auditors-IIA) tanımına göre iç kontrol, “Yönetim kurulunun
ve üst yönetimin kurum içindeki kontrol sisteminin önemliliğine ilişkin
tavır ve davranışlarıdır. Kontrol çevresi, iç kontrolün temel amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli disiplini ve ortamı sağlar ve etik
ve dürüstlük ilkeleri, yönetim felsefesi ve biçimi, organizasyon yapısı,
yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, insan kaynakları politikaları
ve uygulamaları ve personelin yeterliğinden oluşur.” Bilgi Sistemleri Kontrol ve Denetim Birliği(ISACA)’nin tanımına göre iç kontrol, iş
amaçlarının gerçekleştirilmesi ve arzu edilmeyen olayların önlenmesi
veya keşfedilmesi ve düzeltilmesine yönelik makul güvence sağlamak
üzere oluşturulan politikalar, prosedürler, uygulamalar ve organizasyonel yapılardır.” ( Michael P. Cangemi and Tommie Singleton, “Managing the Audit Function: A CorporateAudit Department Procedures Guide”, 3rd Edition, John Wiley and Sons, New Jersey, 2003, s. 65).
COSO raporundaki tanıma göre, “İç kontrol, işletme yönetim kurulu,
yöneticileri ve diğer personeli tarafından etkilenen, (a) finansal raporlamanın güvenilirliği, (b) faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ve (c)
uygulanabilir yasa ve düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşmada
makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir. (COSO,
Internal Control: Integrated Framework, s.1, (http://www.coso.org/
Publications/executive_summary_integrated_framework.htm)
13 Maalesef ülkemiz kamu yönetiminde amaç ve risk mefhumunun
yeterince anlaşılmamış olması nedeniyle, aslında kamu iç kontrol sisteminin bir parçası olan anayasa, kanunlar, yönetmelikler vb. düzenlemeler bir tabu olarak değerlendirilmekte, toplum beklentilerindeki
değişmeler, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ekonomik, politik vb.
ortamdaki değişmelere göre gerektiği şekilde uyarlanmamakta, kısmi
iyileştirmeler yapılsa bile sistematik ve entegre bir şekilde yapılmaması nedeniyle uygulamada pek çok sorunlarla karşılaşılmaktadır.
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Amaçlara ulaşmak için kullanılan araçların bütünü
olan iç kontrol, aslında aynı zamanda kendisi de bir
araç olan “insan” unsuru tarafından hayata geçirilir.
Bakanından genel müdürüne, memurundan hizmetlisine kadar herkes, yetki ve sorumluluğunda olan
işini, görevini en iyi şekilde yerine getirmek, başarıyla sonuçlandırmakla, dolayısıyla; ilgili faaliyet ya da
sürecin en etkin, etkili ve ekonomik şekilde mevzuata uygun olarak hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yapılması için gerekli tüm önlemleri
almakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülük, ambar
memurunun ambardaki malzemenin fiziki güvenliğini
sağlamasını, tüm malzeme hareketlerine ilişkin kayıt
ve belgelerin tutulmasını ve hazır bulundurulmasını
gerektirirken; bir üst yönetici için, kurumun amaç ve
hedeflerine birimler tarafından ulaşılmasını, birimlerin bu kapsamda personel ve diğer kaynak gereksinimlerinin giderilmesini içerir. Dolayısıyla, görev ve
sorumluluğun kapsam ve niteliği değişmekle birlikte,
iç kontrol herkesin işidir.
Etkin bir iç kontrol sisteminin insan eliyle hayata geçirilmesi nedeniyle, insanoğlunun kasti (kontrollerin
hep birlikte aşılması,14 yönetimin kontrolleri aşması)
ya da kasti olmayan (hata ve yanlışlıkları) fiil ve davranışları ve fayda-maliyet faktörü nedeniyle, ne kadar
mükemmel tasarlanırsa tasarlansın iç kontrol, amaçlara ulaşılması konusunda kesin bir güvence veremez;
ancak makul güvence verebilir.15

Basit kontrol modelinde kontrollerin, amaçları gerçekleştirmek ve arzulanan sonuçlara ulaşmak için
risklere göre tasarlanan araçlar olduğu ifade edildi.
Ancak, söz konusu basit model, en önemli kontrol
unsuru olan “insan” faktörü ve çevresi dikkate alınmadan geliştirildi. İşte, gerek amaçları belirleyecek
olanın gerekse bu amaçlara yönelik operasyonları/
faaliyetleri gerçekleştirecek ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını izleyecek olanın “insan” olduğu dikkate
alındığında, iç kontrolün temel unsurunun “yönetim
ve çalışanlar” üzerine bina edildiği görülecektir. COSO
Modelinde, iç kontrol sisteminin üzerine bina edildiği
bu yapı kontrol ortamı olarak ifade edilmektedir.
Öte yandan, iç kontrolün kısaca arzulanan sonuçlara
ulaştıran araçlar olduğu ifade edilmişti. Bir kurum ya
da işletme açısından sunulan/üretilen hizmetlerin/
ürünlerin bir defalık değil de süreklilik arz ettiği dikkate alındığında elde edilen sonuçların izlenmesi ve
izleme sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması,
iş süreçlerindeki risklere göre gerekli iyileştirmelerin
yapılması gerekecektir. Ayrıca, bunu sağlayacak yani
iş süreçlerindeki performansın, işleyişteki aksaklıkların, şikayet ve önerilerin izlemeden sorumlu mercilere aktarılmasını sağlayacak iletişim ve raporlama kanallarının, yönetim bilgi sistemlerinin mevcut olması
gerekir.

D- Basit Kontrol Modelinden COSO Modeline İç
Kontrol Süreci

Yukarıda bahsettiğimiz basit modele, “yönetim ve çalışanlar” ile iletişim ve yönetim bilgi sistemlerini ve
bunlara istinaden yaptığımız izleme ve iyileştirmeleri
eklediğimizde karşımıza COSO Modeli çıkmaktadır.

D-1- Basit Kontrol Modelinden COSO İç Kontrol Modeline Geçiş

Şekil 4: Basit Kontrol Modeli-COSO Modeli Karşılaştırması

14 Örneğin mükemmel bir şekilde tasarlanan ve süreç kontrolünün
etkin bir şekilde uygulandığı ihale sürecinde harcama yetkilisi, ihale
komisyonu, muayene kabul komisyonu ve mali kontrol yetkililerinin
anlaşarak ihaleye fesat karıştırmaları.
15 Makul güvence, belirli maliyet, fayda ve risk faktörleri altında
amaçların gerçekleşmesine ilişkin olarak tatmin edici bir güven düzeyini ifade eder. Hangi düzeydeki güvenin makul güvence anlamına
geleceği ise profesyonel değerlendirmeye bağlıdır. Bu çerçevede makul güvenceye ilişkin profesyonel bir yargının oluşması aşamasında
yöneticiler, faaliyetlerin yapısal risklerinin neler olduğunu, çeşitli durumlar karşısında kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemeli ve riski
hem nicel hem de nitel açıdan değerlendirmelidirler.
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BASİT KONTROL MODELİ

COSO MODELİ

I. Amaçların Belirlenmesi

I. Uygun Bir İş Ortamının
Oluşturulması (Yönetim,
Çalışanlar ve Yapılanma )

II. Risklerin
Değerlendirilmesi

II. Amaçların Belirlenmesi ve
Risklerin Değerlendirilmesi

III. Kontrollerin Tesisi

III. Kontrollerin Tesisi

IV. Arzulanan Sonuçlara
Ulaşılması

IV. İzleme için Yönetim Bilgi
Sistemleri ve İletişim
V. Sonuçların İzlenmesi ve
Önlemlerin Alınması
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"iç kontrolün temel amacı, amaçlara
ulaştırmak; alt amaçları ise, amaçlara
etkinlik, ekonomiklik, etkililik (3E),
uygunluk, bilgi güvenliği ve varlıkların
korunması ilkeleri çerçevesinde
ulaşılmasıdır"

COSO Modeli orjinal haliyle genellikle küp şeklinde
ifade edilmekle birlikte, iç kontrolün bir yönetim biçimi ya da iş yapma tarzı olarak benimsenebilmesi
ve başlangıçtaki basit kontrol modeli mantığının bir
devamı niteliğinde olduğunun kavranabilmesi açısından model döngüsel bir süreç olarak yeniden tasarlanmıştır. 18,
Şekil 5: COSO Bazlı İç Kontrol Süreci
5. İç kontrol
sisteminin
izlenmesi ve
değerlendirilmesi

D-2- COSO Modeli Çerçevesinde İç Kontrol Süreci
1980’lerde yaşanan büyük iflaslar ve mali skandallar,
hatalı ve hileli mali raporlamalar, muhasebe ve denetim alanında ABD’nin en önemli beş kuruluşunu16
(AICPA, the AAA, the FEI, the IIA ve NAA-IMA) işbirliğine itmiştir. Treadway Komisyonu çerçevesinde bir
araya söz konusu kuruluşlar (COSO), gelen öneriler
doğrultusunda iç kontrole ilişkin bir rehber oluşturulması için yaptığı çalışmalar sonucunda Ekim 1992’de
“İç Kontrol: Bütünleşik Çerçeve (İnternal Control:
İntegrated Framework)” adlı raporu yayımlamış ve
söz konusu raporda, işletme amaçlarına ulaşıldığı,
mali tabloların güvenilir olduğu ve ilgili yasalara ve
düzenlemelere uyulduğu konusunda yönetim kurulu
ve yöneticiler makul bir güvenceye sahipseler, o takdirde etkin bir iç kontrolden bahsedilebileceğini ve iç
kontrolün; kontrol çevresi, risk değerlemesi, kontrol
faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme olmak üzere beş
bileşenden oluştuğunu belirlemiştir. 17
COSO Raporu, daha sonraki yıllarda şirketlerin yanı
sıra başta ABD Hükümet Muhasebe Örgütü, İç Denetim Enstitüsü, INTOSAI gibi pek çok kuruluşun da
rehber olarak kabul ettiği ve iç kontrol standartlarını
ona göre uyarladığı bir çerçeve oluşturmuş ve dünyada gerek işletme yönetimi, gerekse kamu yönetimi
alanında referans alınan bir model olmuştur.
16 AICPA (American İnstitution of Certified Public Accountants)- American Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü, AAA (American Accounting
Association)-Amerikan Muhasebeciler Birliği, FEI (Financial Executives İnternational)-Uluslararası Finansal Yöneticiler Birliği, IIA(Institute
of İnternal Auditors)- İç Denetçiler Enstitüsü, IMA-Institute of Management Accountants- Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü
17 Steven J. Root, Beyond COSO:Internal Control to Enhance Corporate Governance, John Wiley&Sons Inc., New YORK, 1998, , s.79-80
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1. Uygun bir kontrol
(çalışma)
ortamının
oluşturulması

4. Yönetim bilgi
sistemlerinin ve
kurumsal
iletişimin tesisi

2. Amaçların
belirlenmesi ve
risklerin
değerlendirilmesi

3. Kontrol politika
ve prosedürlerin
geliştirilmesi

Bu çerçevede COSO bazlı iç kontrol süreciyle uyumlu
olarak, küçük bir işletme yönetiminden devlet yönetimine kadar her türlü iş için,
•

İlk aşamada, misyonun ve kuruluş amaçlarının
gerçekleştirilebilmesi için, kurum çalışanlarının,
kurumun varlık sebebini, kendi görev ve sorumluluklarının neler olduğunu, hangi fiil ve davranışlarının kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu bildikleri, işe alma, terfi, eğitim,
disiplin, mali ve sosyal haklar vb. insan kaynakları
uygulamalarının yazılı olarak objektif kurallara
bağlandığı ve çalışanlar arasında her hangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı, görev tanımları
çerçevesinde kendilerine verilen işlerin yürütülmesi için eğitim ve donanım başta olmak üzere

18 Kamu İç Kontrol Standartları Hazırlama Grubunda yer alan yazar,
burada anlatılmaya çalışılan kontrol mantığının, iç kontrolün bir süreç, bir yönetim biçimi ve iş yapma tarzı olarak algılanması gereğinin
kamu iç kontrol standartlarına yansıtılmasında büyük rol oynamıştır.
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çalışanlara gerekli kaynakların tahsis edildiği, yöneticilerin çalışanları motive ederek onlarla aynı
hedefe doğru kilitlendiği, kurum çalışanları ve birimleri arasında raporlama ve hiyerarşik ilişkilerin
açık ve net olarak belirlendiği uygun bir çalışma
ortamı19 oluşturulmalıdır.

COSO Modelinin içeriğinin genel olarak bilindiği varsayılarak burada söz konusu modelle ilgili daha fazla
açıklama yapılmayacak olup, pratikte modelin asgari
şartlarda nasıl uygulanabileceği bir örnekle anlatılmaya çalışılacaktır.

•

İkinci aşamada, orta ve uzun vadeye ilişkin stratejik amaçlar, bu amaçlara yönelik stratejik riskler belirlenerek söz konusu risklerin minimize
edilmesi için gerekli stratejiler (stratejik kontrolleri) tasarlanmalı ve stratejileri hayata geçirmek
için gerçekleştirecek faaliyet ve projeler ile ilgili
süreçlerin etkin ve etkili bir şekilde ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesiyle ilgili riskler analiz
edilip değerlendirilmelidir.

•

Üçüncü aşamada, faaliyet ve süreçlere yönelik
riskler dikkate alarak iş süreçleri ve prosedürleri
tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

"Bakanından genel müdürüne,
memurundan hizmetlisine kadar herkes,
yetki ve sorumluluğunda olan işini,
görevini en iyi şekilde yerine getirmek,
başarıyla sonuçlandırmakla, dolayısıyla;
ilgili faaliyet ya da sürecin en etkin, etkili
ve ekonomik şekilde mevzuata uygun
olarak hesap verebilirlik ve şeffaflık
ilkeleri çerçevesinde yapılması için gerekli
tüm önlemleri almakla yükümlüdür"

•

Dördüncü aşamada, belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığına (mali ve operasyonel yönden)
yönelik sorumlulardan dönemsel rapor alınarak,
işleyişteki aksaklıkların, hile ve usulsüzlükler ile
iyileştirme önerilerinin ayrıca bildirilmesi sağlanmalı ve tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için
kurum içi ve kurum dışı uygun iletişim kanalları
tesis edilmelidir.

•

Beşinci aşamada, gerek performansa gerekse
aksaklıklara ilişkin raporlar ile şikayet ve öneriler dikkate alarak amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı,
amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde ilgili mevzuata uygun
olarak uygulanıp uygulanmadığının, faaliyetler
sırasında kullanılan varlıkların korunup korunmadığı ve mali ve operasyonel bilgilere ilişkin bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığı rutin faaliyetlerin bir parçası olarak sürekli olarak izlenmeli
ve en azından yılda bir defa bu konuda genel bir
durum değerlendirilmesi yapılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmeli ve ayrıca, denetçiler
tarafından risk bazlı denetimler sonucu getirilen
iyileştirme önerilerinin ilgililerce yerine getirilmesi takip edilmelidir.

19 Kayım, İDKK, s. 39-40.
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E- Kurumsal Bazda ve Süreç Bazında Kontrollerin Tasarımı: Örnek Uygulamalar
Kurumsal düzeyde kontroller, tüm kurum çapında
uygulanan ve kurumun faaliyetlerine ilişkin kontrollerin etkinliği için büyük önem arz eden kontrollerdir.
20
Örneğin; insan kaynakları, etik, kurumsal iletişim
politika ve prosedürleri tüm kurum çapında faaliyet
ve süreçlerin işleyişini etkiler. Bu çerçevede, kurum
çapında geliştirilmiş olan insan kaynakları politika ve
prosedürleri, faaliyet ve süreçlerin işleyişini sağlayan
personelin işe alımı, eğitimi, terfisi ve tayini gibi konularda standart uygulamaların olmasını temin eder.
Söz konusu politika ve prosedürlerin yetersiz olması,
faaliyet ve süreçlerin işleyişini ve dolayısıyla da bir
bütün olarak kurumun iç kontrol sisteminin etkinliğini olumsuz yönde etkiler.
Süreç bazında kontroller, her hangi bir sürecinin işleyişi sırasında uygulanan kontrollerdir. Örneğin, satın
alma sürecinde mal ya da hizmetin teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edilmesi. Süreç bazında
20 Cornelius E. Tierney, Edward F. Kearney, Roldan Fernandez, OMB
Circular A-123 and Sarbanes-Oxley: Management’s Responsibility
for Internal Control in Federal Agencies, John Wiley & Sons Inc, USA,
2006, s.53

47

MAKALE

kontrollerin etkin olup olmaması genelde ilgili sürecin
işleyişini etkiler. Dolayısıyla kurumun tüm faaliyetlerini, süreçlerini etkilemesi söz konusu değildir.
Bu kısımda öncelikle, yukarıda açıklanmaya çalışılan
COSO bazlı iç kontrol süreci çerçevesinde hayali bir
kurumun (Sosyal Yardımlar Kurumu) kurumsal bazda
kontrolleri tasarlanmaya çalışılacaktır. İkinci aşamada
da, söz konusu hayali kurumun bir süreci (Sosyal Yardım Ödemeleri Süreci) dikkate alınarak basit kontrol
modeli çerçevesinde süreç bazında kontrolleri tasarlanacaktır. Ancak burada amacımız, kurumsal düzeyde ya da süreç bazında kontrollerin mükemmel bir şekilde tasarlanması olmayıp, okuyuculara COSO Bazlı
iç kontrol süreci ve basit kontrol modeli çerçevesinde
farkındalık kazandırmak ve iç kontrol mantığının daha
iyi kavranmasını sağlamaktır.
E-1- COSO Modeli Çerçevesinde Kurumsal Bazda
Kontrollerin Tasarımı: Sosyal Yardımlar Kurumu Örneği21
Bu bölümde, “İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım ve
Yoksulluktan Kurtarma” misyonu ile oluşturulan
Sosyal Yardımlar Kurumu için kurumsal bazda kontroller tasarlanacaktır. Ancak, burada kontrol ortamı
çerçevesinde kurumsal kültürün bir yansıması olan
ve yazılı olmayan tutum ve davranışları içeren soyut
kontroller (ortak değerler, kurumsal aidiyet ve kurum
kimliği, çalışanların sorumluluk bilinci, etik kurallara
bağlılık vb) dikkate alınmamıştır.

Sosyal yardımlara ilişkin kayıt, istatistik ve raporlama vb.)
•

Temel fonksiyon ve görevler çerçevesinde hangi
ana hizmet ve destek birimlerine ihtiyaç duyulacak ve organizasyon yapısı nasıl olacak? (Strateji
geliştirme ve düzenleme birimi, proje uygulama
birimi, muhasebe ve finans birimi, izleme ve değerlendirme birimi, eğitim ve teknik destek birimi, destek hizmetleri birimi vb)

•

Organizasyonda merkez ve taşranın rol ve sorumlulukları ne olacak? Merkezde sosyal yardım politikalarının belirlenmesi ve yönlendirici
kararların alınması için bir kurula gerek var mı?
Denetleme kurulu olacak mı? İl ya da ilçe bazında
“değerlendirme kurulları” olacak mı? Olacaksa
ne tür görev ve yetkileri olacak?

•

Merkez ile taşra arasında, taşrada ilçe ve il şubeleri arasındaki hiyerarşik ilişki nasıl olacak? Kim
kime karşı sorumlu olacak, raporlama yapacak?

•

Her bir birimin üstlendiği görev ve fonksiyonları
yerine getirmek için, özellikle yöneticiler başta
olmak üzere ne tür niteliklere sahip personel
istihdam edilecek? (Örneğin: Taşrada asgari lise
mezunu, insan ilişkileri, sosyal yönü kuvvetli, temel bilgisayar bilgisi olan bir personel yeterli olabilirken merkezde sosyal politika, sosyal yardımlar konusunda uzman, tercihen yabancı dili olan,
istatistik, raporlama, izleme ve değerlendirme
alanlarında deneyimli uzman kadroların istihdam
edilmesi gerekir.)

•

Merkez ve taşra birimlerinde her bir personelin
yetki, görev ve sorumluluğu ne olacak? (Görev
Tanımları)

•

Her bir birimin, merkez ve taşranın potansiyel
iş yükü ve dağılımı nasıl olacak ve bu çerçevede
hangi pozisyonda ne kadar personel istihdam
edilecek?

•

Personelin işe alınması, hizmet içi eğitimi, kariyer politikası, maaş ve özlük hakları, performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar
nasıl olacak?

1. Uygun Bir Kontrol (Çalışma) Ortamının Oluşturulması
•

Kuruluş amacı yani misyon “İhtiyaç Sahiplerine
Sosyal Yardım ve Yoksulluktan Kurtarma”olarak
belirlenmişti. Kuruluş amacıyla paralel olarak kurumun temel fonksiyonları, görevleri neler olacak? (örneğin: 1- Sosyal yardımlara ilişkin politika
ve strateji geliştirme vb.) 2.Yardıma muhtaçların
belirlenmesi ve sınıflandırılması 3-Başvuruların
değerlendirilerek hak sahiplerine ulaştırılması 4-

21 Bu bölüm, yazarın Mali Hizmetler Uzmanları Derneği mensuplarına vermiş olduğu (“Kamu Yönetimde İç Kontrol ve İç Kontrol Eylem
Planlarının Hazırlanması”, 10-11 Mart 2009, Antalya) eğitim kapsamında hazırlanan eğitim notlarından yararlanılarak geliştirilmiştir.
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•

Personelin eğitim ihtiyaçları nasıl analiz edilecek
ve söz konusu eğitim gereksinimleri nasıl giderilecek?

•

Personelin motivasyonunu artırıcı ödül ve teşvik
sistemi uygulanacak mı?Uygulanacaksa kriterler
neler oalcak?

•

Personelin disiplin işlemleri ve işine son verilmesine ilişkin esas ve usuller nasıl olacak?

•

Hassas bir konu olan sosyal yardımlar konusunda
etik kurallar ve çalışma ilkeleri (gizlilik, tarafsızlık, çıkar çatışmasından kaçınma, devlet malını
koruma vb). neler olacak ve söz konusu ilkelere
uyum nasıl sağlanacak?

•

Etik kurallarına ve çalışma ilkelerine uyumun
gözetilmesi için etik komisyonu kurulacak mı?
Kurulacaksa nasıl çalışacak?

•

Özellikle yöneticiler için vekalet sistemi, yetki
devri nasıl gerçekleşecek? Kim kime vekalet edebilecek? Yetki devrinin şartları neler olacak?

2. Amaçların Belirlenmesi ve Risklerin Değerlendirilmesi
Kurum misyonu ve görevleri çerçevesinde orta ve
uzun vadede (3-5 yılda) ulaşılmak istenilen amaçlar
neler olabilir?
Kurumun olası stratejik amaçları:
1. Tüm yardıma muhtaç kesimleri kapsayacak etkin
bir sosyal yardım politikası geliştirilmesi
2. Yoksulluktan arındırma projelerini hayata geçirerek yoksul sayısının azaltılması.
Bu amaçlara yönelik ne tür (stratejik) risklerle karşı
karşıya kalınabilir?
1. Yardıma muhtaçlara ilişkin sağlıklı verilerin olmayışı
2. Sosyal yardımların pek çok farklı kurum tarafından sunulması ve koordinasyon eksikliği

2009

3. Ailelerin gelir düzeylerine ilişkin sağlıklı verilerin
olmayışı
4. Sosyal yardım politikaları konusunda kamuda uzman personel eksikliği
5. Ekonomik konjonktür ve bütçe kaynaklarının yetersizliği
6. Yardıma muhtaç kesimlerin eğitim seviyelerinin
düşük olması dolayısıyla proje başvurularının ve
uygulamalarının yetersizliği
7. Halkın ilgisizliği nedeniyle projelere yetersiz başvuru olması
Söz konusu risklere karşı ne tür stratejiler (stratejik
kontroller)22 üretilmesi gerekir?
1. Ülke çapında muhtarlıklar, kaymakamlıklar ve valilikler, belediyeler, TÜİK, sosyal güvenlik kurumları ve sivil toplum örgütleri ile irtibata geçilerek
sosyal yardıma muhtaç ailelerin envanterinin çıkartılması
2. Sosyal yardımda bulunan kurumlarla işbirliğine
gidilerek sunulan yardım türleri, yardımların boyutları, yardım alanlara ilişkin verilerin alınması
ve mükerrerliklerin önlenmesine, yardım politikalarının geliştirilmesinde görüş alışverişi ve veri
değişimine dair protokol imzalanarak gerekli koordinasyonun sağlanması
22 Stratejik kontrol ibaresi iç kontrol bağlamında literatürde kullanılmamakta olup yazar tarafından özellikle stratejik planlama çerçevesinde PEST analizi kapsamında tespit edilen tehdit ve fırsatların
yönetilebilmesi için geliştirilen stratejiler, faaliyet ve projeler yerine
kullanılmaktadır. Kanaatimizce, literatürde iç kontrol bağlamında stratejik kontrol ibaresinin kullanılmamasının sebebi, iç kontrole ilişkin
model ve çerçevelerin denetim örgütleri tarafından geliştirilmesinde, söz konusu örgütlerin de, maliyet etkinliği açısından, işletmelerin
stratejik yönetiminden ziyade finansal raporlamaların doğruluğunu
ve güvenirliğini temin eden kontrollerle (uygunluk ve raporlamayla
ilgili kontroller) ilgilenmesinde, dolayısıyla kontrole kısmen denetim odaklı yaklaşmalarında yatmaktadır. Bu nedenledir ki, COSO I (İç
Kontrol:Bütünleşik Çerçeve) Modelinin tasarlanması sırasında amaçlarının belirlenmesi iç kontrolün bir bileşeni olarak gündeme gelmesine rağmen, yönetimin fonksiyonu olduğu düşüncesinden hareketle
amaçların belirlenmesi ve bu çerçevede işletme stratejik amaçlarını
da dikkate alan bir çerçevenin geliştirilmesinden vazgeçilmiştir. Bkz.
COSO, Internal Control.. s.114.. Öte yandan, COSO I Modeli yaygın
bir şekilde kullanılmasına rağmen Enron, Parmalat gibi skandalların
patlak vermesi, bu kez COSO Modelini geliştirenleri amaçların belirlenmesini bir ayrı bir bileşen olarak dikkate almaya, stratejilere ve
risklere vurgu yapacak şekilde COSO I’in revize ederek COSO ERM
adı altında yeni bir model ortaya itmiştir. Bkz, COSO Enterprise Risk
Management – Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, USA, 2004.
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3. Maliye Bakanlığı, SGK, TKGM, TÜİK gibi kuruluşlarla işbirliği içinde yardım alan ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin derecelendirilmesi
4. Sosyal yardım politikalarının geliştirilmesinde
yurt dışından danışmanlık alınması
5. DB, Japon Kalkınma Bankası, Avrupa Kalkınma
bankası vb. finans kuruluşlarından uzun vadeli
düşük faizli kredi temini
6. Kurum bünyesinde sözleşmeli personel istihdam
edilerek yoksul girişimcilere ücretsiz danışmanlık
hizmeti verilmesi
7. Sesli ve görüntülü medya organları aracılığıyla tanıtım faaliyetlerinin yapılması, bilgilendirme seminerleri yapılması.
Bu stratejiler çerçevesinde performans hedefleri neler olabilir ?
1. 2010 yılına kadar Türkiye’nin yoksulluk haritası ve
sosyal yardım profilinin çıkarılması.
2. 2010 yılı sonuna kadar Türkiye çapında yardım
alan ailelerinin, sosyo-ekonomik seviyelerine
göre sınıflandırılması.
3. 2011 yılı sonuna kadar, belediyeler, SGK, Kızılay,
İş-KUR, KYK, MEB, SHÇEK gibi sosyal yardımlarla
ilgili taraflarla işbirliği protokollerinin tamamlanması.
4. 2011 yılı sonuna elde edilen yoksulluk verilerinden yararlanılarak ilgili diğer kurumların karar
destek sistemleriyle ilişkilendirilmiş “Entegre
Sosyal Yardım Sisteminin” hayata geçirilmesi.
5. 2011 yılı sonuna kadar yabancı uzman desteği alınarak ilgili taraflarla işbirliği halinde Kamu Sosyal
Yardım Stratejisi Belgesinin hazırlanması.
6. 2009 yılı sonuna kadar DB, Japon Kalkınma Bankası, Avrupa Kalkınma bankası vb. finans kuruluşlarından 100 milyon Dolar tutarında finansman
sağlanması.
7. 2009 yılı sonuna kadar en yoksul 20 ilde proje tanıtım toplantıları yapılması.
8. 2010 yılı sonuna kadar en yoksul 5 ilde 10.000
yoksul girişimcinin iş sahibi yapılması.
9. 2009 yılı sonuna kadar en yoksul 5 ilden başlamak üzere 500 adet sözleşmeli proje uzmanı alınması.
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Peki bu amaç ve hedeflere yönelik olarak kurum
içinden kaynaklanabilecek ne tür (operasyonel)
riskler olabilir?
1. Proje danışmanlığı amacıyla alınan personel, birbirinden çok farklı uygulamalara gidebilir. Dolayısıyla proje başvuru süreci, değerlendirme, izleme
ve raporlama, muhasebeleştirme vb. uygulamalarda farklılıklar ortaya çıkabilir.
2. Geliştirilecek olan Entegre Sosyal Yardım
Sistemi”ne gerek giriş gerekse verilerin işlenmesinde, raporlanmasında sorunlar yaşanabilir, veriler çalınabilir, kötüye kullanılabilir.
3. Proje dosyalama sistematiğinin olmaması nedeniyle destekleyici belgeler kaybolabilir, kolay erişim sağlanamadığından karar alma süreçlerinde
aksamalar olabilir.
4. Sosyal yardım ve proje desteklerine ilişkin kriterlerin belirlenmemiş olması nedeniyle sübjektif
uygulamalar, dolayısıyla haksızlıklar olabilir.
5. Proje yönetiminin tüm yöneticilerce iyi bilinmemesi nedeniyle proje uygulamalarına ilişkin kontrollerde eksiklikler olabilir.
6. Sosyal yardım konusu para, kömür, gıda vb. ayni
ve nakdi varlıklar çalınabilir, zarar görebilir.
7. Sosyal yardım/proje başvurularının değerlendirilmesi, proje uygulamasının izlenmesi, hak ediş
kabulleri, ödeme ve muhasebe işlemlerinin görevlerin ayrılığı ilkesine aykırı olarak yapılabilir,
zimmetler, haksız ödemeler gerçekleşebilir.
3. Risklere Karşı Kontrol Politika ve Prosedürlerinin
Geliştirilmesi
Yukarıda sıralanan risklere karşı ne tür kontroller,
tedbirler, politika ve prosedürler geliştirilecek?
1. Sosyal yardım uygulamalarında ve proje uygulamalarında tutarlılığı ve objektifliği sağlamak
için, başvuruların alınması-değerlendirilmesi,
sosyal yardımların-proje desteğinin verilmesi,
yardımların-proje uygulamalarının izlenmesi,
ödeme ve muhasebeleştirme, yerinde kontroller
vb. hususları kapsayacak şekilde yazılı prosedürlerin ve iş akışlarının belirlenmesi.
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2. Özellikle değerlendirme kriterleri başta olmak
üzere söz konusu süreçlere ilişkin kritik kontrollere yönelik kontrol listelerinin hazırlanması.
3. Görevlerin ayrılığı ilkesine uygun olarak görevlendirme yapılması-başvuruyu değerlendirenle
uygulamayı izleyenin aynı kişiler olmaması, ödeme yapanla-muhasebe kaydını yapanın aynı kişi
olmaması
4. Sosyal yardım/proje desteği uygulamalarına yönelik standart dosya planlarının hazırlanması ve
buna göre dosyalama yapılması
5. Sosyal yardım/proje desteği transferlerine ilişkin
parasal yetki limitlerinin belirlenmesi
6. Yöneticilerin sosyal yardım/proje desteği uygulamalarındaki rol ve sorumluluklarına, kendileri tarafından yapılması gereken kontrol faaliyetlerine
ilişkin Yönetici El Kitabının hazırlanması
7. Sosyal yardım konusu ayni malların ambarlarda
kilitli tutulması, uygun şekilde muhafazası, erişimin yetkili personelle sınırlandırılması; proje
desteği uygulamalarına ilişkin olarak proje banka
hesapları kullanım yetkilerinin tanımlanması, söz
konusu ayni ve nakdi varlıkların periyodik mutabakatının yapılması
8. IT prosedürlerinin (şifreleme, veri güvenliği, yedekleme, kurtarma, girdi, çıktı kontrolleri vb.)
yazılı olarak belirlenmesi ve kullanıcı yetkilerinin
tanımlanması
4. Kurumsal İletişimin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin Tesisi
Çalışanlar sosyal yardımlar/proje desteği ile ilgili görevlerini yerine getirirken uygulamada hangi verilerden/bilgilerden yararlanacaklar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proje desteği/sosyal yardım amaç ve hedefleri
Bireysel performans hedefleri
Görev, yetki sorumluluklar
Muhtaç aile veritabanı
Gayrimenkul verileri
Banka verileri-banka hesap numaraları
SGK verileri
Yararlanıcı iletişim bilgileri
Yardımların dağıtımı ile ilgili lojistik sağlayacak firma veya kurumlar
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•
•

Proje uygulama prosedürleri, iş akışları
İlgili mevzuat vb.

Yöneticiler gerek performansın izlenmesi, gerekse
ileriye dönük karar alma ve politika oluşturma sürecinde ne tür bilgilere ihtiyaç duyabilir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toplam yardım alan sayısı
Kullanılan kaynak/kalan bütçe imkanları
Yardımların toplam tutarı
İdari giderlerin dağılımı ve tutarları (satın alma giderleri, personel başına birim giderler, yolluklar vb.
Olağan süreçlerden sapmalar ve nedenleri
İş süreçlerinde gecikmeler
İl/ilçe bazında personel sayısı
Kabul edilen proje sayısı
Başarılı proje sayısı
Projelerle ilgili uygun olmayan ödemeler
Proje kredisi geri dönme oranı

Yöneticilere çalışanların ve birimlerin performansının izlenmesi çerçevesinde ne tür raporlar hangi sıklıkta sunulacak?
•
•
•
•
•

Aylık proje fiziksel ve mali ilerleme raporları
Aylık sosyal yardım ve proje bütçe uygulama sonuçları
Aylık proje kredileri geri ödeme sonuçları
Aylık yardım-proje başvuruları ve değerlendirmeleri sonuçları
Aylık idari harcama sonuçları vb.

Gerek yönetici gerekse çalışan düzeyinde gereksinim duyulan verilere ve raporlara yönelik olarak yönetim bilgi sistemleri geliştirilecek mi?
•
•
•
•

Sosyal Yardım Sistemi
Proje Yönetimi ve İzleme Sistemi
Harcama Yönetim Sistemi
İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemleri vb.

Kurum dışına ve kamu oyuna kurumun performansı,
faaliyet ve harcama sonuçlarıyla ilgili ne tür raporlamalar yapılacak?
•

Üçer aylık proje ilerleme raporları
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•
•
•

Üçer aylık proje kredileri geri ödeme sonuçları
Üçer aylık yardım-proje başvuruları ve değerlendirmeleri sonuçları
Üçer aylık bütçe uygulama sonuçları vb.

Kurum içinde personelin ve birimlerin gerek kendi
aralarında gerekse yönetimle iletişimi(yatay ve dikey iletişim )nasıl tesis edilecek?
•
•
•
•
•
•
•

İntranetin oluşturulması
Kurum e-mail adreslerinin belirlenmesi
Öneri sisteminin geliştirilmesi
Birim/kurum çapında periyodik toplantıların yapılması
İç paydaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi
Birimler arasında yazılı ve sözlü iletişim kurallarının tespit edilmesi
Kurum içi evrak kayıt sisteminin geliştirilmesi vb.

Diğer kurumlarla, gerçek ve tüzel kişilerle iletişim
(kurum dışı iletişim) nasıl tesis edilecek?
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurum dışı yazışmaların usul ve esasları
Yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin karşılanması
Öneri, şikâyet ve ihbar sisteminin geliştirilmesi
Sosyal yardım ve proje destek hattı
Dış Paydaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi
Kurum dışı evrak-kayıt sisteminin oluşturulması
Ziyaretçilerle ilgili usul ve esasların belirlenmesi
Kurum tanıtım broşürler, filmleri ya da belgeselleri vb.

•

•

•

•

•

Meclisin, vatandaşların ve diğer kamu kurumlarının yazılı soru ve önergeleri, bilgi edinme talepleri,
öneri ve şikayetleri ve usulsüzlük ihbarları nasıl ele
alınacak ve takip edilecek?

•

•

•

•
•

İhbar, Şikayet ve Önerilerin Alınması, Kaydı, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılmasına İlişkin
Usul ve Esaslar
Alo xxx Yardım, Öneri ve Bilgi Hattı
Öneri, Şikayet ve İhbar Kayıt ve Takip Sistemi

5. İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
İç kontrol sisteminin etkinliği günlük faaliyetlerin bir
parçası olarak nasıl izlenecek?
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Her bir faaliyet ya da işlemin (örneğin; sosyal
yardım nakit ödeme işlemleri) gerçekleştirilmesi sürecinde işlemin mevzuata, stratejik plan ve
performans programına uygunluk, etkinlik, doğruluk vb. açılardan yöneticiler tarafından gözden
geçirilmesi ve hata ve yanlışlıklarla ilgili gerekli
düzeltmelerin yapıldığından emin olunması
Üst yöneticinin başkanlığında haftalık/aylık yönetici toplantılarında plan ve programlara göre
birimlerin performans durumu ve faaliyet ve süreçlerde yaşanan aksamalar vb. hususların görüşülmesi ve alınması gereken tedbirlerin bir eylem
planı şeklinde belirlenmesi
Sunulan periyodik mali ve operasyonel raporların
(proje mali tabloları, proje fiziksel ilerleme raporları, birim bazında faaliyet raporları.) yöneticiler
tarafından değerlendirilmesi, amaç ve hedeflerden sapma tespit edilmesi durumunda sorunların
araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi
Gerek ayni (taşınır mallar vb.) gerekse nakdi varlıkların periyodik olarak sayımının yapılarak destekleyici kayıtlarla (banka kayıtları, muhasebe
kayıtları, ayniyat kayıtları vb.) mutabakatı sonucunda varsa farklılıkların araştırılması ve gerekli
düzeltmelerin yapılıp yapılmadığının takibi
Performans durumları, alınan ihbar ve şikayetler,
harcama büyüklüğü vb. dikkate alınarak taşra birimlerinin ve proje uygulayıcılarının üst yönetici
ve/veya birim yöneticileri tarafından yerinde
denetlenmeleri, plansız ve habersiz ziyaretlerle
mevcut durumun tespiti, sorunlar varsa çözüm
önerileri geliştirilmesi ve takibi
İhbar ve şikâyetlerin değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığının takip edilmesi
Kurum içinden ve kurum dışından kurum faaliyet
ve süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin önerilerin
değerlendirilmesi ve kayda değer önerilerin hayata geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması

İç kontrol sisteminin etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde yönetim denetçilerden nasıl yararlanacak?
•

İç denetçilerin kurum faaliyet ve süreçlerine iliş-
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•

kin risk bazlı denetimler sonucunda getirmiş olduğu önerilerin ilgili birimlerce yerine getirilip
getirilmediğinden emin olunması
Dış denetim organlarının (Sayıştay vb.) mali denetim, performans denetimi ve uygunluk denetimi kapsamındaki tespit ve önerilerinin dikkate
alınarak gerekli tedbirlerin alınması

İç kontrol sisteminin etkinliği rutin izleme faaliyetleri ve denetim dışında nasıl değerlendirilecek?
•

o

o

Faaliyet dönemini takip eden bir sonraki yıl başında, üst yönetici, birim yöneticileri ve birimlerden kilit personelin katılımıyla yapılacak kapsamlı
öz değerlendirme çalıştaylarında,
Stratejik plan ve performans programı çerçevesinde amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumu,
amaç ve hedeflere ulaşılamamışsa nedenlerin ve
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
İç denetim raporları, yerinde denetim sonuçları,
iç paydaş ve dış paydaş memnuniyet anketleri,
ihbar ve şikayetler, Meclis soru ve önergeleri,
öneriler vb. dikkate alınarak faaliyet ve süreçlerle
ilgili halihazırda devam eden sorunlar ve potansiyel etkilerinin analiz edilerek hangi birim tarafından ne tür tedbirler alınacağının tespiti

İç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin yıllık güvence
beyanı nasıl verilecek?
•

Yıllık kontrol değerlendirmesi sonucunda, kurumun belirlenen amaç ve hedeflerine ulaştığı,
faaliyet ve süreçlerin etkin bir şekilde işlediği ve
herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı değerlendirilmişse, kurum faaliyetleri ve süreçleriyle ilgili
önemli bir yolsuzluk ya da usulsüzlük olayı yaşanmamışsa, iç paydaş ve dış paydaşların memnuniyeti sağlanmışsa, iç denetim raporlarında iç
kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlediğine ilişkin güvence verilmiş ve dış denetim organı tarafından mali tabloların doğru ve güvenilir olduğu,
harcamaların mevzuata uygun olduğu konusunda olumlu görüş bildirilmişse o zaman iç kontrol
sistemine güvence verilmesi

2009

•

Öte yandan, kurumun stratejik plan ve performans programında belirlenen amaçlarına ulaşamaması, büyük çaplı bir usulsüzlük ve yolsuzluk yaşanması, kurum faaliyet ve hizmetlerine
ilişkin memnuniyet oranının çok düşük olması,
iç denetçilerin faaliyet ve süreçlerle ilgili önemli
riskler tespit etmesi ve söz konusu risklere ilişkin
güvence beyanı tarihi itibariyle gerekli tedbirlerin
alınmamış olması, dış denetim organı tarafından
mali tablolarda önemli hata ve yanlışların mevcut olduğunun tespit edilmesi vb. durumlarda iç
kontrol sistemine güvence verilemeyecek ya da
sınırlı bir güvence verilerek çekinceler ile gerek
kurumun gerekse denetim birimleri tarafından
yapılan tespitler ve söz konusu tespitlerle ilgili
olarak alınacak tedbirler, söz konusu tedbirlerin
kim tarafından ne zamana kadar alınacağı bir eylem planı şeklinde güvence beyanı ekinde sunulması

E-2- Basit Kontrol Modeli Çerçevesinde Süreç Bazında Kontrollerin Tasarımı: Sosyal Yardım Ödemeleri
Süreci Örneği
Yukarıda COSO Modeli çerçevesinde kurum bazında
kontrollerin genel olarak nasıl tasarlanması gerektiği
bir örnekle anlatılmaya çalışıldı. Şimdi de kurumun
Sosyal Yardımlar Ana sürecinin bir alt süreci olan
Sosyal Yardım Ödemeleri Süreci örnek alınarak basit
kontrol modeli çerçevesinde kontrollerin nasıl tasarlanması gerektiği, bir anlamda söz konusu süreç tasarlanırken ya da mevzuatı, esas ve usulleri hazırlanırken
nelere dikkat edilmesi gerektiği ele alınacaktır.
Daha önce de belirtildiği üzere, basit kontrol modeli,
amaç-risk-kontrol mantığı üzerine kuruluydu. Burada
da öncelikle Sosyal Yardım Ödemeleri Sürecinin var
oluş amacı nedir, yöneticilerin söz konusu süreçten
beklentileri nelerdir sorularıyla sürecin amaçları ortaya konulacaktır. Daha sonra her bir amaçla ilgili olarak ne tür olumsuz olaylar ve durumlarla karşılaşılabilir, hangi olaylar ya da durumlar amacı negatif yönde
etkileyebilir sorusu yöneltilerek riskler tespit edilecek
ve son olarak da söz konusu riskleri bertaraf etmek ya
da etkisini azaltmak için gerekli kontroller, tedbirler,
politika ve prosedürler geliştirilmeye çalışılacaktır.
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Sosyal Yardım Ödemeleri Süreci :Süreç Bazında Kontrol Tasarımı
Amaçlar

Riskler

Beklenen Kontroller
•

•
•

•

Ödemenin doğru kişiye
yapılması

•

•

Fiktif kişilere ödeme yapılması

•

Hak sahipliğini yitirmiş olanlara
ödeme yapılması

•

Ödemeye aracı kuruluşların hatalı ya
da yanlış işlemleri dolayısıyla yanlış
kişilere ödeme yapılması

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Ödemenin doğru tutarda
ve eksiksiz yapılması

•
•

Mükerrer ödeme yapılması
Yapılacak ödemelerin hesaplama
yönteminin karmaşık olması
Hak sahiplerine fazla ya da eksik
ödeme
Ödemeleri hesaplayan personelin
nitel ve nicel açıdan yetersiz olması

•
•
•
•
•
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Hak sahiplerinin iletişim ve ödeme(kimlik, adres ve banka
hesabı vb.) bilgilerinin talep edilerek söz konusu bilgilerin
“Sosyal Yardım Sistemi”ne girilmesi ya da yetkililerce onaylı
hak sahipleri listesi oluşturulması
Hak sahibinin kimlik, adres ve banka bilgileri dahil ödemelerde
aranılacak destekleyici belge ve bilgilerin teyidine yönelik
kontrol listesi oluşturulması
Hak sahibi olmayanlara ödemenin engellenmesi için Sosyal
Yardım Sisteminde otokontrol mekanizması tesis edilmesi
Hak sahipliğini yitirmiş olanların sistemden silinmesi ve
listelerin güncellenmesi
Her bir ödeme döneminde Hak Sahipleri listesinin aracı
bankalara gönderilmesi ve aracı bankalarla protokol/sözleşme
tesis edilerek hak sahibi olmayanlara yapılacak ödemelerde
bankaların sorumlu kılınması
Sahte ya da yanıltıcı belgelerle yardım alan kişilere yönelik
cezai müeyyidelerin belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler (kime, nasıl, ne kadar
ve ne zaman ödeme yapılacağı vb.) konusunda personelin
eğitilmesi
Ödemeye esas teşkil eden ödeme emri ya da belgelerinin
hazırlayan dışında bir üst amir ya da yönetici tarafından
kontrol edilmesi (çift göz prensibi)
Ödemelerin doğru kişiye ve doğru tutarda yapılıp
yapılmadığının banka ve muhasebe kayıtları üzerinden
(ödeme emri belgesini hazırlayan ve muhasebe kaydını tutan
personel dışındaki üçüncü bir kişi tarafından) periyodik olarak
mutabakatının yapılması

Hak sahiplerinin gruplandırılarak bütçe imkanları çerçevesinde
yapılacak ödeme tutarlarının belirlenmesi
Ödenecek tutarların hesaplanmasına ilişkin esas ve usullerin
açık ve net bir şekilde belirlenmesi
Ödenecek tutarların Sosyal Yardım Sistemi tarafından
otomatik olarak hesaplanması
Sosyal Yardım Sisteminin ödenecek tutarların hesaplanmasına
esas teşkil eden esas ve usullerdeki değişikliklere göre
güncellenmesi
Analitik becerileri haiz, muhasebe, finans vb. alanlarda ön
lisans ya da lisan mezunu uygun nitelikleri haiz personelin
istihdamı
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler (kime, nasıl, ne kadar
ve ne zaman ödeme yapılacağı vb.) konusunda personelin
eğitilmesi
Fazladan yapılan ödemelerin tahsili ya da mahsubuna ilişkin
esas ve usullerin belirlenmesi
Ödemeye esas teşkil eden ödeme emri ya da belgelerinin
hazırlayan dışında bir üst amir ya da yönetici tarafından
kontrol edilmesi (çift göz prensibi)
Ödemelerin doğru kişiye ve doğru tutarda yapılıp
yapılmadığının banka ve muhasebe kayıtları üzerinden
(ödeme emri belgesini hazırlayan ve muhasebe kaydını tutan
personel dışındaki üçüncü bir kişi tarafından) periyodik olarak
mutabakatının yapılması
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•
•
•

Ödemenin zamanında
yapılması

•
•

Nakit planlamasının etkin olmaması
nedeniyle yaşanan gecikmeler
Ödemenin şekli nedeniyle ödeme
sürecinin uzaması
Ödeme sürecinde görev alan
personelin nitelik ve nicelik açıdan
yetersiz olması
Yararlanıcıların ödemeler konusunda
bilgi sahibi olmaması nedeniyle
yaşanan aksamalar

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hak sahiplerinin tamamına
•
ödeme yapılması

Ödenek yetersizliği nedeniyle
bazılarına ödeme yapılmaması

•

Hak sahiplerinin bir kısmının
kayıtlara alınmaması

•
•

•
•
•
•

Ödemelerin usulüne
uygun kaydı,
muhasebeleştiril-mesi ve
dosyalanması

•
•
•
•

Kayıtların eksik yapılması
Kayıt ve dosyalamanın geç yapılması
Dosyalamaya ilişkin bir standardın
bulunmaması
Kayıt ve dosyalamanın belirlenmiş
standartlara uygun yapılmaması
Muhasebe işlemlerinin destekleyici
belgelere dayanmaması
Muhasebe kayıtlarının yeterli
düzeyde açıklayıcı olmaması
Muhasebeleştirmenin genel kabul
görmüş ilkelere uygun olmaması

•
•
•
•
•

•

•

Ödemelerle ilgili hesap
verebilirliğin sağlanması,
doğru ve güvenilir
raporlama

•

Ödemelere ilişkin yetki ve
sorumlulukların belirlenmemiş
olması

•

Ödemelerle ilgili yetki ve görev
çatışmaları

•

Ödeme dosyalarının kaybolması ya
da zarar görmesi

•

Ödemeye ilişkin raporların hatalı ya
da yanlış olması

•

Ödemelere ilişkin verilerin
değiştirilmesi ya da bilgi belgelerin
tahrif edilmesi

•
•
•
•
•
•
•
•
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Bütçe imkanları çerçevesinde tahsis edilen ödeneklerin
kullanım durumunun periyodik olarak takip edilerek ihtiyaç
duyulan ödeneklerin hazır bulundurulması
Ödeme şekli ve tarihlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
Ödemelerin tamamen bankalar ya da PTT aracılığıyla
yapılmasının sağlanması
Ödeme sürecine ilişkin olarak hak sahiplerinin kolayca
anlayabileceği broşürlerin hazırlanması
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler (kime, nasıl, ne kadar
ve ne zaman ödeme yapılacağı vb.) konusunda personelin
eğitilmesi
Hak sahibi sayısının bütçe imkanları çerçevesinde belirlenmesi
ve bu çerçevede gerekli ödeneklerin zamanında kullanıma
hazır bulundurulması
Hak sahiplerine ilişkin listeler tutularak gerekli
güncellemelerin yapılması
Her bir ödeme takviminde ödeme emrinde/talimatında
belirtilen hak sahipleriyle hak sahibi listelerinin mutabakatının
yapılması
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler (kime, nasıl, ne kadar
ve ne zaman ödeme yapılacağı vb.) konusunda personelin
eğitilmesi
Ödemelerin doğru kişiye ve doğru tutarda yapılıp
yapılmadığının banka ve muhasebe kayıtları üzerinden
(ödeme emri belgesini hazırlayan ve muhasebe kaydını tutan
personel dışındaki üçüncü bir kişi tarafından) periyodik olarak
mutabakatının yapılması
Kayıt ve dosyalamanın kimler tarafından nasıl (şekil, süre,
standart vb.) yapılacağına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
Arşiv ve muhasebe elemanının uygun nitelikleri haiz olması
ve eğitilmeleri
Muhasebe kayıtları ile banka kayıtlarının periyodik olarak
mutabakatının yapılması
Muhasebe yevmiye kayıtlarında, ödemenin içeriği (kime, niçin
ve ne zaman vb.) ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmesi
Belirlenmiş standartlara uygun bir muhasebe yazılımının
kullanılması

Ödeme sürecindeki pozisyonların, söz konusu pozisyonların
yetki, görev ve sorumluluklarının açık ve net olarak
belirlenmesi
Ödeme sürecinde imza ve onay mercileri ile ödeme yetki
limitlerinin belirlenmesi
Ödemelere ilişkin bilgi ve belgelerin muhafaza süreleri,
saklanması, söz konusu bilgilere erişime ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi
Raporlamanın Sosyal Yardım Sistemi ve muhasebe programı
üzerinden otomatik yapılması
Her bir raporlama döneminde verilerin banka ve muhasebe
kayıtlarıyla mutabakatının yapılması
Raporların hazırlayan dışında bir başkası tarafından gözden
geçirilerek onaylanması
Sosyal Yardım Sistemi ve muhasebe programına erişime
ilişkin kullanıcı tanımlamalarının yapılması ve erişimin yetkili
personelle sınırlandırılması
Sosyal Yardım Sistemi ve muhasebe programının iç denetçiler
ya da danışmanlar tarafından periyodik denetiminin yapılması
Verilerin, bilgi ve belgelerin tahrif edenlere yönelik cezai
müeyyidelerin belirlenmesi

55

MAKALE

F- Sonuç ve Değerlendirme
Avrupa Birliği üyelik sürecinde kamu mali yönetim
reformu ile birlikte gündeme gelen iç kontrol kavramı ülkemizde bu alandaki tartışmalarda genel olarak mali kontrolden öteye geçememiştir. Ayrıca, söz
konusu kavramın, AB tarafından “mali kontrol” faslı
içerisinde müzakere edilmesi ve kamu mali iç kontrol
sisteminin bir parçası olarak gösterilmesi, hem operasyonel yönetimi hem de mali yönetimi ilgilendiren
iç kontrolün, mali yönetim ve kontrole ilişkin yasal
çerçeve altında ön mali kontrolle aynı düzlemde ele
alınmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum ise, iç
kontrolün, mali kontrolün bir parçası olan “ön mali
kontrol”den ibaret olduğu şeklinde bir algılamanın
genel kabul görmesine yol açmıştır. Öte yandan, mevzuattan kaynaklanan problemler yanında, bu alanda
yetişmiş uzman personel eksikliğinin etkisiyle kamu
kurumlarında iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesine
ilişkin çalışmalar somutlaştırılamamıştır.
Çalışmamızda, hem iç kontrol kavramının ne anlama
geldiği, hem de, kurumsal düzeyde ve süreç bazında
kontroller bağlamında kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yapılması gereken somut çalışmalar konusunda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bu bağlamda, iç kontrolün, her hangi bir kuruluşun
amaçlarına, faaliyetlerini etik kurallar çerçevesinde
etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde mevzuata uygun
olarak yürüterek ulaşabilmesi ve mali ve operasyonel sonuçlarına ilişkin doğru ve güvenilir raporlama
yapabilmesi için kendi yetki, görev ve sorumluluğu
dahilinde kullandığı tüm araçları içeren ve risk bazlı
olarak tasarlanan dinamik bir süreç olarak anlaşılması
gerekmektedir.
Kurumsal düzeyde kontroller de, insan kaynakları yönetimi, etik, planlama, bütçeleme, kurumsal iletişim
ve raporlama, yönetim bilgi sistemleri ve iç denetim
gibi tüm kurum çapında uygulanan ve kurum faaliyetlerinin etkinliği için büyük önem arz eden kontrollerdir. Söz konusu kontroller, bir bakıma üst yöneticilere misyonu ve amaçları çerçevesinde kurumlarının
işleyişi ve performansına hakim olabilme ve böylece
ilgili mercilere hesap verebilme imkanı sağlayan kontrollerdir.
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Bu çerçevede, kurumsal düzeyde kontrollerin tasarımında;
•

•

•

•

Birinci aşamada, en önemli kontrol unsurunun
insan23 olduğu gerçeğinden hareketle öncelikle
kurum çalışanlarının, kurumun varlık sebebini,
kendi görev ve sorumluluklarının neler olduğunu,
hangi fiil ve davranışlarının kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu bildikleri, işe
alma, terfi, eğitim, disiplin, mali ve sosyal haklar
vb. insan kaynakları uygulamalarının yazılı olarak
objektif kurallara bağlandığı ve çalışanlar arasında her hangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı,
görev tanımları çerçevesinde kendilerine verilen
işlerin yürütülmesi için eğitim ve donanım başta
olmak üzere çalışanlara gerekli kaynakların tahsis edildiği, yöneticilerin çalışanları motive ederek onlarla aynı hedefe doğru kilitlendiği, kurum
çalışanları ve birimleri arasında raporlama ve hiyerarşik ilişkilerin açık ve net olarak belirlendiği
uygun bir çalışma ortamının tesis edilmesi,
İkinci aşamada, kurumun orta ve uzun vadede stratejik amaçlarının ve bu amaçlara yönelik
stratejik risklerinin analiz edilmesi, söz konusu
risklerin minimize edilmesi için gerekli stratejilerin (stratejik kontrolleri) tasarlanması, stratejileri
hayata geçirmek için gerçekleştirecek faaliyet ve
projelerin ve ilgili süreçlerin etkin ve etkili bir şekilde ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine
yönelik risklerin (operasyonel riskler) analiz edilip değerlendirilmesi,
Üçüncü aşamada, faaliyet ve süreçlere yönelik
riskler dikkate alarak iş süreçlerinin ve prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması,
Dördüncü aşamada, Belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığına (mali ve operasyonel yönden)
yönelik sorumlulardan dönemsel rapor alınması,
işleyişteki aksaklıkların, hile ve usulsüzlükler ile

23 Ülkemizde, kamu reformu çabalarının iç dinamiklerle değil de,
IMF, DB ve AB gibi dış dinamiklerle hayata geçirilmesi ve bu kapsamda ortaya çıkan bürokratik direnç vb. nedenler, reformların entegre
bir şekilde ele alınmasını ve hayata geçirilmesini engellemiştir. Bu
kapsamda, stratejik planlama, performans yönetimi, iç kontrol, iç
denetim ve performans raporlaması gibi modern yönetim araçlarıyla
kamuda yönetim anlayışının, iş yapma tarzının değiştirilmesi hedeflenmekle birlikte en önemli kontrol unsuru olarak ve stratejik planları, performans programlarını uygulayacak olan insan kaynakları yönetiminin etkinleştirilmesine ilişkin her hangi bir adım atılamamıştır.
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•

iyileştirme önerilerinin raporlanmasının sağlanarak, bu çerçevede kurum içi ve kurum dışı uygun
iletişim kanallarının tesis edilmesi,
Beşinci aşamada, Gerek performansa gerekse aksaklıklara ilişkin raporlar ile şikayet ve öneriler
dikkate alınarak amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının,
amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde ilgili mevzuata uygun
olarak uygulanıp uygulanmadığının, faaliyetler
sırasında kullanılan varlıkların korunup korunmadığının ve mali ve operasyonel bilgilere ilişkin
bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığının sürekli olarak izlenmesi ve en azından yılda bir defa
bu konuda genel bir durum değerlendirilmesi yapılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
ve iç denetçiler tarafından risk bazlı denetimler
sonucu getirilen iyileştirme önerilerinin yerine
getirilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, kurumsal bazda kontrollerin tasarlanması kapsamında dikkate alınan COSO Modelinin, tıpkı toplam kalite yaklaşımında “planla-uygula-kontrol
et-önlem al” şeklinde ifade edilen iş yapma tarzına
benzer bir yönetim modeli sunduğu dikkate alınarak
herhangi bir sistem tasarımı ya da kurumsal yapılanmada esas alınabileceği ve bu şekilde amaçlara ulaşmanın ve hesap verebilmenin mümkün olabileceği
göz önüne alınmalıdır.
Süreç bazında kontroller ise, her hangi bir sürecin
etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde ilgili mevzuata uygun olarak şeffaf ve hesap verebilir bir biçimde
işlemesi için uygulanan kontrollerdir. Süreç bazında
kontroller, süreçten sorumlu yöneticilere, süreçlerinin işleyişine hakim olmaları ve süreç hedeflerini gerçekleştirerek hesap verebilmelerini sağlayan
kontrollerdir. Bu kapsamda, söz konusu kontrollerin
tasarımında, öncelikle sürecin hedefleri, bu kapsamda üst yönetici ve süreç sahiplerinin söz konusu süreçten beklentileri belirlenmeli ve daha sonra da her
bir hedefle ilgili ne tür negatif olay ya da durumların
ortaya çıkabileceği analiz edilerek söz konusu analiz
sonuçlarına göre sürecin tasarlanması, buna göre gerekli kontrol politika ve prosedürlerinin sürece entegre edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, süreç bazlı
kontrollerin tasarımında kullanılan basit kontrol modelinin de, her hangi bir sürece ilişkin esas ve usul-
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lerin belirlenmesinde veya herhangi bir karar alma
sürecinde dikkate alınması durumunda potansiyel
sorunlara ilişkin proaktif önlemlerin alınarak süreçlerin daha etkin bir şekilde işleyebilmesi ya da daha
sağlıklı kararlar alınabilmesi mümkün olacaktır.
Bu bağlamda, iç kontrolün, amaçların ve risklerin bir
fonksiyonu ve her kurumun amaçları ve risklerinin
kendine özgü olduğu gerçeğinden yola çıkarak her bir
kurumdan gerek kurumsal bazda gerekse süreç bazında aynı kontrol politika ve prosedürlerinin geliştirmesini beklemek mümkün değildir. Bu çerçevede, kamu
kurum ve kuruluşlarının kurumsal bazda kontrolleri
düzenleyen Kamu İç Kontrol Standartlarını hayata
geçirirken kurumların kuruluş amaçları, faaliyet ve
işlem hacimleri, bütçe büyüklükleri, personel sayıları
vb. hususlar dikkate alınmalı ve standartların her kurumda aynı şekilde uygulanması beklenmemelidir.24
Benzer şekilde, süreç bazında kontrollerin tasarlanması sırasında da her bir birimden aynı önlemi alması, kontrollerle ilgili aynı düzeyde esas ve usulleri
belirlemesi talep edilmemelidir.
Ayrıca, iç kontrol standartlarının uygulanması ve kurumların iç kontrol sistemlerinin etkinleştirilmesinde
rehberlik ve danışmanlık rolü üstlenen uyumlaştırma
birimleri, kontrollerin amaçlara ve risklere göre değişiklik arz edeceği gerçeğinden hareketle, belirlemiş
oldukları standartları, değişen şartlara göre uyarlamalı ve gerek kurumsal bazda gerekse süreç bazında
iyi uygulama örneklerini diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmalıdır.
KAYNAKLAR
1.

2.

CANGEMİ, Michael P. and SİNGLETON, Tommie, Managing the Audit Function: A Corporate Audit Department Procedures Guide, 3rd Edition, John Wiley
and Sons Inc., New Jersey, 2003.
COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission, USA, 2004.

24 Örneğin 50 personeli olan ve yoğun bir şekilde bilgisayar kullanımının olmadığı bir kurumdaki bilgi teknolojileri kontrolleri ile kamuya
yönelik hizmetlerini önemli ölçüde otonasyonlu sistemler üzerinden
veren 5000 kişilik bir kurumda uygulanan bilgi teknolojileri kontrolleri ve söz konusu kontrollere ilişkin esas ve usuller aynı düzeyde olmayacaktır.

57

MAKALE

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

COSO, Internal Control:Integrated Framework, USA,
AICPA, 1994.
COSO, Executive Summary, Internal Control: Integrated Framework, (http://www.coso.org/Publications/
executive_summary_integrated_framework.htm
INTOSAI, “Guidelines for Internal Control Standards
for The Public Sector”, (http://www.intosai.org/
Level3/Guidelines/3_InternalContrStand/3_GuICS_
PubSec_e.pdf)
KAYIM, Ali, İç Kontrol ve COSO Bazlı İç Kontrol Süreci, İDKK İç Denetçi Adayları Eğitim Sunumu, 7-8 Mayıs
.2008, Ankara
KAYIM, Ali, Kamu Yönetimde İç Kontrol ve İç Kontrol
Eylem Planlarının Hazırlanması, Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Mesleki Eğitim Programı, 10-11 Mart
2009, Antalya.
KAYIM, Ali, İç Kontrol: Kavramsal Çerçeve, İç Denetimle İlişkisi ve Tarihsel Gelişimi, Mali Pusula, 19.
Sayı, 2006, s.116-122.
KAYIM, Ali, “İç Kontrol Sistemlerinin İncelenmesi ve
Türk Kamu Yönetiminin Modern İç kontrol Standarları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, (Hazine Kontrolörleri Kurulu Yeterlik Tezi), Ekim 2005.
KEPEKÇİ, Celal, Bağımsız Denetim, 3. Baskı, Siyasal Yayınevi, Ankara, 1998.
PİCKET, Spencer, The Essential Handbook of Internal
Auditing, John&Wiley Sons Ltd, UK, 2005
ROOT, Steven J., Beyond COSO:Internal Control to Enhance Corporate Governance, John Wiley&Sons Inc.,
New YORK, 1998,.
SAWYER, Lawrence B., DİTTENHOFER, Mortimer A.
and SCHEİNER, James H., Sawyer’s Internal Auditing:
The Practice of Modern Internal Auditing, The Instute
of Internal Auditors, Florida, 2003.
TİERNEY, Cornelius E., KEARNEY, Edward F., FERNANDEZ, Roldan., OMB Circular A-123 and SarbanesOxley: Management’s Responsibility for Internal
Control in Federal Agencies, John Wiley & Sons Inc,
USA, 2006.
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=
kontrol&ayn=tam.
http://www.collinslanguage.com/results.aspx?cont
ext=3&reversed=False&action=define&homonym=1&text=control.

58

2009

MAKALE

KAMU YÖNETİMİNDE
İÇ KONTROL VE İÇ
DENETİM YAKLAŞIMI

ÖZET: Kamu yönetiminde iç kontrol ve iç denetim üzerine yaşanmakta olan düzenleme ve uygulama süreci;
tüm kamu çalışanları için birlikte değer yaratılacak
kollektif bir süreçtir. Öğrenme, değişim ve gelişim sürecidir. Performans ve verimlilik yönetimi, etkin iletişim, iş süreçlerinin iyileştirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Kamu yönetiminde yeni bir kariyer sürecidir. Geleceğin kamu yöneticileri bugünün iç denetçilerinden
olacaktır.
AHAHTAR KELİMELER: İç kontrol, iç denetim, COSO.
Giriş
Geleneksel kamu yönetiminin eleştirisinde çok sık
kullanılan bir anekdota göre; Türkiye’de incelemeler
yapan yabancı bir uzmanın, incelemeleri sonunda
Türkiye’nin idari yapılanması ve kamu yönetimi hakkında yazdığı raporunda, “Türkiye kalkınır kalkınmasına ama mevzuat müsait değil” ifadesini kullandığı
rivayet edilir.
Söz konusu anekdot ile geleneksel kamu yönetimi
yaklaşımında, hizmeti yapmamaktan dolayı değil,
yaptığından dolayı sorumlu olunan bir hizmet anlayışının benimsendiği ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bir
başka deyişle yapılması gerekeni yapmamaktan dolayı herhangi bir sorumluluğun bulunmadığı bir yönetim yaklaşımının olduğu anlaşılmaktadır. İfade edilen
bu yaklaşım, riski yöneten değil, riskten kaçan yönetim anlayışının geleneksel kamu yönetim kültürünü
oluşturduğunu göstermektedir. Bugüne kadar kamu
yönetiminde sorumluluk ve denetimde bu anlayış benimsenmiştir.
Günümüzde kamu yönetimi bu hizmet anlayışını terk
etme gayreti içindedir.

Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Kurucu Başkanı
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21. yüzyılın kamu yönetimi vatandaşa hizmet yaklaşımında; kurumsal yönetim, hesap verebilirlik, şeffaflık
ve buna bağlı olarak değişen denetim anlayışı ile ön
plana çıkmaktadır.
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Çağdaş kamu yönetiminin gündeminde yer alan bu
yaklaşım, bugün ülkemiz kamu yönetiminde yapılan
düzenlemeler ve başlatılan uygulamalarla “kurumsal
yönetim ve iç denetim” olarak kamu kuruluşlarında
hayata geçirilmiştir. Kurumsal yönetim ve iç denetim
kavramları özel sektörde doğan ve gelişen kavramlardır.
Biri “kar”, öteki “kamu yararı” na odaklanan iki farklı
alanda “kurumsal yönetim ve iç denetim” in uygulanır olmasının hikmeti nedeni nedir?
Özel ve kamu sektörünün “kurumsal yönetim ve iç
denetim” kavramlarında buluşmaları ;
- Çağdaşlığın bir gereği midir ?
- Yoksa, dıştan gelen bir talebin sonucu mudur ?
Yazımızda; kamu yönetiminde sorumluluk ve denetim anlayışının değişimine neden olan yaklaşımları ve
öncelikleri irdeleyerek kamu yönetiminde iç kontrollerin yeterliliğinde kurumsal yönetim ve iç denetimin
rolü ile düzenleme ve uygulama sürecinde kritik başarı faktörlerine ilişkin görüş ve önerilerimizi paylaşacağız.
Kamu Yönetimine Genel Bakış, İç Kontrol ve İç Denetim Yaklaşımı
Kamu yönetiminde; değişim ve gelişim üzerine tespitlerimizi yapabilmek için; kamu hizmeti ve kamu
kurumlarında yönetici-memur-hizmet ilişkisini irdelemeliyiz.
Tüm kamu hizmetleri vatandaş odaklı olmak zorundadır. Vatandaş odaklı hizmette kalite farkı yaratılamaz.
Vatandaş karşısında kamu hizmeti şeffaf ve güvenilir
olmalıdır. Kamu kurumları, hizmetini memurları aracılığıyla vatandaşa sunmaktadır. Kamu yönetimi adına
vekalet ve güven ilişkisine dayalı hizmet söz konusudur. Merkezi kamu yönetiminin memurları aracılığıyla
vatandaşa sunduğu hizmet sürecinde; sorumlu, şeffaf, doğru ve adil hizmetin sağlanması güvence altında olmalıdır. 21. yüzyılda şeffaflık ve vatandaşa karşı
sorumluluk, kamu idarelerinin temel konularını oluşturmaktadır. Bu nedenlerle kamu yönetimi, hesap verebilir ve denetlenebilir olmalıdır. Kamu yönetiminde
kontrolün sağlanması, riskin yönetilmesi ve kendisine
emanet edilmiş fon ve kaynakların en yüksek ahlakî
standartlarda dürüstlük kuralları içerisinde, tarafsız
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bir şekilde kullanılması, hatta, daha da öte profesyonel ve yüksek standartlarda kontrol edilmesi sorumluluğu gündeme gelmektedir. Bu yüzden, açıklık ve şeffaflık, halka güven telkin etmekte olduğu için, ayrıca
çağımızın en hızlı iletişim aracı internetin de varlığını
düşünürsek, bilginin doğru ve güvenilir paylaşımı ve
bu yönde kamuoyunun bilgilendirilmesi sonuç odaklı
bir kamu yönetimi anlayışının gereği olmaktadır.

“Tüm kamu hizmetleri vatandaş odaklı
olmak zorundadır. Vatandaş odaklı
hizmette kalite farkı yaratılamaz.
Vatandaş karşısında kamu hizmeti
şeffaf ve güvenilir olmalıdır”
Çağdaş kamu yönetiminde amaç; strateji, politika ve
hedefleri ile uyumlu, kaynakların etkili, ekonomik, verimli temini ve kullanımı, hesap verebilir ve şeffaf olmaktır. Bu amaca uygun yaklaşım; sonuç odaklı yönetim ve pro-aktif (önleyici) denetim anlayışı olmalıdır.
Vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynakların; sorumlu, şeffaf, doğru ve adil hizmet yaklaşımı ile yönetilmesi, hesap verebilir olmanın yanısıra performans
yönetimini gerektirmektedir. Kaynakların verimli ve
yerinde kullanılması ve en iyi hizmetin sunulması için
kamu kurumlarında işin doğru olması yeterli değil,
doğru işin yapılması yönetimin önceliğini oluşturmalıdır. Bu beklenti kamu kurumlarında performans
yönetimi ile sağlanabilecektir. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve
kullanımı, bir başka ifade ile tutumlu ve akıllı kamu
harcamaları yapıldığının güvencesi kurumsal performans yönetimi olacaktır.
Kurumsal performans yönetimi, kamu yönetiminde
merkezi ve mahalli (yerel) organizasyonları ile paydaşlarına bu güvenceyi nasıl sağlayacaktır ?
Kamu yönetiminde istenen bu güvence, kamu organizasyonunda etkin bir iç kontrol sistemi aracılığıyla
sağlanabilecektir. Etkin bir iç kontrol sistemi, yönetim
tarafından stratejilerin öngördüğü politika ve hedeflere ulaşım için yönetim süreçleri ve sorumlulukların
paylaşımının tasarımı ile başlar. Tasarlanan yönetim
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süreçleri ve sorumlulukların uygulamadaki etkililiğinin güvencesi iç kontroller ile sağlanır. İç kontrollerin
yeterliliğinin gözetimi ise iç denetim faaliyeti ile gerçekleştirilir.
İç Kontrollerin Önemi ve İşlevleri
İç kontroller iş süreçlerinin içinde yer alan makul güvence sağlamak için tasarlanmış unsurlardır. İç kontroller üst yönetim, yöneticiler ve çalışanlar tarafından
tasarlanmakta, yönlendirilmekte ve yürütülmektedir.
İç kontroller; faaliyetlerin etkin ve verimli olması, mali
raporların güvenilir üretilmesi, yasal mevzuata uygun
yürütülmesi işlevlerinden ötürü önem taşımaktadır.
İç kontrol; standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkinliğini ve verimliliğini arttırır. Bir organizasyonda kontrollerin varlığı, süreçlerin standart tanımları, görev tanımları, kuralların düzenlenmesi ve
sonuç olarak işletme etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasında katma değer yaratır. Aynı zamanda kontrol
faaliyetleri aracılığıyla kurumun var olan varlıklarının
korunmasını sağlar. Çünkü kurum büyüdükçe varlıklarını korumak sistemsel bir sorun haline gelmektedir.
İç kontrol; mali raporların güvenilirliğini sağlar. Mali
raporların güvenilir olması yönetimin doğru kararlar
alması, kurum içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi
veya tespitinde yardımcı olur.
İç kontrol; gerek kurum içi, gerekse yasal düzenlemelerin getirdiği kurallara uygunluğun sağlanmasında yardımcı olur, güvence sağlar. Diğer bir ifadeyle
iç kontrol sisteminin bir kurumda var olmamasının
olumsuz sonuçları; para ve varlık kaybı, hatalı kararlar
alınması, hile ve dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalınması, gelir kaybı ve amaçlara ulaşılamamasıdır.

İç Kontrollerin Yeterliliğini Belirleyen Faktörler
İç kontrollerin yeterliliğini belirleyen faktörler, kontrollü bir yapının temel unsurlarını oluşturan konulardır. Kurumlarda kontrollü bir yapının temel unsurları;
kurumun organizasyon yapısı ve yetkilendirme sistemi, politikaları ve yazılı prosedürleri, insan kaynakları
yönetimi, muhasebe sistemi ve mali kontrolü, bütçe
ve yönetim raporlama sisteminden oluşmaktadır. Söz
konusu temel unsurların iç kontrol ilkeleri ile uyumlu
olması, iç kontrollerin yeterliliğini belirler.
İç kontrol ile ilgili uluslararası kabul görmüş COSO modeline göre; kurum faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, güvenilir mali raporlama ve mevzuata uygunluğun sağlanması için iç kontrollerin beş temel bileşene
göre yapılanması öngörülmüştür. Beş temel bileşenin
alt açılımını oluşturan iç kontrol ilkelerinin yardımıyla
kontrol yapılanması sağlanır. Söz konusu temel bileşenler; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol
faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemedir.
Kurum ortamı ve yönetim felsefesi kontrol ortamının
oluşumunda etkilidir. Kurumun stratejik, mali ve operasyonel amaçlarına göre tanımlanan riskleri kontrol
faaliyetlerinin tasarlanmasında belirleyici olurlar. Bilgi, iletişim ve izleme ise kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi, gözden geçirilmesine yardımcı olur.
COSO bileşenleri ve iç kontrol ilkeleri çerçevesinde
yapılan değerlendirmeler, kurumlarda yeterli iç kontrollerin bulunup bulunmadığı hakkında bilgi sağlar.

“İç kontrollerin yeterliliğinin
değerlendirilmesi, iç denetim faaliyetine
ihtiyaç gösterir. Bu nedenle iç kontrol
ve iç denetim birbirinden farklı, ancak
birbirini tamamlayan iki kavram
olarak değerlendirilmelidir”

Bu işlevsel özellikleri nedeniyle iç kontroller; kurum
varlıklarının korunması, kaynak ve gelir kayıplarının
önlenmesi, doğru ve amaca ulaştıran kararlar alınması, hile ve dolandırıcılıkların önlenmesi, tespit edilmesi için kurum yönetimine yardımcı olur.

İç Kontrollerin Yeterliliğinde İç Denetimin Rolü

Kısaca özetlemek gerekirse; iç kontrol, süreç ve iş akışları içine yerleştirilen, kişilerden etkilenen, kurumun
amaçlarına ulaşmasında kullanılan bir araçtır. Makul
ölçüde güvenilirlik sağlar. Bu özellikleri ile iç kontrol
kurum yönetiminin sorumluluğundadır.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan
tanımıyla iç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık
sağlama faaliyetidir. İç Denetim, kurumun risk yöne-
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timi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik
sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
Bu çerçevede İç Denetimin rolünü değerlendirdiğimizde; kurumların risk yönetimi, kontrol ve kurumsal
yönetim süreçleri ile ilgili bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olan iç denetim,
kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine katkı sağlamaktadır.
İç kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi, iç denetim faaliyetine ihtiyaç gösterir. Bu nedenle iç kontrol ve iç denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki kavram olarak değerlendirilmelidir. Bu
değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, kurumsallaşmanın temellerinden birini iç kontrollerin varlığı
oluşturmaktadır. Kurum içi kontrollerin yerindeliği ve
yeterliliğinin değerlendirilmesi iç denetim faaliyeti ile
ifade bulur.
İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama
sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk konularında makul bir güvence sağlamak için
kurum yöneticilerince tasarlanan iç kontrol sistemi,
iç denetim faaliyeti ile değerlendirilir. İç denetçilerin,
kurumların iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği
ile iş süreçlerinin yerindeliği, performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlanması hususunda sorumlulukları bulunmaktadır. Hata, hile ve dolandırıcılıkların,
gelir ve varlık kayıplarının önlenmesinde iç kontrol
sistemi ve iç denetim faaliyetinin etkinliği önemli rol
oynamaktadır. Kısaca, karlılık ve verimliliğin güvencesi denetlenebilir olmaktır.
İç denetim faaliyetleri, farklı endüstri ve ortamlarda, çeşitli yasal düzenlemeler, ölçek ve özellikleri
farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirilmektedir. Söz
konusu farklılıklar içinde iç denetimin tanımına uygun yerine getirilmesine yönelik olarak, iç denetim
uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma
değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından “Uluslararası İç
Denetim Standartları” geliştirilmiştir. Bu standartlara
uyum sağlamak esastır. Uyum sağlanamadığı durumlar özel durum açıklaması gerektirir.
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“Kurumsal yönetim içinde iç denetimin
rolünü değerlendirdiğimizde; süreçlerin
iyileştirilmesi, insan kaynağının gelişimi,
kurumsal performans ve verimlilik
yönetimi, iç iletişim, iyi uygulamaların
paylaşılması, katma değer yaratılmasında
rolü olduğunu görüyoruz. İç Denetimin
standartlara ve etik kurallara uygun
yapılmaması kurumsal yönetim
riskini oluşturur”
Uluslararası İç Denetim Standartları, nitelik ve performans standartları olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının bir yönetmelikle tanımlanması, bağımsızlık
ve objektiflik, mesleki yeterlilik, mesleki özen ve dikkat, sürekli mesleki gelişim, kalite güvence ve geliştirme programı nitelik standartlarını oluşturmaktadır.
İç Denetim faaliyetinin yönetimi, işin niteliği, görev
planlaması, görevin yapılması, sonuçların raporlanması, gelişmelerin izlenmesi, bakiye riskin yönetimce
üstlenilmesi ise performans standartlarıdır. Söz konusu standartlar uygulama önerileri ile desteklenerek iç
denetçilere çalışmalarında kılavuzluk sağlanmaktadır.
Standartlar, (IIA) Uluslararası İç Denetçiler EnstitüsüStandartlar Kurulu tarafından belirlenmekte ve sürekli gözden geçirilerek geliştirilmektedir. Standartlar,
iç denetim faaliyetinin güvence ve danışmanlık hizmetlerinin kalite garantisini sağlamaktadır. Ayrıca, IIA
tarafından yayınlanmış olan “Etik Kurallar” ile iç denetim mesleğinin iş ahlakı kültürü geliştirilmektedir.
Dünün işlem ve hata odaklı iç denetim yaklaşımı, bugün süreç odaklı, işin etkinliğinin artırılmasına yönelik stratejik akıl ortaklığına doğru değişim ve gelişim
göstermiştir. Kurumsal yönetim içinde iç denetimin
rolünü değerlendirdiğimizde; süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının gelişimi, kurumsal performans ve
verimlilik yönetimi, iç iletişim, iyi uygulamaların paylaşılması, katma değer yaratılmasında rolü olduğunu
görüyoruz. İç Denetimin standartlara ve etik kurallara
uygun yapılmaması kurumsal yönetim riskini oluşturur.
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Tanımı dikkate alındığında, iç denetim güvence ve
danışmanlık faaliyetlerinin fonksiyonel anlamda bağımsız ve tarafsız yürütülmesi gerekli bir faaliyettir.
Bu nedenle kurum ve kuruluşlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği
bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir,
kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri
için güvence sağlar. Kurumsal itibarın sigortasıdır.
İç Denetimin Etkililiğini Belirleyen Faktörler
İç denetimin etkililiğini belirleyen faktörler, iç denetim faaliyetinin yürütülmesinde uyulmak zorunda
olunan uluslararası iç denetim standartları ile ilgili
kurum içi uygulamalarıdır.
İç denetim faaliyetinin; kurum içindeki konumu, faaliyet ve görev alanları ile ilgili kapsamı, kurumsal düzeyde her türlü bilgi, belge, kayıt, varlık ve alanlara
erişim yetkisi, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, iç denetim
profesyonellerinin yetkinlikleri, yönetimi, gözetimi,
raporlama ve kalite güvencesinin standartlarda öngörülen tanımlama ve yaklaşımlara uygun olması, bir
kurumda iç denetimin etkililiğini belirleyen faktörlerdir.
Etkili bir iç denetim faaliyetinin bir kurum içinde yürütülmesi, yönetilmesi; iç denetim yöneticisinin, iç
denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkan sağlayacak bir yönetim seviyesine bağlı
olmasını gerektirir. İç denetim faaliyeti yürütülürken,
faaliyet ve görev alanları ile ilgili herhangi bir kısıtlama, müdahale olmaması, her türlü belge, bilgi, kayıt,
varlık ve alanlara erişim yetkisi bulunmalıdır. Bu imkanlar, kurum üst yönetimi tarafından onaylanmış bir
iç denetim yönetmeliğinde açıkça tanımlanmış olmalıdır.
İç denetim faaliyetinin etkili bir biçimde yürütülmesi,
yönetilmesi için mesleki özen ve dikkat azami bir biçimde gösterilmelidir. Mesleki özen ve dikkat; görev
ile ilgili amaca ulaşmak için gerekli çalışma kapsamını, çalışma kapsamı içinde yer alan konuların karmaşıklığını, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim
süreçlerinin etkinliği ve yeterliliğini, önemli hata, düzensizlik ya da aykırılıkların olasılığını, göreve ilişkin
potansiyel faydaların maliyetini göz önünde bulundurmayı gerektirir.
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İç denetim faaliyetinin yürütülmesinin katma değer
sağlayacak bir biçimde etkili olarak yönetilmesi ise,
risk esaslı iç denetim faaliyeti planlaması, kurum üst
yönetimi ile iletişim, raporlama ve takip sistemine
bağlıdır. Denetim planı, risk esaslı önceliklere göre
hazırlanan görev alanları ile birlikte planın gerçekleştirilmesi için gerekli insan kaynağı ve bütçeyi içermeli,
kurumun üst yönetiminin bilgi ve onayına sunulmalıdır.
İç denetimin etkililiğini belirleyen faktörlerin sürekli
gözetimi ise, uluslararası standartların öngördüğü ve
zorunlu kıldığı, kurum iç denetim faaliyeti ile ilgili kalite güvence ve geliştirme programının varlığı ile sağlanır.
İç denetim faaliyetinin etkililiğini ifade eden; değer
yaratmak, etik kurallar ve uluslararası standartlara
uyum sağlamak için hazırlanan kalite güvence ve geliştirme programı yapılacak olan iç ve dış değerlendirmeleri içermelidir. Ülkemizde bu konuda uygulamalar
yeni başlamış olup, henüz yaygınlık kazanmamıştır.
Kamu Yönetiminde İç Kontrollerin Yeterliliği ve İç
Denetimin Etkililiği İçin Görüş ve Öneriler
Ülkemizde kamu yönetiminde yapılan düzenlemeler
ve uygulamaların analizi yapıldığında; Uluslararası
standartlarda yasal düzenlemelerin yapılmış ve yapılmakta olduğu görülmektedir. Ülke düzeyinde farkındalığı yaygınlaştıracak sivil toplum kuruluşları olarak
Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve Kamu İç Denetçileri
Derneğinin faaliyetleri ile eğitim, sertifikasyon ve çeşitli etkinlikleriyle oluşturdukları destek ve işbirliği ile
uygulamanın etkili biçimde yaygınlığı sağlanmalıdır.
Kamu yönetiminde iç kontrol ve iç denetim uygulamalarının takip ve koordinasyonundan sorumlu İDKK
- İç Denetim Kooordinasyon Kurulu, İç Denetim ve İç
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Daireleri kapasite ve
yetkinlikleri ile güçlendirilmelidir.
İç denetimin katma değer yönünün ortaya çıkması
için öncelikle yönetimin iç denetimin işlevi hakkında
yeterli bilgisi bulunmalıdır. Bu konuda görev iç denetçilere düşmektedir. Rol ve sorumluluklarını ve katma
değer yaratma işlevlerini yönetime anlatacak, onları
bu konuda bilgilendirecek, farkındalık yaratacak olan
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iç denetçilerdir. İç Denetçilerin bunu yapabilmeleri ise
yetkinlikleri, teknoloji ve metodolojilerinin yeterliliğine bağlıdır. Değişim ve gelişim hangi seviyede olursa
olsun, tanım ne kadar açık bir ifade taşıyor olursa olsun, eğer iç denetçiler öz güven ve iddia sahibi değillerse değer yaratan bir denetim faaliyetinden söz
etmek mümkün olmayacaktır.

fından anlaşılması sağlanmalı, kurumlarda iç denetim
faaliyeti yetkin kişilerce ve bağımsız olarak yapılmalı
ve bu konuda çözüm ortaklarından yararlanılmalıdır.
Kamu kurumlarında uluslararası standartlarda iç denetim faaliyetinin yapılması, katma değer sağlanabilmesi için konunun uzmanı kuruluşlar ile çözüm ortaklığı geliştirilmelidir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetim ve İç
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Daireleri, kurum üst
düzey yöneticilerini iç kontrol ve iç denetim konularında bilgilendirecek etkinlikler düzenlemelidir.

Paydaşların beklentileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve
kullanımı, hesap verebilir ve şeffaf kamu yönetimidir.
Tutumlu ve akıllı kamu harcamaları yapıldığının güvencesi olan kurumsal yönetim kalitesini sağlamak
amacıyla kamu idarelerinde iç denetim faaliyetine
ihtiyaç duyulmaktadır.

Belirtilen nedenlerle, kamu yönetiminde iç denetim
faaliyetine önem verilmesi, yönetim tarafından gerekli ve yeterli kaynakların ayrılması, iç denetim biriminde nitelikli personelin görevlendirilmesinin ve gelişmelerinin sağlanması, çalışmalarının desteklenmesi, raporlarının öncelikle değerlendirilmesi ve gerekli
aksiyonların alınması büyük önem taşımaktadır. Bu
konuda gerekli kaynakları ayırmayan, iç denetim faaliyetinin geliştirilmesine ve etkinleştirilmesine imkan
sağlamayan kurumların karşı karşıya kalacağı riskler,
önemli boyutlara ulaşabilecektir.
İç denetçiler, kuruluşun iç kontrol sisteminin etkinliği
ve yeterliliği ile performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlanması hususunda sorumluluklar üstlenmektedirler. Ancak uygulamada çeşitli sorunlar
bulunmakta ve iç denetimden beklenen katma değer
sağlanamamaktadır. Uygulamaya bakıldığında,
•
•
•

İç denetim birimlerinin kurum içi organizasyonel
statülerinin teşkilat kanunlarında yer almaması,
Uygulamanın henüz uluslararası standartlara tam
uyum sağlayamamış olması,
İç denetim ile diğer denetim birimleri arasındaki
görev, yetki ve sorumluluk ayırımının yapılmamış
olması,

karşılaşılan sorunlar olarak ifade edebiliriz. Uygulamada karşılaşılan bu sorunların giderilmesine yönelik
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Düzenlemelerin yapılması gerekli olmasına karşın yeterli değildir. Uygulamada etkinliğinin sağlanması için
öncelikle iç denetimin katma değerinin herkes tara-

64

İç denetimin kamu idaresine yaptığı ekonomik katkı;
olası risklerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olmak ve iç kontrollerin etkinliği ve yerindeliğini değerlendirerek iş süreçlerinde verimliliği sağlamak, risklerin neden olabileceği kayıpları azaltmaktır.
Kurum içi kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesinde önemli bir işleve sahip bulunan iç denetimin
etkililiğinin sağlanması için öngördüğümüz başarı
faktörleri aşağıda belirtilmiştir.
Etkili bir iç denetim faaliyetinin yürütülmesi ve yönetilmesi için;
1. Uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu,
kurum üst yönetimi tarafından onaylanmış, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarını
belirleyen iç denetim yönetmeliği bulunmalıdır.
Söz konusu yönetmelik sürekli gözden geçirilmeli
ve güncellenmelidir.
2. Kurumun faaliyetleri, süreçleri ve bunlara ilişkin
risklerinin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan
risk esaslı iç denetim planı bulunmalıdır.
3. Kurum üst düzey yönetimine sunulan raporlarda
yer alan bulgulara ilişkin uygulama planlarının sonuçlarının izlenmesi için raporlama takip sistemi
kurulmalıdır.
4. İç denetim faaliyetinin etkililiğinin sürekli gözetimi için kalite güvence ve geliştirme programı
hazırlanmalıdır. Programın sürekli iç ve dış değerlendirmelerinin yapılması sağlanmalıdır.
5. İç denetim faaliyetinin performansı ve sağladığı
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katma değerin ölçülmesini sağlayacak değerlendirme göstergeleri belirlenmelidir.
Kurum içi kontrollerin yeterliliği için öngördüğümüz
başarı faktörleri ise aşağıda belirtilmiştir.

6.
7.

İç kontrollerin yeterliliği için;
1. Riskler belirlenmeli ve belirlenen risklere göre
kontrol faaliyetleri oluşturulmalı ya da mevcut
kontroller iyileştirilmelidir.
2. İş akış süreçleri gözden geçirilmeli, görev, yetki ve
sorumluluklar belirlenmelidir.
3. Bilgi teknolojisi desteği sağlanmalı, mevcut bilgi
teknoloji sistemlerinin güvenliği sağlanmalıdır.
4. Kurum içi risk ve kontrol farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır.
5. İç denetçiler iç kontrol ve risk yönetimi konusunda yeterli bilgi sahibi olmalıdır.
Sonuç olarak;
Kamu yönetiminde iç kontrol ve iç denetim üzerine
yaşanmakta olan düzenleme ve uygulama süreci; tüm
kamu çalışanları için birlikte değer yaratılacak kollektif bir süreçtir. Öğrenme, değişim ve gelişim süreçidir.
Performans ve verimlilik yönetimi, etkin iletişim, iş
süreçlerinin iyileştirilmesi için fırsatlar sunmaktadır.
Kamu yönetiminde yeni bir kariyer sürecidir. Geleceğin kamu yöneticileri bugünün iç denetçilerinden
olacaktır.
Kamu yönetiminde çağdaş olmak, güncel kalmak,
farklı olmak ve gelecekte varolmak için değişim yolculuğumuzda yolumuz açık olsun...
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ÖZET: Büyük düşünür Mevlâna; “Her nefeste dünya
yenilenir. Fakat biz, dünyayı öylece durur gördüğümüzden bu yenilenmeden haberdar değiliz.1” der.
Yani, yaşadığımız her lahza değişmekte olan zaman,
kendisiyle beraber yeryüzündeki eşya ve hadiseleri de
değiştirmekte ve yenilemektedir. Değişim olgusu eşya
ve hadiseler için kaçınılmaz ve somut bir gerçeklik olduğu gibi, yaşamın hemen hemen her alanında değişimin sürekliliği söz konusudur. Bu değişim bilimden
teknolojiye, sanattan felsefeye, eğitimden kültüre,
ekonomiden yönetime vs. akla gelen her alanda ve
türde dinamik bir şekilde vuku bulmaktadır. Topyekûn
bir değişim kümesinin içinde belki çok küçük bir alt
küme olan Türk Kamu Yönetimindeki değişim açık ve
net bir şekilde 5018 Sayılı Kanunla bir noktadan başlamış bulunmaktadır. Kanunun özellikle bir sistem
olarak kamu yönetimine yerleştirmeyi öngördüğü iç
kontrol kavramı kamu idareleri ve personeli açısından
son derece önem arz etmektedir. Zira, iç kontrolden
sorumlu olan sadece onu bir sistem olarak organizasyonunda kurması ve yerleştirmesi gereken üst yönetim değil, aynı zamanda onu dinamik ve canlı tutacak
ve de onun bir parçası olan her düzeydeki kamu personelidir. Dolayısıyla, iç kontrolün en alt düzeyden en
üst düzey personele kadar doğru bir şekilde anlaşılması bir zarurettir. Nitekim, kamu idarelerinin temel
amaçlarından birisi de vatandaşına kamu kaynaklarını ekonomik ve verimli kullanarak kaliteli mal ve
hizmet sunabilmektir. Bu bağlamda, sistemin kamu
bürokrasisi tarafından doğru bir şekilde anlaşılması,
pratiğe dökülmesi ve dinamik tutulması insan/birey
odaklı sosyal devlet kavramının hayata geçirilmesine
önemli katkı sağlayacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Yönetim, kamu yönetimi, toplam kalite yönetimi, iç kontrol, birey/insan odaklı devlet.

1 Mevlâna, Mesnevi I. Cilt, s. 122,
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I- GİRİŞ

II- YÖNETİM

Şeyh Edebali’nin Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve damadı Osman Gazi’ye nasihatlerinden biri aynen şöyledir; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.2” Cümlenin yapısından ve meramın ifade tarzından anlaşıldığı gibi,
Şeyh Edebali bu nasihati yaparken belli ki insan/birey
merkezli bir devlet anlayışının hâkim olmasını arzulamış. Bir ihtimal ki, tam tarifini yapamasa veya sınırlarını çizemese de günümüzün “sosyal devlet” kavramı
Edebali’nin bilinçaltında, fikri ve duygu dünyasında,
hâlihazırda birçok aydınımızın anladığından daha ileri
bir düzeyde yer almış olmalıdır. Zira, yüzyıllardır yaşayan, tazeliğini ve belagatini hâlâ koruyan böyle bir söz
başka hangi dimağdan çıkmış olabilir ki?

Yönetim ve Kamu Yönetimi/Bürokrasisi

“Nasihat”, insan/birey odaklı bir devlet yaklaşımını
ifade etse de, Osmanlı Devleti’nin ve onun mirasçısı
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu odak etrafında hükümranlık sürdüğünü söylemek aslında o kadar da kolay
değildir. Hem Osmanlı’nın hem de Cumhuriyet’in
birçok haklı veya haksız sebepleri olmakla beraber,
kendilerini kuran toplum için var olmaları ve insan/
birey merkezli birer devlet olarak egemenlik sürmeleri gerekirken, bu Devletlerde çoğu zaman devlet
için toplumun veya bireyin var olması esas olmuştur. Zihinlerdeki bu yanlış algının ana sebebi, bireysel
bazda nitelikli yönetici, asker, aydın, tüccar, esnaf vs.
yetiştirilmesine rağmen, bu niteliğin toplumun geneline sirayet ettirilememesi, dolayısıyla toplumun genel profilinin çoğunlukla zayıf kalması ve bu zayıflığın
yüzyıllardır bir türlü giderilememesidir (bunun istisnası Osmanlı Devleti’nin ancak belli bir dönemindeki
toplumsal yapı olabilir).
Yazımızda devlet merkezli birey ve toplum anlayışından, yavaş yavaş insan/birey ve toplum merkezli devlet anlayışına dönüşümü sağlayacak olan etkenlerden
sadece biri olan iç kontrol kavramını, bu kavramın
yönetim ile olan ilişkisini ve kamu yönetimimizi ne
ölçüde ve nasıl tebdil edebileceğini ele almaya çalışacağız.
2 http://www.balca.net/dagarcik10018.aspx, 29.10.2009
http://www.sitem.gen.tr/?p=33, 29.10.009
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Yönetim, insan ilişkilerinin olduğu her yerde ve zamanda var olmuştur. Tarihçiler, yönetim düşüncesinin ilk çağda yaşamış medeniyetlerde dahi var olduğunu ve zaman içinde gelişme gösterdiğini belirtmektedirler. Tarihçi Daniel A. Weren, organizasyon
ve yönetim düşüncesinin başlangıcını M.Ö. 5.000’li
yıllara (Sümerler’e) kadar götürmektedir. Sümerler o dönemde hem ticari ilişkilerde, hem de devlet
yönetiminde geçerli olan ilkeler ve kayıtlara sahip
bulunmaktaydılar.3
Yukarıda adı geçen tarihçinin, varlığını günümüzden
7.000 yıl öncesine kadar götürdüğü yönetim kavramının zamandaki yolculuğuna elbette burada değinmeyeceğiz. Ancak, organizasyon ve yönetim teorisinin
bilimsel bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmasına
modern ekonomi biliminin kurucusu Adam Smith’in
1776 yılında yayınlanan “Milletlerin Zenginliği” adlı
eserinin önemli katkısı olmuştur.4 Dolayısıyla, şu bir
gerçektir ki, çok eski bir olgu olan yönetim zamanla
özel sektörde ve kamu sektöründe birbirinden ayrı ve
tamamen kopuk iki ayrı disiplin olarak ortaya çıkmış,
gelişimini sürdürmüş5 ve günümüz dünyasında da
önem ve etkisini devam ettirmektedir.
İnsanoğlunun binlerce yıllık bilgi, birikim ve tecrübesiyle geliştirmiş olduğu organizasyon veya yapılar günümüzde artık genellikle üç şekilde ifade edilmektedir: Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum sektörü
(üçüncü sektör/gönüllü kuruluşlar).
Bu sektörler içerisinde en önemlisi ve etkilisi muhakkak devleti ifade eden kamu sektörüdür. Bunun
önemi elbette ki devletin diğer sektörler üzerindeki
düzenleme ve denetleme yetkisinin mevcudiyetin3 AKTAN, Coşkun Can, Prof. Dr., Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel
Bakış, http://www.canaktan.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihselbakis.htm, 11/09/2009
4 AKTAN, Coşkun Can, Prof. Dr., a.g.e.
5 AKTAN, Coşkun Can, Prof. Dr., Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri
ve Kamu Yönetiminde Uygulanması, http://www.sobiadacademy.net/
sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/aktan-kal.pdf, 12.09.2009
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den kaynaklanmaktadır. Kamu sektörü veya yönetimi üzerinde yapılan olumlu ya da olumsuz yapısal
ve zihinsel değişiklikler, er ya da geç, diğer sektörleri
de etkilemekte; diğer sektörlerin etkilenmesi ise, yapılan değişikliklere bağlı olarak, zamanla bir ülkenin
ve toplumun kaderinde müspet ya da menfi sonuçlar
doğurabilmektedir. Kamu yöneticilerinin fikir, algı ve
anlayışlarının değişmesinde önemli faktörlerden birisi
de değişimi ve yeniliği öngören yasaların çıkartılması,
bu yasalara bağlı ikincil ve üçüncül düzey mevzuatın süratle tanzim edilmesidir. Tüm bu değişikliklerin
pratiğe dökülmesi ise devletin yönetilme tarzını, yani
kamu bürokrasisinin işleyişini ifade etmektedir.
Tarihteki büyük devletlerin uzun süre yaşamalarının
temelinde de kamu bürokrasisinin sağlam temellere
oturtulmuş olması önemli bir etken olmuştur. Zira
Osmanlı’nın cihan devleti hâline gelmesinin ve altı
asırdan fazla ayakta kalabilmesinin önemli unsurlarından biri; kanunları, teşkilâtı ve memurları ile verimli
bir kamu bürokrasisine sahip olmasıdır.6 Bir devletin
kamu yönetiminde ehliyete, liyakate ve en alt seviyedeki memurların iyi yetişmesine önem verilmesi uzun
vadede devletin idaresinde etkili olan üst düzey bürokratların da nitelikli olmasına zemin hazırlayacaktır. Bu realitenin en tanıdık örneği olarak ise Osmanlı
Devleti’ni gösterebiliriz. Şöyle ki;
Osmanlı’da ricâl-i devlet (genel idare elemanları) denilen yönetici sınıfı, İstanbul’un fethine kadar medreselerde okuyan veya hususi öğrenim görmüş kişilerden seçilmekteydi. 1453 yılından itibaren devlet
yönetiminde büyük değişikliklere gidilmiş, yeni müesseseler teşekkül edilmiş ve dolayısıyla çok sayıda
personele ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine tarihte
kendi türünün ilk örneği olarak 1460’tan sonra, Topkapı Sarayı’nda genel idare elemanı yetiştirmek için
Enderun Mektebi açılmıştır. Bu mektep; harp okulu,
siyasal bilgiler, güzel sanatlar, hukuk, edebiyat vb. fakültelerin bütün fonksiyonlarını içine alan ve 14 yıllık
öğretim süresi olan yüksek bir öğretim kurumu şeklinde teşekkül ettirilmiştir.7 Biraz tarihe meraklı olanlarımız bilirler ki; Enderun Mektebinde Osmanlı’nın
6 ÖZDEMİR, Hüseyin, Dr., Osmanlı’da Kamu Yönetimi ve Memuriyet,
Sızıntı Dergisi, Temmuz 2006, Yıl:28, Sayı: 330, http://www.sizinti.
com.tr/konular.php?KONUID=2315, 11/09/2009
7 ÖZDEMİR, Hüseyin, Dr., a.g.e.
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hem askeri hem de idari personelinin yetiştirilmesi amacıyla öğrenciler fikri, bedeni ve ahlaki açıdan
özenle eğitilmiştir. Dolayısıyla, belli bir dönem boyunca Osmanlı Devleti son derece kaliteli, iyi eğitilmiş ve
etik değerleri yüksek bürokratlarla idare edilmiştir.

“İç kontrol aslında; birey ve toplum
odaklı bir devlet anlayışının ortaya
çıkmasına ve pratiğe dökülmesine
yardımcı olacak bir sistem veya
kontroller bütünüdür”
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetim anlamında Osmanlı’dan daha farklı bir alana
kayacak olursak, 20. yüzyılın başından ikinci yarısına kadar Avrupa ve Amerika’da Taylorizm, Fayolizm,
Weberizm, Fordizm vb. yönetim teorileri geliştirilip
uygulanırken, buna karşılık II. Dünya Savaşı’nda büyük darbe yiyen Japonya savaştan sonra yönetimde
farklı bir sistem uygulamıştır. Japonların Toplam Kalite Yönetimi adını verdikleri bu yeni yönetim sisteminde, insanın varlığı ve gerçeği ön plana çıkarılmış,
onun sosyal ve psikolojik bir varlık olduğu göz önünde tutulmuştur. Aynı zamanda, iş hayatında mal veya
hizmeti sunanların müşterilerle nasıl diyalog kurması
gerektiğinden, üretim üniteleri arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağına varıncaya kadar pek çok
konuda orijinal kavramlar ve yaklaşımlar getirilmiştir.8
Japonların bu yönetim sistemi, 1980’lerde uluslararası ekonomik rekabette başatlığı kazanmasından
sonra ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm
dünyada farklı düzey ve biçimlerde uygulama ve tartışmalarla “dünya çapında bir hareket (a world-wide
movement)” niteliği kazanmıştır.9
Toplam Kalite Yönetimi, mülkiyet ve sermaye yapısı
ne olursa olsun, küçük ya da büyük ölçekli tüm organizasyonlarda, mal ve hizmetlerin sürekli olarak
8 GÖREN, Burhan, Yönetimde Yeni Anlayışlar, Sızıntı Dergisi, Eylül 1996, Yıl:18, Sayı:212, http://www.sizinti.com.tr/konular.
php?KONUID=3017, 11.09.2009
9 NOHUTÇU, Ahmet, BALCI, Asım, ÖZTÜRK, Namık Kemal, COŞKUN,
Bayram, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 231,
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iyileştirilmesini ve böylece müşteri memnuniyetinin
gerçekleştirilmesini hedefleyen bir yönetim anlayışıdır. Toplam Kalite Yönetiminde nihai amaç ürün ve
hizmet kalitesini iyileştirmektir. Bu amaca ulaşmak
ise organizasyondaki insan kalitesi, sistem kalitesi,
süreç kalitesi, iş kalitesi vs. unsurların bütünsel olarak
gerçekleştirilmesi ile mümkündür.10
TKY için birçok özellik, kavram ve prensip sayılabilmesine rağmen, kısaca bu yönetim sisteminde temel
olan anlayış; yapılan işe, işi yapan çalışana, ürün ve
hizmeti alan müşteriye yüksek derecede önem ve
değer atfedilmesidir. Aynı zamanda iş sürecini geliştirmede şu bir temel prensiptir ki; bir işi en iyi bilen o
işi yapan kişidir; işin iyi veya aksayan yönlerini de en
iyi yine o kişi tespit edebilir. Bu prensibin iç kontrol
ve iç denetim açısından önem arz ettiği ve kritik bir
yaklaşım olduğu unutulmamalıdır.
III- İÇ KONTROLE FARKLI AÇIDAN BİR BAKIŞ
İç Kontrol Aslında Nedir?
Her organizasyonun muhakkak bir amacı vardır. Bu
amaca ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetler
ile ilgili bir takım kontroller tasarlanmakta ve yürürlüğe konulmaktadır. Bu kontroller genel itibariyle
hataları önleyici, hataları ortaya çıkarıcı ve hataları
düzeltici şekilde tasarlanmış olan yöntem, kural ve
yapılardır. Bu kontrol mekanizmaları ya çok sitemli bir
şekilde kurularak işletilmekte veyahut asgari ölçüde
mevcut olup ağır aksak işlemeye devam etmektedir. Kontrolün olmadığı bir yerde ise kargaşa olduğu
gibi, o yapı veya organizasyon kısa sürede yok olmaya
mahkûmdur. Dolayısıyla, varlığını devam ettirmekte
olan her yapıda muhakkak asgari ölçüde bir iç kontrol
sistemi bulunmaktadır diyebiliriz.
İç kontrolün tanımı 5018 Sayılı Kanunda yapılmış ve
amaçları sayılmıştır11. Kanunun ilgili maddelerinden;
idare faaliyetlerinin amaç, politika ve mevzuata uygunluğu; etkinlik, ekonomiklik ve verimliliği; usulsüz10 AKTAN, Coşkun Can, Prof. Dr., Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri
ve Kamu Yönetiminde Uygulanması, http://www.sobiadacademy.net/
sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/aktan-kal.pdf, 12.09.2009
11 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 55 ve
56, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete

2009

lük ve yolsuzluğun önlenmesi, varlık ve kaynakların
korunması; muhasebe kayıtlarının doğru tutulması;
mali ve yönetim bilgi ve raporlarının zamanında ve güvenilir bir şeklide üretilmesi olmak üzere iç kontrolün
belli başlı altı tane amacının olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca, tanım maddesinin devamında, bu amaçların
yerine getirilebilmesi için bir organizasyon, yöntem,
süreç, iç denetim, mali kontroller ve diğer kontrollerden oluşan bir bütüncül yapıdan bahsedilmektedir.
Kanunun 57. maddesinde ise; kamu idarelerinin mali
yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama, mali hizmetler ile iç denetim birimlerinden ve ön mali kontrolden oluşacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda etkin bir
mali ve kontrol sistemi için yönetimde mesleki değer
ve dürüstlük; insan kaynaklarında ehliyet ve liyakat;
görev, yetki ve sorumluluklarda standardizasyon; uygun çalışma ortamı ve saydamlık gibi değer ve olguların yöneticiler tarafından göz önünde bulundurulması ve yönetim anlayışına bu ilkelerin hâkim olması
öngörülmüştür.
Uluslararası anlamda en çok kullanılan ve bizim de
model olarak aldığımız COSO modeli olarak bilinen
“İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve (Internal ControlIntegrated Framework)” başlıklı raporda iç kontrol
şöyle tanımlanmaktadır; “İç kontrol, bir kuruluşun
yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve diğer tüm personeli tarafından, faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği,
finansal raporların güvenilirliği, kanunlara ve yasal
düzenlemelere uygunluk hedeflerinin gerçekleştirmesine makul bir güvence sağlamak amacıyla kurulan
ve yürütülen bir süreçtir.”12
COSO modelinde de 5018 Sayılı Kanunda da mevzuata uygunluk, mali raporların güvenilirliği, faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik en temel kavramlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Esasında, bu temel kavramlar
iç kontrolün genel ve net çerçevesini çizmektedir.
COSO modelinde yer alan beş bileşenden (kontrol
ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgiiletişim ve izlemeden) yola çıkıldığında ve bu bileşen12 COSO, Internal Control Integrated Framework, Published by The
Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission,
http://www.snai.edu/cn/service/library/book/0-Framework-final.
pdf, 29.10.2009
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lerin içeriği dikkatlice irdelendiğinde şu husus görülecektir; iç kontrol sistemi, toplumdan finanse edilen
kamu kaynaklarının israfa kaçmadan ve en iyi şekilde
yine toplum için kullanılmasını hedeflemektedir. Zira,
sistem her alanda standardizasyonu elzem kılmakta
ve faaliyetlerde risk ve süreç odaklı bir bakış açısı sergilemektedir. Standardizasyon iş ve işlemlerin daha
sağlıklı ve nitelikli bir şekilde yapılmasına; kamu için
üretilen mal ve hizmetlerin daha kaliteli olmasına zemin hazırlayacaktır. Kamu idarelerinin her türlü faaliyetinin risk ve süreç esaslı ele alınması ise topluma
sunulacak mal ve hizmetlerdeki olası aksamaların
bertaraf edilmesine yardımcı olacaktır.

vence değil, iç kontrolün maliyetinin ondan elde
edilen yararı aşmaması gerektiğini tanımlayan bir
güvencedir.13

İşte bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda,
iç kontrol aslında; birey ve toplum odaklı bir devlet
anlayışının ortaya çıkmasına ve pratiğe dökülmesine
yardımcı olacak bir sistem veya kontroller bütünüdür.

Aynı zamanda yönetim, yürütülmekte olan herhangi
bir iş süreci boyunca öngörülen risklere karşı tasarlanmış kontrol faaliyetlerinin toplam maliyeti ile o faaliyet sonucunda ortaya konulacak kamusal ürünün
katma değeri arasında bir fayda-maliyet analizi yapmalıdır. Şayet süreç yavaş işliyor, çalışanlarda verimsizlik ve ortaya konulan mal veya hizmetlerde bir kalitesizlik var ise süreç içerisinde aşırı kontrollerin olup
olmadığı da araştırılmalıdır. Aşırı kontroller genelde
gereksiz prosedürlerden oluşmaktadır. Kontrollerin
tasarımında risklere karşı tedbir ve sürecin sağlıklı
işlemesi göz ardı edilmeden prosedürlerin mümkün
mertebe azaltılması yönetimin önceliklerinden olmalıdır.

Yönetim ve İç Kontrol

Toplam Kalite Yönetimi ve İç Kontrol

Yukarıdaki tanımlardan ve ifade edilen düşüncelerden yola çıkıldığında yönetim ve iç kontrol birbirinin
mütemmim cüzleridir. Yönetim, içerisinde bulunduğu
organizasyonu önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaştırabilmek için bir takım faaliyetleri gerçekleştirmek zorundadır. Şayet, bu faaliyetleri sistematik,
disipline ve standardize edilmiş bir şekilde, ehliyet
ve liyakat esaslı iyi bir insan kaynakları yönetimi ile
yerine getirirse amaç ve hedeflere ulaşmak elbette
ki daha kolay ve düşük maliyetli olacaktır. Aksi halde,
maliyetler olması gerekenden daha yüksek, üretilen/
sunulan mal ve hizmetler ise daha niteliksiz ve kalitesiz olacaktır.

1980’li yıllardan sonra çığ gibi büyüyüp genişleyerek
özel sektörden kamu sektörüne uygulanma olanağı
bulan ve özellikle son 20 yıldan beri kamu sektöründe yaygın olarak uygulanmaya başlayan14 TKY, insanı
temel alan bir yönetim tarzı olarak genel itibariyle iç
kontrol kavramının içinde yer almaktadır. TKY, mal
veya hizmeti insana değer vererek kaliteli bir şekilde üretmeyi ve topluma sunmayı, en nihayetinde de
müşterinin yani bireyin memnuniyetini hedeflemektedir. İç kontrolün amacı da sonuç olarak kamu idarelerince üretilecek mal ve hizmetleri kaliteli bir şekilde
bireyin ve toplumun istifadesine sunmak ve onların
memnuniyetini temin etmektir.

Bu noktada iç kontrol, organizasyonların amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yönetime yardımcı
olacak ve makul bir güvence verecek olan biçilmiş bir
kaftan, yani iyi bir enstrümandır. İdaresinde iç kontrol sistemini kurmuş bir yönetim, hem sorumluluk ve
hesap verebilirlik, hem de üretilen mal ve hizmetlerin
kalitesi açısından tüm paydaşlarına karşı tereddütsüz
tatminkâr bir güvence verebilecektir.
İç kontrolün sunmuş olduğu ve sürekli ifade edilen
makul güvence, elbette ki mutlak anlamda bir gü-
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Malum olduğu üzere, özel sektörün müşterisine
sunmuş olduğu ürün kalitesi ile devletin vatandaşına sunmuş olduğu kamusal ürün kalitesi arasındaki
inanılmaz fark, son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde kamu yönetimi alanında yeni açılımlara ve
değişimlere ihtiyacın olduğunu ortaya koymuştur.
13 Guidelines for Internal Control Standarts for the Public Sector, Published by Internal Control Committee, p.8, http://intosai.connexcchosting.net/blueline/upload/1guicspubsece.pdf, 29.10.2009
14 NOHUTÇU, Ahmet, BALCI, Asım, ÖZTÜRK, Namık Kemal, COŞKUN,
Bayram, a.g.e., s.232
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Modern dünyadaki demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verebilirlik, bilgi toplumu
olma gibi yeni anlayış ve trendler, özellikle demokrasinin ağır aksak da olsa işlemekte olduğu Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde, vatandaşın daha fazla hak
ve özgürlüğü, yani demokrasi ve hukuku; daha nitelikli mal ve hizmet talebi, yani yaşamda kalite arayışını kamuoyunun, siyasilerin ve kamu yöneticilerinin
gündemine daha sık getirmeye başlamıştır.

“Üst yönetimin ve diğer personellerin
iç kontrolü doğru algılamasında ve
içselleştirmesinde iç denetçilere önemli
ve kritik roller düşmektedir. Çünkü iç
denetçilerin görevi esas itibariyle iç
kontrol sisteminin işlerliğini denetlemek
olduğuna göre, bu sistemi en iyi iç
denetçilerin bilmesi gerektiği açıktır.
Dolayısıyla, iç kontrolde farkındalığı en
iyi ortaya koyabilecek olanlar, iç kontrol
eylem planlarında aktif danışmanlık
görevleri üstlenmesi gereken
iç denetçilerdir”
Bu tip ve daha başka sayılabilecek haklı ama gecikmeli, nitelikli ve insani yaşam taleplerinin elde edilmesinde en büyük engellerden birisi şüphesiz statükocu
ve hantal kamu bürokrasisi olmuştur. İşte bu zihinsel
ve yapısal hantallıktan kurtulup vatandaşa ve topluma nitelikli mal ve hizmetler sunabilmek bir takım
köklü değişiklikleri artık kaçınılmaz hale getirmiştir.
Kamu yönetiminde yapılan bu en önemli yenilik, elbette ki Japonların toplam kalite yönetiminin felsefesini de içinde barındıran iç kontrol sistemidir. Çünkü
iç kontrol, insan kaynakları yönetiminden etik değerlere, faaliyetlerin planlanmasından iş süreçlerindeki
risklerin belirlenmesine, bilgi-iletişimden yolsuzlukların önlenmesine kadar birçok hususta standardizasyon ve düzenlemeyi ihtiva etmektedir.
Yukarıda bahsedilen COSO iç kontrol modelindeki temel bileşenlerin iç kontrol eylem planları ile peyder
pey hayata geçirilmesi ve iç kontrol sisteminin tam
manasıyla oluşturulması, zamanla kamu kaynakları-
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nın hem israfa kaçmadan ekonomik, etkin ve verimli
kullanılmasını, hem de yolsuzlukların azaltılmasını
sağlayacak, dolayısıyla vatandaşa daha nitelikli kamusal mal ve hizmet sunulmasına zemin oluşturacaktır.
Kamu İdarelerinde İç Kontrol Algısı
Belli bazı birim ve personeller hariç, iç kontrolün kamu
idarelerinde henüz yeterince bilinmediği ve iç kontrolü algıda hâlâ sıkıntıların olduğu bir gerçektir. Nitekim
“İç kontrol nedir? İç kontrolü genel hatlarıyla kabaca
bir resme dökebilir misiniz?” denildiği zaman çoğunluk bu resmi tasvir etmekte zorluk çekecek, hatta boş
kâğıt verecek veya denetim kavramıyla karıştıracaktır.
2003 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kanunla kavram olarak karşımıza çıkan iç kontrolü hâlâ yeterince
algılayamamamızın temelinde insanımızda bilgiye ve
yeniye karşı bir merakın olmaması, daha sonra ise
okuma alışkanlığının son derece zayıf olması yatmaktadır. Nitekim birçok kamu idaresinde, kendi teşkilat
kanunları veya Devlet Memurları Kanunu gibi temel
mevzuata dahi yabancı kamu personelinin bulunduğu bir gerçektir. Okuma alışkanlığının ve bilgiye karşı
merakın bu kadar zayıf olduğu, sohbetlerin daha çok
dedikodu mahiyetinde cereyan ettiği bir toplumda
ve dâhi kamu bürokrasisinde etik değerler, yönetim
felsefesi, etkili insan kaynakları politikası, kurumsal
risk yönetimi vb. bilimsel ve yeni birçok kavram ve
olgu haliyle zihinlere ağır gelmektedir. Dolayısıyla, iç
kontrol sisteminin ve iç kontrol kavramının, kamu idarelerinde genel personel profili dikkate alındığında,
algılanma düzeyinin zayıf kaldığını söylemek mümkündür.
İç kontrol sisteminin organizasyonlarda kurulmasından ilk derece sorumlu olan üst yönetimin bu noktada yapması gereken, bu algıyı en kısa zamanda en
alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm personelin
düşünce yapısına doğru bir şekilde yerleştirmektir.
Zira sistemin katma değeri de dikkate alındığında,
iç kontrol sisteminin işleyişinden ve canlılığının muhafazasından tüm personel sorumlu bulunmaktadır.
Ancak, bu sistemi hayata geçirmekten sorumlu üst
yönetimin sisteme bakışında ve düşüncesinde kayma
olursa, iç kontrol eylem planlarının daha ilk adımlarında sıkıntılar baş göstermeye başlayacaktır. Dolayısıyla, alt düzeydeki personel daha iç kontrolün ne olduğunu doğru dürüst anlamadan, sistem zayıf temeller
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Üst yönetimin ve diğer personellerin iç kontrolü doğru algılamasında ve içselleştirmesinde iç denetçilere
önemli ve kritik roller düşmektedir. Çünkü iç denetçilerin görevi esas itibariyle iç kontrol sisteminin işlerliğini denetlemek olduğuna göre, bu sistemi en iyi
iç denetçilerin bilmesi gerektiği açıktır. Dolayısıyla, iç
kontrolde farkındalığı en iyi ortaya koyabilecek olanlar, iç kontrol eylem planlarında aktif danışmanlık görevleri üstlenmesi gereken iç denetçilerdir.

hizmetler nitelikli bir insan yaşamına paralel kalitede
ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, devlet insanına değer
vererek kaliteli bir yaşam sunacak ve kendisini de kaliteli bir yaşam sürecinin içinde bulacaktır. Uzun vadede sistem, kamu sektörünü belki de inanılmaz boyutta değiştirecek ve geliştirecektir. Kamu sektörünün
tebdil ve tekâmülü ise diğer sektörlerin, bireylerin ve
toplumun değişimine ve her alanda gelişmesine katkı
sağlayacaktır. Zincirleme vuku bulacak olan yenilikler, özgünlükler ve gelişmeler yavaş yavaş bürokrasi
ve toplumun birbirini daha sağlıklı beslemesini temin
edecek, zaman içerisinde bir bilgi toplumu ve müreffeh bir devlet inşa edilebilecektir.

IV- SONUÇ

KAYNAKLAR

5018 Sayılı Kanunla 2003 yılında kamu yönetimine
girmiş olan iç kontrol, COSO modelindeki beş bileşenden yola çıkılarak, idarelerin tam anlamıyla disipline
edilmesini ve kamu kaynaklarının bihakkın kullanılmasını hedeflemektedir. Tabii iç kontrol eylem planlarının tedrici olarak hayata geçirilmeye başlanması
ile iç kontrol sistemi de kamu idarelerinde zamanla
yerleşmiş olacaktır. Ancak, tamamen zihinsel ve yapısal bir dönüşüm olan bu sistemin anlaşılması ve içselleştirilmesi de her değişim gibi biraz zaman alacaktır.

1.
2.
3.

Özellikle idarelerin iş akış süreçlerinin oluşturulması
başta olmak üzere, iç kontrol eylem planlarının hayata geçirilmesinde iç denetçiler mutlaka danışmanlık
görevi üstlenmelidirler. Zira iç kontrol ve süreç yönetimini iyi algılamış iç denetçilerin bu aşamada idareye
katkısı ortalama bir personelden daha fazla olacak ve
iç kontrol eylem planları daha sağlam adımlarla ilerleyecektir. Diğer yandan, idarenin yapmış olduğu iş ve
işlemlere ait süreç haritalarının oluşturulmasına müdahil olmak ve katkı sağlamak, iç denetçilerin görev
yapmakta oldukları kurumları çok daha iyi tanımalarına vesile olacaktır.

6.

üzerine oturtulmaya başlamış olacaktır. Bu durumda,
ileride sistem kurulmuş olsa bile sağlıklı işlemeyecek
ve sürekli tökezleyecektir.

Sonuç olarak, her parçasına ve aşamasına inanmak
şartıyla, yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerleyerek
uzun yıllar sonra hayata geçirilecek olsa da, iç kontrol
sisteminin tam manasıyla işlemekte olduğu bir kamu
sektöründe/bürokrasisinde adil bir yönetim, ehliyet
ve liyakate dayalı etkin bir insan kaynakları politikası,
etik değerleri ve dürüstlüğü düstur edinmiş çalışanlar
bulunacaktır. Bu en temel kavramların yanında, diğer olgu ve değerlerin de katkısıyla üretilecek mal ve
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4.
5.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
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YEREL
YÖNETİMLERİN
ÇOCUK
SUÇLULUĞUNU
ÖNLEMEDEKİ ROLÜ

ÖZET: Çocuk suçluluğunun önlenmesi hususunda
yerel yönetimlerin rolü ve katkısını ortaya koymayı
amaçlayan bu makalede, yerel yönetimler ve çocuk
suçluluğu ilişkisi sosyal hizmetler ve sosyal politikalar
çatısında ele alınarak, söz konusu kurumların çocuk
suçluluğu alanındaki rol ve etkinliği incelenmiştir. Bu
çalışmada 2004 yılından itibaren yerel yönetimler
alanında yapılan düzenlemelerin yerel yönetimlerin
yapı ve fonksiyonlarındaki etkisi ve sosyal hizmet politikalarında meydana getirdiği yansımaları tartışılarak
Türkiye’deki durum saptanmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Yerel yönetimler, suç, çocuk,
sosyal hizmetler, sosyal belediyecilik.
GİRİŞ
Kamu yönetim sisteminin merkezi yönetimden sonraki en büyük ve en önemli parçası olan yerel yönetimler, merkezi yönetimle birlikte kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev alan kuruluşlardır. Boyutları
ve etkinlikleri ülkelerin yönetim sistemlerine (üniter
/ federal devlet) bağlı olarak değişmekle birlikte mahalli / bölgesel düzeydeki kamu hizmetleri yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır. (Ersöz, 2009: 772).
Yerel yönetimler, belde halkının ortak yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, dolayısıyla topluma
karşı çeşitli sorumlulukları bulunan kamu kurumlarıdır. Bu sorumluluk çerçevesinde yerel yönetimlerin,
toplumun yapısını, temel ihtiyaçlarını ve önceliklerini
tanımaları, en kısa sürede ve istenen düzeyde bunlara
cevap vermeleri, etkin yönetimin bir gereği olmaktadır.

Sedat ERGENÇ
İç Denetçi
SHÇEK Genel Müdürlüğü
Hakan AYDIN
Müfettiş
SHÇEK Genel Müdürlüğü
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Suç, insanın ruhundaki kötülükten, kalıtımsal ve bedensel özelliklerinden, toplumsal sebeplerden kaynaklanır. Suçluluk, kişiyi toplum halinde yaşayan öteki
bireylerin karşısına çıkaran bir çatışmanın ürünüdür.
Araştırmalara göre suça sürüklenen çocukların önemli bir bölümü yaşamlarının ilk yıllarını aile içi ilişkiler
düzeyinde yaşanan kötü toplumsallaşma süreci içinde
ve sosyal, ekonomik ve kentsel yapıdaki mimari dü-
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zensizliğin hakim olduğu çevresel şartlarda geçirmişlerdir (Saran, 1990: 131-134).
Bu kapsamda ele alınan çalışmada, öncelikle
Türkiye’de çocuk suçluluğuna yol açan sebepler incelenmiş, çocuk suçluluğu konusunda yerel yönetimlerin görevlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelere yer verilmiş, çocukların işledikleri suçların
değerlendirilmesi terör, iç göç ve eğitim paralelinde
ortaya konularak yerel yönetimlere sosyal hizmetler
alanında verilen görevlere değinilmiştir.
1. ÇOCUK SUÇLULUĞUNA İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER
Dünya genelinde artmakta olan çocuk suçluluğuna
karşı devletler (merkezi ve yerel yönetimler olarak)
farklı önlemler almaktadırlar. Çocukların suç işlemesine sebep olacak nedenlerin ortadan kaldırılmasına
yönelik bu çalışmaların başarısı ilk başta sorunların
tespitine, alternatif çözüm yollarının bulunmasına,
en makul ve uygulanabilir çözümün uygulanmasına
bağlıdır. Bu ise yönetim anlayışlarında bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olacaktır (Ünlü,
2009).

melerde çocuğun yaşadığı çevreye en yakın birimler
olan yerel yönetimlere konu ile ilgili olarak görevler
verilmiş ve yerel yönetimler sosyal politikaların yerine getirilmesinde aktif olarak rol almışlardır.
Nitekim Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri),
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 29 Kasım
1985’te kabul edilen Pekin- Beijing Kuralları (Birleşmiş
Milletler Çocuk Ceza Adalet Sisteminin Uygulanması
Hakkındaki Asgari Standart Kurallar), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde
kabul edilen Havana Kuralları (Özgürlüğünden Yoksun
Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş
Milletler Kuralları) gibi uluslararası düzenlemelerde
suça sürüklenen çocuklara ilişkin suçun ortaya çıkmasını önleyici, çocuğun sağlıklı ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlayıcı, özel bir yargılama ön gören yapı genel
hatları ile ortaya konularak bu doğrultuda yerel yönetim kuruluşlarının önemine vurgu yapılmaktadır.

Günümüzde yerel yönetimler sınırları içinde yaşayan
birey, grup (aile) ve toplulukların üç farklı kaynaktan
gelen ve müdahale edilmedikçe derinleşen sosyal sorunlarıyla yakından ilgilenmek durumundadır. Temelde toplumsal, ekonomik ve yönetsel sistemin işleyişinden kaynaklanan, özellikle büyük kentlerde erken
müdahaleyi gerektirecek ölçüde derinleşen yoksulluk, işsizlik, dilencilik, madde bağımlılığı, sokak çocukları, çocuk suçluluğu v.b. sorunlardır ki, bu sorunların
çözümünde merkezi yönetimlerle birlikte yerel yönetimlerin de vazgeçilmez bir rolü bulunmaktadır.

“Çocuk suçluluğu veya sokak çocukları
gibi sorunlar yerel yönetimlerin hizmet
alanını oluşturan şehir merkezlerinde
ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun olumsuz
etkileri de yine ağırlıklı olarak şehir
merkezlerinde görülmektedir. Dolayısıyla
soruna yönelik önleyici müdahaleler
hususunda merkezi yönetimden
kaynaklanan bürokratik engellerin önüne
geçilmesi, yerinde ve en yakın birimlerce
önleyici yönde müdahale edilmesi çözüm
konusunda etkinliği arttıracaktır”

Çocuk suçluluğu veya sokak çocukları gibi sorunlar
yerel yönetimlerin hizmet alanını oluşturan şehir
merkezlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun olumsuz etkileri de yine ağırlıklı olarak şehir merkezlerinde görülmektedir. Dolayısıyla soruna yönelik önleyici
müdahaleler hususunda merkezi yönetimden kaynaklanan bürokratik engellerin önüne geçilmesi, yerinde ve en yakın birimlerce önleyici yönde müdahale
edilmesi çözüm konusunda etkinliği arttıracaktır. Bu
sebeple ulusal ve uluslararası alanda yapılan düzenle-

Bununla birlikte yürürlüğe giren ulusal düzenlemeler
ile Türkiye’de, hapis cezasına seçenek olarak para cezası dışında seçenekler öngören 5237 sayılı TCK (Türk
Ceza Kanunu), adli kontrol tedbirlerini öngören 5271
sayılı CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu), çocuklar için
denetimli serbestlik hükümlerini öngören 5395 sayılı
ÇKK (Çocuk Koruma Kanunu) ve şartla tahliye sonrası
hizmetleri düzenleyen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun gereklerinin
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yerine getirilmesi için Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezleri ile suçtan mağdur olan kişilerin korunması
amacıyla Koruma Kurulları oluşturulmuştur. Koruma
kuruluna belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı da katılmaktadır. Nitekim Türkiye, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ikincil mevzuatında çocuk kavramını yaşa bağlı
olarak belirleyerek uluslararası hukuka uygun bir düzenleme getirmiş, böylelikle bu alanda çok önemli
bir aşama kaydedilmiş, çocukların korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğu gerçeği realize edilerek
çocuk haklarının korunmasında ileri bir uygulama
başlatılmıştır.
2. ÇOCUKLARIN İŞLEDİKLERİ SUÇLAR VE YEREL
YÖNETİMLER
Çocuk suçluluğunun nedenleri üzerine yapılan araştırmalar, çocukların suç işlemesine neden olan pek
çok unsurun olabileceğini göstermektedir. Bu unsurlar aile, okul, toplum ve kişinin bireysel özellikleri
olarak sınıflandırılabilir (Kepenekçi ve Özcan, 2002).
Genellemek istendiğinde ise çocuk suçluluğunun
nedenlerini bireysel ve çevresel nedenler olarak ikiye ayırmak mümkündür (Temel ve Aksoy, 2005: 78).
Ancak bu unsurların tek başına suç işlemede etkili
olabileceğini söylemek mümkün olmadığından, başta
çevresel şartlar olmak üzere, ekonomik veya kültürel
etkenlerin zorlamasıyla da çocuk suça itilebilmektedir. Bu durumda Türkiye açısından bölgesel farklılıkların, sosyo-ekonomik veya kültürel nedenlerin, göç ve
terör gibi olguların etkisi görülebilmektedir.
Genel olarak bakıldığında Türkiye’de suça sürüklenen
çocuklar bakımından karşılaşılan en yoğun suç türü
mala karşı suçlar olup bunlar arasında da hırsızlık
suçları ön plana çıkmaktadır. Çocukların içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevrenin yaklaşımları ile
ekonomik yoksunlukları onları suça sürüklemektedir.
Tüketim toplumunun yarattığı özendirmeler karşısında korumasız ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan
çocuk bu yönlendirmeler sonucunda oluşturduğu
ihtiyaçlarını gidermek için suça başvurabilmektedir
(Aydın, 2008: 18).
Bundan sonra kasten yaralama suçları çocuk suçluluğunda ikinci sırayı almaktadır. Türkiye’de var olan şiddet kültürü çocuklarımızı da içine almaktadır. Evde,
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okulda, sokakta, işyerinde, medyada şiddeti gören,
şiddete maruz kalan çocuk şiddeti öğrenmekte ve bir
süre sonra maruz kaldığı şiddetin uygulayıcısı durumuna gelebilmektedir. Yağma, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs ile cinsel istismar suçları gibi ağır
cezalık suçlar çocuklar bakımından sayısal bir ağırlık
ifade etmese de bu suçların niteliksel ağırlığı nedeniyle dikkate alınması gereken suçlar olarak karşımıza
çıkmaktadır (Aydın, 2008:19). Nitekim Türkiye’de de
çocuklar tarafından işlenen suçların büyük bir kısmı,
örneğin adam öldürme, kız ve kadın kaçırma, hırsızlık,
gasp v.s. suçlar o bölgelerdeki toplumsal değerlerin
ve ekonomik koşulların etkisi altında işlenen suçlardır.
Bununla birlikte özellikle son dönemde Türkiye’de
yeni bir suça sürüklenen çocuk tipi ortaya çıkmıştır.
18 yaş altında, büyük çoğunlukla psikolojik bozuklukları olan, eğitimsiz, amaçsız v.s. gibi belirgin özellikleri
olan çocuklarımız ülke gündemini sarsan cinayetlerin faili durumundadır. Üzeyir Garih, Rahip Santora,
Hrant Dink cinayetleri gibi suçların çocuklara işletilmesi organize suçlara örnek olarak verilebilir. Mala
karşı işlenen suçlarda oluşan organize yapılanmalar
da (kap-kaç çeteleri v.s.) net olarak görülmektedir.
Özellikle son yıllarda Türkiye’nin belirli bölgelerinde
ve büyük kentlerde meydana gelen yasa dışı gösteri
ve yürüyüşlerde çocukların ön planda kullanılması,
toplumsal eylemlerde çocukların öne çıkarılması da
çocuklara yönelik yeni bir uygulama olarak karşımıza
çıkmaktadır.
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu
71.517.100 kişidir. Nüfusun yarısı 28,5 yaşından küçüktür (http://www.tuik.gov.tr). Ceza infaz kurumlarında bulanan çocuklara ilişkin istatistiklerde hükümlü/hükümözlü çocukların eğitim durumlarına bakıldığında birçoğunun okuma-yazma bilmeyen, okur-yazar
olup bir okul bitirmeyen ya da ilköğretim mezunu oldukları görülmektedir (www.cte.adalet.gov.tr).
Öte yandan Türkiye’nin yaşadığı ekonomik değişim ve
terör sorunu yoğun iç göç hareketlerini de beraberinde getirmiştir. Daha iyi bir yaşam kurmak umuduyla
büyük kentlere göç eden aileler büyük bir travma ile
karşılaşmıştır. Bu ailelerin çocukları geldikleri kırsal
kesimin çoğu dine ve geleneğe dayalı değerler sistemini terk etmekle birlikte, geldikleri kentin içerdiği
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kentsel değerler sistemini ya tanımamakta ya da benimsememektedirler. Yaşadığımız ekonomik değişim
ve terör sorunu yoğun iç göç hareketlerine neden olmakta, kentlere göç eden aileler yeni bir hayat kurma
çabası içine girmekte ve yaşanan bu süreç çocukların
ihmal edilmesine sebep olabilmektedir.
Türk Ceza Kanunu’nda yapılan son değişiklikler ile ilgili olarak yasa TBMM’de görüşüldüğü günlerde basın ve yayın organlarında sürekli olarak kap-kaç, gasp,
hırsızlık, okul çeteleri, okuldaki şiddet olayları v.s. haberleri gündeme gelmiş/getirilmiş, böylelikle bir kamuoyu oluşturulmuş ve TCK’nın 31. maddesinde yer
alan cezalar da bu doğrultuda düzenlenmiştir. Ancak
konu gündemden düştüğünde yapılan araştırma raporları dahil birçok çalışma havada kalmıştır.
Ancak ülkemizin nüfusunun yüzde kırkından fazlası 18 yaşın altındadır yani çocuktur. Bu büyük nüfus
miktarının önemli bir kısmı ise 12 yaşın altındadır.
Yine önemli bir kısım nüfus örgün öğretim kapsamında okula gitmektedir. Tüm bunlara bakıldığında ülkemizde suç işleyen ve risk altında bulunan çocukların
sayısının sanıldığından düşük olduğu görülecektir. Zaman içerisinde yapılan çalışmalar ile bu sayı giderek
düşme eğilimindedir(Aydın, 2008: 17-19).
2.1. Yerel Yönetimleri Düzenleyen Kanunlarla Belediyelere Verilen Görevler
Yerel yönetimlere ilişkin temel yasalar, 2004 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmiştir. İlk düzenleme
10.07.2004’te 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile başlamış; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
22.02.2005 tarihinde kabul edilmiş, 5393 sayılı Belediye Kanunu da 03.07.2005 tarihinde değiştirilerek
belediyelere ve il özel idarelerine sosyal hizmetlere
ilişkin önemli görevler ve yükümlülükler getirilmiştir
(Aydın, 2009).
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu incelendiğinde yerel yönetimlere; gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri
yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler
kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri,
kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği

76

yapmak, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak ayrıca dar gelirli kişilere sosyal hizmet ve
yardımlar yapmak, sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik
ve kültür hizmetleriyle çocuklara, yönelik hizmetlerin yapılmasına yönelik programlar uygulamak, şehrin mimarisini engelli bireylerin yaşamasına uygun
şekilde düzenlemek hususunda görevler verildiği
görülmektedir.(5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nun 7.,18.,24. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13., 14.,15., 38., 60., 69., 75., 76., 77.,
maddeleri ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun
6., 16., 30., 43., 65., maddeleri).
Çocuk koruma sisteminde belediyelerin rolü, risk altındaki çocukların tespiti ve bu riskin bertaraf edilmesi için danışmanlık, koruma, bakım ve barınma
hizmetlerini tüm nüfusa dengeli dağılacak biçimde
organize etmektir. Bu bakımdan yerel yönetimler
çocuk koruma sisteminin asli unsurlarıdır (T.C. İzmir
Valiliği Koordinasyon El Kitabı, 2008: 50). Yapılan son
düzenlemeler ile de yerel yönetimler eğer çocuk bir
şekilde suç işlemiş ise onun “suçluluğu yaşam biçimi
haline getirmesini” önlemede etkin bir rol almak durumunda kalmışlardır.
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda tedbir kararı
gerektiren “özel korunmaya ihtiyacı olan çocuk” ve
“suça sürüklenen çocuk “ olarak iki ayrı tanım mevcuttur. Kanun çerçevesinde gerek özel korunmaya
ihtiyacı olan çocuklar gerekse suça sürüklenen çocuklardan ceza evine girmeyenler hakkında bakım ve danışmanlık tedbirinin uygulanmasında yerel yönetimlere sorumluluk verilmesi hususu düzenlenmiştir. Dolayısıyla yerel yönetimler tarafından yerine getirilecek
sorumluluklar suçun ortaya çıkmasına neden olan
koşulların oluşumunu önleyici çalışmaları kapsadığı
gibi, Çocuk Koruma Kanunu’nun 5 inci maddesinin (a)
ve (e) bentlerinde yazılı ve suça sürüklenen veya suç
mağduru çocuklara yönelik danışmanlık, bakım ve
barınma gibi koruyucu ve destekleyici tedbirleri uygulamayı, ayrıca 6 ıncı maddesinde belirtildiği şekliyle korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirim yükümlülüğünü
de kapsamaktadır.
Bu kanunlar, yerel yönetim kuruluşlarına çocukların
yaşam şartlarını yakından takip etme, yetersiz bakım
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ve koruma alında bulunan çocukların davranışsal,
duygusal ve sosyal sorunlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri alma veya ilgili kurumlara bildirme ve çocuk/gençlik koruma merkezleri gibi çocukların sağlıklı
gelişimine katkı sağlamaya yönelik kurumsal yapıları
oluşturma sorumluluğunu yüklemektedir. Bu sebeple
başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere günümüzde birçok yerel yönetim birimi bünyesinde, çocuklara, gençlere, ailelere, kadınlara, yaşlılara, engellilere
yönelik hizmet merkezleri geliştirilmiş ve buralarda
gerek AB Hibeleri kapsamında finanse edilen gerekse ülke ölçeğinde hazırlanan önleyici/geliştirici sosyal
projeler hayata geçirilmektedir. Ayrıca yerel yönetim
birimleri, ortak bir çatıda toplanan çocuk eğitim ve
eğlence merkezleri, aile danışma merkezleri, gençlik merkezleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, iş
edindirme merkezleri, sosyal konut projeleri v.b. sanatsal, sportif, kültürel etkinliklere yönelik birimleri
imkânları ölçüsünde oluşturmaktadırlar.

“Son dönemde Türkiye’de yeni bir suça
sürüklenen çocuk tipi ortaya çıkmıştır. 18
yaş altında, büyük çoğunlukla psikolojik
bozuklukları olan, eğitimsiz, amaçsız v.s.
gibi belirgin özellikleri olan çocuklarımız
ülke gündemini sarsan cinayetlerin
faili durumundadır. Üzeyir Garih,
Rahip Santora, Hrant Dink cinayetleri
gibi suçların çocuklara işletilmesi
organize suçlara örnek olarak verilebilir.
Özellikle son yıllarda Türkiye’nin belirli
bölgelerinde ve büyük kentlerde
meydana gelen yasa dışı gösteri ve
yürüyüşlerde çocukların ön planda
kullanılması, toplumsal eylemlerde
çocukların öne çıkarılması da çocuklara
yönelik yeni bir uygulama olarak
karşımıza çıkmaktadır”
Günümüzde bu kadar önemli olan ve giderek daha da
önemi artan çocuk suçluluğu konusunda yerel yönetimler, sorunları çözmede gerekli yetkinliğe ve etkinli-
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ğe sahipler midir? Bu soruya bugün maalesef olumlu
bir cevap vermek olanaklı değildir. Çünkü mevcut haliyle yerel yönetimler çocuk suçluluğunu önlemede,
riskli çocuklara yönelik veri toplama ve tespit çalışmaları ile ilgili olarak sorunun çözümlenmesi için
yeterli katkıyı sağlamaktan uzaktırlar ki bu durum
yerel yönetimlerin idari, mali ve yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya gibi Büyükşehir
Belediyeleri’nde dar bir alanı kapsayan ancak model
teşkil edebilecek başarılı çalışmalar da yapılmaktadır.
SONUÇ
Çocukların korunması görevi Türkiye’de, gerek uluslararası sözleşmelerle, gerekse Anayasa ve kanunlarla devlete verilmiştir. Çocuğun yetiştirilmesinde
önemli bir yeri olan ailenin, kamu düzenini bozucu,
ekonomik ve fizyolojik tehlikelere karşı korunmasına
yasalarca özen gösterildiği gibi, çocuğun ailesine karşı
korunması da Devlete görev olarak yüklenmiştir. Bu
anlamda çocuk haklarının korunması ve çocuk suçluluğunun önlenmesine yönelik yapılan hukuki düzenlemeler başlıca önlemler arasında sayılabilir.
Ancak çocukların korunmasına ilişkin yapılan hukuki
düzenlemelerin tek başına sorunun çözümünde etkin
olması mümkün olmadığından çeşitli kamu kurumları tarafından da koruyucu ve önleyici tedbirler alma
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple yapılan son
yasal düzenlemeler de belediye ve il özel idarelerine
sosyal hizmet boyutunda zorunlu fakat müeyyidesi
olmayan görevler vermektedir.
Bu görevler bir yandan toplumun geniş kesimlerine
ulaşma imkanını artırmakta iken diğer yandan da koordinasyonsuzluk nedeniyle kaynakların etkin kullanılamaması ve kalıcı çözümler üretilememesi riskini
beraberinde getirmektedir (Ergenç, 2009).
Çocuk suçluluğunu önleme politikalarının oluşturulmasında kentlerdeki suç sorununun nedenlerinin ve
boyutunun çok iyi tespit edilmesi gerektiğinden bu
noktada hangi kurumların ne gibi katkıları olacağı hususu ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir. Bu bağlamda
yerel yönetimler ortaya çıkan risk gruplarına uygun
acil, orta ve uzun vadeli programlar geliştirmelidirler. Çünkü alt yapı, eğitim ve sosyal ve fiziki koşulla-
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rın yetersiz olduğu bir yerleşim alanında yetişen çocuklar gelecek için olası bir risktir. Bu anlamda yerel
yönetimlerin suç riskinin önceden değerlendirilmesi,
gerekli tedbirlerin alınması ve suç önleme politikalarının geliştirilmesi konusunda daha aktif rol almaları
gerekmektedir.
Bu noktada akla gelen ilk şey: Bir il veya yerleşim
bölgesindeki sorunun bir başka il veya bölge ile aynı
özellikleri taşımasının mümkün olmadığı durumda
merkezi yönetimler tarafından ne gibi önleyici politikaların geliştirileceğidir. Çünkü suç olgusu yalnızca
bireysel sebeplerden kaynaklanmamakta çevresel etmenler ile birlikte kültürel yapıdan da (töre cinayetleri
gibi) doğrudan etkilenmektedir. Bu sebeple her yerleşim alanının kendi koşulları dikkate alınmak suretiyle
suç önleme politikaları geliştirilmesi daha doğru bir
yaklaşım olacaktır. Bu noktada da yerel yönetimlerin
önemi bir kez daha ortaya çıkacak “yerel sorunlara
yerel ölçekte önleyici çözümler” üretilecektir.
Yerel yönetimler; suçların işlenmesine neden olan
unsurların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması,
suçların işlenmesini zorlaştırmak ve potansiyel suçluları caydırmak amacıyla imar planları ve fiziki düzenlemelerin yapılması, vatandaşların suç korkusunun
giderilmesi, vatandaşların suç önleme konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, suç mağdurlarına
yardım ve destek hizmetlerinin sunulması, eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve iş imkânlarına
sahip olması, sokakta yaşayan, madde bağımlısı olan
veya sokakta çalışan çocuklar ile yüksek risk grubunda bulunan mahallelerdeki çocuklara yönelik ortak
sosyal destek projelerinin geliştirilmesi, bu çocukların ailelerine yönelik “suçu geçim kaynağı” olmaktan
çıkaracak veya suç çetelerinin eline düşmesini önleyecek özel pilot projelerin hayata geçirilmesi hususlarında çaba göstermelidirler.
Uygulamadaki tüm zorluklara ve eksikliklere rağmen,
yerel yönetimler tarafından erken aşamalarda uygulanacak olan önleyici tedbirlerin suçun önlenmesinde
etkin bir katkı sağlayacağı konusunda ortak bir kanı
olduğu ve sivil toplum-yerel yönetimler-merkezi yönetim birimleri arasında karşılıklı etkileşime ve desteğe dayalı bir anlayışın yerleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir.
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GİRİŞ
Genel Bilgi
New York City Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı (DYCD) New York City genelinde toplum merkezli
organizasyonlardan oluşan geniş bir ağ ile yapılan
sözleşmeler yoluyla gençlik ve toplum hizmetlerini
desteklemektedir. DYCD düzenli etkinlikler (eğlenme,
dinlenme), atletizm, özel ders ve yardımcı eğitim, liderlik gelişimi, suçluluk önleme, kültürel zenginleşme, rehberlik, ergen sağlığı, zararlı maddelerin önlenmesi ile kaçak ve evsiz programlarını içerecek şekilde
çeşitli gençlik aktivitelerini desteklemektedir. İlave
olarak DYCD, New York’un düşük gelirli mukimlerinin
kendi kendine yeterli olmalarına yardımcı olan Federal Toplum Eylem Programı yoluyla hizmet sağlamaktadır. DYDC bu program vasıtasıyla, eğitim, iş bulma
hizmeti, erişkin okuryazarlığı ve temel eğitim programları sağlamaktadır. DYDC ayrıca Birleşik Devletler
vatandaşı olmak isteyen yasal göçmenlere hizmet
sağlamaktadır.
DYCD’nin 2001 mali yılı Uygulama Bütçesi (Executive Budget) Personel Hizmetleri (PH) için 14,943,511
USD ve Personel Hizmetleri Dışındakiler (PHD) için
95,695,381 USD olmuştur. PHD tutarının, 11,040,700
USD’lık kısmı küçük tutarlı alımlara1 harcanmış olup
bu tutarın 961,231 USD’lık kısmını 437 satın alma siparişi, toplam 10,079,469 USD’lık kısmını 947 küçük
satın alma sözleşmesi oluşturmuştur. İlave olarak,
DYCD toplam 2,388,330 USD tutarlı 28 müteferrik
harcama belgesi (voucher) düzenlemiştir.
DYCD bünyesinde tedarik sürecine üç bölüm dahil olmaktadır: Tedarik Kontrat Bölümü hizmet siparişleri

Ayfer AKSU
İç Denetçi
Vakıflar Genel Müdürlüğü
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1 Tedarik Politika Kurulu Kuralları küçük tedarikleri 25,000 USD ve altında kalan mal ve hizmet alımları, 50,000 USD ve altı yapı işleri ve
100,000 USD ve altı bilgisayar bağlantılı mal ve hizmet alımları şeklinde tanımlamaktadır.
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ve ihaleye davet işleriyle uğraşmakta, İdari Hizmetler
Bölümü bu görevleri mallarla ilgili olarak yürütmekte
ve Finansal Yönetim bölümü her iki satın alma türüne
ilişkin harcama belgeleri ve ödemelerle ilgilenmektedir.
DYCD İl Meclis Üyelerinin ve İlçe Başkanlarının talebi
üzerine seçilen kar amacı gütmeyen organizasyonlarla kontrat yapmakla sorumlu kurumlardan birisidir. Bu gibi kontratlar seçilmiş yöneticiler tarafından
serbest fonlar olarak bilinen özel bütçe ödeneklerinden karşılanmakta olup rekabetçi ihale şartlarına tabi
değildir.2
New York City Tedarik Politika Kurulu (PPB) Kuralları
ve spesifik Kontrolörler Direktifleri ödenek kullanan
dairelerin tedarik prosedürlerini düzenlemektedir.
PPB Kurallarının § 3-08 bölümü küçük satın almalara;
Kontrolörler Direktifinin #6, #24, ve #25 bölümleri sırasıyla, müteferrik daire harcamaları, satın almalarla
ilgili iç kontroller ve müteferrik harcama belgelerinin
kullanımına ilişkindir. DYCD ayrıca kendisi de New
York’un (uygulanabilir olan) düzenlemelerine tabi küçük tutarlı tedarik prosedürlerine sahiptir.
Amaç
Denetimimizin amacı DYCD’nin küçük tutarlı tedarik
operasyonlarının PPB Kuralları ve uygulanabilir Kontrolörler Direktiflerine uygun olup olmadığını tespit
etmek olmuştur.
Kapsam ve Metodoloji
Denetim 1 Temmuz 2000-30 Haziran 2001 dönemini
kapsamaktadır. DYCD’nin PPB Kuralları ve Kontrolörler Direktiflerine uyup uymadığını tespit etmek için
uygulanabilir kuralları (hükümleri) temin ettik ve
gözden geçirdik. DYCD’nin küçük tutarlı tedarik operasyonlarını kavramak için tedarik ve harcamaların
belgelendirilmesi sürecinden sorumlu elemanlarla
görüştük.

belgelerini denetledik. (İhale yükümlülüklerinden
kurtulmak için) bölünmüş alışlara ilişkin kanıtların
bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla, satın alma talimatları için 61 rastsal örnek ile harcama
belgelerinden 15 yargısal örnek kullandık. Satın alma
sipariş örneklerinin toplam değeri 284,844 USD olmuştur. 2001 mali yılında DYCD tarafından düzenlenen toplam tutarı 2,388,330 USD olan 28 müteferrik
harcama belgesinin tamamını ve örneklemede alınan
74 adet küçük satın alım sözleşmesini gözden geçirdik. Bu sözleşmelerin 70 tanesi serbest fon sözleşmeleri olduğu için rekabetçi seçim gerekliliklerine tabi
değildir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Satın alım belgelerinin uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı, uygun bir şekilde onaylanıp
onaylanmadığını,
Belirgin “bölünmüş satın alım” örneklerinin olup
olmadığını,
Gerektiği zaman ihale daveti yapılıp yapılmadığını,
Gerekli tüm dokümanlarda yetkili imzalarının bulunup bulunmadığını,
Satın alım dokümanlarının yeterli özellikleri taşıyıp taşımadığını,
Evvelce gerçekleştirilmiş olan satın alımların Şartnameler çerçevesinde yapılıp yapılmadığını,
Müteferrik harcama belgelerinin doğru kullanılıp
kullanılmadığını,
Doğru mal/ürün kodlarının kullanılıp kullanılmadığını

tespit etmek amacıyla, kontratlar, satın alım siparişleri, satın alım talepleri, sipariş özellikleri, ihale davetleri ve harcama belgesi ödemeleri dâhil olmak üzere
her bir işlemin destekleyici dokümantasyonunu inceledik.
Denetimimiz Genel Kabul Görmüş Hükümet Denetim
Standartları (GAGAS) uyarınca gerçekleştirilmiş olup
gerekli olduğu değerlendirilen kayıt testleri ve diğer
denetim prosedürlerini içermektedir. Bu denetim
New York City Kontrolörlerinin denetim sorumluluklarının yer aldığı New York City Tüzüğü Kısım 5, § 93’
e uygun olarak ifa edilmiştir.

25,000 USD ve altında kalan sözleşmeleri, küçük tutarlı satın alma siparişlerini ve müteferrik harcama

Daire Cevabı

2 Küçük satın alım kontratlarının yaklaşık % 94 ü serbest fon kontratları idi.

Bu raporda yer alan hususlar denetim sırasında ve
denetimin kapanışında DYCD görevlileriyle müzakere
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edilmiştir. Ön taslak rapor DYCD görevlilerine gönderilmiş ve 17 Nisan 2002 tarihinde gerçekleştirilen
kapanış toplantısında tartışılmıştır. 22 Nisan 2002
tarihinde taslak rapor DYCD görevlilerine sunulmuş
ve yorumları talep edilmiştir. 6 Mayıs 2002 tarihinde
DYCD’den yazılı cevaplar alınmıştır. Bu cevaplar kısmen aşağıda belirtilmektedir:

Kontrolörler Direktiflerine ya da DYCD’nin kendi prosedürlerine uymadığını tespit ettik. Bunlar aşağıda
tartışılmaktadır.

“Küçük tedarik süreçlerimizde muhtemel ilerlemeleri
belirlemek için bizimle birlikte çalışmanızdan dolayı
teşekkür ederiz. Genel olarak, denetim bulgularına
kesinlikle katılıyoruz……”

Gözden geçirdiğimiz satın alım talimatlarıyla doğrudan ilgili 76 ödeme dosyasını gözden geçirdik. 76 dosyanın dördünde (%5) imzalı kabul raporu veya mal
veya hizmetlerin alındığını teyit eden başka herhangi
bir kanıt bulunmamaktadır. Kabul (ya da inceleme)
raporunda alındı tarihi, alınan mal veya hizmetin miktarı konusunda açıklama, mal ve hizmeti kabul eden
personelin kimlik bilgileri bulunur. Böylece mal veya
hizmetin daire çalışanı tarafından teslim alındığı ve
rızaen kabul edildiği konusunda yazılı kanıt oluşturulmuş olmaktadır.

“Denetim süresi boyunca DYCD çalışanlarıyla sürekli
iletişimde olmaları nedeniyle DYCD olarak Kontrolörler Ofisine teşekkür ederiz. Bu müzakereler ilerleme
gösterilebilecek alanları fark etmemizi ve doğru eylem planlarını derhal uygulamamıza fırsat verdi.”
DYCD birden altıya kadar olan tavsiyeleri kabul etmektedir ve yedinci tavsiyeyi kabul edip etmediğini
belirtmemiştir. Bununla birlikte, görünen o ki bu son
tavsiyenin yapılmasına yol açan durumlar gelecekte
DYCD tarafından uygulanabilir olmayabilecektir.
DYCD’nin bu rapora cevabı hem rapor üzerinde kendi
yorumlarını ve hem de spesifik bulgularla ilgili ilave
dokümanları (ekleri) içermektedir. DYCD söz konusu
eklerin bu rapora eklenmesinin zorunlu olmadığı ve
sadece denetçilerin istifadesi için dâhil edildiği hususunda mutabıktır. Bu ekler dışında, DYCD’nin yorumları tam metin olarak bu rapora ek yapılmıştır.
BULGULAR VE TAVSİYELER
DYCD genel olarak aşağıdaki hususlarda PPB Kuralları
ve Kontrolörler Direktiflerine uyumludur:
•
•
•
•

Satın alım siparişleri yeterli spesifikasyonları taşımaktadır.
Bölünmüş satın alımlara ilişkin kanıt bulunmamaktadır.
Satın alım siparişleri (talimatları) gerekli imzaları
haizdir.
Örneklerin pek çoğunda, satın alımlar - uygulanabilir olduğunda-şartnameler çerçevesinde yapılmıştır.

Ancak bazı durumlarda DYCD’nin küçük tedarik operasyonlarının PPB kurallarının belirli hükümlerine ve
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Siparişlerinin talebe uygun olarak karşılandığına
ilişkin doğrulama yapılmadan önce satıcıya ödeme
yapılmıştır.

Kontrolörler Direktifi #24 inceleme veya kabul raporunun ödeme dosyasında olmasını ve yapılan ödemenin münhasıran bu mal ve hizmetler için yapıldığından
emin olmak için gözden geçirilmesini öngörmektedir.
Tavsiye
Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı;
1. Mal ve hizmetler için satıcılara ödeme yapmadan
önce mal ve hizmetlerin alındığına ilişkin kanıtların (örn: kabul ve inceleme raporları) sağlandığından emin olmalıdır. Bu dokümanlar Kontrolörler
Direktifi #24 gereğince ödeme dosyalarında muhafaza edilmelidir.
DYCD Cevabı:“DYCD mal ve hizmetlerin alındığına ilişkin teyide temel teşkil edebilen kabul raporlarının daima imzalı olması ve ödeme dosyalarında muhafaza
edilmesini teminen daha güçlü kontroller uyguladı.”
Satın alım siparişleri fatura alındıktan sonra hazırlanmıştır.
İki satın alım siparişi satıcılardan fatura alındıktan
sonra hazırlanmıştır. Satın alım siparişleri iki nedenle
daima mal ve hizmetlerin tesliminden ve satıcıya ödeme yapılmadan önce hazırlanmalıdır. Birincisi, satın
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alım siparişi, sipariş edilen ürünleri ve satış şartlarını
listeler. Eğer satın alım siparişi ürün kabul edildikten
sonra hazırlanırsa, satın alım siparişi düzenleme amacı bozguna uğratılmış olur. İkincisi ve daha önemlisi,
satın alım siparişi kurumların fonları bloke etmelerinin temel yoludur. Ödeme yapılmadan önce fonların
blokajı, kuruma harcamaları izleme ve iyi gereği gibi
yönetme fırsatı verir.
Blokaj fonksiyonuyla ilgili Direktif #25’ te “Hükümet
için Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri mal ve
hizmetlere ilişkin yapılmamış kontratlar ve diğer satın
alım sözleşmeleriyle ilgili taahhütlerin blokaj olarak
bütçelenen fonlar şeklinde muhasebe defterlerine
kaydedilmesi gerektiğini belirtmektedir….”
Tavsiye
Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı;
2. Ürünler satın alınmadan önce satın alım siparişlerini hazırlayıp neticelendirirken fonların uygun
bir şekilde bloke edildiğinden daima emin olmalıdır.
DYCD Cevabı: İki dosyada belirli mal/hizmetlerin neden satın alım siparişi hazırlanmadan kabul edildiğini
göstermek için DYCD cevaplarıyla birlikte dokümanlar sunmuştur. Birinci olayda mallar deneme amaçlı
olarak alınmıştır, diğerinde ise acil bir alım söz konusu
olmuştur. Raporda da ifade edildiği üzere, “Satın Alım
Siparişi 17993 ile ilgili olarak, Planlama, Araştırma ve
Program Geliştirme Departmanı, (PRPD)’nın düzenlediği Aile Gelişim Vekilliği programı mezuniyet töreninde mezuniyet sınıfının fotoğrafları çekiliyordu.
4/10/2000 tarihli mezuniyetten 13 gün sonra PRPD
17/10/2000 tarihinde satın alım için talepte bulundu.
PRPD’ye, satın alım talebinin kabul edildiği tarihte bir
daire protokolü olmadığı ve hizmetin ifasından önce
satım alım talebi sunmaları gerektiği talimatı verilmiştir……Satın alım Siparişi 22227 ile ilgili olarak, Departman son dakikada gerçekleştirilen tedarik için satıcıya bir ödeme işlemi yaptığından dolayı hatalıdır. ”
Denetçi Yorumu: DYCD’nin cevaba eklediği belgelere
dayanarak mal ve hizmet alındıktan sonra hazırlanan
satın alım siparişleriyle ilgili iki örneği bu rapordan
sildik. Ancak, diğer iki satın alım siparişi için, mal ve
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hizmetlerin tedarikinden önce satın alım siparişinin
düzenlenmiş olması gerektiği konusunda DYCD ile
mutabık olunmuştur.
Küçük Tedarik İhale Daveti Uygulamaları Bazen Uygulanabilir New York City Kuralları ve Düzenlemelere Uyumsuz Olmuştur.
Gözden geçirdiğimiz 76 küçük satın alım siparişlerinden 10 tanesi ihale eşiği olan 2,500 USD’nın üzerinde
olduğundan ihale yapılması gerekmektedir. 10 dosyanın beşinde sadece 4 ihaleye çıkılmıştır. Neden sadece 4 ihale gerçekleştirildiğini sorduğumuzda, DYCD
yetkilileri söz konusu dosyaların hepsinde 5’ten fazla
ihale yapıldığını ancak DYCD’nin sonuç alınamayan
ihaleleri tabloya kaydetmediğini söylemişlerdir.
Gözden geçirilen 74 küçük satın alım kontratından, 70
tanesi İl Meclis Üyelerinin ve İlçe Başkanlarının talebiyle fonlanan serbest kontratlardır. Kalan 4’ü normal
ihale şartlarına uygun olarak yapılmıştır. 4 dosyanın
her biri teklif alınan tedarikçilerin listesini ve ihaleyi kazanan tedarikçinin sunduğu teklifin kopyasını
içermektedir. Diğer iki olayda, dosyalar teklif sunan
her bir tedarikçiyi derecelendiren değerlendirmeler
içermemektedir ve dosyalarda kontrat yapılmayan
tedarikçilerden alınan tekliflerin kopyaları bulunmamaktadır.
PPB’nin § 3-08 Kuralları “Küçük satın alım limiti olarak
belirlenen 2,500 USD’nın üzerinde olan tedarikler için
en az 5 tedarikçinin rastsal olarak davet edilmesi…”
gerektiğini belirtmektedir.
Gerekenden daha az sayıda tedarikçinin davet edilmesi rekabeti azaltır ve daha yüksek maliyete neden
olabilir. Ayrıca, sözleşme dosyaları ihaleye davet edilen tüm tedarikçilerin isimleri, tüm ihaleler ve alınan
teklifler ve seçilen tedarikçinin nasıl belirlendiğini
gösteren skor tablolarını içerecek şekilde ihale kurallarına uyum belgelerini kapsamalıdır.
Tavsiye
Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı;
4. Alışların toplamda 2,500 USD ve fazla olduğu du-
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rumlarda ihalelere daima 5 tedarikçi davet edilmesini sağlamalı ve ihaleleri daima belgelemelidir.

Bazı ödemesi yapılan faturalara “ödendi” işareti konulmamıştır.

DYCD Cevabı: DYCD gelecekte 5 teklifin hepsinin dosyalarda muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla yeni
prosedürler oluşturmuştur. Normal ihale şartlarına
tabi olarak yapılan 4 Sözleşme PPB kurallarının şart
koştuğu gerekli belgelendirmeyi içermemektedir.
2002 mali yılında, DYCD, Dairenin PPB kurallarının
belgelendirmeyle ilgili şartlarına bağlı kalmasını sağlayacak yeni küçük alım prosedürü oluşturmuştur.”

DYCD bazen ödeme yapıldığında faturalara “ödendi”
kaşesi vurmamıştır. 76 satın alım siparişi (ilgili 258 faturasıyla birlikte) incelenmiş olup 6 satın alım siparişi
kapsamında toplam 21 faturada “ödendi” kaşesi kullanılmadığı tespit edilmiştir. Örneğin, İdari Sekreter
hizmetleri ile ilgili bir satın alım sipariş dosyası, toplam 24,999 USD tutarlı 37 fatura içermektedir. Ancak
sadece 25 faturada “ödendi” kaşesi bulunmaktadır.

Bazen satın alım talebi hazırlanmamaktadır.
DYCD bazı durumlarda mal ve hizmet ihtiyacını belirlemek için Kontrolörler Direktifi #24 te tavsiye edildiği şekilde satın alım talep formu hazırlamamaktadır.
Örneğimizde 76 satın alım dosyasından 6’sı satın alım
talebi içermemekte, talep içeren 2 tanesi gerekli imzaları içermemektedir.
Kontrolörler Direktifi #24 satın alım sürecinin, ürünün
fiyatına veya dış tedarikçilerden mi yoksa New York
City’nin diğer bir kuruluşundan mı karşılanacağına
bakmaksızın, iç taleple başlatılacağını belirtmektedir.
Yazılı satın alım talepleri talebin spesifikasyonları ve
kaynağı hakkında kalıcı kayıt sağlamakta ve tüm mal
ve hizmet alımlarının onaylanmasına ilişkin yetkili daire personeli temin etmektedir.
Tavsiye
Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı;
3. Tüm tedariklerde uygun şekilde düzenlenmiş satın alım talep formu kullanılmasını sağlamalıdır.
DYCD Cevabı: DYCD cevabına, personeline gönderdiği
sirkülerin fotokopisini eklemiştir. Sirkülerde “ Küçük
(2500 USD’nın altında) stoklanmayan ürün alışlarıyla
ilgili DYCD prosedürünü herkese hatırlatmak isterim.
Satın alım sipariş talep formları eksiksiz doldurulmalı,
icra kurulu üyeleri tarafından imzalanarak tarafıma
gönderilmelidir. Hiçbir durumda kimse sağlayıcıya
tedarik veya herhangi bir satın alım taahhüdünde bulunmamalıdır.” denilmektedir.
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Kontrolörler Direktifi #24’üncü kısım § 9.5 (e) bölümünde “ harcamaya ilişkin tüm belgelere ödendi işareti konulmalıdır.” denilmektedir. Her ne kadar mükerrer ödeme yapıldığına ilişkin herhangi bir örnek
bulunmamışsa da faturalara ödendi işareti konulmaması mükerrer ödeme yapılması sonucunu doğurabilir.
Tavsiye
Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı;
5. Mükerrer ödeme yapılmasından kaçınılması amacıyla çalışanların tüm faturalara “ödendi” işareti
koymalarını sağlamalıdır.
DYCD Cevabı: Finansal Yönetim, çalışanlara fatura
ödemelerinin hazırlanması ve denetçilerce onaylamasında Kontrolörler direktifi #24 Bölüm 9.5’e sıkı
sıkıya bağlı kalınması ve faturaların tamamına ödendi
işareti konulmasını hatırlatmıştır.
Yanlış ürün kodları.
DYCD incelediğimiz 76 satın alımın 15 tanesi (%20) için
yanlış ürün kodları kullanmıştır. En sık hatalar alışlara
uygulanan daha spesifik bir kod mevcut olduğu halde genel kategori kodlarının kullanılması, ekipmanlar
için sarf malzemelerine ait kodların, sarf malzemeleri için ekipmanlara ait kodların kullanılması şeklinde
gerçekleşmiştir. Örneğin, üç olayda DYCD eğitim ve
sınav ücretleriyle ilgili satın alım siparişlerinde 600
kodunu kullanmıştır. Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler için kullanılan genel koddur. DYCD
kod eğitim hizmetleri için 685 kodunu kullanmalıdır.
Bir başka olayda 20 lazer-jet kartuşu alınması için 332
kodu kullanılmıştır. Kod 332 veri işleme ekipmanları
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içindir; veri işleme tedarikleri için 199 kodunun kullanılması gerekmekteydi.
Kontrolörler Direktifi #24 § 8.4 (b) (9) bölümünde
uygun olan bütçe kaleminin kullanılmasını teminen
kontrol görevlisinin her bir satın alma için kullanılan
muhasebe ve bütçe kodlarını incelemesi gerektiği
belirtilmektedir. Doğru ürün kodlarının kullanılması
mali yıl içinde kurumun harcamalarını kategorik olarak izlemesine ve yılsonu itibarıyla harcama türlerini
belirten raporlar üretmesine fırsat tanır. Yanlış ürün
kodları yönetimin gelecek bütçeleri planlama kabiliyetini zayıflatır.

20432

FDC eğitim
ücretleri

15,400 $ 600

685

Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler içindir. Kod
685 eğitim hizmetleri içindir.

20436

FDC eğitim ve
sınav ücretleri

7,700 $

600

685

Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler içindir. Kod
685 eğitim hizmetleri içindir.

21027

Literatür dosyası,
560 $
2 kulaklık

100

300

21783

Posterler

690 $

600

615

Toplam

15

58,345 $

Kod 100 sarf malzemeleri içindir.
Kod 300 ekipmanlar içindir.
Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler içindir. Kod
615 basım hizmetleri içindir.

Bu şekilde yaygın olarak yanlış ürün kodları kullanılması DYCD’nin yıl içinde harcamaları kategorik olarak izlemesini engeller ve yılsonu raporlarını çarpıtır.
Buna ilave olarak, yanlış ürün kodları kullanılması yönetimin gelecek dönem bütçelerini planlama kabiliyetini zayıflatır.

Tablo I, yanlış ürün kodu kullanılan 15 satın alım siparişini listelemektedir.

Tavsiye

TABLO I (Yanlış Ürün Kodları)

Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı;

Ürün
Sipariş

Cins

Miktar

DYCD Doğru
Yorum
Kodu Kod

09711

Reprodüksiyon
ve üç katlamalı
FDC broşürü

345 $

600

615

Kod 600 sözleşme kapsamındaki
hizmetler için olup başka türlü
sınıflandırılamaz. Bu ürün siparişi
baskı hizmeti için olduğundan
kodu 615’tir.

13659

Kiralık şişe suyu
soğutucuları

720 $

412

403

Kod 412 müteferrik kiralamalar
içindir. Kod 403 özel olarak su
soğutucusu kiralamasına ilişkindir.

14177

Xerox için toner
kartuşları

510 $

100

101

Kod 100 kodlamada özel olarak
belirtilmeyen ürünler içindir. Kod
101 yazıcıyla ilgili sarf malzemesidir.

14916

20 laserjet toner
2,400 $
kartuşu

332

199

Kod 332 ekipmanlar içindir. Kod
199 sarf malzemesidir.

16570

Multimedya
projektör ve
teçhizat

332

330

Kod 332 data işleme ekipmanları
içindir. Kod 330 görüntüleme
ekipmanı dahil eğitime ait ekipmanlar içindir.

17658

Çeşitli konferanslar için kayıt 3,034 $
hizmetleri

600

622

Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler içindir.
Kod 622 özel olarak stenografik
hizmetleri kapsamaktadır

18025

Multimedya projektör lambası
410 $
değişimi

332

100

Kod 332 data işleme ekipmanları
alımı içindir. Lamba ekipman
olmadığı için kod 100 içinde
değerlendirilmelidir.

18226

40 adet kabin
panelinin iki
taraflı temizliği

600

624

Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler içindir. Kod
624 temizleme hizmetleri içindir.

20074

Çeşitli reprodük2,498 $
siyon bedelleri

600

615

Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler içindir. Kod
615 basım hizmetleri içindir.

20075

Çeşitli reprodük2,499 $
siyon bedelleri

600

615

Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler içindir. Kod
615 basım hizmetleri içindir.

20429

FDC eğitim ve
sınav ücretleri

600

685

Kod 600 başka şekilde sınıflandırılmamış hizmetler içindir. Kod
685 eğitim hizmetleri içindir.
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16,219$

960 $

4,400 $

6. Personelinin harcama kayıtlarını yaparken doğru
ürün kodlarını kullanmasını sağlamalıdır.
DYCD Cevabı: “Ürün kodlarını açıklayan Muhasebe
Hesap Planı muğlaktır.…… ürün siparişi 14177 fotokopi makinesi toner kartuşu ile ilgili olup Kontrolörler
Ofisi 101 “baskı sarf malzemeleri” olarak kodlanmasını tavsiye etmektedir; tersine, Kontrolörler Ofisi Ürün
Siparişi 14916 olan yazıcı toner kartuşları için 199 “tedarikler” kodunun kullanılmasını tavsiye etmektedir.
Dolayısıyla Kontrolörler Ofisi yazıcılarda kullanılanlar
için değil fotokopi makinelerinde kullanılan tonerler
için kod 101 in kullanılmasını tavsiye etmektedir…
DYCD gelecekte bu tür muğlâklıkların giderilmesi açısından Muhasebe Hesap Planının güncelleştirilmesini
önermektedir. DYCD ayrıca personeline alışlar için genel kodlardan ziyade, uygulanabileceği açık olan spesifik kodları kullanmaları talimatını vermiştir.
Denetçi Yorumu: Biz ürün kodlarının listelenmesinde
bir muğlaklık bulmadık. Biz fotokopi makinelerinde
kullanılan toner kartuşları için 101 kodunun kullanılmasını ve yazıcı toner kartuşları için 199 kodunun kullanılmasını önerdik. 199 spesifik olarak “Veri İşleme
Tedarikleri” ile ilgilidir.
Tanım kurumların bu hesabı personel bilgisayarla-
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rı, yazıcıları, veri işleme ekipmanlarıyla ilgili operasyonlarda kullanması gerektiğini belirtmektedir. Bu
nedenle, 199 kodu yazıcı toner kartuşları için uygun,
fakat veri işleme ekipmanı olarak değerlendirilmediğinden fotokopi makineleri için uygun değildir.
Yukarıda sözünü ettiğimiz birçok ürün kodunun yanlış
olduğu açıktır. Örneğin, şişe suyu soğutucuları kiralamasına ilişkin satın alım siparişleri 412 ürün kodu
ile hesaba kaydedilmiştir. “Kira- Müteferrik Ekipman”
403 ürün koduyla kaydedilmesi gerektiği zaman spesifik olarak su soğutucusu sayılır. Dahası, 15 olaydan
10’unda, spesifik kodlar yerine genel kodlar kullanılmıştır. Bu nedenledir ki DYCD (yukarıda) personeline
bundan böyle “alışlar için genel kodlardan ziyade, uygulanabileceği açık olan spesifik kodları kullanmaları”
talimatını vermiştir.
Müteferrik harcama belgelerinin yanlış kullanımı.
DYCD tarafından düzenlenen 28 müteferrik harcama
belgesi üzerinde yaptığımız incelemede toplam tutarı
1,956,727 USD olan adet harcama belgesinin Kontrolörler Direktifi #25 hükümlerini ihlal ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu 9 harcama belgesinin sekiz tanesi
225,000 USD, bir tanesi 156,727 USD olup bir Charter
School3’a yapılan ödeme için düzenlenmiştir.
DYCD Charter School’a satın alım siparişi karşılığında
düzenlediği harcama belgeleriyle ödeme yapmış olmalıydı. Direktif #25 “ Müteferrik harcama belgeleri
açıkça belirli ödemeler için önceden ne kadar ödeme
yapılacağının belirlenemediği zamanlarda düzenlenir.” demektedir. Direktif ayrıca, “Kurumlar tahmini
yükümlülük miktarını veya yapılması gereken ödemelerin vadesi veya sıklığını önceden belirleyebildikleri
her durumda, tahmini yükümlülüğün ayrılması için
İhale Kararları, Satın Alım Siparişleri veya Kurum Yükümlülükleri kullanılmalıdır. Müteferrik harcama belgeleri, tahmin edilen veya fiilen mevcut olan gelecek
dönem yükümlülüklerinin belirlenebildiği durumlar
için kullanılmamalıdır”. DYCD Charter School’a yapılacak ödemeyi önceden bildiği için, müteferrik har3 Charter School; bulunduğu alandaki diğer okullardan farklı müfredat uygulayan ve farklı eğitim felsefesine sahip olan, vergi teşvikinden faydalanan, faaliyetlerinde bağımsız devlet ortaöğrenim okulunu
ifade etmektedir.
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cama belgeleri yerine satın alım siparişi kullanması
gerekirdi.
Müteferrik harcama belgelerinin yanlış kullanımı
önemli yükümlülükleri olduğundan hafif göstererek
New York City’nin muhasebe defter ve kayıtlarının
çarpıtılmasına yol açar. DYCD için müteferrik harcama
belgelerini kullanım konusunda kurumlara getirilen
sınırlamaların düzenlendiği Direktif #25’ e uyumun
sağlanması önemlidir.
Tavsiye
Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı;
7. Satın Alım Siparişi, Kurum Yükümlülükleri ve
Intra-City harcama belgelerinin gerekli olduğu
durumlarda müteferrik harcama belgelerinin kullanılmamasını sağlamalıdır.
DYCD Cevabı: “ 2001 Mali yılında, bu program için
fon talebi 3 Temmuz 2001 tarihinde DYCD’ye gönderilmiştir; bu nedenle DYCD satın alım siparişi hazırlayacak yeterli zamana sahip olmamıştır. Departman müteferrik harcama belgeleriyle bu ödemelerin
sonuçlandırılması yönünde talimat almıştır ve öyle
yapmıştır. DYCD gelecekte bu tür ödemelerin yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değildir ve
bu nedenle bu program için satın alım siparişleri veya
müteferrik harcama belgelerine ihtiyaç duyulacağını
beklememekteyiz.
Sözü edilen bu dokuz müteferrik harcama belgesinin
hepsi DYCD’nin daha sonra ve şu an yapmadığı aynı
program –Charter School İnisiyatifi- içindi. Bu Eğitim
Kurulu inisiyatifi ile ilgili olarak, DYCD o zamanlar NYC
Kontrolörler Ofisiyle beraber çalışan Yönetim ve Bütçe Ofisinden, ödemelerin bu program adına yapılması talimatını almıştır.
Denetçi Yorumu: Her ne kadar DYCD bu ödemelerin
sonuçlandırılması için kısa bir süreye sahip olsa da,
yine de bu ödemeler müteferrik harcama belgeleriyle
değil satın alım sipariş belgeleriyle yapılabilirdi. Üstelik DYCD bize bu ödemelerin müteferrik harcama
belgeleri kullanılarak yapılacağı yönünde Belediye
Yönetim ve Bütçe Ofisi veya Kontrolörler Ofisinin talimatını gösteren hiçbir belge sunmamıştır.
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GENÇLİK VE TOPLUM GELİŞİMİ DEPARTMANI
Komisyon Üyesi			

3 Mayıs 2002

Sayın Bay …….,
30 Nisan 2002 Salı günü, New York City Gençlik ve Toplum Gelişimi Departmanı (DYCD)’nın Küçük Tutarlı Tedarikler ve Harcama Belgeleri Uygulamaları hakkında
Taslak Kontrolör Ofisi Denetim Raporu tarafımıza intikal
etmiştir. Küçük tutarlı tedarik süreçlerimize ilişkin mümkün olabilecek iyileştirmeleri belirlemek için bizimle birlikte çalışmanızdan dolayı teşekkür etmek isteriz.
Genel olarak, denetim bulgularına kesinlikle katılıyoruz,
bununla birlikte, sayfa 2’deki Yönetici Özetinde ve sayfa
4’teki Bulgular ve Tavsiyelerin aşağıda ilgili parçası verilen bölümündeki nitelendirmelerinizi yeniden değerlendirmenizi isteriz.
“DYCD genel olarak; yeterli özellikleri taşıyan satın alım
siparişlerinde bazı alanlarda PPB Kuralları ve Kontrolörler Direktiflerine uyumludur, bölünmüş satın alımlara ilişkin kanıt bulunmamaktadır, satın alım siparişleri
(talimatları) gerekli imzaları haizdir, ve örneklerin pek
çoğunda, satın alımlar -uygulanabilir olduğunda- Şartnameler çerçevesinde yapılmıştır. Ancak, birçok durumlarda DYCD’nin küçük tedarik operasyonlarının PPB
kurallarının belirli hükümlerine ve Kontrolörler Direktiflerine ya da DYCD’nin kendi prosedürlerine uymadığını
tespit ettik...”
Denetim bulgularıyla ilgili değerlendirmemize göre
DYCD alanların çoğunda PPB Kuralları ve Kontrolörler
Direktiflerine uymaktadır. Örneğin, bulgular;
•

DYCD’nin olayların % 95 inde kabul raporları hazırladığını,
• DYCD’nin olayların % 96 sında fatura alınmadan
önce satın alım siparişlerini düzenlediğini,
• DYCD’nin olayların % 94’ünde dosyalarda 5 fiyat
teklifi bulundurduğunu,
• DYCD’nin olayların %95’inde küçük tutarlı satın alım
sözleşmelerine ilişkin gerekli belgeleri muhafaza ettiğini,
• DYCD’nin olayların %90’ında Küçük Tedarik Formları
hazırladığını ve
• DYCD’nin olayların %92’sinde faturalara ödendi işareti koyduğunu,
Göstermektedir.
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Üstelik sadece bazı olaylarda, PPB Kuralları ve Kontrolörler Ofisi Direktiflerini istisnasız sıkı bir biçimde takip
etmek için DYCD’nin küçük tedarik operasyonları daha
iyi kontroller gerektirmektedir. Örneğin, DYCD daha
önce sözü edilen alanlarda %100 uyum için daha güçlü
kontrolleri uygulamayı umut etmektedir. Ayrıca, DYCD
ürün kodlarının (olayların % 19’unda kullanılan genel
olanlardan ziyade) daha spesifik olmasını sağlayacak
güncel ve daha spesifik Muhasebe Hesap Planı oluşturmak için Kontrolörler ofisi ile birlikte çalışmak istemektedir. Ve DYCD Charter School için bundan sonra
bir daha müteferrik harcama belgeleri düzenleyeceğini
ummamaktadır.
Ayrıca lütfen not ediniz ki, DYCD’nin New York City gerekliliklerine uymadan gerçekleştirdiği alışların sebebi
DYCD’nin İdari Hizmetler/Satın Alımlar departmanının
bunun -NY City Kurallarına uygun ve NY City mükelleflerinin yararına olarak – Şartnamelerden daha az maliyetli
bir seçenek olduğu kanısına varmasındandır. Bu yorumları nihai rapora esas değişikliklerde değerlendirmenizi
beklemekteyiz.
Taslak Raporu dikkatle gözden geçirdik ve cevaplarımızı
konu bazında aşağıda bulabilirsiniz:
• Mal/hizmet siparişlerinin talebe uygun olarak karşılandığına ilişkin doğrulama (proof of receipt) her zaman
tedarikçiye ödeme yapılmadan önce sağlanamamıştır.
Kontrolörler Ofisi incelediği yetmiş altı (76) dosyadan
sadece beş (5) dosyada kabul raporu (proof of receipt)
eksikliği olduğunu belirtmektedir. Bu beş dosyanın değerlendirmesinde, Kapanış Toplantısında belgelendiği
üzere, Departman dosyaların birinde 18 Mayıs 2001
tarihli kabul raporu olduğunu hatırlatmış, bununla birlikte satın alımı doğrulayan kişi Satın Alım Siparişini
imzalamayı ihmal etmiştir; ancak bu kişi kabul edilen
malları gözden geçirip onayladığını belirterek malların
taşıma fişlerine tarih yazmış ve imzalamıştır. Bu yüzden,
bu toner alış siparişleri için kabul raporu vardır ve DYCD
ödeme yapılmadan önce malların kabul raporu bulunduğunu doğrulamıştır. Gelecekte, DYCD dosyaların %
100’ünde personelin sadece taşıma fişlerini değil, kabul
raporlarını imzalamalarını sağlayacaktır.
Ayrıca, kalan dört kabul raporu aynı tek oluşumla ilgili
olarak uygulanmış olup bu, Departmanın Aile Gelişim
Vekilliği (FDC) programı dâhilinde katılımcılara burs ve
kitap sağlayan bir programdır. Bu oluşumu yöneten
Planlama Araştırma ve Program Geliştirme (PRPD) de-
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partmanı, faturalarda listelenen kişilerin gerçekten belirtilen miktarda burs ve kitap aldıklarını doğrulamaktan
sorumludur. Onlara malların/hizmetlerin kabul edildiğinin belgelendirilmesi amacıyla resmi kabul raporu hazırlamaları gerektiği anlatılmıştır.
DYCD, dosyaların çoğunda, malların/hizmetlerin ödeme
yapılmadan önce kabul edildiğinin kanıtlanmasıyla ilgili
PPR Kuralları ve Kontrolörler Direktifi #24’e uymuştur.
Bununla birlikte, DYCD, ödemelerin mallar/hizmetlerin kabul edildiği teyidine dayanarak yapılabilmesi için
kabul raporlarının daima imzalı olması ve dosyalarda
muhafaza edilmesini sağlayacak daha güçlü tedbirler
uygulamıştır. Talep üzerine, bir kabul raporunun mevcut olmadığı zamanlarda, Mali Yönetim fatura üzerine
Tasdik Damgası basmakta ve yetkili personelden mallar/
hizmetlerin kabulüne ilişkin olarak faturada belirtilen eşyalar veya hizmetlerin teslim alındığı veya ifa edildiğini,
nitelik ve niceliğini doğrulayan imzalı teyit aramaktadır.
• Satın alım siparişleri faturalar alındıktan sonra hazırlanmıştır: Kontrolörler Ofisi dört (4) satın alım siparişinin mallar ve hizmetlerin tesliminden sonra hazırlandığını ifade etmiştir. Departman bu dört (4) satın alım
siparişi nedeniyle dosyaları değerlendirmiş ve şunları
tespit etmiştir:
1) 17266 numaralı Satın Alım Siparişi ile ilgili olarak,
İnsan Kaynakları departmanı kurumun ihtiyaçlarını
karşılayıp karşılayamayacağını deneme amaçlı olarak
20/09/2000 tarihinde üzerinde “bu bir fatura değildir”
ibaresi bulunan sipariş teyit belgesiyle eğitim videosu
almış; bir hafta sonra, İnsan Kaynakları deneme yapıldıktan sonra videonun uygun olduğuna karar vermiş
ve 27/09/2000 tarihli satın alma talebi hazırlamış; söz
konusu talebe dayanarak, İdari Hizmetler/Satınalımlar
satın alım siparişi düzenlemiştir. Bu nedenle, bu olayda,
Departman tüm uygun protokolleri izlemiştir.
2) 17993 numaralı Satın Alım Siparişi ile ilgili olarak;
Planlama, Araştırma ve Program Geliştirme (PRPD)
departmanı Aile Gelişim Vekilleri (FDC) için mezuniyet
töreni düzenledi ve bunun için mezun olan sınıfın fotoğrafları çekiliyordu. PRPD 17/10/2000 tarihinde, yani
mezuniyet tarihi olan 04/10/2000 tarihinden 13 gün
sonra satın alım talebi sundu. Satın alım talebi alınırken
bunun kurumun kurallarına uygun olmadığı ve hizmet
teslim alınmadan önce satın alım taleplerinin sunulması
gerektiği PRPD’ye anlatılmıştır.
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3) 19887 numaralı Satın Alım Siparişi ile ilgili olarak; Departmanın Bilgi Teknolojisi (IT) birimi kurumun iş süreçlerini yürüten uygulamaları destekleyen sunuculardan
biriyle ilgili acil bir durum yaşadı. IT birimi, problemi tespit etmesi için 24/1/2001 tarihinde tedarikçiyi çağırdı.
Teşhisten sonra, tedarikçi Compaq Proliant 5000 Server
için yeni bir güç kaynağı önerdi. Ardından IT birimi tedarikçiden gerekli parçaları kullanarak sunucuyu tamir etmesini talep etti ve parça ve parçanın takılmasıyla ilgili
işçilik ücretini yüklendi. IT birimi hangi parçanın gerekli
olduğu ve parçanın takılmasının ne kadar zaman alacağı
bilgisiyle birlikte, Satın Alım Talebini 31/1/2001 tarihinde İdari Hizmetlere sunabildiğinden Satın Alım Siparişi
ancak 4/2/2001 tarihinde hazırlanabilirdi. Bu yüzden,
aniden ortaya çıkan ihtiyaç hizmetin tesliminin satın
alım siparişi hazırlanmadan yapılmasını gerekli kılmıştır.
4) 22227 numaralı Satın Alım Siparişi ile ilgili olarak; Departman, Gençlik Yetkilendirme Hizmetleri (YES) komisyonu tarafından yapılan son dakika malzeme talepleri
ile ilgili tedarikçilere ödeme yapmakla yanlış yapmıştır.
Küçük Tutarlı Tedarik İhale Daveti Uygulamaları bazen
uygulanabilir NY City Kuralları ve diğer düzenlemelere
uygun yapılmamıştır. 76 satın alım siparişinden 5 tanesi
ihale gerektirmektedir. Bu 5 ihale için, DYCD -sadece
bir tanesi eksik olmak üzere- 4 ihale yapmıştır. Ancak,
tespit edilen tüm örneklerde, beşinci ihale DYCD ihaleye davetine cevap vermeyen tedarikçilere ilişkin ihale
dokümanlarını dosyada muhafaza etmediği için sözlü
yapılmıştır. Bununla birlikte DYCD beş ihalenin hepsinin
dosyalarda muhafaza edilmesini sağlamak için yeni prosedür oluşturmuştur.
İlave olarak, incelenen 74 küçük satın alım sözleşmesinin 70 tanesi serbest fon sözleşmeleriyle ilgili olup kalan
4 tanesi normal ihale daveti gerekliliklerine göre yerine
getirilmiştir. Normal ihale daveti kurallarına göre yapılan
dört sözleşme PPB Kurallarının gerekli kıldığı belgelerin
hepsini içermemektedir. 2002 mali yılında, Departman
gelecekte Kurumun PPB kurallarına bağlı kalmak için
yeni bir satın alım prosedürü oluşturmuştur.
Bazen Satın Alım Talepleri hazırlanmamıştır: Örneklenen 76 dosyadan Kontrolörler Ofisinin tespit ettiği Satın
Alım Talebi gerektiren altı (6) tanesi personel tarafından
tamamlanmamış ve iki (2) tanesi personel tarafından
imzalanmamıştır. Ekli 1 Mayıs 2002 tarihli personelin
Satın Alım Talep formlarını doldurmaları zorunluluğunu hatırlatan doküman İdari Hizmetler/Satın Alma de-
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partmanı tarafından sirküle edilmiş, daha öncesinde de
DYCD rehberleri vasıtasıyla personele böyle yapması gerektiği konusunda tavsiyede bulunulmuştur.
Ödemesi yapılan bazı faturalara “ödendi” işareti konulmamıştır: Kontrolörler Ofisi incelenen 258 faturanın %
8 ya da 21 tanesinde (aynı 76 satın alım siparişi örneğinden gelen) “ödendi” damgası kullanılmadığı tespit
etmiştir. Bu 21 fatura altı (6) satın alım siparişinden
gelmektedir. Finansal Yönetim çalışanlara fatura ödemelerini hazırlarken ve kontrol yetkililerince faturalar
onaylanırken faturaların tamamına ödendi işareti konulmasının sağlanması için Kontrolörler Direktifi #24’üncü
kısım § 9.5 (e) bölümünü hükümlerine sıkı sıkıya bağlı
kalınmasını hatırlatmaktadır.
Yanlış ürün kodları: Kontrolörler Ofisi incelenen yetmiş
altı (76) satın alımın on beş (15) tanesinde DYCD’nin farklı kodlama kullanmış olması gerektiğine dikkati çekmektedir. Kapanış toplantısında da tartışıldığı üzere, ürün
kodlarını açıklayan Muhasebe Hesap Planı muğlâktır.
Kontrolörler Ofisi tarafından hazırlanan belge son olarak
7 yıl önce 14 Temmuz 1995 tarihinde hazırlanmıştır ve
bu muğlaklıkların giderilmesi için belki de güncellenmesi gerekmektedir. Örneğin, Kontrolörler Ofisi fotokopi
makinesi toner kartuşuyla ilgili ürün siparişi 14177 için
101 “baskı sarf malzemeleri” kodunu tavsiye etmektedir; tersine, Kontrolörler Ofisi Ürün Siparişi 14916 olan
yazıcı toner kartuşları için ise 199 “tedarikler” kodunun
kullanılmasını tavsiye etmektedir. Yani, Kontrolörler Ofisi yazıcılarda kullanılanlar için değil fotokopi makinelerinde kullanılan tonerler için kod 101 in kullanılmasını
tavsiye etmektedir. Dikkati çekmek gerekir ki DYCD Kod
101’i kullanmamaktadır çünkü DYCD’nin diğer birçok
NY City kuruluşu gibi resmi anlamda yazılı basın faaliyeti
bulunmamaktadır ve bu tür faaliyetlere uygulanan kodun doğru olduğuna inanılmaktadır.
Böylece, Muhasebe Hesap Planında tanımlanan ürün
kodları her yerde denetçiler ve denetlenenler açısından
çeldirici olabilmektedir. DYCD gelecekte bu tür muğlaklıkların giderilmesi için Muhasebe Hesap Planının güncellenmesini önermektedir. DYCD ayrıca personeline
alışlar için genel kodlardan ziyade, uygulanabileceği açık
olan spesifik kodları kullanmaları talimatını vermiştir.

edilen bu dokuz müteferrik harcama belgesinin hepsi DYCD’nin daha sonra ve şu an devam etmediği aynı
program –Charter School İnisiyatifi- içindi. Bu Eğitim
Kurulu inisiyatifi ile ilgili olarak, DYCD o zamanlar NYCity
Kontrolörler Ofisiyle beraber çalışan Yönetim ve Bütçe
Ofisinden, ödemelerin bu program adına yapılması talimatını almıştır.
2001 Mali yılında, bu program için fon talebi 3 Temmuz 2001 tarihinde DYCD’ye gönderilmiştir; bu nedenle, DYCD satın alım siparişi hazırlayacak yeterli zamana
sahip olmamıştır. Departman müteferrik harcama belgeleriyle bu ödemelerin sonuçlandırılması yönünde
talimat almıştır ve öyle yapmıştır. DYCD gelecekte bu
tür ödemelerin yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgiye
sahip değildir ve bu nedenle bu program için satın alım
siparişleri veya müteferrik harcama belgelerine ihtiyaç
duyulacağını beklememekteyiz.
Denetim süresi boyunca DYCD çalışanlarıyla sürekli iletişimde olmaları nedeniyle DYCD olarak Kontrolörler Ofisine teşekkür ederiz. Bu müzakereler ilerleme gösterilebilecek alanları fark etmemize ve doğru eylem planlarını
derhal uygulamamıza fırsat verdi.
Lütfen doğrudan benimle veya İç Gözetim Direktörü …….
ile temasa geçme konusunda kendinizi rahat hissediniz.
Saygılarımla,
………………………….					
Meclis Üyesi
Ekler
Dağıtım: İdare Meclis Üyesi Yardımcısı
Kurum Sözleşme Görevlileri Başkanı
Mali Yönetim Direktörü
İdari/Satın Alım Hizmetleri Direktörü

Müteferrik harcama belgelerinin yanlış kullanımı: Kontrolörler Ofisi DYCD’nin bu süreçte düzenlediği toplam
(28) müteferrik harcama belgesinin (9) unun Kontrolörler Direktifi #25’e aykırı olduğuna karar vermiştir. Sözü
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CGAP ULUSLARARASI
KAMU DENETÇİSİ
SERTİFİKASI

CGAP Sertifika programı (Uluslararası Kamu Denetçisi –
Certified Government Auditing Professional), IIA tarafından özellikle kamu kuruluşlarında denetim görevi yapan
profesyoneller için geliştirilmiş bir programdır.
Bu program için verilen sınavlar, özelikle kamu kurumlarında denetim yapanlara özgü bilgi ve becerileri sınamaktadır: fon muhasebesi, kamu yararına yapılan transfer harcamaları, yasal gözetim gibi.
CGAP sertifikası;
•
•
•
•
•

Yeteneğinizin ve profesyonelliğinizin göstergesidir.
Diğerlerinden farkınızı ortaya koyar.
Kişisel bir başarı tatmini sağlar.
Kariyerinizde ilerleme için sağlam bir temel oluşturur ve bir araçtır.
CIA sertifikasyonu sınavının 4. Bölümünden muaf
olmanızı sağlar.

CGAP Sertifikası Koşulları
CGAP Sertifikasına sahip olmak için adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir.
Eğitim: CGAP adayları akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan alınmış bir lisans (dört
yıllık) diplomasına veya onun eğitim düzeyi açısından
muadiline sahip olmaları gerekir. Ön lisans (iki yıllık) üzeri üç yıllık genel iş deneyimi lisans düzeyi eğitimi yerine
kabul edilebilir. Sunulan eğitim düzeyinin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda nihai karar yetkisi Yönetim
Kurulu’na (IIA Board of Regents) aittir.

Burak UYAN, CIA, CGAP
Hazine Kontrolörü
MFİB İç Denetçisi
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Karakter Referansı: CGAP adayları, yüksek ahlak ve
meslekî niteliklere sahip olmalı ve bir CGAP’dan, başka bir IIA sertifikasına sahip bir kişiden veya adayın
âmirinden alınmış bir karakter referansı sunmalıdırlar.
Çevresinde herhangi bir IIA sertifikasına sahip olmayan
adaylar, karakter referanslarını bağlı oldukları üst yöneticiden almak zorundadırlar.
Mesleki Deneyim: CGAP adayları kamu denetimi alanında en az iki yıllık deneyime sahip olmalıdırlar. Adaylar bu
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mesleki deneyim koşulunu yerine getirmeden önce de
CGAP sınavına girebilirler, fakat programla ilgili bütün
koşulları yerine getirene kadar sertifika alamazlar.
Etik Kuralları: CGAP adayları, IIA’nın belirlediği Etik Kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmelidirler.

6. Denetim işlevinin pazarlanması (F)
7. Kamudaki denetim işlevinin misyonu/rolü/sonuçları (F)
B. Denetim Hizmeti Yöntemleri

Standartlar, Yönetişim, Risk ve Kontrol çerçevesi (%
10-20)
II. Kamu denetim uygulamaları (% 35-45)
III. Kamu denetim becerileri ve teknikleri (%20-25)
IV. Kamu denetim ortamı (çevresi) (% 20-25)

1. Uygunluk/Uyum Denetimleri (F)
2. Performans/hesaplılık/faaliyet denetimleri (örneğin, ekonomiklik, verimlilik, etkinlik) (Y)
3. Finansal Tabloların Denetimi (F)
4. Finansal Sistemlerin Denetimi (Y)
5. Bilgi Teknolojileri ve ilgili diğer teknolojilerin denetimleri (Y)
6. Danışmanlık/destek hizmetleri (örneğin, denetimdışı danışmanlık hizmetleri)(F)
7. Dürüstlük(Integrity) hizmetleri (örneğin, Suistimal,
israf, ve kötü muamele) (Y)

I. Standartlar, Yönetişim, Risk ve Kontrol Çerçeveleri

C. Denetim Hizmetlerini Sunum Süreçleri

A. Standartlar

1. Bireysel projelerin yönetimi (Y)
2. Planlama (Kanunların, düzenlemelerin, kuralların
rolü planlama sürecinde dikkate alınmalıdır.) (Y)
3. Risk ve kontrol değerlendirme uygulamaları (Y)
4. Görevin Yürütülmesi (Y)
5. Sonuçların Bildirilmesi (Y)
6. Sonuçların Gözetimi (Takip) (Y)

CGAP Sertifikası Sınavı Kapsamı
CGAP sertifikası sınavı temel olarak aşağıdaki dört alanı
kapsamaktadır.
I.

1. Kapsamlı denetim / değerlendirme standartlarının
rolü (F)*
2. Bütün görevlerde uygun standartların uygulanması (Y)*
3. Diğer denetim standartlarının rolu ve etkisi (kamu
muhasebe kuruluşlarının standartları, kalite güvence kuruluşları, vb.) ve bunların yukarıda belirtilen
standartlarla ilişkileri (F)
B. Yönetişim
1. Kamu sektöründe yönetişim (örneğin, denetim komitesi, davranış kuralları, açık devlet, kamusal gözetim, tarafsızlık, sorumluluk(Y)
2. Kamu yapısında denetimin rolü (Y)
C. Risk/Kontrol Çerçeveleri (örneğin, COSO, CoCo)
1. Çerçevelerin Rolü (F)
2. Bir Risk/Kontrol Çerçevesinin bileşenleri (Y)
3. Çerçevelerin Uygulanması (Y)
D. IIA’in Etik Kuralları (Y)
II. Kamu Denetim Uygulamaları
A. Denetim İşlevinin Yönetimi
1. Amaç, yetki ve sorumluluğu içeren resmi dokuman
ihtiyacı (Y)
2. Politika ve prosedürler (F)
3. Kalite Güvencesi (F)
4. Planlama (F)
5. Personel Alımı (F)
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III. Kamu Denetim Becerileri ve Teknikleri
A. Yönetim Kavramları ve Teknikleri (F)
B. Performans Ölçümü (Y)
C. Program Değerlendirmesi (F)
D. Sayısal (Kantitatif) Yöntemler (örneğin, istatiksel
yöntemler ve analitik inceleme) (Y)
E. Niteliksel (Kalitatif) Yöntemler (örneğin, anketler,
mülakatlar, ve iş akış şemaları) (Y)
F. Dürüstlük ihlallerini belirleme yöntemleri ve
soruşturulması(Y)
G. Araştırma/Bilgi Toplama Teknikleri (Y)
H. Analitik (Çözümsel) Beceriler (örneğin, önemli ile
önemsiz bilgiyi birbirinden ayırma) (Y)
IV. Kamu Denetim Ortamı
A. Performans Yönetimi (Y)
B. Finansal Yönetim
1. Kamu finansal faaliyetlerinin raporlanmasına ve
muhasebesine mahsus gereklilikler (Y)
2. Vergilendirme ilkeleri ve gelir yaratımı (Y)
3. Kamuda bütçelemeye mahsus yönler (e.g., taahhütler, tahsis etme)(Y)
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4. Kamu Muhasebesi (örneğin, fon muhasebesi, kaynak muhasebesi)(Y)
5. Kaynaklar ve fonların kullanımına ilişkin yasal sınırlamalar (örneğin, onaylı fonlar(voted funds), şartlı
tahsisler, gelirler) (F)
6. Kamu fonları için yatırım sınırlamaları (F)
7. Faaliyet bazlı maliyetlendirme/maliyet dağıtımı (F)
C. Çeşitli Hizmet Sağlama Yöntemlerinin Sonuçları
1.
2.
3.
4.

Kamu çalışanları tarafından direk sunum (Y)
Hibeler (Y)
Sözleşmeler (Y)
Ortak Yatırımlar/Ortaklıklar/Makamlar/Özel Faaliyet Teşkilatları/Yarıkamusal teşkilatlar (F)
5. Özelleştirme (F)
D. Vatandaşlara Hizmetlerin Sunumunun Sonuçları
1. Müşteri/Vatandaş haklarının normal süreçleri (Y)
2. Gizlilik/mahremiyet/müşterilerin-vatandaşların
hakları (Y)
3. Fonlama yöntemlerinden/hizmet sunumlarından
kaynaklanan konular (hizmet alan kişilerin hizmeti
ödeyen olmama durumu; ödeyebilme ilkesi (abilityto-pay principle); kullanıcı ödemesi(user pay); uygun
olma gereklilikleri(eligibility requirements); mevcut
hizmetlere ilişkin sınırlamalar; haklar(entitlements);
vb.) (F)
4. Çatışan görevlerin varlığı (örneğin, hem çevrecileri
hem yatırımcıları memnun etme, aileleri ve çocukları birarada güvende tutma) (F)
5. Riske maruz topluluklarla ilgii konular (örneğin, çoklu, ilişkili sebepler ve şartlar; önlemenin ölçümünün
zorluğu (F)
E. İnsan Kaynakları Yönetimine Mahsus Özellikler (F)
F. Satın Alma ve Tedarik İşlemlerine Mahsus Gereklilikler (Y)
CGAP Sınavı Kapsamındaki Kamu Denetimine Özgü
Standartlar
INTOSAI, Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Kuruluşu, Standartları
IIA, Uluslararası İç Denetim Standartları
IFAC, Uluslararası Denetim Standartları(Uluslararası
Kamu Sektörü Muhasebe Standartları)
GAGAS, Genel Kabul Görmüş Kamu Denetim Standartları (ABD)
Genel Kabul Görmüş Kamu Denetim Standartları (Generally Accepted Government Auditing Standards, GAGAS
ya da “Yellow Book”/”Sarı Kitap), Amerika Birleşik Dev-
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letleri yüksek denetim kuruluşu tarafından yayınlanmıştır. Sarı kitap kamu kuruluşlarının, programlarının, faaliyetlerinin, işlevlerinin denetimine ilişkin standartları
içermektedir. Sarı Kitaba özgü sorular sadece ABD’de
yapılan CGAP sınavında test edilmektedir.
CGAP Sertifikası Sınavı Formatı
Yeni düzenlenen haliyle CGAP sınavı, Kamu denetim
uygulama ve standartları ile ilgili 4 alandan 125 çoktan
seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sınav Süresi 3 Saat 15
dakikadır. Bilgisayar Destekli Sınav (BDS) sistemi uygulamasına geçilmiştir. Yeni sınav sistemi uyarınca sınavlar
tüm yıl boyunca düzenlenebilecektir. Türkiye’de sınavlarda aynı metinde soruların Türkçe ve İngilizce’si yan
yana verilerek yapılmaktadır.
Sınav değerlendirmesinde, değerlendirme dışı olan sorular hariç tüm sorular eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmekte ve 600 (not aralığı 250-750 olarak verilmektedir) alanlar başarılı sayılmaktadır (yaklaşık %75 başarıya
denk gelmektedir).
CGAP Sertifikası Sınavı Ücret Tablosu
Üye
(Aidat borcu bulunmamalıdır)

Üye Olmayan

İlk Başvuru Ücreti (CGAP)

50 $ (KDV Dahil 59 $)

75 $ (KDV Dahil 89 $)

Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası (CGAP)

250 $ (KDV Dahil 295 $)

300 $ (KDV Dahil 354 $)

Not: Profesyonel olarak çalışmayan tam zamanlı lisans öğrencilerine ve öğretim
üyelerine üye fiyatı üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır. Öğrenciler, sınavda
başarılı olsalar dahi ancak 2 yıllık denetim tecrübesini tamamladıktan sonra
sertifika almaya hak kazanırlar. Öğrenci/öğretim üyesi olarak başvuran adayların
durumlarını tevsik edici belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

CGAP Sertifikası Sınavına Hazırlık İçin Kaynaklar
CGAP Çalışma Rehberi (CGAP Study Guide): IIA tarafından
yayımlanan bu kitap CGAP Sertifikası Sınavına hazırlık için
temel kaynak niteliğindedir. Çalışmaya destek amacıyla INTOSAI, Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Kuruluşu,
Standartları, IIA, Uluslararası İç Denetim Standartları ve
IFAC, Uluslararası Denetim Standartlarının da gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir.
Diğer Kaynaklar: Aşağıdaki kitaplar CGAP Sertifikası Sınavına hazırlık amacıyla yazılmamasına rğmen adaylara sınavlara hazırlanmada yardımcı olabilir.
−
−

Auditor Roles in Government Performance Measurement: A Guide to Exemplary Practices at the Local,
State, and Provincial Levels
Performance Auditing: A Measurement Approach

* (F) Farkındalık
(Y) Yetkinlik
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ADANA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İÇ DENETİM
BİRİMİ

Sizleri tanıyabilir miyiz?
Erkan ARTAN: 1964 Adana doğumluyum. 1986 yılında
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldum. 23.07 1990 –
07.02.2007 tarihleri arasında Vergi Denetmeni olarak
görev yaptım. 12.02.2007 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesinde İç Denetçi olarak göreve başladım.
M. Akif KILAÇ: 1976 Adana Ceyhan doğumluyum.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunuyum. 2007 yılında Adana
Büyükşehir Belediyesi’nde iç denetçi olarak göreve
başladım.
Selahattin GÜLEN: 1969 Karaisalı / Adana doğumluyum. İstanbul Maliye Meslek Lisesi’ni 1987 yılında bitirerek Maliyede memurluğa başladım, 1992 yılında
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümünü bitirdim. 1996 yılında Vergi Denetmenliği Sınavını kazandım ve Adana’da göreve başladım. 2001 yılında yapılan mesleki yeterlilik sınavını
kazandım ve Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı almaya
hak kazandım. 1 Ekim 2007 tarihinden bu yana da
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde İç Denetçi olarak
görev yapmaktayım.
Mehmet İNAN: Adana’nın Karaisalı İlçesinde doğdum. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Adana’da okudum.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümünü 1985-1989 yıllarında okudum. 9
ay İstanbul Defterdarlığında sözleşmeli memur olarak
çalıştım. Ankara’da 6 ay, Konya’da 7 yıl, Diyarbakır’da
5 yıl, Malatya’da 3 yıl, Niğde’de 1,5 yıl Muhasebe Denetmeni olarak görev yaptım. 05.03.2007 tarihinden
beri Adana Büyükşehir Belediyesinde İç Denetçi olarak görev yapmaktayım. Evliyim, 2 kız çocuğum var.
Sertifika öncesi verilen eğitimi nasıl buluyorsunuz?
Şu anda eğitim ihtiyacınız var mı?
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Erkan ARTAN: Sertifika öncesi eğitimin fazla teorik
olduğunu düşünüyorum. Eğitimde iç denetim uygulamalarına da yer verilebilseydi daha verimli ve katkı
sağlayıcı olabilirdi. Özellikle iç denetimde kurumun iyi
tanınması ve anlaşılması önemli. Bu nedenle kurumların yapılarına göre eğitimlerin verilmesi ve bununla
ilgili küçük gruplar halinde pratik çalışmalar yapılması
yerinde olacaktır. Diğer yandan eğitimlerin iç denetim uygulamalarına dönük aydınlatıcı dokümanlarla
desteklenmesi gerekir.
İç denetim biriminiz kurumda nasıl algılanıyor. Tepkiler nasıl? İç denetim kurumda benimsendi mi? Kurum içi ilişkiler hakkında bilgi verir misiniz?
M. Akif KILAÇ: Genel olarak, İç denetimin kurumun
hedeflerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için değerlendirme ve tavsiyelerde bulunan bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu olduğu tam olarak
algılanamamaktadır. Birim kurumda benimsense de
bir kurumsal yapı olarak kimliğe kavuşamadığı gözükmektedir. Teftiş Kurulundan farkının tam olarak
anlaşıldığını zannetmiyorum. Ancak denetim yaptığımız birimde kendilerinin de farkında olduğu bir takım hatalı uygulamaların, eksikliklerin üst yönetime
iletilmesinde ve aksaklıkların giderilmesinde iç denetim biriminin bir vasıta olarak görüldüğü anlaşılmıştır.
Bunun neticesinde iç denetim biriminin kurum içinde
benimsenmesinin ve etkinliğinin artmasının yapılacak
denetimlerle doğru orantılı olduğu kanısına varılmaktadır. Diğer yandan iç denetimin bir birim şeklinde
teşkilatlanamaması ve bütçesinin olmaması kurum
içinde iç denetimin görünümünü zayıflatmaktadır.
Kurum içinde önemli sayılacak bir sorun yaşamasak
da iç denetim biriminin yaptırım gücünün olmaması, sadece tavsiyeler içeren raporların varlığı kurum
çalışanlarında iç denetim önerilerinin pek de dikkate
alınmadığı kanısını oluşturabilir.
İç denetime tahsis edilen kaynaklar görevin yürütülmesi için sizce yeterli mi? İhtiyaç duyduğunuz donanım veya insan kaynağı var mı?
Selahattin GÜLEN: İç denetime tahsis edilen kaynaklar şu an için yeterli sayılabilir. Var olan bir takım
eksikliklerin de zaman içerisinde giderileceğini umuyorum. Ancak bu konularda da sıkıntılar yaşanmıyor
değil.
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Uluslararası sertifika almayı düşünüyor musunuz?
Erkan ARTAN: Tüm iç denetçiler olarak uluslararası
bir sertifika almayı düşünmekteyiz. Ancak sertifikasyon konusunda kaynak yetersizliği nedeniyle sıkıntılar bulunmaktadır. Derneğin bu konuda da katkıda
bulunması yerinde olacaktır.
İç denetçiler olarak en önemli sorununuz nedir?
Mehmet İNAN: Bize göre en önemli sorun tam anlamıyla iç denetim yapabilecek bir altyapının henüz
olgunlaşamamış olmasıdır. Diğer yandan etkili bir iç
denetim birimi ve sistemi henüz oluşturulamamıştır.
Yapılacak iç denetimlerin ve sunulacak raporların kuruma katkı sağlamaması durumunda iç denetim hakkında kurumda olumsuz yargılar oluşabilecektir. Bu
nedenle denetimlerin verimli sonuçlara neden olacak
şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak fiziki ve yasal
zeminin olması gerekmektedir.
Denetim yaparken ne gibi güçlüklerle karşılaştınız
ve bir denetim öncesinde ne gibi hazırlıklar yapılması gerekmektir?
Mehmet İNAN: Bir kere iç denetçilerin kurumu çok
iyi tanıması gerekmektedir. İyi bir gözlem ve analizden sonra yapılacak denetimlerin daha sağlıklı
olacağı kanaatindeyim. Ayrıca birim odaklı değil de
birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin süreçlere bölünerek, geniş kapsamlı değil de küçük ölçekli alanlara
bölünerek yapılacak denetimlerin iç denetime uygun
olduğu görülmektedir. Tabi denetlenen birimlerin iç
denetime bakışı da önemlidir. Kimileri yaptırım gücü
pek olmadığından iç denetime gereken önemi vermeyebilirken, aksine kimileri de iç denetimin değer
katan yönüne ve cezalandırmayan yönüne önem verebilmektedir.
Gerek kurum içinde gerekse de genel olarak Türkiye
genelinde iç denetimin geleceğini nasıl görüyorsunuz. Bu bağlamda İç Denetim Koordinasyon Kurulu
ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? İDKK nasıl yapılanmalı?
M. Akif KILAÇ: Genel bir söz olacak ama tam olarak
uygulanabilse çok faydalı olacağını düşünüyorum.
Ancak bu biraz sistem ve anlayışla ilgili sanırım. Zaten
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tam olarak bir iç denetim yapılabilse tüm kurumlarda birçok yapısal sorunun da biteceği kanaatindeyim.
Diğer yandan İDKK iç denetim neyi gerektiriyorsa ona
göre yapılanmalı. Bu gayet açık. İDKK’nın herhangi bir
gücün etkisi altında olmadan sadece iç denetim ile
ilgili çalışmalar yapacak ve o alanda uzmanlaşan bir
teşkilat yapısına sahip olması gerekir. Ayrıca iç denetçi bulunduran kurumların çeşitlerine göre de İDKK çatısı altında bir yapılanmanın olması yerinde olacaktır.
İç denetim mevzuatında eksik veya hatalı gördüğünüz hususlar var mı?
Selahattin GÜLEN: Özellikle iç denetim birimlerinin
kurulamaması ve kendilerine özgü bir bütçelerinin olmayışı ilk akla gelenlerdir. Atanmış iç denetçi sayısı beşin altında bulunan kurumlarda birim kelimesinin bile
ifade edilemeyişi, iç denetçilere hem kendi kurumlarında hem de kurum dışında zorluklar çıkarmaktadır.
Bu mantığın bir an önce değiştirilmesi gerekir. Diğer
yandan iç denetçilik sertifikalı bir meslek olduğundan
iç denetçilerin kurum değiştirmelerinde herhangi bir
sınırlama olmamalıdır. Ayrıca iç denetçilerin ek ödeme adı altında herhangi bir ücret almalarını engelleyen düzenlemenin de değişmesi gerekmektedir.
Diğer iç denetçilere bir mesajınız var mı?
Erkan ARTAN: Mesleğimizin, kendi aramızdaki dayanışma ve işbirliğinin artması ile daha ileri gideceği kanısındayım. Bu dayanışma ve işbirliğinin de Derneğimizin ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun eğitim
ve sosyal faaliyetleri ile artacağını düşünüyorum
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PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM
BİRİMİ

Birim olarak kendinizi tanıtır mısınız? Üniversitenizde İç Denetim Birimi oluşumundaki gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz?
Pamukkale Üniversitesinde kadro sayısı 3 ve tamamı
dolu olan İç Denetim Biriminde görev yapmaktayız.
Birim olarak mevcut sayımız yeterli değil ama biz iç
denetim faaliyetinin yürütüldüğü her birimde, iç denetçi sayısı 1 (bir) dahi olsa, İç Denetim Biriminin oluşturulması gerektiği kanaatini taşıyoruz.
Pamukkale Üniversitesinde bizim avantajımız yeni seçilen Rektör ile bizlerin aynı tarihlerde göreve başlamasıdır. Bu avantajı biz iyi değerlendirdik ve kendimizi
daha net tanıtma imkanımız oldu. Bu arada, kurumumuzda bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının birimimizin kurulması ve tanıtılması aşamalarında
katkıları da yadsınamaz. Sertifika eğitimlerinin bittiği
tarihten hemen sonra ve belki de İç Denetim Birimleri
arasında birim yönergesi hazırlanan ve imzalanarak
yürürlüğe giren ilk iç denetçileriz.
Birim oluşumunda hiç zorluk yaşamadık desek yeridir.
Nedeni de, tamamen halen Pamukkale Üniversitesinin rektörü olan Sayın Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ’ın
muazzam destekleridir. Bu yeni oluşumda, Pamukkale Üniversitesinin kurumsallaşma çabalarına katkımız
olacağını düşünen ve her safhada iç denetçilere destek veren bir üst yönetici ile birlikte görev yapmak da
bizim için bir şanstır.
İç denetim biriminiz kurumda nasıl algılanıyor. Kurum içi ilişkiler hakkında bilgi verir misiniz?
Kendimizi asgari düzeyde tanıttığımızı düşünüyoruz,
ama yeterli olmadığını da biliyoruz. Bizden de kaynaklanıyor galiba. Şöyle ki, bizler iç denetçiliğe atanmadan önce Türkiye’de en katı teftiş sisteminin var
olduğu ve bir okul-ekol olduğunu düşündüğümüz
Maliye Bakanlığı denetim elemanlğında yıllarca görev
yaptık. Alışkanlıklarımızı atmak kolay olmadı ve hala
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etkileri var. Ve biz biliyoruz ki bu alışkanlıklar iç denetimin işleyişi ile birlikte hareket etmiyor. Yeni kurumsal değişimler bilinir ki, zordur, Yapılması gereken ilk
iş bizce iç denetim yaklaşımının öneminin ve gereğinin gerektiği gibi algılanmasıdır. Biz iç denetçiler eski
oluşumu tamir etmiyoruz, yeni bir şey ortaya koyuyoruz. Vizyon, misyon, strateji, aksiyon gibi kavramlar
yeni mali yönetimde önem arz etmektedir. Kurumda
iç denetim algılamalarının tepkilerini yaptığımız pilot
denetimler sonrası öz değerlendirme formlarından
değerlendirdik. Ve kendimizi daha yeterli tanıtma
faaliyetleri yapmamız gerektiğini düşündük. Hemen
hemen toplantı yapmadığımız birim (ilçelerdeki birimler hariç) kalmadı. Bizim anladığımız, orijinal öyle
sözcükler kullanılmalı ki kendinizi 2 kelimeyle anlatabilesiniz. “Biz iç denetçiler sizin için varız”, “bizden
beklentileriniz nelerdir”, “kuruma-biriminize katkımız olacağınızı düşünüyoruz” gibi daha bir çok klasik
teftiş anlayışı dışında ifadeler kullanmak, kendimizi
bir parça anlatabileceğimiz anahtar kelimelerdir. Biz
bunları kullandık ve başarılı da olduk. Kurum içi ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde, üç boyutlu değerlendirme yapmak mümkün.
Üst yönetim açısından: Kurumumuz üst yönetiminin
yeni mali yönetim anlayışına uzak olmadığı, iç denetime bakış açılarının yerinde ve yeterli olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer yöneticiler açısından: İç denetçiler ile kurumun
diğer birimleri arasında danışmanlık faaliyetleri kapsamında bilgi alışverişlerinin sık yapıldığını söyleyebiliriz. Yani bizden almak istedikleri bilgileri mutlaka
araştırdık ve aramızda tartıştık ve öylece naklettik.
Bu durum, ilişkilerin sıhhatli kurulmasında başlangıç
noktasını oluşturdu. Ve şifahi naklettiğimiz bilgileri
kendi iç denetçilik hafızamıza da kaydettik. Aynı konulara tekrar zaman harcamadık.
Strateji Daire Başkanlığı açısından: Bilgi alışverişlerinin üst düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Yeni oluşumda, kuruma katkı sağlayabilecek bilgi birikimine
sahip her iki birimin kurum içi ilişkilerinin üst düzeyde
olması gerektiğini düşünüyoruz.
Özet olarak, kurumumuzda yapılan bir toplantı sırasında, rektör yardımcılarımızdan birisinin, inşaat artıklarının kötü bir görüntü oluşturduğu ve bu konuda
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rapor yazmamız gerektiği hususunda söylediği söz,
kurumumuzda iç denetim algılamasına olumlu örnek
teşkil edebilir.
İç denetim biriminin mevcut kaynakları yeterli mi?
İç Denetim birimimiz olarak gerek insan kaynakları
ve gerekse diğer donanım açısından kaynaklarımız
oldukça yeterlidir.
Bu güne kadar yapılan denetim çalışmaları, plan hazırlığı, hazırlanan raporlar vb. hakkında bilgi verir
misiniz?
Başlangıçta risk odaklı denetim esası uyarınca, birimlere gönderdiğimiz formların geri dönüşümlerinden ve yaptığımız toplantılardan aldığımız bilgiler
uyarınca 82 süreç belirlediğimiz bir denetim evreni
oluşturduk. Yine aynı veri kaynaklarından derlediğimiz bilgiler çerçevesinde risk faktörleri ve risk ağırlık
puanları uyarınca iç denetime esas olmak üzere süreçlerin risk sıralamalarını yaptık. 2008 yılında yıllık
denetim programa ve 3 yıllık planı oluşturduk. 2008
yılı denetim programının metin kısmında belirtildiği
üzere riskli alan olarak karşımıza çıkan “maaş işlemleri”, “satın alma işlemleri” ve “taşınır mal işlemleri”
hususunda pilot denetim yapılmıştır.
Satın alma işlemlerinde 2 adet, maaş işlemlerinde
1 adet iç denetim raporu, maaş işlemlerinde 2 adet
inceleme raporu, satın alma işlemlerinde 1 adet inceleme raporu, 2 adet danışmanlık inceleme raporu,
taşınır mal işlemlerinde 2 sefer seminer düzenlenmiştir. 2009 yılında Denetim Planı ve Denetim Programları revize edilerek onayı alınmış olup, iç denetim
faaliyetleri de halen devam etmektedir. Halen üniversitemize ait yönetmelik ve yönerge oluşturma ve
değişiklik yapılması faaliyetlerinde yazılı danışmanlık faaliyetleri de devam etmektedir. Hali hazırda, iç
denetim faaliyeti ile bağdaşmadığını düşündüğümüz
soruşturma görevleri ise verilmemektedir.
Gerek kurum içinde gerekse de genel olarak Türkiye
genelinde İç Denetimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Klasik olacak fakat üst yönetimin desteğinin ve katkısının, bütün kurumlarda iç denetimin geleceğinin
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başlangıç noktasında mihenk taşı olacağını düşünüyoruz. Bununla beraber, iç denetimin geleceğinin tamamen iç denetçilerin var olan bilgi birikimleri ve onların mesleğe bakış açıları ve sahiplenmeleri ile ilgili
olduğunu düşünüyoruz. Yani, bütçe, muhasebe bilgisi
olmayanın, emeklilik sonrası iyi bir emekli maaşı alırım düşüncesinde hareket edenin ve mesleği sahiplenmeyenin iç denetçiliğinden verim alınması biraz
zor görünüyor.
Diğer iç denetçilere mesajlarınız var mı?
Türkiye’de uygulamaya konulan yeni kamu mali yönetimi ve kontrol hususları başlı başına bir değişimdir.
Değişimin aktörleri arasında önemli görevi üstlenen
biz iç denetçilerin bu süreçte aktif rol oynayacağı kesindir. İki düşünürün özlü sözleri sanırım bize rehberlik edebilir.
Thomas Carlyle’ nin söylediği gibi: “Değişim hakikatte
acı verir, ama gereklidir.”*
Alvin-Heidi Toffler: “Değişim sorumluluğu bizlerdedir.
Kendimizden başlamamız gerekiyor. Gözlerimizi yeni
olana, şaşırtıcı ve radikal görünene kapamamayı öğrenmeliyiz.”•
Kamu Yönetiminde sertifikası olan, bu oluşumun her
aşamasında yasalar uyarınca katkıları olabilecek bir
mesleği icra ediyoruz. Her iç denetçinin geleceğe
mutlaka bu bakış açısıyla bakması gerekir. Yani iç denetçi, görevini icrada verdiği nesnel, makul güvence
kusursuz olmalıdır. Tanesi çok ve başı dik başak olmalıdır.
		
*Coşkun Can Aktan “Yeni Organizasyon ve Yönetim
Anlayışı ve Değişim Mühendisliği”
• Coşkun Can Aktan “Özlü Sözler”
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13. Türkiye İç Denetim Kongresi, 6 Kasım 2009 tarihinde yaklaşık 400’e yakın üye ve
davetlinin katılımıyla İstanbul’ da gerçekleştirildi.
"NEO DENETİM” temalı kongrede, TİDE Başkanı Şenol TOYGAR, TİDE Kurucu Başkanı Ali Kamil UZUN, Sermaye
Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Peker, TURMOB Başkanı Dr. Masum TÜRKER ve Uluslararası İç Denetim Enstitüsü Başkanı Roderick M. Winters açılış konuşmaları yapmışlardır.
Kongre’ nin öğleden sonraki bölümünde toplam iki panel düzenlenmiştir. “Kamu Yönetiminde Yeni Denetim
Yaklaşımı ve İlk Uygulama Örnekleri” konusundaki ilk oturumda moderatörlüğünü KİDDER Başkanı Cüneyt
GÜLER’in yaptığı panelde; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Daire Başkanı Ahmet MUTLU, Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet BAŞPINAR, Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Başkanı Şener GÖNÜLAÇAR, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İç Denetim Başkanı İbrahim KÜÇÜKER, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İç
Denetim Başkanı İdris YEKELER ve Vakıflar Genel Müdürlüğü İç Denetçisi Yusuf Faruk DUMAN panelist olarak
katılmış ve bildiri sunmuşlardır.
Öğleden sonraki ikinci panel ise “Özel Sektör’de İç Denetimde En İyi Uygulama Örnekleri” konusunda olmuştur. Sabancı Holding Denetim Daire Başkanı Fuat ÖKSÜZ’ ün yönettiği panelde, Fortis Bank Teftiş Kurulu Başkanı Halil CANTEKİN, Türk Telekom İç Denetim Başkanı Nazif BURCA, AvivaSa İç Denetim Direktörü Aysan SİNANLIOĞLU ve Anadolu Grubu BT Denetim Müdürü Mete TÜRKYILMAZ panelist olarak bildirilerini sunmuşlardır.

“2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu” yayımlandı.
Raporda, kamu idarelerinin iç denetime ilişkin performans bilgilerine yer verilmiştir. Kamu iç denetim birimlerinin 2008 yılında gerçekleştirdikleri denetim faaliyetlerinin ayrıntılı olarak belirtildiği raporda, mesleki
kurumlaşmaya yönelik bir takım öneri ve tedbirlere de yer verilmiştir.

Türkiye Belediyeler Birliğince iç denetçilere yönelik seminer düzenlendi.
Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerde görev yürüten yaklaşık 180 iç denetçiyi Ankara Kızılcahamam’da bir
araya getirmiştir. Ağırlıklı olarak belediye mevzuatının konu edildiği bilgilendirme toplantısı 2-3-4 Kasım 2009
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

1 Kasım 2009 tarihli ve 27393 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 2010 Yılı
Hükümet Programı'nın iç denetçilik mesleğini yakından ilgilendiren kısımları tabloda sunulmaktadır.
Öncelik 6. Kamu idarelerinde mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
Öncelik/Tedbir

Sorumlu Kuruluş

Tedbir 15. İç denetim alanında
merkezi uyumlaştırma birimi Maliye Bakanlığı
kurulacaktır.
Tedbir 16. İç denetim alanında İç Denetim
eğitim ve sertifikasyon faaliyet- Koordinasyon
lerine hız verilecektir.
Kurulu
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İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar
Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı,
DPT, Hazine Müsteşarlığı,
İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Maliye Bakanlığı

Süre

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Haziran Sonu

Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu
iç denetim sistemini geliştirmek ve koordine etmek üzere, İç
Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi işlevini 5018 sayılı Kanunda belirtildiği gibi, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak yerine
getirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Haziran Sonu

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun sorumluluğu altında, kamuda atanabilecek iç denetçi sayısını artırabilmek amacıyla eğitim
ve sertifika verme faaliyetlerine hız kazandırılacaktır.
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İç Denetçi aday belirleme sınavı yapıldı.
İç Denetçi aday belirleme sınavı 12 Temmuz 2009 Pazar günü ÖSYM tarafından Ankara’da yapılmıştır. Sınavda
başarılı olan 128 aday halen Maliye Bakanlığınca Sertifika öncesi teorik eğitimlerini sürdürmektedir. Türkiye’
de ilk kez gerçekleşen sınavda adaylara, 60 soru alan bilgisi ve 60 soruda genel kültür / genel yetenek testinden olmak üzere çoktan seçmeli 120 soru yöneltilmiştir. Sınava toplam 222 başvuru olmuş ve 219 aday sınava
katılmıştır.
İç Denetçilik Sınavı Değerlendirme Tablosu
Uygulanan Testler

Ortalamalar

Standart Sapmalar

Soru Sayıları

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi

45,196

5,622

60

Alan Bilgisi Testi

34,658

6,915

60

Sınava Başvuran Aday Sayısı

Sınava Giren Aday Sayısı

222

219

Kalite Güvence Rehberi çalışmaları başlatıldı.
Maliye Bakanlığı, Merkezi Uyumlaştırma Birimi’ nin dünya bankasından sağladığı kaynakla yürütülen “Kalite
Güvence Geliştirme Projesi” bağlamında yapılan ihale bir denetim danışmanlık firmasında kalmıştır. Kidder,
yüklenici firmanın talebi üzerine “ Kalite Güvence Rehberi” nin uygulamada temel alınacak bir dokuman olacağı anlayışından hareketle üyeleri içinden 6 kişilik çalışma grubu ve toplamda 20 kişilik değerlendirme ekibiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

İDKK başkan ve üyeleri atandı.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Başkan ve Üyeleri, 25.11.2009/27417 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, 2.11.2009 tarihli ve 2009/15596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla atanmışlardır. Kendilerine yeni
görevlerinde başarılar diliyoruz.
Söz konusu BKK eki Kararnameyle atanan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Başkan ve Üyelerine ilişkin
bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Sıra No

Adı ve Soyadı

Görevi

Kurumu

Kurumundaki Görevi

1

İ.İlhan HATİPOĞLU

Başkan

Maliye Bakanlığı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü

2

Prof. Dr. Hasan TÜREDİ

Üye

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

3

Burhanettin AKTAŞ

Üye

Hazine Müsteşarlığı

Müsteşar Yardımcısı

4

Erhan USTA

Üye

DPT Müsteşarlığı

Müsteşar Yardımcısı

5

Murat KOCA

Üye

İçişleri Bakanlığı

1.Hukuk Müşaviri

6

H.Abdullah KAYA

Üye

Maliye Bakanlığı

Milli Emlak Genel Müdürü

7

Prof.Dr. Muhittin ŞİMŞEK

Üye

YÖK

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

TÜBİTAK tarafından iç denetçilere yönelik
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
26-27 Ekim 2009 tarihleri arasında Antalya’da TÜBİTAK tarafından kamu üniversiteleri ve kamu kurumlarında
görevli iç denetçilere yönelik, “TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel
Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destek-
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li Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller”e ilişkin bilgilendirme ve paylaşım
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bahse konu düzenlemenin “Mali Denetim” başlıklı 29'uncu maddesinde “Bu esas ve usuller kapsamında
yapılan harcamalar projelerin tabi olduğu mevzuat kapsamında Sayıştay tarafından denetlenir. Ayrıca yapılan
harcamalar ilgisine göre TÜBİTAK ve/veya kurum iç denetçileri tarafından da denetlenir. Kurum iç denetimi sonucunda bu esas ve usullere aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde denetim sonucu kurum tarafından
TÜBİTAK’a iletilir. Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında kurum
tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Program dahilinde TÜBİTAK Genel Sekreter Vekili Ali ŞİMŞEK ve TÜBİTAK iç denetçilerince sunumlar
gerçekleştirilmiştir.
TÜBİTAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındaki kamu i ̇dareleri i ̇le özel bütçeli i ̇darelere proje karşılığı
aktarılacak tutarların harcanması ve TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projelerin harcamalarının,
TÜBİTAK iç denetçileriyle birlikte ilgili idarelerin iç denetçilerince de denetlenmesi mesleğimiz açısından
önemli bir kazanımdır.

Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi Başkanı Mehmet BÜLBÜL’ün “Kamu
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum” isimli kitabı yayımlandı.
Aşağıda kitabın tanıtım bölümünden bir alıntı yer almaktadır.
“Kitap, etkili ve yeterli bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması,
izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kamu idarelerinde yürütülen
çalışmalara katkı sağlama amacını gütmektedir. Bu amaçla, öncelikle
uluslararası standartlarda iç kontrolün ele alınış biçimi sorgulanmış,
daha sonra 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan
hükümler çerçevesinde kamu iç kontrol sistemi hakkında bilgiler
verilmiştir. Ayrıca, Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin olarak
her bir standart ve her bir genel şarta ilişkin örnekli ve
uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır. Son olarak, İç
Kontrol Eylem Planı hazırlık, revize, uygulama ve izleme
süreçlerine ilişkin yararlı bilgiler verilmiştir.

		
		
		
•
•
•
•
•
•
•

Kitap, 100 soru-100 cevap şeklinde hazırlanmıştır.
Bu yolla, okuyucuların iç kontrol hakkında bilgilerinin
artırılması, ilgilerinin çekilmesi ve merak ettikleri herhangi
bir soruya kolayca cevap bulmaları amaçlanmıştır.
Kitapta, aşağıda sayılan yönetici ve personelin muhtemel sorularına cevap 		
verilmesi hedeflenmiştir.

Üst yönetici ve yardımcıları
İç denetçiler
Strateji geliştirme birimi yöneticileri ve mali hizmetler uzman ve uzman yardımcıları
Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyeleri
İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu üyeleri
İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Grubu üyeleri”
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