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Yayın
Kurulundan
Değerli okurlarımız,
“Kamu Yönetiminde Etik” konulu bu sayımızda da dopdolu bir içerikle karşınıza çıkmanın heyecanını yaşıyoruz.
Günümüzün yükselen değeri olan etik kavramını, kamu
yönetimi bağlamında farklı açılardan işlemeye çalıştığımız 5. sayımızdaki;
Söyleşi köşemizde, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ, kamu yönetiminde etik kültürün
oluşumu ve bu süreçte yaşanan uygulamalar ile Kurul
olarak yürüttükleri projeler hakkında açıklamalarda bulunmuştur.
İlk makalemizde, etik ile iç denetim arasındaki ilişkiden
bahisle, etik değerlerin yerleşmesi ve benimsenmesi konusunda iç denetçilerin “etik liderlik” rolleri üzerinde durulmuştur.
İkinci makalemizde, kamu sektöründe görev yapmakta
olan denetim elemanlarının etik ilkeleri benimsemelerinin önemi üzerinde durulmuş ve bu amaca yönelik bir
mekanizmanın oluşturulması yönünde önerilere yer verilmiştir.
Üçüncü makalemizde, insana değer veren, insan davranışlarını dikkate alan katılımcı bir denetim anlayışı olan
klinik denetim tartışılmış ve özellikle Sayıştay denetimi
çerçevesinde uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
Dördüncü makalemizde, yolsuzlukla mücadelede etik
kavramının bir araç olarak kullanılabileceği ve bu konuda
kurumsal olarak ne gibi önlemlere ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur.
Beşinci makalemizde, iç denetim ve etik arasındaki ilişki ile iç denetçilerin sahip olması gereken etik değerler,
özelikle Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından
belirlenen Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama
Standartları açısından tartışılmıştır.
Çeviri köşemizde, içerisinde etik ilkeler ile bağlantılı hususları da içeren, kamu alımlarında dürüstlüğün artırılmasına ilişkin OECD tavsiyeleri belirtilmiştir.

İlk bölümünü geçen sayımızda Alan Araştırması Köşemizde yayımladığımız “Türkiye’de Kamu İç Denetim Sisteminde Bir Alan Araştırması” adlı çalışmanın ikinci bölümünde, kamu iç denetim sisteminin hangi düzeyde olduğu
ve iç denetçiler tarafından nasıl algılandığı, iç denetim
sistemindeki sorunların neler olduğu tespit edilmeye ve
çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Uygulama Örneği köşemizde yer alan "Mahalli İdarelerde
Dönem Sonu İşlemleri" başlıklı çalışmada, mahalli idarelerde yılsonu işlemlerinin nasıl yapıldığı örnek çözümlerle
anlatılarak, bu süreci denetleyecek iç denetçilere rehberlik edilmesi amaçlanmıştır.
Görüşmeler köşemizde ise, Anadolu Üniversitesi İç Denetim Birimi ile yapılan görüşme yer almıştır.
Dergimizin 6. sayısında, kamu yönetimi reformunun çok
önemli bir ayağını teşkil eden ve güncelliğini koruyan
denetim reformu sürecine fikri anlamda katkı sağlamak
amacıyla “Klasik Denetim-İç Denetim” kavramlarını tartışmayı planlıyoruz.
Kamu Yönetimi ve Denetimindeki Değişim,
İç Denetim,
Klasik Denetim,
Türkiye’deki ve Dünyadaki İç Denetimin ve Klasik Denetimin Teorik ve Uygulamalı Karşılaştırması,
Teftiş ve İç Denetim Fonksiyonlarının Teorik ve Pratik
Olarak Ayrıştırılması,
Ülkemizdeki Mevcut Denetim Birimlerinin Yeniden Yapılandırılması,
gibi konuların denetim elemanları, kamu yöneticileri ve
akademisyenlerce enine boyuna tartışılmasını sağlayarak
iyi bir denetim sisteminin oluşturulmasına katkı sunmayı
amaçlıyoruz.
Dergimizin beşinci sayısının, başta iç denetçiler olmak
üzere tüm okurlarımız için yararlı olmasını diliyoruz. "Klasik Denetim - İç Denetim" konulu 6. sayımızda görüşmek
dileğiyle esen kalın.
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Sayın Başkan, Bilal ERYILMAZ kimdir, kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ*
“Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun
sunmuş olduğu hizmetleri üç
ana başlık altında toplayabiliriz:
Etik davranış ilkelerini belirleme,
uygulamayı gözetme ve
değerlendirme, etik kültürün
yerleştirilmesi”

Bilal ERYILMAZ (BE): 1995 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’na “Profesör” olarak atandım. 1996-1999
yılları arasında SAÜ İİBF Dekanlığı görevini yürüttüm.
Rektör danışmanlığı, Senato üyeliği, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği ve Adapazarı Ticaret
ve Sanayi Odası’nda ekonomi danışmanlığı görevlerinde bulundum. Halen aynı üniversitede Kamu Yönetimi Bölümü başkanlığı görevini yürütmekteyim. 2004
yılında, Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atandım, 2007 yılından buyana da Kamu Görevlileri Etik
Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım. Türk yönetim tarihi, kamu yönetimi, etik, bürokrasi ve siyaset
konularında çalışmalarımı sürdürmekteyim.
DENETİŞİM :Türk kamu yönetiminde “Kamu Etik Kurulu” nun kuruluş sürecini ve amacını kısaca anlatır
mısınız?
BE: Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2004 yılında çıkarılan 5176 sayılı Kanun ile Başbakanlık bünyesinde kurulmuştur. Kurul, kamu yönetiminde etik ilkelerin yerleşmesine ve dolayısıyla daha şeffaf, tarafsız, dürüst,
hesap verebilir ve kamu yararını esas alan bir kamu
hizmeti anlayışına katkı sağlamak amacını taşıyan bağımsız ve tarafsız bir kamu kurumudur. Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından
yürütülmektedir. Bu kapsamda, gerek Başbakanlık
personeli gerekse İçişleri Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı gibi kuruluşlardan görevlendirilen 10 personel görev yapmaktadır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 5176 sayılı Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararları almak ve uygulamak üzere Bakanlar Kurulu tarafından atanan 11
üyeden oluşmaktadır.
Kurul üyeleri,
- Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından bir üye,
- İl belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından bir
üye,

*Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı
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- Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden
emekliye ayrılanlar arasından üç üye,
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- Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde bulunmuş veya
bu görevlerden emekliye ayrılanlar arasından üç
üye,
- Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bunların emeklileri arasından iki üye,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında
en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından bir üye
Olmak üzere 11 üyeden oluşur.
DENETİŞİM: Kamu Etik Kurulu’nun yetki alanına
hangi kurum ya da kişiler girmektedir?
BE: Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yetki, görev ve sorumluluklarını; “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler”
dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanabilmektedir. Bu çerçevede genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri,
döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst
kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair
adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul,
üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personel Kamu
Etik Kurulunun yetki alanına girmektedir. Ancak söz
konusu kurum ve kuruluşlarda her düzeydeki kamu
görevlisi kapsama girmemekte olup genel müdür ve
eşiti üstündeki üst düzey yöneticiler Kurulun yetkisi
kapsamındadır.
DENETİŞİM: Kamuda etik kültürün yerleşmesi için
Etik Kurulu ne tür faaliyetlerde bulunuyor?
BE: Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun sunmuş olduğu
hizmetleri üç ana başlık altında toplayabiliriz:
Etik Davranış İlkelerini Belirleme: 5176 sayılı Kanun,
yetkisi dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirleme görevini ve yetkisini Kurula vermiştir. Bu çerçevede Kurul,
2005 yılında Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle
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Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği çıkartarak genel hatlarıyla kapsama dâhil kurum ve kuruluşlarda uyulması gereken etik ilkeleri belirlemiştir.
Ayrıca, Kurul sözkonusu yönetmelikte, kapsama dahil
kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli meslekler için
de etik ilkelerin Kurulla işbirliği ve koordinasyon halinde belirlenebileceğini düzenlemiştir. Bu çerçevede,
Kurulumuzla yakın bir işbirliği içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü “Polis Meslek Etiği”, Gümrük Müsteşarlığı da gümrük personelinin etik ilkeleri konusunda
çalışmalar yapmıştır.
Uygulamayı Gözetme ve Değerlendirme: Kurul, etik
davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar
hakkında, re’sen veya yapılacak başvurular üzerine,
gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Bu
çerçevede, kendisine ulaşan ihbar ve şikayetleri öncelikle ön bir değerlendirmeye tabi tutar ve etik ilkelerin ihlali yönünde emareler varsa, bu yönde hakim
bir kanaat oluşursa o zaman re’sen inceleme sürecini
başlatır. Kurul, etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara
esas olmak üzere gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir.
Etik Kültürün Yerleştirilmesi: Bu çok kapsamlı bir görev. Kurulun tek başına bu yükün altından kalkması
mümkün değil. Bu çerçevede tüm kamu kurum ve
kuruluşlarıyla, özel sektörle, sivil toplum örgütleriyle,
medyayla işbirliği içinde çalışılması büyük önem arz
ediyor. 2005 yılından bu yana işbirliği anlamında pek
çok çalışma ve proje yürüttük.
DENETİŞİM: Bu kapsamda Kurulun halihazırda tamamlanmış ve devam eden projeleri hakkında bilgi
verebilir misiniz?
BE: 1- Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi: AB
Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) 2006 Yılı Programlaması kapsamında Avrupa Konseyi ile birlikte 30 Kasım 2007-30 Kasım 2009 tarihleri arasında yürütülen
“Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik” Projesinde temel
amaç Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve kamu kurum ve kuruluşları
tarafından düzenlenecek hizmet içi ve diğer eğitim
proğramlarında kullanılmak üzere bir eğitim paketi
hazırlanması ve düzenlenecek eğitimlerde yararla-
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“Etiğin misyonu ile iç denetçinin
misyonu arasında yakın bir ilişki vardır.
Etik, kişilerin kendi kendini kontrol
mekanizmasıdır. İnsanlar kendilerini
kontrol edebilirlerse, vicdani kontrollerini
hayata geçirebilirlerse dışa karşı o denli
hesap verebilirler”
nılmak üzere etik eğiticilerinin yetiştirilmesi hedefine
dönüktü. Bu proje kapsamında, şelale yöntemiyle
üst düzeyden aşağıya doğru eğitimler verildi. Öncelikle Ankara’da Müsteşarlardan başlayarak üst düzey
kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine seminerler verildi. Daha sonra Türkiye 10 bölgeye ayrılarak söz konusu bölgelerde görev yapan yöneticilere
(il emniyet müdürleri, sağlık müdürleri, belediye başkanları vb.) etik liderlik seminerleri düzenlendi. Ayrıca, hem etik kültürün sahiplenilmesinin amaçlanması hem de Kamu Etik Kurulunun kapasitesinin sınırlı
olması nedeniyle kapsam dahilindeki kamu kurum
ve kuruluşlarının personelinden 110 kişi etik eğiticisi
hem olarak yetiştirildi. Bu 110 kişi kendi kurumlarında eğitim ve seminerler düzenliyorlar ve etik eğiticisi
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yetiştiriyorlar. Örneğin; Emniyet Genel Müdürlüğü
260 etik eğiticisi yetiştirdi ve 3 yıl içinde tüm personelini eğitimden geçirmeyi planlıyorlar.
2- Kamuda Etik Kültürün Geliştirilmesi Projesi: Şu
anda hazırlıkları devam eden projenin Eylül 2010’da
başlatılması planlanıyor. Avrupa Konseyi ile işbirliği
halinde yürütülecek söz konusu proje ile il özel idareleri, belediyeler gibi vatandaşa doğrudan hizmet veren taşra kurum ve kuruluşlarında etik kültürün geliştirilmesi ve bu kapsamda 200 personelin etik eğiticisi
olarak yetiştirilmesi planlanmaktadır.
3- Etik Komisyonları İhtiyaç Analizi Projesi: Planlama çalışmaları sürmektedir. Bu proje kapsamında ;
Etik Komisyonların (EK) karşılaştıkları bürokratik
sorunları analiz etmek,
Kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkelerle
ilgili mevzuatın eksikliklerini ve bunların uygulamadaki sorunlarını tespit etmek,
Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması hakkında
5176 sayılı Yasa’da ve ilgili yönetmelikte önümüzdeki bir yıl içinde yapılacak olan değişiklikte kulla2010/5
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nılması amacıyla veri toplamak,
EK’lara verilen veya verilmesi uygun görülen görevleri yeniden değerlendirmek,
EK üyesi olmayan kamu görevlilerinin komisyonlardan beklentilerini belirlemek,
EK’ların yapılarını yeniden değerlendirmek,
amaçlanmaktadır. Halihazırda projenin ihale hazırlıkları devam etmektedir.
DENETİŞİM: Buraya kadar, kamu görevlilerinin ya
da başka bir deyişle kamu hizmeti sunanların etik
kültürü benimsemeleri ve bu kapsamda farkındalığın artırılmasına yönelik pek çok çalışmadan ve
projeden söz ettiniz. Ancak kamu hizmetinin bir de
yararlanıcıları var, özel sektör var. Bu çerçevede ne
tür faaliyet ve projeler planlıyorsunuz?
BE: Bu konuya biz özel önem veriyoruz. Etik alanda
kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine yönelik
olarak Avrupa Konseyiyle üçüncü bir proje yapmayı
planlıyoruz. Çünkü etik, tek taraflı olarak kamu tarafından halledilebilecek bir mesele değil. Kamu hizmeti sunan kamu görevlisinin karşısında, kamu hizmeti
alan vatandaş ve özel sektör var. Örneğin, rüşvet alan
bir memur varsa rüşvet veren bir vatandaş var, firma
var.
Bu kapsamda, Etik Kurulu olarak, bu yıl Mayıs ayında Etik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kamu Yönetiminde “Kamu Özel Sektör İşbirliği: Kamu Etiği ve İş
Etiği Konferansı” düzenledik. Eğer iş etiğini geliştirirsek kamu etiğini de geliştirmiş oluruz. Nasıl üretilen
mal ve hizmetle ilgili toplam kaliteden bahsediyorsak, etik denilince de bizim toplam etikten bahsetmemiz gerekiyor. Yani nasıl ki bir süreçte toplam kalite o
sürecte yer alan herkesin kaliteye önem vermesine,
ürün ve mal üretiminde ve sunumundaki hassasiyetine bağlı, aynen öyle de, etik kültürün yerleşmesi
ve hayata geçirilmesi sadece bir kurum ya da kişinin
değil kamusuyla özeliyle sivil toplum kuruluşlarıyla
medyasıyla ilgili tüm tarafların hassasiyetine, sürece
aktif olarak katılmalarına bağlı. Bizim stratejimiz bu.
DENETİŞİM: Etik konusu öncelikle her kurumun
kendisinin sahiplenmesi ve bu kapsamda gerekli
tedbirleri alması gereken bir alan. Ancak sizin de bu
kapsamda etik ilkelere aykırılık anlamında uygula-
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mayı gözetme ve değerlendirme göreviniz var. Bu
kapsamda, 2009 yılına ilişkin gelen başvuruların neticelerine yönelik bir değerlendirme yapar mısınız?
BE: 2009 yılı içerisinde Kurulumuza e-posta ile 402
adet başvuru yapılmış, gelen bu başvuruların 68 tanesi için dosya açılmış, kalan 334 başvuru ise başvuruya ilişkin kanuni koşulları taşımadıklarından işleme
alınmamış ve başvuru sahiplerine bilgi verilmiştir.
Elektronik posta ile yapılan başvuruların haricinde;
9 tanesi re’sen olmak üzere 115 adet dosya işleme
alınmıştır.
Böylece 2009 yılı içerisinde re’sen ele alınan dosyalarla birlikte Kurulumuzda toplam 183 adet dosya işlem görmüştür. 2009 yılı içerisinde işleme alınan 183
dosyanın 83 tanesi, Kanun ve Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde başvuru usul ve esaslarına aykırılıktan
dolayı Kurul gündemine alınmayarak incelenememiş
ve başvuru sahiplerine bilgi verilmiştir. İşleme alınan
53 dosya hakkında Kurul kararı verilmiş olup, Kurul
kararlarına ilişkin ayrıntılı dağılım aşağıdaki şekildedir. 2009 yılı içerisinde işleme alınan 183 dosyanın 47
tanesine ilişkin inceleme ve araştırmalar ise 2010 yılı
içerisinde de devam etmektedir.
Sonuçlarına Göre Kurul Kararları
Resmi
Gazete'de
Yayımlananlar
6
11%

Etik Dışı
Bulunmayanlar
18
34%

Diğer
14
27%

Yargıya İntikal
Etmesi
Nedeniyle
İncelemesi
Durdurulanlar
15
28%

DENETİŞİM: Türkiye’de son üç yılda alınan kurul kararlarının kaçı ilgilileri tarafından yargıya taşınmıştır?
BE: Şu ana kadar verdiğimiz kararlara ilişkin yargıya gidenler oldu. Fakat verdiğimiz kararların hiç biri
yargı kurumları tarafından iptal edilmedi. Bu durum
verilen kararların ne kadar hukuka uygun olduğunun
göstergesidir.
DENETİŞİM: İlgililerin etik dışı davranışları nedeniy-
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le alınan Kurul kararlarının, sadece Resmi Gazete de
yayınlanması kamuoyunca yeterli görülmekte midir? Kamuoyunun ilgililer hakkında farklı beklentileri bulunmakta mıdır?
BE: Anayasa Mahkemesi, etik kararların Resmi Gazetede yayınlanmasının yürürlüğünü durdurdu. Açıkçası
biz bu kararın gerekçesine katılmıyoruz. Akademisyen
olarak bu durumu, kamu vicdanını rahatlatma adına
olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Halihazırda, karara bağlanmış şikayetler ile ilgili olarak,
kamuoyuna nasıl ulaşıp, onları rahatlatma adına nasıl bir yol izleyeceğimiz üzerine çalışmalar yapıyoruz.
Sadece kendi web sayfamızda yayınlanmasının yeterli
olup olmayacağı üzerinde çalışıyoruz.

olarak, güncel problemlerin çözümü için bir uygulama olacaktır. O anlamda ombustmanlık sistemine
önem vermek lazım. Bir anlamda biz kişisel şikayetlere bakıyoruz. Ombustmanlık sistemi ise kurumsal
şikâyetlere bakıyor. Diğer yandan bu iki yapı tek çatı
altında da olabilir. Kendi içinde şubeleri olur. Bu iki
fonksiyon, aynı hizmet kurumu tarafından verilebilir.
Bu durum Galler ve Kuzey İrlanda da bulunmaktadır.
Ayrıca bize halihazırda kurumsal şikayetler de gelmektedir. akat biz bu uygulamaları kurum yöneticisi
olarak değerlendirip, o şekilde işlem yapıyoruz.

DENETİŞİM: Kamu idarelerinde etik kültürün yerleşmesinde, kurum yöneticilerine önemli düzeyde
sorumluluk düşmekte ise; sizce etik kültürün kurumlarda tesisi ve yaşatılması için iç denetçiler ne
yapabilir, denetim sürecinde ne tür rol ve görevler
üstlenmelidir?
BE: Etiğin misyonu ile iç denetçinin misyonu arasında
yakın bir ilişki vardır. Etik, kişilerin kendi kendini kontrol mekanizmasıdır. İnsanlar kendilerini kontrol edebilirlerse, vicdani kontrollerini hayata geçirebilirlerse
dışa karşı o denli hesap verebilirler. Kurumlar için de
aynı. Kurumlar kendi kendilerini kontrol edebilirlerse,
iç kontrollerini hayata geçirebilirlerse, iç denetim sistemlerini etkinleştirebilirlerse o denli hesap verebilir
olurlar. Böylece dış denetime, dışarıdan denetime
olan ihtiyaç o denli azalır.
Bugün batıda dış denetim kurumları, Sayıştaylar tek
tek kurumların işlemlerine bakmıyorlar, kurumların iç
kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkinliğine odaklanıyorlar.
O bakımdan etik açıdan iç denetim etkin bir şekilde
yürütülebilirse, kurumlar daha hesap verebilir olurlar, kendilerine daha çok güvenirler.
DENETİŞİM: Ombustmanlık müessesesi ile etik denetimini işlevsel olarak değerlendirir misiniz?
BE: Ombustmanlık kültürü, kamuda etik kültürünün
oluşumunda önemli bir uygulama olacaktır. Çağdaş
devletlerde olduğu gibi yargı öncesi bir mekanizma
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İÇ DENETÇİNİN
YENİ ROLÜ;
ETİK LİDERLİK

Özet: Yasal ve idari düzenlemeler, idari işleyiş sürecinde meydana gelen ahlaka mugayir bazı halleri tanımlamada yetersiz kalabilir. Sosyal yaşamda gri alanlar
olarak da adlandırılan bu durumlar her zaman var olmuştur. O nedenle, kamu görevlilerinin gri alanlarda
karşılaştıkları sorunların çözümünde kendilerine kolaylık sağlayacak etik kodların ve mesleki ahlak kurallarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Mesleki
ilke ve etik kültürün benimsenmesi ayrıca kamu kaynaklarının (kamu insan kaynağı, kamu malları, kamu
mesaisi… vb.) israf edilmeden kullanımına yönelik
önemli katkılar sağlayacaktır.
Kamuda etik kültürün oluşumu ve algı düzeyinin gelişmesi bağlamında denetime yeni bir anlayış getiren
iç denetçiler, bu süreçte üstlenecekleri yeni roller ile
öne çıkmaktadır. Söz konusu bu roller bir anlamda denetim hizmeti verilen kamu kurumu için “etik liderlik”
yönünde olacaktır. Bu anlamda, kurumsal işleyişin etik
liderleri olarak gördüğümüz iç denetçiler, kurum etik
değerlerinin yerleşmesi ve benimsenmesi boyutunda
gerekli çabayı göstermeli ve bu durumu kendilerinin
vazgeçilmez görevi olarak görmelidirler.
Anahtar Kelimeler: Etik, kamu yönetimi, etik kültür,
etik lider ve iç denetçi.
Giriş
Mevcut yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeler bazı durumlarda idari işleyiş sürecinde meydana
gelen ahlaka mugayir halleri tanımlamada yetersiz kalabilir. Sosyal yaşamda her şey siyah ya da beyaz değildir ve gri alanlar her zaman var olmuştur. O nedenle
söz konusu gri alanlarda, kamu görevlilerinin karşılaştıkları sorunların çözümünde kolaylık sağlayacak, etik
kodların ve prensiplerin oluşturulması çok önemlidir.
Diğer yandan işleyişe ilişkin kamu erkinin mevcut izleme ve takip usulü, suça konu olan ya da tasvip edilmeyen uygulamaların çoğunlukla gerçekleştikten sonra
faillerinin tespiti ve eğer kamu zararı olmuş ise bu zararın tahsili için işlem başlatılması yönünde olmaktadır.

Adem YAMAN
İç Denetçi
Milli Eğitim Bakanlığı
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Mevcut işleyişin aksine, koruyucu bir yaklaşım ile kamu
kaynaklarının (kamu insan kaynağı, kamu malları,
kamu mesaisi… vb.) israf edilmeden ve israfa yol açacak faktörlerin oluşumunu engelleyen mekanizmaların
tesis edilmesinde etik denetimin önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu süreçte kamu kaynakları-
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nın kullanımında ekonomiklik ve etkililiği önemseyen
ve kamusal amaçlara ulaşılması sürecinde optimal
seçenekler sunan “iç denetim” uygulamaları, kurumsallaşma ve etik kültürün oluşumunda önemli katkılar
sağlayacaktır.
Kamuda etik kültürün oluşumu ve algı düzeyinin gelişmesi için kamu denetimine yeni bir anlayış getiren
iç denetçilerin bu süreçte üstlenecekleri yeni bir rol
öne çıkmaktadır. Söz konusu bu rol bir anlamda denetim hizmeti verilen kamu kurumu için “etik liderlik”
yönünde olacaktır.
Çalışmada “etik” kelimesi kavramsal açıdan ele alınmış, kavramın sosyal yaşamdaki önemine değinilmiş,
Türk kamu yönetiminde etik işleyişe yer verilerek bu
süreçte iç denetçilerin etik kültürün oluşumuna ne
gibi katkılarının olabileceği, dolayısıyla iç denetçilere
yönelik beklentilerin neler olduğu konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.
Kavramsal Açıdan Etik ve İnsan Yaşamındaki Önemi
Günümüzde etik ile ahlak kavramları birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar olarak görülmektedir. O nedenle, başlangıç olarak etik ile ahlak arasındaki ayırımın bilinmesi isabetli olacaktır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde etik, “…1. Ahlak felsefesi. 2. Felsefenin ‘ödev’,
‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramları
analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya
‘kötü’yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ‘ahlaki eylem’in
doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı…” ahlak ise, “…Belli
bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş
olan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel
davranış kurallarının, yasalarının, ilkelerinin toplamı.
b. Çeşitli toplumlarda ve çağlarda kapsamı ve içeriği
değişen ahlaksal değerler alanı. 2. Bir kişi ya da bir
insan öbeğince benimsenen eyleme kurallarının toplamı. 3. Ahlaksal olan şeylerle bağlantısı olan bir görüşler dizgesi (tek kişinin, bir ulusun, bir toplumun, bir
çağın). 4. Felsefenin bir dalı olarak: a. Ahlak üzerine
kavramsal öğretiler. b. İnsanların kişisel ve toplumsal
yaşamdaki ahlaksal eylemlerine ilişkin sorunları inceleyen felsefe öğretileri…” şeklinde ifade edilmektedir.1
1

http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=etik&
ayn=tam- Er. Tar. 14/07/2010.
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Aristoteles2’ten bu yana bir felsefi disiplin adı olan
“etik”, köken olarak Yunanca'daki “ethos” sözcüğünden gelmektedir.3 Bu anlamda kişinin ethos’undan,
yani ahlaksal karakterinden söz edildiğinde anlaşılması gereken, o kişiye ilişkin bir ahlak yargısıdır. En genel
anlamıyla etik, “iyi” nin, iyi olanın, iyi davranışların
doğasını, yapısını, özünü ve kaynaklarını araştıran; “
insan için iyi bir yaşam ne tür bir yaşamdır?”, “doğru
bir yaşam sürmek için hangi seçimlerin yapılması gereklidir?” gibi sorulara cevap arayan geleneksel felsefe
dalıdır.4
Billington’a göre etik, doğru ve yanlış davranış teorisi;
ahlak ise onun pratiği durumundadır. Etik, bir kişinin
belli bir durumda ifade etmek istediği değerler ile ilgilenir, öte yandan ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.5 Diğer bir ifadeyle etik bir ormanın bütün halinden
bahsetmek ise ahlakın, sadece belirli bir ağaç türü üzerinde yoğunlaşmak olduğunu söylemek mümkündür.
Etik ile ahlakın özdeş olmamasının nedeni, etiğin ahlak
felsefesi olması, ahlakın ise etiğin araştırma konusu olmasından kaynaklanmaktadır.6
Etik kültürü oluşmuş bir sosyal yapı şüphesiz ideal bir
toplum yapısının olması gereken bir özelliğidir. Birbirlerine saygılı, hoşgörülü ve doğruluktan yana olan bir
toplumda insan haklarına aykırı eylemler ve teröre
kaynaklık eden düşmanca hisler kendisine yer bulamayacaktır. Böylesi özlenen bir yapı için güzel ahlaklı
nesillerin yetişmesi gereklidir. Bu durumun başlangıcı
için de etik kültürün sosyal yaşama egemen olması,
olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Kurumlarda söz konusu kültürel yapının oluşması için etik liderlere büyük
sorumluluklar düşmektedir.
Etik Liderlik
Son zamanlarda yapılan araştırmalara bakıldığında,
etik liderlik yeni liderlik yaklaşımlarına nispeten daha
2
3
4
5
6

Aristoteles, etiği kuramsal felsefeden (mantık, matematik,
metafizik) ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan
ilk filozoflardan biridir.
Pieper, A.(1999). Etiğe Giriş. S.30. (Çev. Veysel Atayman-Gönül
Sezer), İstanbul: Ayrıntı Yay.
Güçlü, A. Baki ve diğerleri (2002). Felsefe Sözlüğü. S.500-501.
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Billington, R. (1997). Felsefeyi Yaşamak: Ahlak Düşüncesine
Giriş. S.45-46., (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Çalışlar, A. (1983). Ansiklopedik Kültür Sözlüğü. S.135., İstanbul:
Altın Kitaplar Yayınevi.

2010/5

MAKALE

fazla ilgi çekmekte ve daha çok tartışılmaktadır. 21.
yüzyılın sosyal ortamının karmaşıklığı, liderlerin etik
değerlere ve inanç sistemlerine sahip olması, toplumsal ve kurumsal işleyişi buna göre değerlendirmesi ve
sosyal faaliyetlerini bu minvalde yürütmesini gerektirmektedir.
Bennis’e göre liderlik, üzerinde yüz yıla yakın süredir
yoğun olarak çalışılan bir alan olmasına rağmen çok az
bilgi sahibi olunan bir alandır.7 Bir anlayışa göre etik
liderlik, özellik ve davranışı temel alan teorilere dayanmaktadır. Çelik, etik liderliği etik güce dayanarak
astlarını etkilemeye yönelik bir liderlik biçimi olarak
tanımlamaktadır.8
Yapılan tanımlara bakıldığında, etik liderliğin en belirgin özelliği liderliğin gücünün, bulunulan örgütteki etik
güç olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Bir
etik liderin öncelikli işi, kurum içindeki herhangi bir
yanlışlığa tepki göstermek ve hatta onu engellemek
olmalıdır. O nedenledir ki etik lider, kurumsal başarı ve
performansa halel getirecek olumsuz gelişmelere karşı önemli bir savunma mekanizması teşkil edecektir.
Etik liderin davranışları, çalışanların da etik davranmasına katkı sağlayacaktır. Zamanla oluşan etik kodlar kurumun yapısını etkileyecek ve kurumsal anlamda (çalışanları birbirlerine karşı ve dışarıya karşı olan
sorumluluklarında ve yürütülen işlemler boyutunda)
güven ortamının oluşmasında önemli rol oynayacaktır.
Diğer bir ifadeyle etik lider, olagelen eylemler karşısında proaktif davranabilme ve doğru kararı verebilme
yeteneğidir. O nedenle, liderlerin başarılı olmaları için
etik yönden olgun olmaları gerekir. Tüm bunlar gösteriyor ki, etik liderlik becerisi olan idarecilerin, organizasyonlarında kurumsal başarıyı yakalamaları ve ekip
içindeki güven ortamı ile ortak heyecanı uzun süreli
yaşatmaları nispeten daha mümkündür.
Etik Liderin Özellikleri
Etik liderin örgüt içerisinde kendisine olan güveni sağlamlaştırmasının en önemli yollarından bazıları, aldığı
7
8

Karip, E. (1998). “Dönüşümcü Liderlik”. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi Dergisi Sayı:16 ss.440-465. Ankara: Pegem A
Yay.
Çelik, V. (2000). Eğitimsel Liderlik. S.90. Ankara: Pegem A Yay.
(Sergiovanni 1992’den Akt.)
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kararlardaki isabet, doğruluk ve adaletli olmasıdır. Bu
yönde yaptığı uygulamalar kendisini izleyenler üzerinde önemli etkiler yaratacaktır.
Verdiği kararların etik açıdan doğru olduğuna inanılan
lider; doğruluk, dürüstlük ve sadakat gibi sosyal değerlerin gelişmesine önemli katkılar sağlayarak kurum
çalışanlarının örgüte bağlılıklarını artıracak ve aidiyet
duygularını geliştirecektir. Covey eserinde, etik liderliğin etkileme gücünü ortaya koymak için Gandi örneğini vermektedir.9 Gandi’nin resmi ya da siyasal bir
konumunun olmamasına rağmen cesaret göstererek
ahlaki ikna yollarıyla İngiltere’ye karşı elde ettiği başarılar herkesin malumudur.
Etik liderlerin sahip olması gereken ve öne çıkan bazı
özellikler şöyle sıralanabilir:
Temel Liderlik
Özelliği

Liderin Etik Rolü

Değer ve etik bilinci
oluşturmak.

Ortak değerleri düzenli biçimde
dile getirmek ve bunların herkesçe
benimsenmesini sağlamak

Sorumluluk paylaşmak

İş sürecinde kendisini ve sorumluluk
paylaştığı kişileri etik değerlere uygun
davranma konusunda izlemek

Örnek olmak
Kararlarında değerleri göz
önünde tutmak

Özü ve sözü ile bir ve örnek olmak
Yaptıkları her işlemde etik değerlerini göz
önünde tutmak

Değer ve etik konularında
eğitim vermek

Çalışma arkadaşlarında gerekli güven
ve becerilerinin kazanılması için onlara
yardımcı olmak

Etik değerlere sahip
insanlara fırsat tanımak

Uygulamalarında etik algı düzeyi yüksek
kişilere öncelik vermek

Esasen, kamu yönetiminden etik davranışların benimsenmesi kurumun üst yönetimden başlamalıdır.
Bu durum yukarıdan aşağı hiyerarşik olarak alt görev
noktalarına doğru aktarılmalı ve kurumun tüm çalışanlarına yayılmalıdır. Kurumlarda etik standartların oluşması ve algı düzeyinin yüksekliği bir anlamda kurum
üst yönetiminin ve liderlerinin yüksek etik standartlara
sahip olup olmamasıyla ilişkilidir. O nedenle üst yönetici ve bu doğrultuda iç denetçilerin etik liderlik rollerinin toplumsal sorumluluk boyutu da bulunmaktadır.
Sorumluluk boyutundaki bu gelişmişlik ülkenin tümü
için gerçekleştiğinde sosyal adaletin tesisi de kendiliğinden oluşabilecektir.
9

Covey, S.R. (1997). Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı. S.101, (Çev.
Gönül Suveren-Osman Deniztekin), İstanbul: Varlık Yayınları.
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Türk Kamu Yönetiminde Etik
Kamu yönetiminde etik dışı davranışlar denildiğinde
çoğunluğumuzun aklına ilk anda “yolsuzluk” ve “rüşvet” gibi olgular gelmektedir. Fakat kamu yönetiminde en sık karşılaşılan etik dışı davranışlar arasında;
zimmet, haksız mal edinme, irtikap, ihtilas (aşırma),
kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, görevin gereklerini
yapmama, görevi ve yetkiyi kötüye kullanma, kayırmacılık ve ayrımcılık yapmak, hakaret, güveni suiistimal,
dedikodu gibi eylem ve uygulamalar bulunmaktadır.10
Türk kamu yönetiminin çözüm bekleyen en büyük sorunlarından birisi de etik dışı faaliyetlerin istenilen düzeye çekilememesidir. Etik dışı uygulamalar bir anlamda, kendilerine hizmet sunulan vatandaşların Devlete
olan güvenini olumsuz etkilemekte ve uzun vadede
güven endekslerini aşağıya çekmektedir. Türk kamu
yönetiminde etik dışı faaliyetlerin yaygınlaşmasının
temel sebeplerinden bazılarını, etik davranış standartlarının tam olarak benimsenmemiş olması, yönetimin hesap verebilirliğine ilişkin yapının tam olarak
kurulamaması, kamu yönetiminde saydamlık eksikliği,
ekonomik nedenler, eğitim yetersizliği ve nihayet etik
kültürün yerleşmemesi olarak saymak mümkündür.11
Osmanlı Devleti’nin çökmesinde rol oynayan başlıca
nedenlerden biri olarak gösterilen rüşvet olaylarına
yönelik söylemlere örnek olarak, Fuzuli’nin “selam
verdim, rüşvet değildir deyü almadılar” dizeleri, kamu
düzeninde etik dışı uygulamaların ulaştığı seviyeyi anlama açısından düşündürücüdür.
Türk kamu yönetiminde etik davranışların geliştirilmesi sürecinde atılmış olan en önemli adım, 2004 yılında yürürlüğe giren 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik
Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”dur. Söz konusu Kanun ile kamu
görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık,
dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme
gibi etik davranış ilkelerinin belirlenmesi ve kurulacak bir kurul ile diğer kamu kurumlarına etik kültürün
oluşturulması sürecinde rehberlik edilmesi öngörülmüştür.
10 Eryılmaz, B. (2002), Kamu Yönetimi, S.241, İstanbul: Erkam
Matbaası.
11 TÜSİAD (2005), Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde
Etik, S. 24., İstanbul: Tüsiad Yay.
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4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ise atılmış bir
diğer önemli adımdır. Kanun, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7.
Maddesine göre, devlet memurları görevlerini tarafsız bir biçimde yerine getirmek ve devlet menfaatini
korumak zorundadır. Ayrıca adı geçen Kanunun 14, 28
ve 29. Maddelerinde de demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin
uygulanmasına yönelik amir hükümler bulunmaktadır.
Türk kamu yönetimi sisteminde etik dışı davranışlara
yönelik cezai yaptırımlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda bir takım düzenlemeler de bulunmaktadır.
Kanuna göre, rüşvet, irtikap, zimmet, alım-satım-kiralama ihalelerine hile ve fesat karıştırma gibi haller suç
olarak tanımlanmış ve sayılan eylemlerin nasıl cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
Yolsuzluğun küresel ölçekte izlenmesi anlamında 1993
yılında Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency
International-TI) kurulmuştur. TI’nin kuruluş amacı bütün dünyada yolsuzlukları izlemek, ülkeleri yolsuzluk
boyutlarıyla derecelendirmek ve bu durumu istatistiğe
dökerek bir anlamda ülkelerin kendilerine çeki düzen
vermeleri yönünde gerekli önlemleri almaları için teşvik etmektir. TI hazırladığı yıllık raporlarda; “Yolsuzluk
Algılama İndeksi”nde on tam puan üzerinden yapılan
değerlendirmede, beş puanın altında değer alan ülkeleri yolsuzluk açısından “sorunlu” olarak değerlendirmektedir.
Türkiye, TI tarafından yayınlanan Yolsuzluk Algılama
Endeksinde 2003 yılında 3.1 puanla 133 ülke arasında
77’nci sırada yer alırken; 2009 yılında 4.4 puanla 180
ülke arasında 61’nci sıraya yükselmiştir. Fakat halihazırdaki bu durum yeterli değildir. O nedenle, 1 Şubat
2010 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Strateji (2010-2014) Belgesi kabul edilerek, 22
Şubat 2010 tarih ve 27501 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Söz konusu Stratejinin amacı; gelişen ve değişen şartları göz önünde bulundurarak, saydamlığı engelleyen
ve yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırıl-
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"Denetim mekanizmalarının
yeterince etkin kullanılamadığı
sistemlerde, yönetim sistemleri etkin
çalıştırılamamaktadır. Yönetilebilir bir
mekanizma için mutlaka işlevsel bir
denetim öngörülmelidir"
ması suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam ve
güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi olarak
belirlenmiştir. Bu süreçte 2010–2014 yılları arasında
uygulanacak olan stratejinin temel bileşenleri olarak;
Olumsuzlukları önlemeye,
Olumsuzluklara ilişkin yaptırımların uygulanmasına,
Toplumsal bilincin artırılmasına
yönelik tedbirler olmak üzere üç ana başlık altında
toplanmıştır.
İç Denetçinin Etik Liderlik Rolü
Denetim mekanizmalarının yeterince etkin kullanılamadığı sistemlerde, yönetim sistemleri etkin çalıştırılamamaktadır. Yönetilebilir bir mekanizma için
mutlaka işlevsel bir denetim öngörülmelidir. Yapılan
denetimlerin sonucunda objektif, isabetli, yapıcı ve
kredibilitesi yüksek öneriler getirilmesi ya da çözümler
sunulması ancak uluslararası standartta yapılan bir denetim fonksiyonu ile mümkün olacaktır. Ulusal bazda
denetim faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşların uluslararası düzeyde oluşturdukları organizasyonlarda, denetimlerin çıktı kalitesini artırıcı sonuç elde etmek için
uzun süreli çalışmalar neticesinde mesleki ve ahlaki
çalışma standartları oluşturulmuştur.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları-SayıştaylarÖrgütü (International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) 1953’te Küba’nın başkenti
Havana’da gerçekleştirilen uluslararası kongre sonucunda oluşturulmuş ve Birleşmiş Milletler üyesi tüm
ülkelerin yüksek denetim kurumlarının üyesi olduğu
uluslararası bir organizasyon haline gelmiştir. INTOSAI
bünyesindeki çeşitli ülke Yüksek Denetim Kurumları
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mesleki anlamda ortak Meslek Ahlak Kurallarını12 oluşturmuşlardır.
Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan
ve 1941 yılında New York’da kurulmuş olan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’ne (IIA), toplam 170 bin iç
denetçi üye bulunmaktadır. İç denetimin amacı özetle,
bulunduğu işletmenin ya da herhangi bir kurumun yönetim görevinin etkin bir biçimde yerine getirilmesine
yardımcı olmaktır. Söz konusu mesleki örgütün dünya çapında yaklaşık 120 ülkede şube görevini gören
mesleki örgütleri bulunmaktadır. Bu yapı, iç denetçilik mesleğine gerçekten dünya çapında bir konum ve
uluslararası düzeyde bir itibar kazandırmaktadır. Söz
konusu örgütün belirlediği mesleki etik kurallar13 iç de12 http://www.intosai.org/en/portal/. Er. Tarih. 15/07/2010. Kasım
1998 de Montevideo’da yapılan 44 üncü INTOSAI Yönetim Kurulu
Toplantısında onaylanan “INTOSAI Kamu Sektörü Denetçileri için
Mesleki Ahlak Kuralları” şöyledir;
 Dürüstlük
 Güven, İnanç ve İtimada Layık Olmak
 Bağımsızlık, Nesnel Davranış ve Yansızlık
 Politik Tarafsızlık
 Çıkar Çatışması
 Meslek Sırlarının Saklanması
 Yeterlik
13 IIA’in etik kuralları belirleme amacı, iç denetim mesleğinde
ahlaki kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır. Etik kurallar
dört temel prensipten beslenir. Bunlar: Dürüstlük, Tarafsızlık,
Meslekî Ehliyet ve Sır Saklamadır. Bu dört ana prensip içerisinde
11 davranış kuralı belirlenmiştir. Bunlar:
 Üyeler ve CIA’lar (Certified Internal Auditor) görevlerini ve
sorumluluklarını yerine getirirken dürüst, objektif ve gayretli
olacaktır.
 Üyeler ve CIA’lar kurumlarının meseleleri ile ilgili tüm konularda
veya hizmet sundukları kişilere bağlılık gösterecektir. Fakat üyeler
ve CIA’lar bilerek herhangi bir uygunsuz veya yasal olmayan bir
faaliyetin tarafı olmayacaktır.
 Kurumlarına veya iç denetim mesleğine yakışmayan faaliyetlere
bilerek katılamazlar.
 Kurumun çıkarı ile çatışan veya görev ve sorumluluklarını objektif
olarak yerine getirmelerini engelleyici faaliyetlere girmekten
kaçınırlar.
 Mesleki kararlarına zarar verecek veya zarar verebileceği tahmin
edilen, çalışanlardan, müşterilerden, satıcılardan ve kurumsal iş
ilişkisinde bulunduklarından değerli herhangi bir şeyi/hediyeyi
kabul edemezler.
 Sadece mesleki yeterlilikleri ile tamamlamayı bekledikleri
hizmetleri yüklenirler.
 “İç Denetim Uygulama Standartları” ile uyum sağlanması için
uygun yöntemleri kullanırlar.
 Görevleri sırasında elde ettikleri bilgileri kullanırken sağduyulu
olurlar. Gizli bilgileri, kişisel kazançları için kullanamayacakları
gibi, yasalara aykırı veya kurum menfaatine zarar verecek
şekilde kullanamazlar.
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netçiler üzerinde önemli bir etki uyandırmakta ve tüm
ülkelerde kamu ya da özel mesleki kurumlar, IIA’in etik
konusundaki kriterlerini referans almaktadır.14
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun
67. Maddesinin (k) bendinde iç denetçilerin uyacakları etik kuralların, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca
belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. Diğer yandan
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9’ncu Maddesinde “…İç denetçiler, Kurul
tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik
kurallara uymakla yükümlüdür. Bu standart ve kurallar, uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak belirlenir…” ifadesi yer almaktadır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca oluşturulan Kamu
İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları’ında15 belirtilen
temel ilkeler şöyledir;
Temel İlke
Dürüstlük
Tarafsızlık,
Nesnellik,
Bağımsızlık

Gizlilik

Yetkinlik
(Ehil olma)

Açıklama
İç denetçinin dürüstlüğü güven verir
Ulaştığı kanaate itimat edilir
İç denetçiler, denetimlerinde en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler.
İç denetçiler adil ve önyargısızdır.
Çalışmalarında hiçbir şekilde menfaatten
etkilenmez.
İç denetçiler, elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı gösterir,
Hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça
gizli bilgileri yayınlayamaz ve açıklayamaz.
İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar.

 İşlerin sonuçlarını raporlarken, bildikleri tüm belgelere dayalı
olarak gerçekleri ortaya koyarlar. Eğer bu gerçekler ortaya
konmazsa, incelemede bulunan faaliyet raporları çarpıtılabilir
veya yasal olmayan uygulamalar gizlenebilir.
 Uzmanlıklarında iyileşme ve hizmetlerin kalite ve etkinliği için
sürekli olarak gayret gösterirler.
 Mesleki uygulamalarda “enstitü” tarafından bildirilen yeterlilik,
ahlaklılık ve itibar yüksek standartlarını koruma yükümlülüğünün
bilincinde olurlar. Üyeler, “kararnamelere” uyar ve enstitünün
hedeflerini desteklerler.
Kaynak:http://www.idkk.gov.tr/web/guest/etik_mes_ah_kural
ve http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=etik_kurallar Er. Tar.
15/07/2010
14 http://www.theiia.org. Erişim Tarihi: 15.07.2010
15 http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetci_meslek_ahlak,
Erişim Tarihi: 15.07.2010.
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Diğer yönden kamu görevi ifa eden her kişinin imzalayarak dosyasında bulunan “Kamu Görevlileri Etik
Sözleşmesi”,16 kamu kurumlarında etik kültürün oluşumuna ilişkin önemli bir adımdır. Bu uygulamaya
ilaveten kurumlar bünyesinde “etik komisyonları”
oluşturulmuştur. Ayrıca bazı kamu kurumları, kendi
görev ve işlemleri bağlamında kurumsal hassasiyetlerin oluşumunun sağlanması için web sayfalarında etik
ilkelere yer vermektedir.17 Fakat uygulamaya yönelik
çeşitli proje ve eğitimler düzenlenmeden bu ilkelerin
içselleştirilmesi pek de mümkün görünmemektedir.
Yine de bu uygulamaların, kamu kurumlarında artan
bir oranda etik kültürün oluşumuna yardımcı olduğunu kabul etmek gerekir.
Meslek ahlak kuralları, iç denetim hizmeti veren iç
denetim birimi ve iç denetçiler açısından bağlayıcı
durumdadır. Kamu iç denetçi sertifikasına sahip olan
veya iç denetçi adayı olanlar için söz konusu kuralların
ihlali, kurul tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.
5018 sayılı Yasanın ruhuna uygun olarak iç denetçi, kurum yönetiminin denetim danışmanı olarak, kurumsal
işleyiş ve kurumsal kapasitenin etkinlik ve verimliliğini
incelemenin, değerlendirmenin ve bir takım önerilerde bulunmanın ötesinde; kuruma fonksiyonel açıdan
değer katmalı, personele uygulamalarıyla örnek olmalıdır. İç denetçi, erdemli, ölçülü, adil, tutarlı, hoşgörülü,
objektif, güvenilir ve ideal bir insan rolü üstlenmelidir.
Kurumu yönetilebilir kılma gayesi bağlamında, yöne16 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
17 Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Gen. Müdr. Etik ilkeleri şöyledir;
 Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 Halka hizmet bilinci
 Hizmet standartlarına uyma
 Amaç ve misyona bağlılık
 Dürüstlük ve tarafsızlık
 Saygınlık ve güven
 Nezaket ve saygı
 Yetkili makamlara bildirim
 Çıkar çatışmasından kaçınma
 Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 Savurganlıktan kaçınma
 Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 Mal bildiriminde bulunma.- http://etik.meb.gov.tr/bilgi.html-;
http://www.pergen.gov.tr/etik/index.html:
Er. Tar. 14/07/2010
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"Günümüz toplumunda en önemli
yönetim ve liderlik sorunlarından biri
güven problemidir. Kurumsal işleyişte
dürüstlük, sadakat, adalet gibi güven
tesisinde vazgeçilmez ilkelerden taviz
vermeyen kurumlar toplumda huzur
ve güveni tesis edeceği gibi, kamunun
ve dolayısıyla devletin milletiyle olan
birlikteliğini perçinleyecektir"
time yardımcı olan ve kendilerine etik liderlik görevi
verilen iç denetçilerin çalışmalarında ve özellikle yasaların bittiği yerde etik davranışların devreye girmesi
için duyarlılık göstermeleri gereken başlıca unsurlar
aşağıda sıralanmıştır18:
1- Görevine ilişkin iş ve işlemleri karşılıklı sevgi ve
saygı temelinde yürütür,
2- Sağlıklı ve ilkeli iletişim kurmaya dikkat eder,
3- Zamanı etkin ve verimli kullanır,
4- Çalışmalarında hak ve hukuku gözetir,
5- Mesleki çerçevede öğrendiği mahrem bilgileri başkalarıyla paylaşmaz,
6- Görevinin gerektirdiği güç ve yetkiyi amacı dışında
kullanmaz,

12- Değerlendirmelerde gerektiği kadar objektif olunmalı ve kurumsal gelişime yönelik odaklanılmalıdır,
13- İç denetçilik otoritesini amaç dışında kullanmaz,
14- Denetim sürecinde güvene dayalı ikili ilişkiler geliştirir,
15- Dış görünümüne azami özeni gösterir,
16- Tavır, davranış ve objektif yaklaşımıyla örnek bir
meslek elemanı rolünü benimser.
Sonuç
Günümüz toplumunda en önemli yönetim ve liderlik
sorunlarından biri güven problemidir. Kurumsal işleyişte dürüstlük, sadakat, adalet gibi güven tesisinde
vazgeçilmez ilkelerden taviz vermeyen kurumlar toplumda huzur ve güveni tesis edeceği gibi, kamunun ve
dolayısıyla devletin milletiyle olan birlikteliğini perçinleyecektir. Böylelikle kamu kurumları açısından yöneten ile yönetilen arasındaki bürokratik olumsuzluklar
zamanla ortadan kalkacak ve bir güven ortamı tesis
edilecektir. Bu anlamda, kurumsal işleyişin etik liderleri olarak gördüğümüz iç denetçiler, kurum kültürlerine
etik değerlerin yerleştirilmesi boyutunda gerekli çabayı göstermeli ve bu durumu kendilerinin vazgeçilmez
görevleri olarak görmelidirler.
Son söz olarak, kurum etik liderlerinin, etik kültürünün
oluşumu ve etik algı düzeylerinin sürdürülebilirliği için;

7- Çalışmalarını sürdürürken baskı ve yıldırmalara
boyun eğmez,

�	
Kamu yönetiminin, etik ilkelerin hakim bir anlayışa

8- Mesleki yardımlaşmaya önem verir,

�	
Kamu

9- Çalışmalarını, esas ve usuller çerçevesinde yürütür,
10- Öneri ve değerlendirmelerini objektif gözlem ve
verilere dayandırarak yürütür,
11- Değerlendirme sürecinde, kurumsal fonksiyona ve
çıktının kalitesine odaklanır,
18 Söz konusu unsurlar “Kırmızı Kitap” olarak da adlandırılan,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü yayını olan Uluslararası İç Denetim
Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi (2008 Baskı) adlı
kılavuz kitap ile İç Denetim Koordinasyon Kurulunca oluşturulan
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları göz önüne alınarak
oluşturulmuştur.
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dönüşmesi için siyaset baskısından arındırılması,

yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik
mekanizmalarının gözden geçirilerek daha işlevsel
hale dönüştürülmesi,

�	
Kurum personelinin seminer ve toplantılar vasıtasıyla etik tutum ve davranışlarına ilişkin duyarlılıkların
artırılması,

�	
Etik açıdan karşılaşılan iyi uygulama örneklerinin

kurum içinde paylaşılması ve duyarlılık gösteren kurum personelinin mutlaka taltif edilmesi, hususları
etik kültürün oluşumu sürecine çarpan etkisi yapacak
ve kurumsal yapıya zenginlik katacaktır.
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KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
revlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük,
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve
cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden
hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi
bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri
dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf
etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve
hizmet sunmayı taahhüt ederim.
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KAMU YÖNETİMİ
DENETÇİLERİNDE
ETİK KÜLTÜRÜN
GELİŞTİRİLMESİ

Özet: Toplumların yönetim esaslarının yazısız kurallardan hareketle yazılı kurallara, buradan kanun
devletine ve sonra da hukuk devletine evrilmesiyle,
devlet gücünü kullananların vatandaşa ve vatandaşlar tarafından oluşturulan ekonomik ve sivil örgütlenmelere karşı tavrında olumlu değişimler meydana
gelmiş olmakla birlikte, iyileşmeler oldukça, devletten
beklentiler de artmaktadır. Diğer yandan, konulan
müeyyidelere rağmen yolsuzlukların önlenemediği
görülmekte ve kamu görevlilerinin takdir yetkilerini
kullanma biçimleri ile davranış tarzları, idare edilenlerin beklentilerini karşılayacak nitelikte bulunmamaktadır. Bu konulardaki düzelmeler, yetki kullananların
her yönleriyle “iyi insan” olmaları, başka bir deyişle
etik davranış ilkelerini benimsemeleri ve devletin “etik
devleti”ne dönüştürülmesi ile mümkün olabilecektir.
Bu bağlamda, önemli yetkiler kullanmakta olan kamu
yönetimi denetçilerinin de etik kültüre sahip olmaları
gerekmektedir.
Ancak denetçilerin etik ilkeleri bütünüyle benimsemelerinin, mevcut kurumsal kültürlerinden kaynaklanan,
zihinsel engelleri bulunmaktadır. Bunlar; oluşturulmuş
yüksek ego düzeyleri, kendilerini denetlenemez hissetmeleri, olumsuzluklara odaklanma eğilimleri, meslek
şovenizmi, idari yapı üzerindeki vesayet anlayışları ve
sınırlanmış ilgi ve ilişkileridir.

Bünyamin ÖZGÜR
Gümrük Başkontrolörü
Gümrük Müsteşarlığı
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Kamu yönetimi denetçilerinde mesleki etik kültürün
geliştirilebilmesi için; hizmet standartları ve mesleki
etik kurallarının belirlenmesi, bunların eğitiminin yapılması ve kuralların kültür olarak yerleşmesini sağlayacak yapısal mekanizmanın oluşturulması zorunlu
bulunmaktadır. Bu mekanizmanın oluşturulması için
de; Kamu Denetçileri Koordinasyon Kurulu kurulması, denetçilerin açıktan atanma usulüne son verilerek,
kurum içinden tedarik usulünün uygulanması, aynı
kurumda çalışmakta olan merkez denetim elemanlarının “denetçi” unvanı ile birleştirilmesi, denetçilerin
performans denetimlerinin yapılması, denetçiliğin derecelendirilmesi ve denetim birimlerinde etik komiteleri ile kalite kontrol sistemi oluşturulması gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Etik, etik ilkeler, etik kültür, etik
devleti, kamu yönetimi, denetim, denetçi etiği.
1. GİRİŞ
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyal,
ekonomik ve kültürel değişimin doğmasına yol açtığı
yeni kamu hizmeti anlayışı ile bağlantılı olarak “yönetimde etik” kavramı gündeme gelmiş, Türkiye’de de
kamu görevlilerinin uyacakları meslekî ve etik ilke ve
kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını gözetmek, kamu görevlilerinin görevlerini eşitlik, tarafsızlık
ve açıklık ilkelerine uygun olarak yapmalarını sağlamak ve etik kültürü ülkemizde benimsetmek ve yerleştirmek amacıyla, 08.06.2004 tarihinde yürürlüğe
girmiş olan 5176 sayılı Kanunla, Başbakanlık bünyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturulmuştur.
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik
davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak
ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük,
saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı
olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” de 13.04.2005
tarihli, 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu düzenlemelerle, kamu yönetiminde etik kuralların hâkim kılınması için en üst makamda olanlardan
en alt düzeyde bulunanlara kadar bütün kamu çalışanlarının etik kuralları benimsemesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda, kamu yönetimi sisteminde bulunan ve
önemli yetkiler kullanmakta olan denetçilerde de etik
kuralların hâkim olduğu meslek kültürünün geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bugün ülkemizde denetçi, iç denetçi, kontrolör, müfettiş ve denetmen gibi çok değişik unvanlarda denetim elemanları bulunmakta olup, bu yazımızdaki “denetçi” kavramı, bunların tamamını kapsayan anlamda
kullanılmaktadır.
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2. ETİK KONUSUNA GENEL YAKLAŞIM
2.1. Etik Kavramı
Etik kavramı, Yunanca “karakter ve davranış” anlamına gelen “etos” sözcüğünden türetilmiş olup,
felsefenin, ahlaki değerleri inceleyen dalıdır. Ahlak
kavramının İngilizce karşılığı olan “morality” ise Latince “moralis” sözcüğünden türetilmiş olup, “görgü
ve gelenek” anlamlarına gelmektedir. Ahlak, bireyin
doğru ya da yanlış davranışlar arasında bir ayrım yapması ya da yapabilme becerisine sahip olması olarak
da tanımlanmaktadır. Bu haliyle ahlaki davranış, bireyin, toplumun iyi ya da doğru saydığı kimi standartlara uygun davranması olarak değerlendirilmektedir.
Ahlak, genellikle insanların kendisine göre yaşadıkları
bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına da
gelmektedir. Böylece, meslek ahlakı, siyasal ahlak ve
evlilik ahlakı gibi değişik alanların ahlakından söz etmek mümkündür. Etik ise ahlaktan farklı olarak, bu
tür davranışları felsefi olarak inceleyen ve açıklamaya
ve son çözümlemede değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma alanıdır. Etik, insana ne yapması ya
da ne yapmaması gerektiğini öneren bir dizi değerler bütünüdür. Bu değerleri ödevler, erdemler, ilkeler
ve toplumun çıkarları olarak dört kümede incelemek
mümkündür. Ödev, kişinin işgal ettiği rolden beklenen davranışlardır. Erdem, iyi bir insanı tanımlayan
özelliklerin tümüdür. İlkeler, davranışları biçimlendiren temel doğrulardır. Toplumun çıkarı ise toplumun
genelinin yararına olan her türlü eylemdir. Bir bütün
olarak incelendiğinde bu değerler bütünü, etik davranışın çerçevesini belirlemektedir (Özdemir, 2008:
182). Böylece etik, insanlarla ilişkilerdeki yüz ifadesini ve ses tonunu dahi içine alan nezaket kurallarından, yasalara ve hukuk anlayışına uymayan yasaları
değiştirme gayretine kadar, yazılı ve/veya yazısız, iyi
ve doğrunun tüm gereklerini içine almakta ve insanın
bunlara uygun hareketlerine de etik davranış denilmektedir. Aralarındaki kısmi farklılıklarına rağmen,
Türkiye’deki genel eğilime uygun olarak, etik ve ahlak
kavramları yazımızda eşanlamlı olarak kullanılacaktır.
2.2. Kamu Yönetiminde Etik Kültürü Geliştirme İhtiyacının Ortaya Çıkışı
Bir toplumun var olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi için, bireylerinin benzer algılama ve anlayış
ile ortak değerlere sahip olması sosyolojik bir zorun-
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luluktur. Bunlarla oluşan kurallar bütünü, iki bireyin
ilişkisinden başlamak üzere, aile, kabile, millet ve ilişkiler ağı içinde yaşayan çok daha geniş toplumlar ve
hatta insanın hayvan ve bitki gibi tabiat unsurları ile
ilişkilerini de kapsar. Bu toplumsal kurallar, aralarındaki geçişgenlikle birlikte, toplum düzeni bakımından
atfedilen önem derecesine göre nezaket kuralları, gelenekler, ahlak kuralları ve töre olarak anılmıştır. Bu
kuralların bazılarının toplumsal deneyimlerin birikimi
sonucunda oluştuğu genel kabul görmekle birlikte,
özellikle büyük oranda evrensel olup, toplumsal sistemlerin temeli niteliğinde olanların kaynağının ilahi
mi yoksa beşeri mi olduğu konusunda farklı kabuller
ve inançlar bulunmaktadır. Kaynağının ilahi veya beşeri olması bir yana, gerçek olan şu ki, genel kabul
görmüş kuralların hâkim olmadığı toplumların huzur
ve güvenlik içinde yaşaması mümkün değildir. Medeniyetler de ancak böyle ortamlarda oluşup, gelişebilmektedir. Öte yandan, toplumsal huzur açısından
bakıldığında, önemli olan, bireylerin bu kuralların
kaynağının ne olduğu konusundaki düşüncelerinden
ziyade, insanların bunlara içten bir kabulle uymalarıdır.
Toplumun yönetim erkini elinde bulunduranlar, tarihi
süreç içinde bu kurallardan toplumsal düzenin devamı bakımından önemli gördüklerini yazılı hale getirerek yasalaştırmışlar, bunların herkes tarafından kabul
edilmesini sağlamak amacıyla da aykırı davranışları
suç sayarak, maddi-fiziki yaptırımlar belirleyip uygulamışlardır. Bazı suçlarla ilgili olarak, yasal yaptırımların yanısıra, sosyal yaptırımlar da olmaktadır. Ancak
yazılı hale getirilmemiş kuralların yaptırımı sadece
toplumsal niteliktedir. Bunlar ayıplamadan soyutlamaya kadar değişik ağırlıklarda olabilmektedir.
Dünyadaki yönetim biçimleri, yönetenlerle yönetilenlerin ve yönetimi etkileme imkânı olan güç odaklarının aralarında tarih boyunca süregelen mücadele ile
demokratikleşme sürecine girmiştir. Bu mücadele, bir
yönden çıkarların kendi aralarında ve diğer yönden
de çıkarcılarla ahlakçılar arasında olagelmiştir ve hâlâ
devam etmektedir.
Bu süreçte, devlet-vatandaş ilişkisinde “insan” önemli
hale gelmeye başlamış, zamanla “insan hakları ve özgürlükleri” kavramları gündeme gelmiş, bu bağlamda
kamu yönetiminin (devletin) “vatandaşlara hizmet
örgütü” olduğu anlayışı gelişmiştir. İnsan onurunu
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gözeten anlayışların yaygınlaşması ve yaşam kalitesi
ile vatandaş mutluluğunun tesisi için disiplin sağlayıcı
kanun devletinin yeterli olmadığının görülmesi, adalet sağlayıcı ve huzur verici hukuk devletini oluşturma
idealini ortaya çıkarmıştır.
Diğer yandan, bu süreçte, kamu yönetimi ile özel
sektör arasındaki ilişkiler de değişim göstermiş, özel
sektörü sınırlayıcı ve engelleyici devlet anlayışından,
kamunun genel çıkarlarını da gözeterek özel sektöre
yol açıcı ve onu destekleyici devlet anlayışına doğru
kayma oluşmuştur.
Anlaşılacağı üzere, toplumların yönetim esaslarının
yazısız kurallardan hareketle yazılı kurallara, buradan
kanun devletine ve sonra da hukuk devletine evrilmesiyle devlet gücünü kullananların vatandaşa ve vatandaşlar tarafından oluşturulan ekonomik ve sivil örgütlenmelere karşı tavrında olumlu değişimler meydana
gelmiştir. Bu iyileşmeler oldukça, devletten beklentiler de değişmektedir. Bugün gelinen noktada; kamu
çalışanlarının mevzuata uyma zorunlulukları bulunmasının, uymayanlara müeyyideler getirilmesinin ve
hatta hukuk devleti anlayışını yaygınlaştırma gayretlerinin dahi arzu edilen devleti oluşturamadığı; kamu
ve özel sektörde yolsuzlukların önlenemediği, kamu
görevlilerinin takdir yetkilerini kullanma biçimleri ile
yönetilenlere davranış tarzlarının, idare edilenlerin
beklentilerini karşılayacak nitelikte olmadığı görülmektedir. Kamu yönetiminin her seviyesinde bulunan
çalışanların dürüst ve adaletli olmalarının yanında,
mevzuata mantıksız bağlılıkları ve katı uygulamaları
değil, kuralların amacına uygun olarak “sağduyu” ile
uygulamaları beklenmekte ve muhataplarına “insanca” davranmaları istenmektedir. Bu da, yetki kullananların her yönleriyle “iyi (erdemli) insan” olmaları
ile mümkün olabilecektir. Böyle bir yönetim, herkesin
ortak çıkarlarına, huzur ve mutluluğunun oluşmasına
hizmet edecek ve arzulanan hayatın gerçekleşmesine
yardımcı olacaktır.
Bir kamu çalışanının iyi insan olması, kanunlara bağlı, üstlerine sadık ve itaatkâr olmasının ötesinde bir
kavramdır. İyi insanın nasıl olması gerektiği ve nasıl
oluşturulabileceği sorusu, insanlık tarihi boyunca düşünürlerin gündemde olmuş ve dinler de esasen iyi
insan oluşturmaya çalışmıştır.
Nezaket kuralları, gelenekler, ahlak kuralları, töre
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ve yasalar olarak sınıflandırılmakta olan toplumsal
kurallar, genel olarak bunların konulması ve korunmasında etkin olanların “iyi” ve/veya “doğru” olarak
kabul ettikleri anlayışların ürünüdür. Bunlar güçlülerin kuralları gibi görünse de çoğunluğun doğrularına
aykırı ise uzun süre uygulanamazlar.
İyi ve doğru görecelidir, zamana ve mekâna göre
değişkenlikleri vardır. Buna rağmen insanlığın temel
ilkeler bazında genel ve ortak anlayışı da bulunmaktadır. Adalet, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, alçakgönüllülük, çalışkanlık, üretkenlik, cesaret, sabır, ölçülülük, bağlılık, şefkat, merhamet gibi ilkelere uygun
davranışlar, dünya toplumlarının hemen hemen hepsinde hâkim kültürlerin insanlarda bulunmasını arzu
ettiği niteliklerdir. Bunlar insanlığın evrensel ve temel
ilkeleridir, her zaman geçerlidirler, değişmezler ama
onlara yüklediğimiz anlamlar ile onları kavrayışımız
ve uygulama biçimimiz değişir. Bunlara uyulması, insanların ve toplumların mutluluğunu, gelişmesini ve
refahını sağlar. İyi insanlar, başka insanlardan önce
ilkelere sadıktırlar. Bu ilkeler insanlığın ortak paydasıdır ve herkesin ruhunun derinliğinde vardır. Öyle
ki, bu ilkelere uymayanlar bile onları savunurlar veya
kendilerini savunur görünmek zorunda hissederler.
Öte yandan, insanlar ilkelere uymama potansiyelini
de taşırlar, ilkelere bağlılıkları ile hayatlarına uygulamaları genellikle bütüncül değildir ve durumsallıklar gösterir. Buna rağmen, ilkeli olmanın zıttını ifade
eden kavramlar olumsuz anlamlar taşır ve haksızlık,
yalan, nefret, zulüm, tembellik, korku, ihanet, saygısızlık vb, toplumlarca olumlanmayan ve istenilmeyen
davranışlardır. (Covey, 2003: 28-31)
İnsanların “özdeki iyilikleri”, evrensel insanlık ilkelerine bağlılıklarının, “iyi insan olarak algılanmaları” ise
bu ilkelerin içinde yaşadıkları toplumun canlı kültüründeki anlaşılma ve hayata uygulanma biçimleri ile
uyumlu olmalarının ve görünmelerinin bir sonucudur. Böylece iyilik, bir yönüyle evrensel, diğer yönüyle
de yereldir.
İnsanların ve çalışanların iyiliği, kültürlerce her zaman
olumlanan ve istenilen bir husus olmasına rağmen,
kamu yönetiminde topluma hâkim olma ve onu disipline etme, özel sektörde de azami kar sağlama odaklı
anlayışların egemen olması hallerinde yönetimler,
toplumun iyi insan idealinin “işlerine gelmeyen”
yönlerini kurumsal amaçları açısından “zararlı” -en
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azından yararsız- görmüş, toplumsal ideallere uygun
davrananları “fazla iyi” bulmuştur. Fazla iyi olanların,
“iyiliklerinden zarar gelmeyecek” yerlerde istihdam
edilmesi tercih edilmiş, mesela veznedarların ve bekçilerin “emin ve dürüst” olmalarına gayret edilmiş,
ancak “kıvrak, üstlerine sadık ve onların talepleri ile
her zaman uyumlu” olanlar ise üst görevlere getirilebilirlerden sayılmıştır. Hala da gerek kamuda, gerekse
özel sektörde yönetici atanmasında etkin olanların
çoğunun ve birçok yöneticinin yaklaşımı bu yöndedir.
Bu yaklaşımın egemen olduğu kurumlar kazanıyor
gibi görünürken, uzun dönemde toplum ve dolayısıyla da kurumlar kaybetmektedirler.
Başka bir deyişle, toplumda ve özellikle de yönetimde
bulunanlarda iyiliğin (erdemin) hâkim olmaması, bir
müddet sonra herkesin zararına neticeler doğurmaktadır. Yönetimlerdeki yozlaşmaların ve yolsuzlukların,
bunlardan fayda sağlıyor gibi görünen güç sahiplerinin dahi zararlarına ve rahatsızlıklarına sebep olması, insanlığın başlangıcından beri “ahlakçı damar”
tarafından savunulagelen ve zaman zaman da yönetimlerde etkili olan insanlık ilkelerine ilgiyi zorunlu
kılmıştır. Herkesin kazanmasının; ancak tüm insanların ve özelliklede de yönetim gücünü kullananların,
kanuni gerekliliklerin yanısıra, insanlığın diğer ilkelerine de uygun davranmaları ile mümkün olabileceği;
kuralları belirleyiciler tarafından da kabullenilmeye
başlanmıştır.
Bunların neticesinde kamu yönetimleri, bireylerin
iyi davranmasının temeli olan ve yazılı olmayan toplumsal kuralları da yazılı hale dönüştürerek, nezaket
kurallarından hukuk kurallarına kadar, tamamını çalışanlarının zihnine ve kalbine yerleştirmek için sistemler oluşturma ve bireyleri inşa edecek yeni bir kültür
oluşturma çabasına girmiştir. Böylece, bir bakıma,
toplum sağduyusunun iyi insan anlayışı ile yönetimin
tercih edilen çalışan kavramının ortak zeminde buluşması süreci başlamıştır.
Tüm bu gelişmeler etiği ön plana çıkarmış ve “etik
yönetim” ve “etiğin yönetimi” önemli olgular haline
gelmiştir. Bu yeni ilkelerin ve standartların uygulanması yasal düzenlemelerden ziyade etik vurgusu ile
mümkün olacaktır. Bu bağlamda da, etik kodlar, ifşaatçı koruma, etik kurullar, etik eğitim, ombudsman,
etiquality, etik görevliler, etik-zeka ve dış denetim olguları önem kazanmıştır. (Berkman, 2010: 6)
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Etik davranış, mevzuat kurallarına uymayı da kapsamakla birlikte, hukuk anlayışına uygun olmayan mevzuat hükümlerini “inisiyatifleri ölçüsünde” hukuki
uygulamaları sağlayacak biçimde yorumlamayı ve bu
hükümleri hukuka uygun hale dönüştürmek için mücadele etmeyi de gerektirir. Etik anlayış, savunucularına bu sorumluluğu da yüklemektedir. Bu nedenle,
günümüzün “hukuk devleti” idealinin yerini, zamanla “etik devleti” (veya etik devlet) ideali alacaktır.

bir teşkilatta, otoriter yönetim ve denetim anlayışları etik ilkelere bağlı liderliğe dönüştürülmedikçe,
yönetilenlerin ve denetlenenlerin kapasitelerini ve
zekâlarını kullanmaya gayret ettikleri bir yapının ve
kültürün oluşması ve buna bağlı olarak da kalitenin
ve mutluluğun üretilmesi mümkün olamaz.

Sürecin başarısı, yönetim gücünü ve bu gücü etkileme imkânını elinde bulunduranların, iyiliği, yani etik
ilkelere uymayı, sadece yönetilenlerden beklemeyip,
kendi uygulamalarında da tercih etmelerine bağlıdır.
Bu durum tüm kamu teşkilatlarının çalışanlarınca her
zaman sıkı biçimde takip edilmektedir. Atamaya yetkili olanların etik ilkelere uymalarının en önemli göstergelerinden biri, kamu yönetiminde takdire dayalı
olarak yapılan yönetici vb atamalarda liyakat ilkesinin
gözetilmesidir. Bu atamalarda, görevin gerektirdiği
nitelikleri üst seviyede taşımayan yakınların, hemşerilerin, siyasi taraftarların veya buna benzer bazı alt
sosyal grup mensuplarının tercih edilmesinin, çalışanlar üzerinde çok olumsuz etkileri olmaktadır. Bu
tepkiler kamu yönetimindeki otoriter anlayış ortamında açıkça ifade edilemeseler de çalışanların etik
ilkelere uyma eğilimlerini önemli ölçüde azaltır.

Kamu yönetiminde en sık karşılaşılan etik dışı davranışlar arasında haksız mal edinme, irtikap, ihtilas,
zimmete para geçirme, kaçakçılık, resmi ihaleye fesat
karıştırma, görevin gerektirdiklerini yapmaktan kaçınma, yetkiyi kötüye kullanma, gücün istismar edilmesi (korkutmak ve işkence yapmak), kayırmacılık ve
ayrımcılık yapmak, ihmal, yaranma (dalkavukluk), hakaret, kötü alışkanlıklar, dedikodu ve aracılar yoluyla
iş yürütme gibi eylem ve uygulamalar bulunmaktadır.
Ancak, kamu yönetiminde etik dışı davranışlardan
bahsedildiğinde pek çok insanın aklına “yolsuzluk” ve
yolsuzluğun yaygın bir türü olan “rüşvet” gelmektedir. (Özdemir, 2008: 187)

Devletin varlık sebebi, vatandaşlarının güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Yönetim ve denetim
tarzlarının, mal, hizmet ve bunlara bağlı olarak da
mutluluk üretimini arttırabilmesinin sınırları vardır.
Otoriter yöntem, alt düzeyde üretim kapasitesine sahip olmakla birlikte, bir sosyal yapının başıboşluktan
ve kargaşadan düzenli yapıya geçirilmesi aşamasında
kısa bir süre için faydalı, hatta zorunlu olabilmektedir.
Ancak, gerek düzenin oluşturulması sürecinde, gerekse otoritenin hakim olmasından sonra, çalışanlara
liderlik yapılarak onların niteliklerinin ve sorumluluk
duygularının geliştirilmesi ve buna paralel olarak yetkilerinin ve inisiyatif alanlarının arttırılması yoluyla
teşkilatların geliştirilmesi gerekir. Bunlar yapılmayıp
otoriter yöntem devam ettirildiği takdirde, üretim ancak alt düzeyde ve kalitesiz olarak devam edebilir. Bu
da huzursuz teşkilatlar ve mutsuz vatandaşlar oluşturur. Gelişmenin sağlanabilmesi için, yetki sahiplerinin etik ilkelere bağlı, demokratik liderliğe dayanan
dönüştürücü anlayışları ve buna uygun uygulamaları ile güvenilir bir model olmaları lazımdır. Herhangi
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2.3. Kamu Görevlilerinde Görülen Etik Dışı Davranışlar

Yolsuzluk, kamu görevlilerinin konumlarından kaynaklanan kamusal yetkilerini kişisel çıkarları ya da
özel amaçları için yasal düzenlemelere aykırı olarak
kullanmalarıdır. Yolsuzluk bu bakımdan, maddesel
(bedel içerikli) yolsuzluk ve dayanışma içerikli yolsuzluk olmak üzere iki bölüme ayrılabilir. Bedel içerikli
yolsuzluk, rüşvet ve zimmet gibi maddi kazanç sağlamayla ilgili suçları kapsar. Dayanışma içerikli yolsuzluk ise yakınları ve hemşerileri kayırma (nepotizm),
sözü geçer kişileri kayırma ve siyasi temelli kayırma
olarak sınıflandırılabilir. (Berkman, 2010: 2)
2.4. Davranış Tarzlarına Göre Kamu Görevlilerinin
Sınıflandırılması
Toplumda olduğu gibi, kamu görevlileri içinde de etik
kurallara uygunluk bakımından farklı davranışlar her
zaman olmuştur. Seçilmiş, atanmış veya kariyerden
gelen kamu görevlilerini, etik/ahlaki açıdan üç uygulama kalıbı içinde toplamak mümkündür. Bunlardan
birincisi, ahlaka uygun olmayan davranışlarda bulunan “çıkarcı-yoldan çıkarıcı”; ikincisi, temsil ettiği
değerlere karşı yansız ya da göreliliği esas alan uygulamalarda bulunan “görevci” ve üçüncüsü de temsil
ettiği ahlakı temel alan, kamu yararı ve kamu çıkarını
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gözeten davranışlarda bulunan “ahlakçı/etikçi” kamu
görevlileridir. Kamu görevlilerinin bu üç farklı davranış tarzları aşağıda açıklanmıştır. (Şen, 2010: 22, 23)

• Yargısal kararlar, anayasal haklar, hukuk anlayışı,
insan hakları ve değerleri konusunda demagoji
yapar veya önemsemez.

2.4.1. Yoldan Çıkarıcı (Çıkarcı-Ahlaksız) Kamu Görevlileri

• Sorumluluktan kaçmak ve işlemin amacını engellemek suretiyle prosedürler üzerinde yoğunlaşır.

Ahlakı yok sayan yoldan çıkarıcı görevliler, ahlaki ya
da manevi içerikten yoksun davranışlarda bulunmaktadır. Bu kişiler ilkesizdir; fırsatlar ve yeterli özendirici
koşullar oluştuğunda, kişisel kazanç için her türlü durumu değerlendirirler. Yoldan çıkarıcı görevliler şunları yapar:

• Krizleri önleme, onlarla mücadele etme ve ortaya
çıkmadan önleme gibi hususlara ilgisizdir.
2.4.2. Değer Yargısı Olmayan ya da Göreliliği Temel
Alan (Görevci) Kamu Çalışanları

• Başkalarının ahlaki zayıflığından ve yanlışlarından
yararlanır, onları kullanır; böylece kendi parasal
ya da başka tür kazançlarını arttırır.

Bu gruba giren kamu görevlileri, örgüt kültüründeki
olumlu ya da olumsuz değişmelere uyum sağlamak
için, itaatkâr anlayışla görev yapar ya da davranış değişikliği gösterir. Bu anlayışa sahip görevliler, yanlış bir
şey yapıldığını açıkça görse ve ahlaki bakımdan uygun
olmayan bu olaydan kişisel olarak rahatsızlık duysa
da amirlerini izler, otoriteye karşı koymaz ve emirlere uyar. Halk arasında yaygın kullanılan tabirle, “gözlerini kapar, vazifesini yapar”. Ahlaki bakımdan çifte
standart uygulanmasını hoş görür. Söz konusu kamu
görevlileri şu tutum ve davranışları sergiler:

• Ahlaklı davranış içinde bulunanlara ya da ahlak
dışı veya yasa dışı olayları ortaya çıkaranlara (ihbarcılara) düşmanca tavır alır, onları dışlamaya ve
yıldırmaya çalışır.

• Hiçbir yasa dışı ya da ahlak dışı eyleme girmez,
başkalarını da bunlara katmaz, ama gerekli olduğu zamanda da bu eylemleri gerekli mercilere
ihbar etmez, açığa çıkmasını sağlamaz.

• Yasaya karşı hileli uygulamalara girişerek yanlışlık
ve haksızlıkları maskeler ya da sırf iktidar uğruna
güç kullanır.

• Bilgiyi aktarma konusunda, içinde bulunduğu
koşullara göre farklı yaklaşımlar gösterir; istenen
bilginin en azını verir ve örgütü kötü gösterecek
bilgileri gizler.

• Ahlak dışı ya da yasadışı uygulamalarda bulunur,
başkalarını da kendi davranışlarına dâhil eder,
yalan söyleyerek olanları gizler.
• Elindeki belge ve bilgileri kendi çıkarları için kullanır, bilgiyi diğer görevlilerden ve halktan gizler.

• Kişisel kazancını ya da gücünü arttırmakta bir
araç olarak devlet yönetimindeki konumunu ve
görevlerini kullanır.
• Toplumsal sorunlara, -bu sorunlar savurganlık,
verimsizlik, adaletsizlik yaratsa bile- kendi kişisel
yararı açısından bakar.
• Kamusal gereksinimleri önemsemez.

• Hemen hemen hiç riski olmayan büyük bir kazanç
olasılığı bulunmadıkça, kişisel olarak ya da başkalarıyla birlikte hiçbir haksız eylemde bulunmaz.
• Tam olarak bekleneni yapar, bunun dışına fazla
çıkmaz ve “hiçbir sorun istemiyorum” tutumuyla
hareket ederek sorun çıkarmaz.

• Kamu görevlilerinin yasa dışı ve ahlak dışı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmadığını söyler ya
da bunları gülerek karşılar.

• Öncelikle kendisinin ya da örgütünün varlığı ve
devamlılığıyla ilgilenir, iş arkadaşlarının ahlaksal
sorunlarıyla karşılaştığında riski olmayan bir tutum takınır.

• Sistemi en üst düzeyde kişisel, ailesel ya da iş
ortağının çıkarları açısından düzenlemekte hiçbir
sakınca görmez.

• Hizmetlerden yararlanan bireylerden ya da hizmetlerin niteliğinden ya da etkinliğinden çok,
kuralları esas alır.
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• Olumsuzlukları gizleyerek “sadakat” gösterisinde
bulunur.
• İşi, “emekliliğine dek zamanını verdiğini şey” olarak görür.
• Anayasal haklara ve insan haklarına karşı ilgisiz
davranır.
• Amaç ve içerik ile ilgili konulardan daha çok, yapı
ve süreçle ilgili konulara daha fazla dikkat sarf
eder.
2.4.3. Değerleri Temel Alan (Ahlakçı/Etikçi) Kamu
Görevlileri
Ahlakçı kamu görevlisinin odağında ilkeler vardır.
Adalet, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, alçakgönüllülük, çalışkanlık, üretkenlik, cesaret, sabır, ölçülülük, bağlılık, şefkat, merhamet gibi ilkeleri; tümünü
birden gözeterek, birinin diğerini etkisizleştirmesine
meydan vermeden, dengeli olarak hayata geçirir. Ahlaklı yönetim uygulamalarının altında, temel ilkeler
bulunduğuna ve “başkalarının sana yapmasını istemediğin şeyleri sen de başkalarına yapma” özdeyişine inanır. Değerleri temel alan bir yönetimin özünde
bulunan bir amaç olarak, kamu yararını gözetir. Bu
anlayışa sahip kamu görevlileri şöyle tutum ve davranışlarda bulunur:
• İşini olanakların elverdiğince en iyi biçimde yapmaya çalışır, başkalarını da böyle yapmaya yöneltir ve yeterliği temel alan bir yükselme sistemini
ve anlayışını destekler.
• İşlerini iyi yapanları savunur, ihbarcıları destekler
ve korur.
• Başkalarını ahlak ve yasa dışı uygulamalara sevk
etmez ya da sokmaz, başkalarının ahlak ve yasa
dışı eylemlerine göz yummaz ya da böyle bir davranışı hoş görmez.
• Açık ve dürüst iletişimi sürdürür, bilgiyi yalnız
yasal ya da ahlaksal gereklilikler olduğunda gizler.
• Üstlerine ve kişilere değil, ilkelere sadıktır.
• Ahlak dışı ya da yasadışı bir şeyi yapması istendiği
zaman üstlerine hayır demeyi bilir.
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• İşlerin yürütülmesinde bir rol modeli olarak hizmet görür; halkın hizmet gereklerine duyarlılıkla
yanıt verir ve tepkide bulunur.
• Denetimindeki insan, para ve malzeme kaynaklarını, toplumun gereksinimlerini en iyi karşılayacak
biçimde kullanır.
• Hukuka, yasalara, anayasal haklara ve insan haklarına uygun bir şekilde davranır.
• Halkın yararına hizmette bulunur ve amaç, hizmet ve ihtiyaçlar üzerine yoğunlaşır.
• Krizleri önleme ve onlarla mücadele etme konusunda kapasitesini geliştirmeye çalışır.
3. KAMU YÖNETİMİ DENETÇİLERİNİN ETİK İLKELERİNE DAİR DÜZENLEMELER
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik
davranış ilkeleri “görevin yerine getirilmesinde kamu
hizmeti bilinci, halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve
tarafsızlık, saygın ve güvenilir olma, nezaket ve saygı,
yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı,
savurganlıktan kaçınma, yetkilerini aşarak bağlayıcı
açıklamalar ve gerçek dışı beyanda bulunmama, bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, eski kamu görevlileriyle ilişkiler, mal bildiriminde bulunma” olarak belirlenmiş ve bunların
ne anlama geldiği açıklanmıştır. Denetçiler de, birer
kamu görevlisi olarak, bu ilkelere uymakla yükümlü
bulunmaktadırlar.
Bu Yönetmelikten ayrı olarak, Başbakanlıkça “Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik” 14.09.2010 tarihli Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu
Yönetmeliğin amacı, 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görev
yapan denetim görevlilerinin uyacakları meslekî etik
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"Denetim birimlerinde bugüne kadar
oluşmuş bulunan kurumsal kültür,
kamu yönetiminde yakın zamanlara
kadar hâkim olan 'buyurgan ve otoriter
devlet” anlayışının tabii bir uzantısıdır
ve otokratiktir. Bu kültür, kamuoyunda
da kendisinden korkulan çağrışımlı
'müfettiş' kavramıyla simgeleşmiştir.
Denetim elemanlarının çağrıştırdığı imaj,
Orhan Kemal’in Müfettişler Müfettişi adlı
eserinde çok güzel betimlediği 'havalı,
sert, itiraz edilemez' ve tabir caizse
“burnundan kıl aldırmayan', tavır ve
davranışları ile vatandaşlara 'mühim bir
devlet büyüğü' olduğuna karar verdirten
ve bu haliyle kendisine 'Türkiye umum
müfettişler başmüfettişiymiş' dedirten bir
kişiliktir"
davranış ilkelerini belirlemektir. Yönetmelikte geçen
“denetim görevlisi” kavramı, “denetim birimlerinde
başkan ve başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlar da dâhil olmak üzere denetim, teftiş, soruşturma,
kontrol, ön inceleme, inceleme ve araştırma görevini
yapmak üzere değişik ad ve unvanlar altında istihdam
edilen veya görevlendirilenleri” kapsamaktadır.
Bu Yönetmelikle, denetim görevlilerine ilişkin etik
davranış ilkeleri,
• Tarafsızlık ve nesnellik
• Eşitlik
• Dürüstlük
• Gizlilik
• Çıkar çatışmasından kaçınma
• Yetkinlik ve meslekî özen
• Nezaket ve saygı
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Olarak belirlenmiş ve her ilkenin ne anlama geldiği ve
nasıl uygulanacağı maddeler halinde açıklanmıştır.
Ayrıca, denetim birimlerinde uyulması gereken etik
kurallar konusunda iki kuruma ait düzenleme bulunmaktadır. Bunlar, “Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak
Kuralları” ve “Maliye Teftiş Kurulu Etik İlkeler ve Temel Mesleki Nitelik Standartları”dır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenmiş olan
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili “İlkeler” ile iç
denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan
“Davranış Kuralları”ndan meydana gelmektedir. Bu
düzenlemede, iç denetçilerin uymaları gereken ilkeler “dürüstlük, tarafsızlık, nesnellik, bağımsızlık, gizlilik ve yetkinlik (ehil olma)” olarak belirlenmiş ve Davranış Kuralları bölümünde de bu ilkelerin davranışlara
nasıl yansıması gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca, uygulama ve yürütme ile çıkar çatışmasına dair açıklamalar
yapılmıştır.
Maliye Teftiş Kurulu Etik İlkeler ve Temel Mesleki Nitelik Standartları ise başlıkları itibariyle şöyledir.
• Adil olma ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık
• Doğruluk, dürüstlük
- Çıkar çatışmasından kaçınma
- Kamusal bilgilerin doğru kullanımı
- Mesleki konumun doğru kullanımı
- Kamu kaynağının doğru kullanımı
• Zihnî özgürlük
- Bağımsızlık
- Tarafsızlık
- Nesnellik
- Önyargısızlık
• Mesleki yetkinlik ve mesleki gelişime önem verme
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"Milletimizin ve Devletimizin ihtiyacı;
odasına korkmadan girilebilen,
çekinmeden konuşulabilen, problemler
rahatlıkla anlatılabilen, danışılabilen,
çözümler konusunda yardımı
istenilebilen, suçlu olduğunu düşündüğü
kişilerin de hukuku olduğunun ve onlara
cezayı yetkililerin vereceğinin bilinciyle,
soruşturmalar esnasında onlara da
insanca davranan ve önünde içten gelen
gerçek bir saygıyla ceket iliklenen, kısaca
etik ilkeleri içine sindirmiş ve mesleklerini
icra tarzları ilkelerle örgülenmiş denetim
elemanlarıdır"
• Kurul dışı çalışma ilkeleri
• Sosyal ilişkiler
- Eski meslektaşlarla ilişkiler
- Nezaket ve saygı
4. DENETÇİLERDE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
4.1. Kamu Yönetimi Deneticisinin İşlevi
Yönetim insanlara yetki vermekle yürütülür. Bir kişinin doğrudan yönetemeyeceği kadar büyüyen organizasyonlarda, işlerin yürütülebilmesi için yetki aktarımı gerekir. Bu aktarım, en üsttekinin bir altından
itibaren işlerin en üst amir adına, onun yerine yürütülmesi içindir. Bu durum, farklı tarzlarda da olsa, işlerin aynı amaç için yapılmasını gerektirir.
Yöneticiler, işlerin yürüyüşünü evrak akışı sırasında
bizzat denetlerler. Ancak bu, tüm yöneticilerin her
şeye hâkim olduğu anlamına gelmez. Müdür düzeyinde bu hâkimiyet mümkündür ve olmalıdır. Ancak
daha üst yöneticiler yürütülen tüm işlemleri göremezler. İşte bu aşamada üst yönetici adına yetkilendirilmiş olan deneticilerin görevlendirilmesi zarureti
doğar ve böylece yönetimin bir yan işlevi olarak, idari
faaliyeti olmayan ve sadece denetim için yetkilendirilmiş görevliler ortaya çıkar. Başka bir deyişle, dene-
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tim, aslında yönetimin bir işlevidir ve teşkilatta işlerin
gereken şekilde iyi yapılıp yapılmadığının incelenmesi
ve tespit edilmesidir. Bu tespitle birlikte, aksaklıkların ne olduğu ve iyi yapılabilmesi için ne gibi tedbirler
alınması gerektiğinin belirlenmesi ve bu konuda öneriler getirilmesi de denetim faaliyetinin tabii uzantısıdır. Kamu yönetimi denetçileri, kurum içi faaliyetlerin ve/veya kurum dışında özel sektörün denetimini
yapar; bazıları denetim alanlarındaki mevzuata aykırı
işlemlerin soruşturmasını da yürütürler.
4.2. Denetçilerin Mevcut Kültür Yapısı ve Değişim
İhtiyacı
Ülkemizde denetçilerin dürüstlük bakımından genellikle olumlu imajları vardır. Zaman zaman, iktidar
karşıtlarını sıkıştırmak, zora sokmak ve tasfiye etmek
için kullanıldıklarına dair söylemler dile getirilse de,
bunun yaygın bir inanç olmadığı görülmekte ve toplumda saygın bir meslek olarak kabul edilmektedirler.
Birçok kurumda denetim elemanlarının kariyer nitelikli olan mesleklerine özel sınavlarla ve haklarında ön
araştırma da yapılarak alınması, girişlerini müteakip
de geleneksel katı meslek disipliniyle yetiştirilmeleri, içlerinde yolsuzluğa bulaşanların, kamunun diğer
alanlarına göre daha az olmasını sağlamaktadır. Ancak bu durum etik problemlerin de az olduğu anlamına gelmemektedir. Buradaki etik problemler, daha
ziyade mesleği icra tarzı ile idari yapı ve denetlenenlerle ilişkiler alanında yoğunlaşmaktadır.
Denetim birimlerinde bugüne kadar oluşmuş bulunan kurumsal kültür, kamu yönetiminde yakın zamanlara kadar hâkim olan “buyurgan ve otoriter
devlet” anlayışının tabii bir uzantısıdır ve otokratiktir.
Bu kültür, kamuoyunda da kendisinden korkulan çağrışımlı “müfettiş” kavramıyla simgeleşmiştir. Denetim
elemanlarının çağrıştırdığı imaj, Orhan Kemal’in Müfettişler Müfettişi adlı eserinde çok güzel betimlediği
“havalı, sert, itiraz edilemez” ve tabir caizse “burnundan kıl aldırmayan”, tavır ve davranışları ile vatandaşlara “mühim bir devlet büyüğü” olduğuna karar
verdirten ve bu haliyle kendisine “Türkiye umum müfettişler başmüfettişiymiş” dedirten bir kişiliktir. Bu
imaj yakın zamana kadar hem denetleyenler, hem de
denetlenenlerce neredeyse genel bir kabul görmüştür. Teftişine gidilen idarede müdürün çay ikramının
reddedildiğine, bir müfettişin, taşradaki müdürün
yolsuzluğunu yakaladığında “Bunu yaparken hadi
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"Ülkemizde 1970’lerden beri çok
değişimler oldu ve şükür ki artık
müfettişler 'Tanrı’nın yeryüzündeki
temsilcileri' değiller"
Allah’tan korkmadın da, peki müfettişten de mi korkmadın?” dediğine, müdürün odasına kapısı tekmeyle
açılarak girildiğine, mesleğe yeni girmiş olanlara “bir
memurun nasıl fırçalanacağının” uygulamalı olarak
gösterildiğine, ifadesi alınacak kişinin boş duran koltuğa değil de odanın ortasına konulan bir sandalyeye
oturtulduğuna, ifadesinin alınması saatlerce süren kişinin sonunda bayıldığına dair hikâyeler anlatılır.
Mesleğe 1976 yılında başlamış olan bir Başmüfettiş
tarafından samimiyetle kaleme alınmış olan aşağıdaki satırlar; denetleyen ve denetlenenlerin meslek
hakkındaki algısını, denetlenenlerin davranışlarını ve
bunların müfettişte uyandırdığı duyguları çok güzel
anlatması bakımından dikkate değerdir.
“…Her şeyden önce müfettişlik mesleği çok mu çok
havalı bir meslek idi. Müfettişler genellikle ciddi bir
yüz ifadesine sahip olurlar; göğüsleri dışarıda, karınları içeride olacak şekilde dikkat çekici bir eda ile
yürürlerdi. …Müfettişler kâğıt üzerinde Bakan’a bağlı
gözükseler de, aslında yeryüzünde bağlı oldukları bir
makam yoktu. Olsa olsa kendileri Tanrının yeryüzündeki temsilcileri olabilirdi. Gerçekten de, …yetkileri
nedeniyle müfettişleri, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul etmemek için hiçbir neden yoktu…
Müfettişler idarecilerle görüşmelerini genellikle randevusuz ve ansızın yapar, bu esnada odaya girerken,
sekreterin ‘içerde feşmekan bey var efendim’ şeklindeki yalvarmalarına aldırış etmeden, hızlı bir şekilde
odaya girerlerdi. Buna karşılık, herhangi bir kimse
görüşmek üzere Müfettişe gittiğinde, müfettişin odasına girmeden önce en az üç kere ceketinin düğmelerinin ilikli olup olmadığını kontrol ederdi.” (Tüyen,
2007: 160, 162) “… duvara adeta sırtlarını sürterek,
tamamen saygı edasını kuşanmış vaziyette elleri ceketlerinin düğmelerinde, odasına gireceği müfettişin
kapısını tıklatma cesaretini toplamaya çalışan çok
kimse bugün gibi gözlerimin önünden gitmez. Hey
gidi günler hey.” (Tüyen, 2009: 31)
Bu satırları okuyunca, müfettişle görüşmek zorunda
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olan insanların o anlara ait duyguları ile müfettişler
hakkındaki düşüncelerini merak etmemek elde değildir. Acaba o insanlar “saygı edasını kuşanmış vaziyette” iken, hangi duygular geçiyordu içlerinden ve acaba tüm bu saygılı görünümleri, gerçekten hissettikleri
bir saygının mı ifadesi idi?
Ülkemizde 1970’lerden beri çok değişimler oldu ve
şükür ki artık müfettişler “Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri” değiller. Türkiye’deki birçok şey gibi
kamu yönetimi ve denetim elemanlığı da değişiyor ve
değişmek zorundadır. Ama bu değişim henüz çok yetersizdir. Şimdilik değişen; müfettişin odasına girecek
olanın, ceketinin düğmelerinin ilikli olup olmadığını
en az üç kere değil de, “en az iki kere” kontrol etmesi
ve koridordan geçerken sırtını duvara “sürtmeden”
yürümesidir. Kamu yönetimimizde etik ilkeleri yeteri
kadar önemsemeyen otoriter yönetim ve otokratik
denetim anlayışının, etik ilkelere ve demokratik liderliğe dayanan dönüştürücü anlayışa evirilmesi sağlanmadıkça; kalite üretilmesinin temeli olan, yönetilenlerin ve denetlenenlerin kapasitelerini ve zekâlarını
kullanmaya yöneldikleri bir yapının ve kültürün oluşması mümkün olmayacaktır.
Denetim elemanlarının böyle davranmalarının sebebi, bu kişilerin “kötü” insanlar olmaları değildir. Büyük çoğunluğu ülkesi, milleti ve kurumu için iyi şeyler
yapmayı samimiyetle isterler. Fakat kuruma girdiklerinde “içine doğdukları” gelenekselleşmiş kültürün
kısa zamanda yerleştirdiği zihinsel yapı ve grupsal
önyargılar; onların düşüncelerini, “bu ‘iyi’nin ancak
kendi güçlerini ve grup çıkarlarını da koruyan yeniliklerle oluşturulması gerektiği” şeklindeki kalıpla sınırladığından, davranış tarzlarının nelere yol açtığını ve
kurumsal sorunların gerçek sebeplerini göremezler,
görmezden gelirler ve meselelere kazan-kazan zihniyetiyle çözüm üretemezler. Bu tutum, çoğu ego merkezli olan insanoğlunun genel ve olağan yaklaşım tarzı olup, aşılabilmesi özel çaba gerektirir. Bu çaba ise,
mevcut ve baskın kültür ortamında zor olduğundan
az seçilen yoldur. Çünkü grupsal kalıplardan kurtulabilen, farklı düşünen ve davranan meslek mensupları, diğer mensuplarca kınanır, hatta suçlanabilirler. Bu
durum da sosyal baskı oluşturur ve farklı davranmayı
büyük oranda engeller.
Milletimizin ve Devletimizin ihtiyacı; odasına korkmadan girilebilen, çekinmeden konuşulabilen, prob-
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lemler rahatlıkla anlatılabilen, danışılabilen, çözümler konusunda yardımı istenilebilen, suçlu olduğunu
düşündüğü kişilerin de hukuku olduğunun ve onlara
cezayı yetkililerin vereceğinin bilinciyle, soruşturmalar esnasında onlara da insanca davranan ve önünde
içten gelen gerçek bir saygıyla ceket iliklenen, kısaca
etik ilkeleri içine sindirmiş ve mesleklerini icra tarzları ilkelerle örgülenmiş denetim elemanlarıdır. Özel
sınavlar ve araştırmalarla seçilen, yüksek zihinsel kapasiteye sahip olan ve iyi mevzuat öğretilen denetim
elemanları; en az mevzuat bilgileri kadar insan duygularını ve ruhunu da bilmeli, mesleklerinin icrasını
egolarının ilkel yanının tatmin aracı olmaktan kurtararak, denetledikleri insanlara bilgece rehberlik edebilecek birikime ulaşmalı; etkinliklerinin, yarattıkları
korku seviyesi ile değil, çalışanların en kaliteli hizmeti
üretmeye yönelmelerine yaptıkları katkıları ile ölçülebileceğinin bilincine varmalıdırlar. (Özgür, 2010: 13)
4.3. Denetçilerde Etik Kültürün Geliştirilmesinin
Önündeki Zihinsel Engeller
Denetçilerin mesleğe seçilme ve yetiştirilme usulleri
ve kısmen idari yapının dışında ve bağımsız çalışmaları sebebiyle, yolsuzlukla mücadelenin serdengeçtileri olarak görülebilirler. Bu yönleri sebebiyle, etik
davranışlarının daha da geliştirilmesi ve denetim birimlerinde etik kültürün hâkim kılınması, idari yapıya
göre daha kolay olabilir. Ancak, mevcut denetçi kültüründen kaynaklanan birtakım zorluklar ve engeller
de bulunmaktadır.
Esasen dışarıdan yaptırım zorlamaları ile değil, içsel
bir tutum olması gereken etik davranışların kurum
kültürlerine hâkim kılınması çabalarında da bu engellerin izleri hissedilmektedir. Bu bağlamda, Maliye Teftiş Kurulu Etik İlkeler ve Temel Mesleki Nitelik
Standartlarında “zihni özgürlük” kapsamında sayılmış
olan “bağımsızlık” ilkesinin açıklamasında bulunan
“Maliye Müfettişlerinin Bakana bağlı olarak görev
yapmaları bağımsızlıklarının teminatlarından biridir.
Ayrıca Maliye Müfettişlerinin atanma ve görevden
alınmalarının üçlü kararnameyle yapılması da bağımsızlıklarını kuvvetlendiren unsurlardandır.” ifadesi çok
dikkat çekicidir. Bu ifadeden anlaşıldığına göre, bakana bağlı olmayan ve atanma ile görevden alınmaları
üçlü kararnameyle yapılmamakta olan kamudaki diğer denetçilerin, bir etik gereklilik olan bağımsızlıklarını korumaları pek mümkün olamayacaktır.
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Gelenekselleşmiş düşünce tarzlarının ve zihinsel kalıpların değişimi çok zordur. İnsanlar, mantıksal olarak
uygun buldukları birçok konuda, “duygularının tepkileri” ile karşılaşırlar ve içsel çelişkiler yaşarlar. Bu nedenlerle, gerekli olduğu kabul edilenlerin içselleştirilmesi ve uyum süreci, duruma göre kısa veya uzun bir
zaman alabilir. Denetçilerin zihinsel engellerinin, etik
kültürün bütün unsurlarıyla benimsenmesinde ciddi
dirençler oluşturacağı öngörülebilir.
Kamu kurumları, güçlerini hissettirmek ve mevcut
alışkanlıklarını değiştirmemek için büyük bir savaşım
verirler. Ancak değişim ve gelişimi de reddetmezler,
ama bunu yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmadıkları için bu gücü kendilerinde bulamazlar. Değişim
ve gelişimin ihmal edilmemesi gerektiğinin farkında
olsalar da, içlerine sindiremedikleri için değişime direnç gösterirler (Peker ve Aytürk, 2000: 14). Birçoğu
mevcut halde kendilerini güçlü ve hâkim hissetmenin verdiği tatmin duygusunu bırakmak istememe
gibi insani sebeplerle, otoriter yaklaşımların yol açtığı verimsizliği görmezden gelir, değişim için gayret
göstermez ve hatta değişimin Devleti zayıflatacağını
öne sürerler. Bu durum onların kötü niyetli insanlar
olmalarından kaynaklanmaz. Geleneksel yönetici ve
deneticilerle görüştüğünüzde, en otoriter olanı dahi
size amacının “yolsuzlukları engellemek ve kaliteli hizmet üretimi olduğunu” söyleyecektir. Bazıları,
işlerini samimiyetle ve neredeyse bir ibadet aşkıyla
yaparlar. Birçoğu değişimi bir yönleriyle gerçekten
istese de, kendilerine ve astlarının niteliklerine olan
güvensizlikleri ile otoriteyi ve kontrolü kaybetme korkuları, astlarını yetkilendirerek katılımcı-demokratik
yönetimi ve rehber deneticiliği uygulamalarına engel
teşkil eder.
Kamu yönetimi denetçilerinde etik kültürün geliştirilmesinin önündeki başlıca zihinsel engeller şunlardır:
1. Oluşturulmuş yüksek ego düzeyleri: Denetçiliğe
girişten itibaren başlayan “yoğurma” süreci, yenileri bir yandan ezerek biçimlendirirken, diğer yandan
da “biz her şeyin en iyisini biliriz; bizim en kötümüz,
idarenin en iyisinden de iyidir” bilincini yerleştirmekte; kendisinin her konuda “en iyi, en güçlü” olduğu
yolundaki inanç, tevazuyu ortadan kaldırmakta ve
bu inanç her alanda doğru olamayacağından, bazen
anlamsız inatlara ve gereksiz güç gösterilerine yol
açmaktadır. Bu durum, öğrenilmiş olan “doğrularını”
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"Mesleki etik ilkelerinin temel işlevleri üç
başlık altında toplanabilir:
• Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak,
• Meslek içi rekabeti düzenlemek,
• Hizmet ideallerini korumak"
sorgulamayı ve yeni nitelikler kazanmayı engelleyen
en önemli unsurdur.
2. Kendilerini denetlenemez hissetmeleri: “Denetleyen zaten güvenilen insandır ve onların denetlenmemeleri gerekir” düşüncesi, denetçilerin çoğunda
mevcuttur. Denetçilerin görevlerini bağımsız olarak
icra etmeleri ve kararlarını hiçbir etki altında kalmadan objektif olarak vermeleri mesleğin gereği olmakla birlikte bunun, işlerini tamamıyla kendi ölçülerine
göre yapacakları anlamına gelemeyeceği de açıktır.
Denetçilerin de işlerini yürütme tarzları ve verimlilikleri gibi yönlerden uygun mekanizmalar oluşturularak denetlenmeleri lazımdır.
3. Olumsuzluklara odaklanma eğilimi: Denetçilerin
birçoğu, işlere ve insanlara olumsuz yanlarını ve hatalarını bulma amacıyla bakmayı mesleğin gereği olarak görürler. Bu durum meslek hayatları kadar, aile ve
çevre ilişkilerini ve dünyaya yaklaşımlarını da etkiler.
4. Sınırlanmış ilgiler ve ilişkiler: Denetçilerin birçoğunun, biraz da mesleğin gereği gibi öğretildiğinden,
sosyal ilişkileri ve ilgi alanları kısıtlıdır. Yetiştirilme
aşamasında yoğun olan mevzuat ilgisi de çoğunda
zaman içinde azalır. Denetçilerin büyük kısmı, bir bakıma dar bir fanusta yaşarlar.
5. Meslek şovenizmi: Birçok denetim biriminde, mesleki dayanışmayı, meslek (unvan) şovenizmine dönüştürme eğilimleri ve “bizim en kötümüz başkasının en
iyisinden de iyidir ve başkalarına karşı her durumda
sahip çıkılıp desteklenmelidir” anlayışı görülmektedir.
Özellikle mesleğe açıktan (ilk defa memuriyete atanma suretiyle) eleman alma usulü benimsenmiş olan
denetim birimlerinde bu eğilim daha fazladır. Bu kişiler, kendilerini teşkilatın bir parçası olarak değil, ayrı
ve onun varoluş amaçlarından bağımsız, denetimini
yaptıkları idari yapıyı bir rakip ve bir yolsuzluk örgütü
gibi görmekte; diğer yandan da neredeyse, teşkilatın
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onların denetlemeleri için var olduğu zihniyetine kapılmaktadırlar. Bu anlayış, denetçiliğin işlevi ile çelişmekte ve “milletin devlet için var olduğu” inancı ile
paralellik arz etmektedir. Bu durum ise, devletin ve
kurumların varlık gerekçesi ve hedefleriyle, denetim
birimlerinin kültürleşmiş örtük anlayışları ve hedefleri arasında uyumsuzluk doğurmaktadır. Hâlbuki verimli ve etkin bir kamu yönetimi için ulusal, kurumsal,
birimsel ve bireysel hizmet anlayışları arasında uyumluluk bulunması bir zorunluluktur.
6. İdari yapı üzerindeki vesayet anlayışları: Birçok
kamu kurumunda belirli meslek gruplarından oluşan
“oligarşik bürokrasi” hâkimdir. Bazı kurumlarda da
bu oligarşik bürokrasiyi, merkez ve taşranın önemli yönetim makamlarının çoğunda bulunan denetim
elemanları oluşturmaktadır. Bu durum, idari yapının
genel nitelik seviyesi karşısında bir zorunluluk gibi
görülmekte ve gösterilmektedir. Bu izah tarzı ilk bakışta doğru gibi görünse de; idaredeki nitelik seviyesi
düşüklüğünün çok eski yıllardan beri süregeldiğinin,
bu süreçte etkili yönetim makamlarının denetçiler
tarafından elde tutulduğunun ve söz konusu seviye
düşüklüğündeki sürekliliğin, uygulanan yönetim politikalarının sonuçlarından biri olduğunun gözden kaçırılmaması gerekir. Üst yönetimin denetim elemanlarının hâkimiyetinde bulunmasının, idari yapı için
nitelikli eleman temininin zor olduğu çok eski yıllarda
geçici bir süre faydalı olduğu kabul edilebilir. Ancak
bu hâkimiyet, söz konusu zorluğun yıllar önce aşılmasından beri, Teşkilatların verimli hizmet üretiminin
önünde bir engel haline dönüşmüştür.
Bu engeller aslında iç içedir ve hangisinin hangisini
doğurduğu da tartışılabilir. Ancak, gerçek olan şu ki
denetçilerinde etik kültürün geliştirilebilmesi için öncelikle bu engeller üzerine gidilerek, bunları ortadan
kaldıracak sistemler uygulanmalıdır.
4.4 Denetçilerde Etik Kültürün Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler
Deneticiler, diğer kamu görevlileri gibi, işlevleri sebebiyle yetkilendirilirler ve böylece bir güç sahibi olurlar. Meselenin esası, bu gücün nasıl kullanıldığı ve
kullanma ilkelerinin ne olduğudur. Kişinin bilgi ve becerileri ile bireysel ve kurumsal gücünü hangi amaçlar için ve nasıl kullanacağını, insanın temel niteliği
olan karakter özellikleri ve değerler sistemi belirler.
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İyi bir denetçide mevzuat bilgisi, iyi iletişim ve çalışkanlıktan ayrı olarak, iyi karakter ve bunun göstergesi
olan etik davranışların da bulunması gerekir. Diğer
bir deyişle, denetim elemanlarında, işlerini layıkıyla
yapabilmeleri için çok iyi mevzuat bilgisi yanında belirli davranış niteliklerinin de bulunması beklenir. Denetçilerden beklenen davranışların oluşturulabilmesi
için bir meslek etiği ve bu etiğe dayalı kurum kültürü
oluşturulması zorunluluğu bulunmaktadır.
Meslek etiği; bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin
olarak oluşturup koruduğu, meslek üyelerini belirli
şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan,
meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini
korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünlüğüdür.
Genel anlamdaki etik yaklaşımlarının, meslek alanlarında somutlaşan biçimlerine de, meslek etiği denilebilmektedir.
Mesleki etik ilkelerinin temel işlevleri üç başlık altında toplanabilir:
• Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak,
• Meslek içi rekabeti düzenlemek,
• Hizmet ideallerini korumak.
Görüleceği üzere meslek etik ilkelerinin işlevleriyle,
çalışanların kalitesine göre başarılı çalışanlar ile başarısız çalışanları ayırmak ve sunulan ürünün kalitesini
yükseltmek amaçlanmaktadır. (Koçberber, 2008: 70)
Denetçi etiğinin geliştirilebilmesi, denetim birimlerinde oluşturulacak kültürün, belirtilen meslek etiği
işlevlerini etkinleştirmesiyle mümkün olabilecektir.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle, denetçileri
de kapsayan etik ilkelerin belirlenmiş olması ve bunlara dair eğitimler verilmesi, önemli adımlar olmakla
birlikte, meslek etiğinin zihinlere ve gönüllere yerleştirilmesi için yeterli değildir.
Denetimde etik ve demokratik anlayışa geçilebilmesi
için gereken, öncelikle kendine güven ve cesaretle,
denetim paradigmalarının sorgulanması ve otoriterotokratik tarzın nelere yol açtığının açık yüreklilikle
görülüp kabullenilebilmesidir. Geleneksel otoriter
kültür ve yönetim yapısı içinde yetişmiş ve egosunu
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aşamamış olan birçok kişiden bu güven ve cesareti beklememiz aşırı iyimserlik olur. Bu durum, kamu
yönetimimizde bir kısır döngü oluşturmaktadır. Demokratik yönlü etik değişim, toplumun devlet algısı
ve buna bağlı olarak taleplerindeki gelişime paralel
olarak kamu yönetiminde de yavaş yavaş ve sancılı biçimde gerçekleşmektedir. Ancak, sisteme hâkim
olan yönetim ve denetim anlayışı ile güç dengeleri
nedeniyle bu değişim uzun zaman alacak ve ne yazık
ki bu süreçte toplum kalitesiz hizmete mahkûm olmaya devam edecektir. (Özgür, 2010: 13, 14)
Denetçilerde etik kültürün geliştirilmesi ve hâkim kılınması için yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir.
1. Mesleki etik davranış ilkeleri eğitimi yapılması:
Etik kavramı, bu kavramın kişisel, toplumsal, kurumsal ve kamusal hayattaki önemi ile, Kamu Görevlileri
Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelikle belirlenmiş olan ilke ve kurallar, yapılacak sistematik toplantılarda denetçilere anlatılmalı, bunların
uygulamaya nasıl geçirileceği ile davranışlarda nasıl
somutlaşacağının örnek olaylarla tartışılması sağlanmalıdır.
2. Etik ilke ve kuralların uygulanmasını ve bir kültür olarak yerleşmesini sağlayacak mekanizmaların
oluşturulması: Etik kültürün oluşması için kuralların
belirlenmesi ve eğitim zorunlu olmakla birlikte, kesinlikle yeterli değildir. Kuralların hayata geçirilmesini, benimsenmesini ve bir kültüre dönüşebilmesini
sağlamak üzere, kaldıraç etkisi yaratacak nitelikteki
düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeler yapılmadan, sadece etik eğitimleri ile arzu edilen neticeye
ulaşılmaya çalışılması, arabanın motorunu çalıştırmayıp, sürekli arkasından iterek hedefe varmaya çalışmak gibidir.
Bu mekanizmanın kurulması, aşağıdakilerin yapılmasıyla mümkün olabilir.
a. Kamu Yönetimi Denetçileri Koordinasyon Kurulu
kurulması: Mevcut durumda kamu yönetimi içinde
faaliyet göstermekte olan bütün denetim birimlerinin
çalışmalarını koordine etmek, tâbi olacakları standart
mevzuatı belirlemek ve bunların uygulanmasını denetlemek üzere bir koordinasyon kurulu oluşturul-
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"Etik kültürün oluşması için kuralların
belirlenmesi ve eğitimi zorunlu olmakla
birlikte kesinlikle yeterli değildir. Etik
ilkelerin benimsenmesini, hayata
geçirilmesini ve bir kültüre dönüşmesini
sağlamak üzere kaldıraç etkisi yaratacak
nitelikte düzenlemelere ihtiyaç vardır"
ması gerekli bulunmaktadır. İç Denetim Koordinasyon
Kurulu ve bu alanda oluşturulmuş bulunan mevzuat
iyi bir örnektir. Bu Kurulun yapısının yeniden düzenlenmesi, görev ve yetki alanının tüm denetçileri kapsayacak biçimde genişletilmesiyle ihtiyacın giderilmesi mümkün olabilir.
b. Denetçilerin, açıktan atanma usulüne son verilerek, kurum içinden tedarik usulünün uygulanması:
Denetçi yardımcılığına atanacakların, teşkilatta belirli hizmeti ve performans notu bulunan merkez ve
taşradaki kariyer uzmanlar ile müdür ve daha üst görevlerdekiler içinden sınavla seçilmesi uygundur. Denetim elemanlarının idare dışından temin edilmesi,
idari yapı için nitelikli eleman temininin zor olduğu
yıllarda faydalı olmuştur. Ancak bu zorluğun bulunmadığı günümüz şartlarında bu sisteme geçilmesi her
yönden faydalı olacaktır.
c. Aynı kurumda çalışmakta olan merkez denetim
elemanlarının “denetçi” unvanı ile birleştirilmesi:
Mevcut durumda, müfettiş ve kontrolör unvanlarının
idare nezdinde otokratik imajları vardır ve denetim birimlerinde hâkim kurumsal kültürler de bu yöndedir.
Denetimin özlenen yapıya kavuşabilmesi için, sözkonusu imajın ve kültürün değiştirilmesi şarttır. Ancak,
Müfettiş ve Kontrolör unvanları korunarak, denetim
elemanlarının meslek algıları ile mesleği icra tarzlarının değiştirilmesi de, idarede çalışanların denetim
elemanları hakkındaki imajlarının dönüştürülmesi de
mümkün değildir. Unvanının, idari yapıda tarihi tecrübelerin yerleştirdiği ürkütücü ve korkutucu imajının
gücünden yararlanmayı sürdürmek isteyen bir unvan
sahibinin, görevini yaparken etik davranışlar sergilemesi beklenemez. Bu dönüşüm sürecinin başlatılabilmesi için, öncelikle kamudaki müfettiş ve kontrolör
gibi korkutma ile bütünleşmiş unvanlar kaldırılmalı
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ve özlenen etik yaklaşıma uygun imaj doğuracak yeni
bir unvan belirlenmelidir. Tabii bu kişilerin ilk yaklaşımda unvanlarına sahip çıkması ve değiştirilmesine
karşı durması anlaşılabilecek insani bir tavırdır. Ancak, mevcuda sıkı sıkı sarılmakla veya sarılanları haklı
görmekle dönüşüm gerçekleştirilemez. Hatırlanmalıdır ki, unvanlar insanların “kendisi” değildir. Unvanlar insanlara sadece görev, yetki ve sorumluluklar
verir; kişiliğine değer katmaz. Denetim elemanları,
Milletimizin, Devletimizin ve kurumlarımızın, mesleklerinde ihtiyaç duyduğu dönüşümün gerektirdiği,
özlük haklarında azalmaya ve hizmet alanında daralmaya sebep olmayan, denetim işlevini daha etkin ve
faydalı hale getirecek olan yeni bir unvanı rahatlıkla
kabul edebilmelidirler. Tarih boyunca nice unvanlar
gelmiş ve geçmiştir. Hayatın gereklerine ve şartlarına göre değişimi-gelişimi içinden üretemeyen kişiler
ve kurumlar, bir süre sonra değişime zorlanır; ancak
değişip gelişebilenler işlevselliğini sürdürür ve yaşar.
İhtiyaçları görmezden gelerek unvanlarını ve iş anlayışlarını kutsallarıymış gibi korumaya çalışanlar ise
gelişemez, işlevselliklerini sürdüremez ve yok olurlar.
d. Denetçilerin performans denetimlerinin yapılması: Denetleyenlerin de denetlenerek, buradan elde
edilen bilgilerin, çalışmalarının ve davranışlarının
beklenen biçime dönüştürülmesi amacıyla kullanılması gerekir. Bu değerlendirmenin yürürlükte buluna sicil raporları ile yapılması sağlıklı değildir. Bunun
için, denetim birimlerinin kendi iç yapılarında uygulayacakları performans ölçümü yanında, birimin verimliliğini kurum dışından denetleme sistemi de oluşturulmalıdır. Oluşturulacak performans değerlendirme
sistemi bütüncül olmalı, performans kriterleri, denetçilerden beklenen yetkinlik seviyelerinin ölçülmesini
sağlayacak biçimde belirlenmelidir. Bunlar, “denetçi
faaliyetleri yetkinlikleri” ve “temel nitelik (karakteretik davranış) yetkinlikleri” olmak üzere iki ana gruba ayrılmalıdır. Değerlendirme sonucunda denetçiye
“Performans Karnesi” verilmeli, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerdeki notların seyri izlenmeli
ve denetçiler eksik oldukları yönlerde eğitilmelidir.
e. Denetçiliğin derecelendirilmesi: Denetçiler için, 3
veya 4 derece oluşturulmalı, bir denetim biriminde
bulunanlar, performans ve niteliklerindeki değişmelere göre üst veya alt dereceye atanmalı, bu durum
maaşlarını da etkilemelidir. Bu sistemle, mevcut durumda denetim elemanlarının çoğunda yeterlik sına-

2010/5

MAKALE

"Yönetimin bir işlevi olan denetim, işlerin
gereken şekilde iyi yapılıp yapılmadığının
incelenmesi, tespit edilmesi ve
iyileştirmeler için öneriler getirilmesi
olduğundan, iyi bir kamu yönetimi
için denetçilerin de etik ilkelere uygun
davranmaları zorunlu bulunmaktadır"
vının verilmesinden itibaren başlayan kendini yetiştirme çabasındaki azalma ve mevzuat dışındaki konularla pek ilgilenmeme eğilimi büyük oranda ortadan
kaldırılarak, şimdikinden çok daha dinamik, olgun ve
faydalı bir meslek grubunun oluşturulması sağlanmış
olacaktır.
f. Denetim birimlerinde etik komiteleri oluşturulması: Denetim birimlerinin, icrai işleri yürütmekte olan
idari yapının dışında olmaları sebebiyle, denetçilerin
kendi içlerindeki otokontrol sisteminin ayrıca geliştirilmesi zorunludur. Bu kontrol mekanizmasının bir
unsuru olarak; denetçilerde meslek etiğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirli bir süre
görev yapmak üzere, birimdeki denetçilerin sayısına
göre 3 veya 5 kişiden oluşan ve denetçilerin gizli oyları ile seçilen etik komite kurulması yerinde olacaktır.
g. Denetim birimlerinde kalite kontrol sistemi oluşturulması: Denetçilerin çalışmalarının ve yazdıkları
raporların hizmet standartlarına ve etik ilkelere uygunluğuna katkıda bulunmak amacıyla kalite kontrol
mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir.
5. SONUÇ
Toplumların yönetim esaslarının yazısız kurallardan
başlayarak yazılı kurallara, kanun devletine ve hukuk
devletine evrilmesiyle, devlet gücünü kullananların
vatandaşa ve vatandaşlar tarafından oluşturulan ekonomik ve sivil örgütlenmelere karşı tavrında olumlu
değişimler meydana gelmiştir. Bu iyileşmeler oldukça, devletten beklentiler de değişmektedir. Bugün
gelinen noktada; kamu çalışanlarının mevzuata uyma
zorunlulukları bulunmasının, uymayanlara müeyyideler getirilmesinin ve hatta hukuk devleti anlayışını
yaygınlaştırma gayretlerinin dahi arzu edilen devleti
oluşturamadığı; kamu ve özel sektörde yolsuzlukların
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önlenemediği, kamu görevlilerinin takdir yetkilerini
kullanma biçimleri ile yönetilenlere davranış tarzlarının, idare edilenlerin beklentilerini karşılayacak nitelikte olmadığı görülmektedir. Kamu yönetiminin her
seviyesinde bulunan çalışanların dürüst ve adaletli
olmalarının yanında, mevzuata mantıksız bağlılıkları
ve katı uygulamaları değil, kuralların amacına uygun
olarak “sağduyu” ile uygulamaları beklenmekte ve
muhataplarına “insanca” davranması istenmektedir.
Bu da, yetki kullananların her yönleriyle “iyi insan”
olmaları ile mümkün olabilecektir.
Bu gelişmeler, insanlarla ilişkilerdeki yüz ifadesini
ve ses tonunu dahi içine alan nezaket kurallarından
hukuk kurallarına kadar, yazılı ve/veya yazısız, iyi ve
doğrunun tüm gereklerini içine almakta olan etik kavramını gündeme getirmiş ve kamu görevlilerinin etik
ilkelere uygun davranması önem kazanmıştır.
Bunların neticesinde kamu yönetimleri, etik kuralları
yazılı hale dönüştürerek, tamamını çalışanlarının zihnine ve kalbine yerleştirmek için sistemler oluşturma
ve bireyleri inşa edecek yeni bir kültür oluşturma çabasına girmiştir. Böylece, bir bakıma, toplum sağduyusunun iyi insan anlayışı ile yönetimin tercih edilen
çalışan kavramının ortak zeminde buluşması süreci
başlamıştır. Zamanla, “hukuk devleti” idealinin yerini
de “etik devleti” (veya etik devlet) ideali alacaktır.
Yönetimin bir işlevi olan denetim, işlerin gereken
şekilde iyi yapılıp yapılmadığının incelenmesi, tespit
edilmesi ve iyileştirmeler için öneriler getirilmesi olduğundan, iyi bir kamu yönetimi için denetçilerin de
etik ilkelere uygun davranmaları zorunlu bulunmaktadır. Deneticiler, diğer kamu görevlileri gibi, işlevleri sebebiyle yetkilendirilmekte ve böylece bir güç
sahibi olmaktadırlar. Meselenin esası, bu gücün nasıl kullanıldığı ve kullanma ilkelerinin ne olduğudur.
Kişinin bilgi ve becerileri ile bireysel ve kurumsal gücünü hangi amaçlar için ve nasıl kullanacağını, insanın temel niteliği olan karakter özellikleri ve değerler
sistemi belirler. İyi bir denetçide mevzuat bilgisi, iyi
iletişim ve çalışkanlıktan ayrı olarak, iyi karakter ve
bunun göstergesi olan etik davranışların da bulunması gerekir. Ancak denetçilerde etik meslek kültürünün
yerleşmesinin önünde zihinsel engeller bulunmaktadır ve bunlar, etik kültürün bütün unsurlarıyla benimsenmesinde ciddi dirençler oluşturacaktır.
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Etik kültürün oluşması için kuralların belirlenmesi
ve eğitimi zorunlu olmakla birlikte kesinlikle yeterli
değildir. Etik ilkelerin benimsenmesini, hayata geçirilmesini ve bir kültüre dönüşmesini sağlamak üzere kaldıraç etkisi yaratacak nitelikte düzenlemelere
ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeler yapılmadan, sadece
etik eğitimleri ile arzu edilen neticeye ulaşılmaya çalışılması, arabanın motorunu çalıştırmayıp, sürekli
arkasından iterek hedefe varmaya çalışmak gibi olacağından, etik kültürü oluşturacak mekanizmaların
kurulması zorunluluk arz etmektedir.
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SAYIŞTAY DENETİMİNDE
İNSAN DAVRANIŞLARININ
ÖNEMİNİN
KLİNİK DENETİM
VARSAYIMLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet: 20 nci yüzyılın ilk yarısında yönetim biliminde
klasik teorilerin yetersizliğinin anlaşılması sonucunda,
neoklasik anlayışın yönetim bilimi alanına kazandırmış olduğu gelişmeler yalnızca yönetimi değil, bir yönetim süreci olarak görülebilen denetimi de etkilemiştir. Bu süreçte insana verilen önemin artması ile birlikte, denetimde insan davranışlarını dikkate alan klinik
denetim yaklaşımı ön plana çıkmıştır. Bu makalede,
özellikle denetlenenin de denetim sürecine katılımına
önem veren klinik denetim yaklaşımının, Sayıştay denetimi açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu
konuda denetim algılaması ve insan doğasına ilişkin
görüşler ortaya konularak insan faktörünün denetimde ne gibi etkileri olabileceği tartışılmaktadır. Klinik denetimin, eğitim alanına getirmiş olduğu insana
değer veren ve katılımcı denetim anlayışının, Sayıştay
denetimi alanına uygulanabilirliği karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsan davranışları, klinik denetim,
denetim algılaması, denetimde insan faktörü, Sayıştay denetimi.
GİRİŞ
20 nci yüzyılın ilk yarısında büyük ekonomik buhranın
etkileriyle birleşen klasik yönetim anlayışındaki başarısız sonuçlar, yönetim biliminde farklı düşüncelerin
doğmasına sebep olmuştur. Yeni dönemde, mekanize
edilmiş yönetim tarzından çıkılarak, insan duygu ve
davranışlarını dikkate alan yönetim uygulamalarına
yönelme eğilimi gösterilmiştir.

Emre OKUTAN
Sayıştay Denetçisi
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Bu dönemde yaşanan gelişmeler yönetim bilimi alanının yanısıra, bir yönetim süreci olarak görülebilen
denetimi de etkilemiştir. Özellikle, denetlenenin de
sürece katılımını dikkate alan klinik denetim, “insan davranışları”na vermiş olduğu değer ile oldukça
önemli hale gelmiştir. Klinik denetim, denetim yaklaşımında sadece sistemsel değişim ve iş tatminini
değil aynı zamanda “insan”a değinerek “katılımcı denetimi” öne sürmüştür. Denetimi, yönetim biliminin
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"Neoklasik teorinin en önemli özelliği,
klasik teorinin eksik bıraktığı yönü,
yani insan unsurunu ele alması
olmuştur. Neoklasik teorinin ana
fikri, bir organizasyon yapısı içinde
çalışan insan unsurunu anlamak, onun
yeteneklerinden yararlanmak, yapı ile
insan davranışları arasındaki ilişkileri
incelemek, organizasyon içinde ortaya
çıkan sosyal grupları ve özellikleri
tanımlamaktır"

son bölümde ise, Sayıştay denetimi ile denetimde insan faktörü ilişkilendirilerek klinik denetimin, Sayıştay denetimine yönelik uygulanabilir tarafları ortaya
konulacaktır.
1. NEOKLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI, KLİNİK DENETİM
VE DENETİM ALGILAMASI: İNSAN FAKTÖRÜ
1.1. Neoklasik Yönetim Anlayışı

ayrılmaz ve bütüncül bir parçası olarak gören ve bu
konuda denetimin, özelde çalışanları, genelde de kurumu geliştiren yönünü ortaya çıkaran klinik denetim,
“davranışsal yaklaşımlara” dayanan yönetim teorisinin denetim ayağında iyi bir örnek teşkil etmiştir1.

Klasik yönetim anlayışı, yönetim biliminde büyük bir
gelişim sağlamış, ancak insan faktörünü ele almaması ve örgüt içi değişkenlerle bağlı kalması nedeniyle,
1930’lu yıllardan itibaren yetersiz görülmeye başlamıştır. Bu nedenle yönetim biliminde davranışsal yaklaşımlar ortaya çıkmış ve bu konuda bir çok deneysel araştırma yapılmıştır2. Organizasyon ve yönetim
teorisi alanında yapılan bu araştırmalar sonucunda
ortaya çıkan gelişmelerin ortak noktasında, klasik yönetim teorilerinin aksine yönetim ve organizasyonda
“insan” unsurunun dikkate alınması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Bu açıdan bakıldığında, uluslararası çevrelerde ve
Türkiye’de geçmişten bugüne yaşanan gelişmeler,
dünyayla entegre olmuş Türk Sayıştay’ını da etkisi
altına almıştır. Böylece denetimde yeni model ve uygulamaların tartışıldığı, her geçen gün yeni denetim
sahalarının açıldığı günümüzde Sayıştay denetimi
açısından faydalı olabilecek önerilerin değeri bir kat
daha artmıştır.

Neoklasik teorinin en önemli özelliği, klasik teorinin
eksik bıraktığı yönü, yani insan unsurunu ele alması
olmuştur. Neoklasik teorinin ana fikri, bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlamak,
onun yeteneklerinden yararlanmak, yapı ile insan
davranışları arasındaki ilişkileri incelemek, organizasyon içinde ortaya çıkan sosyal grupları ve özellikleri
tanımlamaktır.3.

Bu çalışmanın amacı; Sayıştay denetiminin Türk kamu
yönetimindeki yerini ve önemini dikkate alarak, kamu
kurum ve kuruluşlarının mali işlemlerinin denetiminde, denetleyen ve denetlenen açısından, insan davranışlarının önemini ve denetim süreci içindeki etkinliğini, klinik denetim varsayımları ile tartışmaktır.

Literatüre bakıldığında, neoklasik yönetim teorisinin
gelişiminde Mary Parker Fullet, Chester Irving Bernard ve Elton Mayo gibi insan ilişkileri ile uğraşan
araştırmacıların büyük katkıları bulunmaktadır. Özellikle Elton Mayo ve arkadaşlarının yaptığı araştırmalar “Hawthorne Deneyleri” olarak büyük ses getirmiştir. Mayo ve arkadaşlarının yürüttüğü araştırmaların
temel amacı, çalışma ortamında yüksek verimliliğe
yol açan faktörleri belirlemektir4. Bu araştırmalar,
teknik ve fiziksel koşulların değiştirilmediği şartlarda

Çalışmanın birinci bölümünde, neoklasik yönetim
anlayışının yönetim bilimine getirmiş olduğu yenilikler, insan davranışları özelinde kısaca belirtilecek,
klinik denetimin literatürdeki tanımı ve gelişimi anlatılacaktır. Ayrıca denetim sürecinde denetlenen ve
denetleyenlerin denetime insan olarak bakışları, yani
denetim algılamaları üzerinde durulacaktır. İkinci ve
1

Mustafa Yalçınkaya, “Klinik Teftiş Farklı Bir Model Mi?”, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2,
(1993), s..379.
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2

Celil Koparal, Yönetim ve Organizasyon, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir, 2004, s.39.

3

Fermani Maviş, Genel İşletme, Güneş N. Berberberoğlu (Edit.), 4.
Baskı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2004, s.106
Can Aktan, “Neo-Klasik Yönetim Teorilerinde İnsan Boyutu”,
2009, http://www.phanesacademy.net/yonetim_okulu/insanyonetim/neo-klasik.htm (Erişim Tarihi: 29.10.2009).

4
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"Klinik denetim, denetimin etkinliğini
artırmak amacıyla planlamaya önem
veren, karşılıklı işbirliğini esas alan;
gözlem, inceleme ve eğitim yoluyla
denetlenenleri geliştirmeye yönelik
denetim anlayışını barındırmaktadır"
işteki verimlilik artışının devamlı olmasının nedenlerini ortaya koymuştur. Buna göre, verimlilik artışının
sebepleri; iş yerinde sosyal grup oluşturma, bu gruplarda sevgi ve arkadaşlık bağlarının güçlü olması ve
kurum yöneticilerinin davranışlarında yaşanan olumlu yönlerde değişmelerin çalışanlar üzerinde kurumu
ve üstlerini benimseme duygusu yaratmasıdır.
Mayo ve arkadaşlarının dolayısıyla neoklasik teorinin
bu bulguları, yönetim bilimi dünyasını derinden etkilemiş, sonrasında yönetim ve organizasyonun tüm
unsurlarına sirayet etmiştir. Klasik teorinin kalıplaşmış yönetim anlayışının dışına çıkmayı öğütleyen bu
sonuçlar ile en temelde, çalışma sisteminin ve fiziksel
iyileştirmelerin, verimliliğin artırılmasında tek başına
yeterli olmadığı ve insan faktörünün göz önüne alınarak iş tatmini gibi insan duyularına hitap eden faktörlerin de artırılması gerektiği vurgulanmıştır. Buna
göre neoklasik teorinin iki temel unsuru ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki, insan makine değildir, ikincisi
ise sosyal gruplardır.
İnsan makine değildir unsuru ile yönetim ve organizasyonun bir makine olarak görülmekten çıkarılması
ve sosyal bir varlık olarak görülmeye başlanması çok
önemli hale gelmiştir. Çevresindeki gelişmelerden etkilenen bu sosyal varlığın birer parçası olan çalışanların da, bu sosyal varlığın şekillenmesinde ve devamlılığını sağlayacak kararların alınmasında söz sahibi
olmaları gerektiği savunulmuştur5.
Sosyal gruplar (Çalışma grupları); Neoklasik teorinin
ikinci temel unsurudur. Birey pek çok kereler ait olduğu iş grubuna dayanır. Bu nedenle o kimsenin değer
yargıları, fikirleri, gereksinme ve özlemleri geniş çapta
ait olduğu iş grubu tarafından oluşturulur. Gerçekten
de o kimse grubun fikirlerini ve ideallerini kendisinin
5

Taşkın Kızılok, “Yönetim Yaklaşımları”, 2009, http://www.genbilim.com/content/view/3675/86/, (Erişim Tarihi: 29.10.2009).
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kişisel fikir ve idealleri olarak kabul etmiyorsa grup
tarafından soyutlanmak, gruptan uzaklaştırılmak suretiyle dayanılması güç bir cezaya çarptırılabilir. Bir
kimse ait olduğu grubun algı ve anlayış tarzını bilinçaltında kabullenmek eğilimindedir6.
Mayo ve arkadaşlarının “Hawthorne Deneyleri”
ile üne kavuşan neoklasikler, sadece “Hawthorne
Deneyleri”ne dayalı bir yönetim bilimi akımı değildirler. Bunun yanında; Douglas McGregor’un X ve Y
Teorisi, Chris Argyris’in yapmış olduğu araştırmalar,
Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli, Kurt Levin’in Güç
Alanı Teorisi ve Tawistock Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmalar, neoklasik teorinin bütününde önemli
parçaları oluşturmaktadır.
1.2. Klinik Denetim
1.2.1. Klinik Denetimin Gelişimi ve Tanımı
Klinik denetim, insan davranışlarının yönetim biliminde değer kazanması ve insan kaynakları yönetiminin
organizasyonlarda bir bilim olarak öne çıkmasıyla
birlikte, eğitim dünyasında öğretmenlerin sıkıntı ve
kaygılarına yanıt veren ve sonuçta öğretimin ve öğretmenin gelişmesini sağlayan denetim şekli üzerinde
durulmaya başlanmasının bir sonucudur. 1960’lı yıllarda, Stanford Üniversitesi’ndeki bir grup eğitimcinin
verdiği hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi
çalışmaları sırasında, ilk kez klinik denetim hakkındaki
çalışmaların başladığı görülmektedir. Bunu izleyen yıllar içinde klinik denetim, Morris Cogan (1973), Goldhammer, Anderson ve Krajewski (1980) ve Acheson
ve Gall (1980) tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Şimdiye kadar klinik denetimin sayısız düzeltilmiş
ve değiştirilmiş şekli geliştirilmiştir7.
Klinik denetim, eğitimde geleneksel denetime bir
tepki olarak geliştirilen alternatif denetim yaklaşımlarından biridir. Asıl çıkış noktası; öğretmeni mesleki
açıdan geliştirmeyi esas alarak, denetçinin, öğretmenle işbirliği içinde, öğretmenlerin öğretimde karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları gidermeyi ve öğretimi
geliştirmeyi amaçlayan bir denetim arayışıdır.8
6
7
8

Başak Karacan, “Neoklasik Yönetim”, 2010, http://www.ozyazilim.com/ozgur/marmara/orgut/neoklasik.htm (Erişim Tarihi 25
Ağustos 2010).
Fatma Özmen, “Klinik Denetim Öngörüleri Çerçevesinde Denetçi
Görüşleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı
1, (2000) s.123
A.g.m. s.119.
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Klinik denetim, denetimin etkinliğini artırmak amacıyla planlamaya önem veren, karşılıklı işbirliğini esas
alan; gözlem, inceleme ve eğitim yoluyla denetlenenleri geliştirmeye yönelik denetim anlayışını barındırmaktadır. Denetlenenin herhangi bir eksik veya
yanlışına yönelik, hem denetlenen hem de denetçi
tarafından gösterilen karşılıklı çabalarla çözüm bulma
arayışı ile beraber planlama, uygulama ve sonucunda
birlikte değerlendirme ile düzeltmeyi içermektedir9.
Bir başka ifadeyle klinik denetim, denetlenen her bireyin bazı güçlere sahip olduğu ve bu güçlerin kendi
yararına çevrilebilmesi için mümkün olduğu kadar
çok alternatif strateji sağlamanın denetçinin görevi
olduğu temel varsayımından gelişen bir modeldir10.
Denetçinin göstermiş olduğu rehberlik ve eğitim faaliyetleri sayesinde kurum ve kuruluş çalışanlarının iç
ve dış potansiyel enerjilerinin kamu menfaatine dönüştürülebileceği esasına dayanır.
1.2.2. Klinik Denetimin Varsayımları
Sınıf içi denetim şekli olarak klinik denetim, öğretimin ve öğretmenin geliştirilmesi maksadıyla, öğretmenlerle yüz yüze ilişki içinde ve yol gösterici tarzda
bir denetime hitap etmektedir. Sergiovanni ve Starrat (1988), klinik denetim ile diğer geleneksel denetim şekilleri arasındaki farklılığa işaret ederek, klinik
denetim tekniklerinin denetçilerin öğretmenlerle
çalışmaları sırasında karşılaşılan bir dizi sorunlardan
dolayı geliştiğini ve mesleki uygulamaların gerçek
dünyasından kaynaklandığını belirtmektedirler. Klinik
denetimin dayandığı varsayımların, İnsan Kaynakları
Yaklaşımıyla tutarlı olduğu açıklanmaktadır. Bu çerçeve içinde klinik denetimin dayandığı varsayımlar aşağıdaki gibidir11:
• Öğretmenin davranışı; denetçi, öğretmenin öğretmeni olmaktan çok, öğretmene, onun denetim
sürecinin bir ortağı olmasına yardımcı olduğunda
değişecektir.
• Denetim sürecinde, denetçi ve öğretmenin güç9

Hüseyin Başar, Eğitim Denetçisi. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. 2000, s.19.
10 Mustafa Yalçınkaya, “Klinik Teftiş Farklı Bir Model Mi?”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2,
(1993), s..379.
11 Ali Balcı, “Klinik Teftiş”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiDergisi, Cilt 20, Sayı 1, (1987), s.29.
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leri aynı olmalıdır. Onlar, birbirlerinin ast ve üstü
olmak yerine, birbirlerinin ortağı olma durumundadır.
• Denetim sürecinin her aşamasında denetçi ve öğretmenin ortak katılımı gereklidir.
• Denetim, hem öğretmenin hem de denetçinin sorumluluğu olan bir işlemdir.
• Denetimin odak noktası, öğretmenin güçlü yönleridir.
• Doğru koşullar yaratıldığında, öğretmenler ilerleme istek ve yeteneğine sahiptirler.
Böylece, klinik denetim, eğitimin geliştirilmesinde
denetçi ve öğretmenin bir ortaklığı olarak görülmekte ve denetçi rolünü üstlenen kişinin deneyimleri ve
davranışlarıyla daha çok etkin ve yol gösterici olduğu
belirtilmektedir12.

"Denetim algılaması; denetim faaliyeti
öncesinde, esnasında ve sonrasında,
denetimin denetleyen ve denetlenen
insanlar üzerinde oluşturduğu karmaşık
etkiler bütünü olarak değerlendirilebilir.
Denetim algılaması, Türkiye’de geçmişten
gelen geleneksel altyapı da göz önüne
alındığında, değişim sürecinden en az
etkilenen olgulardan biridir. Gelişerek
öğrenmeden ziyade geleneklere göre
şekillenen Türk denetim kültüründe, hem
denetleyen hem de denetlenen açısından
değişime oldukça sınırlı yaklaşan bir
algılama mevcuttur"
1.2.3. Klinik Denetim Nasıl Yapılır?
Klinik denetimin başarıya ulaşabilmesi için, önce bir
hazırlık çalışması yapılması ve eksik veya yanlışın yapıldığı alanların tespit edilmesi, daha sonra denetle12 Fatma Özmen, “Klinik Denetim Öngörüleri Çerçevesinde Denetçi
Görüşleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı
1, (2000), s.123-124.
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nenlerin yapmış oldukları faaliyetlerde ideal sonuçları alabilmesi için neleri, ne zaman, nasıl yapacağının
ortaklaşa yapılacak planla ortaya konulması gerekmektedir. Planlama aşaması, denetlenen ile denetçinin karşılıklı denetim ilişkilerinin gelişebilmesi için iyi
bir fırsat oluşturmaktadır. Bu aşamadan sonra nitelikli
ve işbirliğine dayalı bir gözlem yapılması gerekmektedir. Bu gözlem tek aşamalı olarak değerlendirilmeyip,
klinik denetim sürecine yayılan birden fazla aşamayı
içermektedir. Gözlem sırasında denetlenenlerin çalışma sonuçlarının artısı ve eksisiyle ortaya çıkarılmasından sonra elde edilen bulguların karşılıklı müzakereler ile değerlendirilmesi yapılmaktadır. Müzakere
aşaması, diğer aşamalarda olduğu gibi denetlenenlerin aktif katılımının sağlanarak öneri ve şikayetlerin
belirlendiği aşamadır.
Klinik denetim, çoğu kez, öğretmenle işbirliği içinde
sınıf ortamında gerçekleştirilir. Burada amaç, denetlenen kişinin çalışma ortamındaki performansını
artırmak olduğundan, klinik denetimde, işbirliğine
dayalı olarak belirli buluşma zamanları belirlenerek,
gözlem öncesinde, gözlem sırasında ve gözlem sonrasında nelerin ele alınacağı, hangi hususların önemli
olduğu, gözlemin nasıl yapılacağı hususunda birlikte
karar verilir. Bu denetimde amaç, kişinin çalışma ortamındaki performansına bir ayna tutmak ve geliştirme yollarına birlikte karar vermek ve etkili dönüt elde
ederek gelişmeyi birlikte izlemektir13.
1.3. Denetim Algılaması ve İnsan Faktörü
1.3.1. Denetim Algılaması ve İnsan Doğasına İlişkin
Görüşler
Teftiş veya denetim, değişik tanımlarından birisi alınırsa, kamu yararı adına davranışı kontrol etme yöntemidir. Genel amacı, ulusal strateji ile denetlenen
sektör veya kurum arasında bir bağ kurulmasıdır. Özel
amaçlar ise, o sektör veya kurumun özelliklerine göre
saptanır. Denetim, teknik ve sosyal olmak üzere en
az iki boyutludur. Teknik boyutu plan, program, koordinasyon, rehberlik, araştırma gibi eylemleri kapsar.
Sosyal boyut ise duyarlık, gözlem, iletişim, öğrenme,
13 Fatma Özmen ve Cengiz Batmaz, “İlköğretim Okul Müdürlerinin
Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri – Hizmet Yılı ve Görev Türü
Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, (2006), s.107-108.
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yenileşme gibi davranışları içerir. Her iki boyutta yer
alan bu öğelerden hangisi açısından olursa olsun denetim, amaçlara göre yapılan faaliyetlerin birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır14.
Algılama ise, daha çok insan psikolojisiyle alakalı
olarak duyu organlarını uyaran nesnelerin, niteliklerin veya olayların farkında olunmasıdır15. Buna göre
insanlar, sürekli biçimde çevrelerinden bilgi elde etmeye çalışırlar. Ancak topladıkları bu bilgileri kendi
kişilikleri, kültürleri ve tecrübeleri yardımıyla bir araya getirerek ve işleyerek anlamlı biçimlere sokarlar ve
sonra bunları davranışlarının birer temel öğesi olarak
kullanırlar16.
Buradan yola çıkarak denetim algılaması; denetim
faaliyeti öncesinde, esnasında ve sonrasında, denetimin denetleyen ve denetlenen insanlar üzerinde
oluşturduğu karmaşık etkiler bütünü olarak değerlendirilebilir. Denetim algılaması, Türkiye’de geçmişten gelen geleneksel altyapı da göz önüne alındığında, değişim sürecinden en az etkilenen olgulardan biridir. Gelişerek öğrenmeden ziyade geleneklere göre
şekillenen Türk denetim kültüründe, hem denetleyen
hem de denetlenen açısından değişime oldukça sınırlı yaklaşan bir algılama mevcuttur.
Teorik olarak insan doğası ve denetim algılaması
hakkında literatürde, insanın denetlenmesine gerek
olup olmadığına ilişkin tartışmalar yapılarak temelde insanın doğasıyla ilgili kötümser ve iyimser olmak
üzere iki farklı görüş ileri sürülmektedir. Ayrıca insan
doğasının başkaları tarafından denetlenmeye aykırı
olduğu yönünde öne sürülen tezler, üçüncü bir görüş
olarak ortaya atılmaktadır. Denetim sistemleri de, bu
üç görüş çerçevesinde tartışılmaktadır17:
İnsanın Doğasına İlişkin Kötümser (Pessimist) Görüş:
Bu görüşü temsil edenler, insan doğasının genellikle
kötü olduğunu ileri sürmüşler ve insanı şöyle nitelen14 Ziya Bursalıoğlu, “Eğitim Yönetiminde Denetleme ve Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt
18, Sayı 1, (1985), s.169.
15 Sezen Ünlü, Psikoloji, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Yayınları, Eskişehir, 2001, s.50
16 Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, BETA Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2008, s.69.
17 Mustafa Aydın, Eğitim Yönetimi, Hatiboğlu Yayınları, Ankara,
2000, s.71.
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dirmişlerdir: İnsan isyankar, işbirliğine karşı, nankör,
ikiyüzlü, lafı sever, aç gözlüdür, riskten kaçar, üne ve
maddi olanaklara önem verir, savurgandır, işten kaytarır, esas ilgisi kendi öz çıkarıdır, makinede isteksiz
bir çark dişlisidir ve en önemlisi tembeldir. Bu nedenle her ne pahasına ve hangi yöntemle olursa olsun
acımasızca ve tam anlamıyla sıkı sıkıya denetlenmelidir. Türkiye’nin geçmiş dönemlerde uygulamaya
çalıştığı denetim türü ve anlayışının içinde yer aldığı
dinamiklerden biri bu görüştür.
İnsanın Doğasına İlişkin İyimser (Optimist) Görüş: Bu
görüşün temel dinamiği ise, insan doğası gereği iyi, işbirliğine yatkın, erdemli olmasıdır. Bu nedenle yönetimin kontrol edici güç olarak esas işlevi, insanı kendi
kendini kontrol edebileceği (otokontrol, öz denetim)
bir mantık ve anlayış düzeyine kavuşturacak doğal
güçleri keşfetmektir. Bu görüş demokratik denetim
sistemini ifade etmekte olup, dünyadaki insana olan
bakış açısının gelişmesine paralel olarak denetim sistemine de yansımış şeklidir. Türkiye’de son yıllarda
oluşturulmaya çalışılan denetim sisteminin temelinde yer alan görüşlerden bir tanesidir.
İnsan Doğası ve Denetleme: Denetlemeye karşı direnme, insanın doğasında vardır. İnsan, doğası gereği
başkaları tarafından denetlenmeye tepkide bulunur.
Bu tepki katı ve sıkı denetime karşı şiddetli; işbirliğine
dayanan, kişinin hatası konusunda açıklayıcı bilgiye
yönelik denetlemede ise daha az olabilmektedir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, her halükarda insanın denetlenmeye karşı tepki göstermesi
yönünde bir doğaya sahip olmasıdır. Birinci maddede
belirtilen katı denetimlerde bu tepki çok şiddetli olmakta iken; insan ilişkilerine dayalı demokratik denetim sisteminde daha yumuşak bir tepki ile karşı karşıya kalınmaktadır.
2. SAYIŞTAY DENETİMİ, KLİNİK DENETİM VE İNSAN
FAKTÖRÜ
2.1. Sayıştay Denetimi ve İnsan Faktörü
Günümüz dünyasının kamu örgütlerinde temel amaç,
topluma en iyi hizmeti en verimli ve etkin şekilde sunacak strateji ve yöntemlerin geliştirilmesi ve böylece
hedef ve amaçlara ulaşılmasıdır. Bu da ancak çok hızlı
değişen dünyada bu değişimlere karşı kamu örgütlerinin ayak uydurabilmesi için uzun dönemli vizyona
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sahip olmaları ve bu uzun dönemli perspektif ile gerekli stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkündür. Stratejisi olmayan bir örgüt, önünü
göremeyen ve yönü olmayan örgüttür. Bu nedenle
stratejik amaçlar kurumlar için hayati öneme sahiptirler18. Stratejik amaçlar, yasalar gereği oluşturulması gereken, zorunluluğa dayalı ve göstermelik kurumsal amaçlar değildir. Ancak kurumların içselleştirdiği
ve kamu yararı üst amacına hizmet eden gerçek stratejik amaçlar yönetim ve organizasyonu bir yere taşımaktadırlar. Aksi halde kurumlar için kötü stratejik
uygulamalar; günlük rutin çalışmalarda bile, uygun ve
ahenkli bir hedef oluşturamamaktadır.
Yönetimin temel fonksiyonları arasında yer alan denetim organizasyonu da, bu kötü uygulamalardan
ister istemez etkilenmektedir. Özellikle kıt kamu kaynaklarının kullanılarak yönetim faaliyetlerinin yapıldığı bir ortamda Sayıştay denetiminin anlamı ve önemi daha da artmaktadır. Başka bir ifadeyle devletin
düzenleyici ve denetleyici olarak halkın yararını koruyacak bir işlev üstlendiği günümüz dünyasında yönetimin kalitesi, denetimin kalitesi ile yakından ilişkili
hale gelmiştir19. Ne var ki Türkiye’de arzu edilen nitelikte bir denetim anlayışı henüz oluşturulamamıştır.
Mevcut denetim sistemine ve bağlı olunan mevzuata
bakıldığında, istenilen sonuçların halen alınamadığı
görülmektedir. Sürekli yapılan değişiklikler sonrasında bile, ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde
eskiye nazaran çok büyük bir gelişimin/ilerlemenin
olmadığı görülecektir.
Dış denetimin kurumsallaştığı gelişmiş ülkelerde ise
bu durum farklılık arz etmektedir. Kurumsal stratejik
amaçlar belirlenirken, kamu sektörünün denetimi,
“denetimin özneleri tarafından karşılıklı işbirliği esasına dayalı olarak yürütülmelidir” kaidesi ön plana
alınarak yapılmaktadır. Kamunun yönetimi bir süreç
olarak görülmekte, denetim faaliyeti ise kamu yönetimini geliştirme sürecinin bir parçası olarak kabul görmektedir. Denetim, kamusal kaynakların korunmasında anahtar bir rol oynamaktadır. İyi düzenlenmiş
bir denetim süreci ile kamu hizmetlerinde belirli stan18 Nezahat Güçlü, “Stratejik Yönetim”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, (2003), s.62.
19 Ömer Dinçer ve Cevdet Yılmaz, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 1 Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim, Başbakanlık Yayınları, Ankara, 2003, s.103.
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dartlar sağlanmış ve kamu kurumları hesap verebilir
hale getirilmiştir. Bu sonuçların alınmasında kamu
sektörü denetiminde denetlenen ile denetçi arasındaki karşılıklı iletişime dayalı bağ, büyük mesafelerin
alınmasında önemli hale gelmiştir.
Bu konuda İngiltere’nin kamu sektörü denetiminde söz sahibi olan kurumları tarafından hazırlanan
“Kamu Kurumları Kendilerini Denetleyenlerden Ne
Bekler?” adlı bir raporda; kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerini denetleyen kurumlardan beklentilerinin neler olabileceği hakkında görüşler öne sürülerek, kamu denetiminin tarafları arasında karşılıklı
özveriye dayanan bir iletişimin olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu rapora göre; denetçilerin, kamu kurumu çalışanları ve kamu kurumları ile karşılıklı anlayış
çerçevesinde olmaları gerektiği ön plana çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda, denetçinin denetim faaliyeti için
yapacağı planlamada, denetlenenlerin maruz kaldığı
fiziki ve duygusal koşulların gerektirdiği dikkat ve özeni göz ardı etmemesi gerekmektedir. Ayrıca denetçinin takınacağı bu tutum, bütün denetim şekilleri ve
uygulamalarında vazgeçilmemesi gereken bir ön koşul olarak kabul görmüştür20.
Bu açıdan Türkiye’ye bakıldığında, denetim kültüründe “denetim” ve “insan” unsurlarının birbirleri ile
iletişimleri konusunda önemli sorunlarla karşı karşıya
olunduğu görülmektedir. Gerek denetçilerin gerekse
denetlenenlerin bu sorun karşısında geleneklere dayanan denetim anlayışı ile çaresiz kaldıkları gözlemlenmektedir. Sistem ve mevzuata ilişkin değişiklikler
ise çözümden ziyade, her seferinde sistem ve mevzuatı yeniden öğrenme gayreti sebebiyle, insan kaynakları ve zaman israfına sebep olmaktadır.
2.2. Sayıştay Denetimi ve Klinik Denetim
2.2.1. Karşılıklılık İlkesi
Küreselleşen dünyada kamu parasının kullanıldığı her
yerde parlamento adına denetime ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla Sayıştay örgütlenmesinde denetim alanının kapsamı kadar içeriği de önemli
hale gelmiş, Sayıştay’ın denetim hedef ve amaçları
büyük önem kazanmıştır. Mevcut yasal düzenlemele20 Public Audit Forum, “What Public Sector Bodies can expect from
their Auditors”, Mart 2000.
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"Klinik denetimin en vurucu
özelliklerinden bir tanesi; denetimin
'fiili olarak', yerinde, işlem ve olayın
gerçekleşme esnasında yapılmasıdır"
re göre Sayıştay’a genel uygunluk bildirimi ve raporlama eksenli görevler öngörülmekte, bu görevlerin
gerekleri ile ilgili kamu kurumları üzerinde denetim
uygulamaları yapılması istenmektedir. Buna göre yapılan denetimde ise; kamu kurum ve kuruluşlarının
işlem ve faaliyetlerinden sonra yapılan ve denetim
sonuçlarının, gerektiği kadar, bu kurum ve kuruluşlara yansıtılmadığı bir süreç ortaya çıkmaktadır.
Bu süreç sistem yaklaşımı çerçevesinde şöyle anlatılabilir: Kamu parasının denetimi; bir “sistem” süreci
üzerinde yer alan faaliyetlerin vazgeçilmez bir unsuru
ise, bu sistemin “entropi”ye uğramaması için “girdi”
ve “çıktı” arasındaki bağın iyi bir şekilde oluşmasını
sağlayacak “geri besleme”nin, optimum seviyede,
sistem dinamikleri içinde yer alması gerekmektedir.
Aksi takdirde, mevcut durumda olduğu gibi, Sayıştay
tarafından yapılan denetimin, denetlenen kurum ve
kuruluşlardan ilgisiz bir faaliyet gibi yapılması, hem
denetim uygulamalarını hem de kamu parasının yönetimini etkisiz hale getirmektedir.
Klinik denetimin öne sürdüğü varsayımlarda ise, sistem içindeki dinamikler arası bağ, denetleyen ile denetlenen arasındaki “karşılıklılık ilkesi”ne dayanmaktadır. Burada denetlenen kişi ve kurumların denetim
süreci sonunda ilerleme ve gelişme sağlaması, nihai
hedef olmuştur. Dolayısıyla denetim sürecinde, istenilen seviyede, gelişmiş işbirliğine dayalı ilişki kurulmuş olmaktadır. Böylece sistem unsurları arasındaki
hayati bağ güçlenmiş olmaktadır.
2.2.2. Denetimin Yerinde, İşlem ve Olayın Gerçekleşme Anında Yapılması
Klinik denetimin en vurucu özelliklerinden bir tanesi;
denetimin “fiili olarak”, yerinde, işlem ve olayın gerçekleşme esnasında yapılmasıdır. Bu şekilde yapılan
denetim, her ne kadar eğitici denetiminin yapısından
kaynaklansa da, Sayıştay denetiminin uygulamalarında karşılaşılan gerçeklerle uyuşmaktadır. Mevcut yasal düzenlemelerde Sayıştay’ın; “Sayıştay denetimine
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"Kamu kurum ve kuruluşlarının
yaptıkları işlem ve faaliyetlere, işlem
ve olayın her safhasında müdahale
edilememektedir. Bu sorunun
giderilmesine yardımcı olması amacıyla
iç denetçilik müessesesi oluşturulmuş,
bu müessesenin yerinde denetimin tüm
imkânlarını kullanabilen bir iç denetim
organı olması öngörülmüştür"
giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili kayıtları,
eşya ve malları, işleri ve hizmetleri; görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve
işlem ve olayın her safhasında inceleme” yetkisi bulunmasına rağmen yeterli ve nitelikli seviyede bu yetkiyi kullandığı söylenemez.
Kamu kurum ve kuruluşlarının nicel fazlalığından
kaynaklanan sebepler dâhil olmak üzere, birtakım
nedenlerle kurum ve kuruluşların yaptıkları işlem ve
faaliyetlere, işlem ve olayın her safhasında müdahale edilememektedir. Bu sorunun giderilmesine yardımcı olması amacıyla iç denetçilik müessesesi oluşturulmuş, bu müessesenin yerinde denetimin tüm
imkânlarını kullanabilen bir iç denetim organı olması
öngörülmüştür. Ancak aşağıda sayılan nedenlerden
dolayı, oldukça önemli olan kurumsallaşma sağlanamamıştır. Bu nedenlerden bazıları şöyledir:
• Kamuda iç denetim sisteminin kurulması ve mevzuat altyapısının oluşturulması sürecini yöneten
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (İDKK), 5018
sayılı Kanun tarafından kendisine verilen görev ve
fonksiyonları yerine getirebilecek güçlü kurumsal
yapıya kavuşturulamaması,

gibi nedenler, iç denetim birimlerinin kolayca halledilebilecek iken önem verilmeyen yapısal sorunları
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede kamu idarelerinde arzulanan yerinde denetim, istenilen şekil
ve boyutlarda gerçekleştirilememektedir.
2.2.3. Gözlem
Denetimde kanıt toplama teknikleri arasında kısaca
açıkladığımız gözlem, literatürde; herhangi bir olayı,
o olay sırasında herhangi varlığı, o varlık üzerinde belli bir amaç ile planlı olarak inceleme yapmak olarak
tanımlanmaktadır. Sayıştay’ın denetim kanıtları toplama aracı olarak kullandığı gözlem ile klinik denetimde kullanılan gözlem arasındaki ilişkiye değinmeden
önce, klinik denetim varsayımlarıyla da örtüşen, Elton Mayo ve arkadaşlarının yapmış oldukları “Hawthorne Deneyleri” sonucunda ortaya çıkan gözlemle
ilgili bulgulara değinmekte fayda vardır.
Hawthorne araştırmalarının önemli ayaklarından biri
de “parça montaj testi”dir. Parça montaj testi, doğrudan gözlemin sonuçlarının görülmesi açısından güzel
bir örnek teşkil etmektedir. Kısaca bu testin özellikleri
ve sonuçları şöyledir: Bütün deneye tabi kişilerin günlük yaşamları kontrol altına alınmıştır. Test odasına bir
gözlemci konulmuştur, bu gözlemcinin görevi; 1) olup
bitenleri düzenli bir şekilde kaydetmek, 2) odada arkadaşlık havası yaratmak ve bunu idame ettirmektir. Parça montaj denemesi iki sene içinde 13 safha
geçirmiştir. Deneylerin sonunda test odasının, diğer
çalışma odalarından farklı bir şekilde dört psikolojik
unsurun etkisi altında kaldığı görülmüştür21:

• İç denetim birimleri ile teftiş kurulları arasındaki
görev ayrıştırmasının tam olarak gerçekleştirilememesi,

Yönetim veya gözetim biçimi: Test odasındaki fiziki
koşulları kolaylıkla kabul ettirmek amacıyla, bir arkadaşlık havası yaratma ve bunu devam ettirmeye çalışan gözlemcinin bu olumlu davranışı, sıhhi kontrol,
öğle yemekleri ve bazen kutlanan doğum günleri,
gözlemlenen kişilerin ilgi ve yakınlık gördükleri hissini
uyandırmıştır.

• 5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca
doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak kurulan iç
denetim birimi başkanlıklarının, ilgili idarelerin
teşkilat kanunlarında gösterilmemesi,

Denetim: Test odasında fiziki denetim ve denetim hissi azaltıldığı gibi, kişilere kendi işlerini kontrol etme
fırsatı verilmiştir. Gözlemlenen kişiler, gözlemcilere
fikirlerini serbestçe söyleyebilmiş, hatta onların öne-

• Üst yöneticilerin ve idarelerin diğer çalışanlarının
iç denetçilik müessesesini benimsemekte zorlanmaları,
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21 Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, BETA Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2008, s.177-179.

2010/5

MAKALE

rilerini reddedebilmişlerdir. Böylece kişiler çalışma
ortamında kendilerini etkileyen karar verme sürecine
iştirak etmişlerdir.
Grup oluşturulması: Test odasındaki az sayıda kişinin
birbirini çok iyi tanıyacak seviyeye gelmesiyle birlikte
bir grup oluşmuş olmaktadır. Böylece ortak duygu ve
sadakat bağları, kişilerin işe karşı tutum ve davranışlarını da işbirliği yapmak ve birbirini özendirmek yönüyle geliştirmiştir.
Moral: Deneye tabi tutulan kişilerin işe karşı tutumlarının bu denli değişmesi, test odasında duymuş oldukları mutluğu göstermektedir. Dolayısıyla, deneye
tabi tutulan kişiler test odasını sevdikleri, işyerinin
diğer yerlerine göre daha fazla haz aldıkları gözlemlenmiştir. Test odasında çalışmak psikolojik bakımdan gerçekten doyurucu (tatminkar) olmuştur. Aynı
zamanda yöneticinin kendilerine gösterdiği ilgi, ego
gereksinimlerini doyurmuş ve kendilerini örgütün
vazgeçilmez bir parçası saymalarına neden olmuştur.
Sayıştay’ın denetim kanıtları toplama aracı olarak
kullandığı gözlem metodunda ise durum biraz daha
farklıdır. Buna göre gözlemlenen kurum ve kişilerde,
kendilerinin gözlemlenmesi hoş karşılanmamaktadır.
Bunun birden fazla sebebi bulunmasına rağmen en
önemlilerinden birisi, gözlem sonucunda o kurum
veya kişiler hakkında aleyhte kullanılabilecek bilgiler
elde etme olasılığıdır. Böyle bir olasılığın ortaya çıkardığı olumsuz hava sonucunda, denetçi ve denetlenen
arasındaki karşılıklı işbirliğine dayalı olması gereken
denetim bağı kopmaktadır. Diğer ifade ile denetim faaliyeti mekanik bir hal almaktadır.
Klinik denetimin metotları arasında geçen gözlemde
ise, Sayıştay’ın denetiminde kullanılan gözlemin aksine, muhatabın güvenini kazanmaya yönelik tutum
ve davranışlar ön sırada yer almaktadır. Burada amaç
muhatabın güvenini kazanıp gelişiminin önündeki engelleri birlikte kaldırmaktır.
2.2.4. Denetimin Amacı
Sayıştay denetiminde denetimin amacı, halihazırda
Sayıştay’ca uygulaması yapılan üç farklı denetim şekline göre çeşitlilik arz etmektedir. Mevcut durumda,
Sayıştay denetimi denildiğinde ilk akla gelen; kamu
idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali iş-
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lemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitini içeren uygunluk
denetimidir. Buna göre, uygunluk denetiminin amacı; kamu idarelerinin mali işlemlerinin kanunlara ve
diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının
tespitidir.
Farklı bir denetim şekli olan mali denetimin amacının
her ne kadar uygunluk denetimi ile birleşen tarafları
olsa da mali denetim kendine özgü yapısal farklılıkları bünyesinde barındırmaktadır. Buna göre; kamu
idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını tespit etme, mali tabloların mali
raporlama standartları doğrultusunda denetlenen
kamu idaresinin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle doğru ve güvenilir bir biçimde
gösterip göstermediği konusunda denetim görüşü
oluşturmaktır22.
Son olarak performans denetiminin amacı; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının
ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesidir. Performans denetimi, kamudaki kaynak
yönetiminin kalitesi hakkında parlamentoya ve halka bilgi ve güvence sağlamanın yanı sıra, iyi yönetim
uygulamalarını belirlemek ve geliştirilmesine katkıda
bulunmak suretiyle kamu yöneticilerini destekler.
Performans denetimi her şeyden önce parlamentoya kamu kaynaklarının tutumlu, verimli ve etkin bir
şekilde ve parlamentonun beklentileri doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığı konusunda bağımsız güvence sağlar23.
Klinik denetimde Sayıştay denetiminden farklı olarak
daha spesifik temel bir amaç bulunmaktadır. Buna
göre klinik denetimin amacı; denetlenen kişinin çalışma ortamındaki performansına bir ayna tutmak ve
geliştirme yollarına birlikte karar vermek ve etkili bir
geriye dönüş elde ederek gelişmeyi birlikte izlemektir.
Bu açıdan bakıldığında günümüz dış ve iç denetim anlayışının bu bakış açısına uzak olduğu görülmektedir.

22 Sayıştay Başkanlığı, “Mali Denetim Rehberi (Taslak)”, 2008, s.11.
23 Sayıştay Başkanlığı, “Performans Denetimi Rehberi (Taslak)”,
2007, s.53.
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"Klinik denetimin amacı; denetlenen
kişinin çalışma ortamındaki
performansına bir ayna tutmak ve
geliştirme yollarına birlikte karar vermek
ve etkili bir geriye dönüş elde ederek
gelişmeyi birlikte izlemektir. Bu açıdan
bakıldığında günümüz dış ve iç denetim
anlayışının bu bakış açısına uzak olduğu
görülmektedir"
2.2.5. Denetlenenlerin Eğitimi
Klinik denetimde denetlenenlerin öğrenme ihtiyacı
üzerine yoğunlaşan bir denetim şekli benimsenmiştir. Bu öğrenme ihtiyacı, merkez ve çevredeki sürekli ve hızlı değişimlerden kaynaklanmaktadır. Sürekli
değişen ve gelişen bir sistem, mevzuat ve uygulama
farklılıkları içinde yaşayan kamu kurum ve kuruluşları, bir taraftan stratejik amaçlarını belirlemekte iken
diğer taraftan personel olarak bu değişikliklere uyum
sağlamak zorundadırlar. Kurum ve kuruluşlar çağın
gerektirdiği bu değişikliklere uyum sağlayabilmek için
ayakta kalabilmenin formülünü aramaktadırlar. İşte
bu organizasyonlardan kendilerini daha hızlı ve etkili
bir şekilde değiştirebilenler/geliştirebilenler, yarının
kamu kurum ve kuruluşları olarak idari ve mali yaşamlarını sürdürebileceklerdir.
Sayıştay denetiminde, denetlenenlerin eğitimine karşı bakış açısı daha sınırlı olmaktadır. Bunun başlıca sebebi, Sayıştay’ın bağımsız bir dış denetim organı olarak idare dışında sınıflandırılmış olmasıdır. Bu ayrım,
uluslararası standartlara uygun olarak yapılmıştır. Ancak, her ne kadar sınıflandırma uluslararası standartlara uygun olsa da, dünya Sayıştaylarının dış denetim
ile ilgili tek merci oldukları ve bu konuda üzerlerine
düşen eğitim faaliyetlerini usulüne uygun olarak yerine getirmeye çalıştıkları göz önüne alınmalıdır. Bu konuda Türk Sayıştay’ının emsallerine göre biraz geride
kaldığı söylenebilir.
Klinik denetimde ise denetlenenlerin eğitimi, denetim faaliyetinin ana hatlarından birini oluşturmaktadır. Denetçi, daha önceden edinilmiş olan bilgiler ışığında hazırladığı plana göre denetlenenin eğitimine
yönelik denetim sürecini yürütmektedir.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yüzyılımızın ortaya çıkardığı zorluk ve fırsatlar karşısında ister kamu sektöründe olsun ister özel sektörde
olsun her kurum içe ve dışa dönük stratejik amaçlara sahip olmak zorundadır. Kurumların içe dönük
amaçları, hem dışa dönük amaçlarının altyapısıdır
hem de fiziki ve beşeri kaynakların ne kadar stratejik
olarak konumlandığının göstergesidir. Öyle ki günümüz kamu sektörünün de özel sektör gibi vatandaş
memnuniyetini temel alması ve devletler arasındaki

"Türk kamu mali denetiminde çağdaş
seviyenin yakalanması, denetimde
denetlenenlerin eğitilmesi amacının
sağlanması ve ortaya çıkabilecek kamu
menfaatlerine aykırı potansiyel iş ve
işlemlerin önlenebilmesi için; hata bulma
odaklı denetim yerine insan, kalite ve
eğitim odaklı denetim işlevsel hale
getirilmelidir"
gelişmişlik kıyasında ekonomik gelişmenin yerini insani gelişmişliğe bırakması, kurumların dışa dönük
stratejik amaçlarının nihai hedefinin “insan” olduğunu göstermektedir.
Bu nedenle kurumların (iç ve dış) stratejik amaçlarına
ulaşmalarında insanı ve onun değerlerini önceliklendiren ve temel alan yol ve yöntemler benimsemeleri
bir zorunluluk olmaktadır. Bu anlamda iyi bir kamu
yönetimi hedefi ile yola çıkan Sayıştay ve denetlenen
kamu kurum ve kuruluşları, insan ve ona ait her değeri ve özelliği dikkate alarak fonksiyonlarını yerine
getirmek zorundadırlar.
Günümüzde modern denetim tekniklerinin, gelişen
nitelikteki kamu denetim alanına uyumlaştırılması
zorunlu hale gelmiştir. Türk Sayıştay’ının ise bu gelişmelere duyarsız kalması söz konusu değildir. Gerek Sayıştay içinde oluşturulan araştırma gruplarının
yapmış oldukları ekip çalışmaları, gerekse Sayıştay’ın
uluslararası kurum ve kuruluşlarla bu konuda girmiş
olduğu diyalog ve işbirliği çalışmaları, geçmişe nazaran iyileşmeye dönük umut verici hareketlerdir. Yapılan bu çalışmalar çoğunlukla Sayıştay’ın denetim
kapasitesini nicel ve nitel olarak geliştirmeye yönelik
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faaliyetleri içermektedir. Ancak kamu bürokrasisinin
genetiğinden kaynaklanan aksamalar ve kurum içi
geleneksel duruş, Sayıştay’ın uygulamalarına da etki
etmiştir. Dolayısıyla sonuca dönük iş ve işlemlerin ortaya konabilmesi biraz zaman alabilmektedir.
Türk Sayıştay’ının genişleyen kapasitesini olumlu bir
şekilde kullanabilmek ve geleneksel birikimler ile modern tekniklerin birleştirilebilmesini sağlamak amacı
ile denetim faaliyetinin bilimsel bir alan olarak değerlendirilmesi üzerinde durulması gerekmektedir.
Dolayısıyla denetim sisteminin doğru ve yanlışları
tartışılırken sistemin en önemli unsuru olan “insan”ın
unutulmaması gerekmektedir.
Türk kamu mali denetiminde çağdaş seviyenin yakalanması, denetimde denetlenenlerin eğitilmesi amacının sağlanması ve ortaya çıkabilecek kamu menfaatlerine aykırı potansiyel iş ve işlemlerin önlenebilmesi
için; hata bulma odaklı denetim yerine insan, kalite
ve eğitim odaklı denetim işlevsel hale getirilmelidir.
Denetim sürecinin kalite standartlarının artırılması
sağlanarak, denetim sonucunda elde edilen verilerin
hem denetçi hem de denetlenen tarafından en iyi
şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Bu sistemsel geri
beslenmenin sağlanması için kurumsal denetim hafızasının en iyi seviyeye çıkarılması ve kurumsal modernleşmenin gerçekleşmesi gerekmektedir.
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Özet: “Bir bireyin izlemesi gereken ahlaki standartlar
ve kurallar” şeklinde tanımlanabilen etik kavramı ile
yolsuzluk arasında zıt yönlü bir korelâsyonun bulunduğunu, birinin artması durumunda, diğerinin gerilediğini görmekteyiz. Dünya Bankası tanımına göre,
“kamu gücünün özel menfaat amacıyla kötüye kullanılması” şeklinde tanımlanan yolsuzluk da, tıpkı etik
gibi bireyin kişiliğinden başlamak üzere, çevresel faktörlere kadar bir çok unsurun etkisinde kalmaktadır.
Ancak, sosyo-kültürel yapının her iki kavram için temel belirleyici olduğunu söylemek kanımızca çok yanlış olmayacaktır. Günümüzde yolsuzluk ve etik kavramı küresel bir anlam kazanmış olup, ülkemizin de bu
gelişmeleri yakından takip ettiğini görmekteyiz. Keza,
dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı’nın ülkemizdeki yansımalarının bir sonucu olarak, özellikle 5176 sayılı Yasanın kabulü ile birlikte, etik ve etik kültürüne önem verilmeye başlanmış,
bu çerçevede, yasal düzenlemelerin yanında, özellikle
Kamu Etik Kurulu kurumları aydınlatmaya yönelik bir
misyon yüklenmiştir. Öte yandan, gerek yolsuzluk ve
gerekse yolsuzlukla mücadele -tıpkı etik gibi- günümüzde uluslararası bir boyut kazanmış olup, yolsuzlukla mücadele sürecinde etik bir araç olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bu bağlamda, etik kavramının
toplumda yaygınlaşması ve yolsuzlukla mücadele
sürecinde etkin bir araç olarak kullanılması amacıyla,
anılan Kurulun idari kapasitesinin güçlendirilmesinin
yanında, gerek kamuda ve gerekse özel sektördeki bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini ilk aşamada söyleyebiliriz. Ayrıca, yolsuzlukların önlenebilmesi için,
kamu kesimi tarafından kullanılan kaynakların azaltılması, kaynakların ağırlıklı olarak piyasa ortamında
dağıtılması, kamunun elindeki kaynakların daha etkin
kullanılması, kamu kesiminin ekonomikleştirilmesi ve
piyasalaştırılması, genel sorumluluğun hesap verme
sorumluluğuna doğru kaydırılması ve kamu yönetimi
sisteminin yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda
yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Etik, etik kültürü, etik davranış
ilkeleri, yolsuzluk, Uluslararası Saydamlık Örgütü,
Kamu Etik Kurulu.
I-Giriş
Yunanca “karakter” anlamına gelen ve “Ethos” sözcüğünden türetilen “ethics” kavramı da ideal ve soyut
olana işaret ederek, ahlak kurallarının ve değerlerin
incelenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda
etik, toplumda yaygın olan ahlak kurallarından daha
özel ve felsefidir.1
Çoğu bilimsel kavramda olduğu gibi, etik kavramı
üzerinde de görüş birlikteliği olmamakla birlikte, ön
plana çıkan tanımlara göre etik, “Bir bireyin izlemesi
gereken ahlaki standartlar ve kurallar” şeklinde tanımlandığı gibi, “Bireylerin doğru olarak nasıl davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve
standartlar sistemi” olarak da ifade edilebilmektedir2.
Söz konusu tanımlardan da görüleceği üzere etik, insanı iyiye, güzele, doğruluğa yönlendiren ve bu faaliyetlere pozitif anlamlar yüklenmesini sağlayan bir
niteliğe sahiptir. Kuşkusuz etik kültürünün oluşmasında, toplumun kültürel yapısı temel belirleyicilerin
başında gelmektedir. Bu bağlamda etiği, kültürün bir
alt bileşeni olarak değerlendirmek çok yanlış bir ifade
olmayacaktır.3
Kuşkusuz etik ve etik kültürü ile yolsuzluk arasında
da bir ilişki bulunmaktadır. Ancak, bu ilişki ters yönlü
görünüm arz etmekte olup, yolsuzluğun arttığı bir ortamda etik kültüründen bahsedilmeyeceği gibi, etik
kültürünün yaygın olduğu bir toplumda da, yolsuzluk
ana gündem olmayacaktır. Bu çerçevede, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecinde, yolsuzlukla mücadele boyutuyla etiğin göz ardı edilmediğini, çıkarılan birçok yasal düzenlemede görmekteyiz.
Yolsuzluk ise, Dünya Bankası’nın benimsediği tanıma
göre, kamu gücünün özel menfaat amacıyla kötüye
1
2
3

Pehlivan, İnayet, Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayınları, 1998, Ankara.
GÖRMEZ, Kemal, ATAN, Murat ve diğerleri, Etik, Kültür ve Toplum, Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi, Ekim, 2009, shf.470.
AL, Hamza, Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzlukla Mücadele: Geleneksel Bürokratik Yapı ve Yeni Etik Değerler http://www.etikturkiye.com/etik/kamu/2HamzaAL.pdf (erişim: 12.06.2010)
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kullanılmasıdır. Ayrıca, yasadışı işlerden etiğe aykırı
işlere kadar birçok konu yolsuzluk alanına girmektedir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmeler yeni
yolsuzluk adacıklarının oluşmasına kaynaklık edebilmektedir. Bu bağlamda, yolsuzluğun nedenlerine inildiğinde (Türk kamu yönetimi için geçerli olmak üzere), işsizlik, hayat pahalılığı, hızlı nüfus artışı, gelecek
belirsizliği ilk gerekçeler olarak gösterilebilmektedir.
Kamu yönetiminde etiğin yaygın olarak ifade edilmeye başlamasının 1980’lere rastladığını görmekteyiz.
Kuşkusuz yaşanan ekonomik kriz, kaynakların verimli
kullanılması ve bu bağlamda kamu yönetiminde etkinlik sağlanması için çözümler geliştirilmesine neden olmuştur. Söz konusu çözüm önerilerinden biri
de kamu yönetiminin etik ilkeler uyarınca yeniden
şekillendirilmesidir.4 Dünyada yaşanan gelişmelerin
de etkisi ile, ekonomik krizlerin sadece ekonomik
merkezli önlemlerle çözümünün mümkün olmadığı
ve bu nedenle kamu yönetiminin de bu süreçte göz
ardı edilmemesi (konunun bütüncül değerlendirilmesi) gerektiği şeklindeki cümlelerle bu yaklaşımları
özetleyebiliriz5.
Günümüzde ulusal ve uluslararası platformlarda yolsuzlukla mücadele, etik değerler ve dürüstlük programlarıyla birlikte anılmaya başlamıştır. Yolsuzluğun
mevcut sistemlerdeki yapısal bozulmadan kaynaklandığı ve bu yüzden her alanda etkin yönetime doğru
başta yeniden yapılanma reformlarına olan ihtiyacın
altı çizilirken, aynı zamanda sisteme etik değerlerin de yerleştirilmesinin nihai hedefe ulaşmada çok
önem arz ettiği dile getirilmektedir.
II-Etik Uygulamalarının ve Yolsuzlukla Mücadelenin
Yasal Altyapısı
Gerek yolsuzlukla mücadele ve gerekse etik kültürünün Türk Kamu Yönetiminde yerleşmesi amacıyla
yakın geçmişte birçok yasal düzenlemenin yapıldığını görüyoruz. 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel
İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
(Cumhurbaşkanınca veto edilmesine rağmen) ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
4
5

GÖRMEZ; a.g.e.shf:4-70.
BERKMAN, Ümit, Değişen Etik Anlayışı ve Yolsuzlukla Mücadele, Etik Liderlik Seminerleri, Ocak 2009,(etik.gov.tr, erişim:13.06.2010)
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bu bağlamda ilk akla gelen yasalardır. Kuşkusuz sonuca dönük en kapsayıcı yasal düzenleme, 2004 tarihli
ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundur.
Yasalaşmamasına rağmen, tüm kamu yönetimini yeniden tasarlamak üzere hazırlanan Kamu Yönetiminin
Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında
Kanun’un gerekçelerine baktığımız zaman, Kanunun
amacının; saydam, hesap verebilir, adil, hızlı, etkili ve
verimli bir kamu yönetimi oluşturmak şeklinde ifade
edildiği görülmektedir. Yine, aynı Kanunla, kamu hizmetlerinin usul ve standartlarının belirleneceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, teorik düzeyde de olsa,
söz konusu Yasanın yolsuzluğu ortaya çıkarabilen ve
aynı zamanda etik kültürün yeşerebileceği bir altyapıyı hazırlamayı amaçladığını görmekteyiz.
Anılan Kanun çeşitli nedenlerden dolayı yürürlüğe
girmemiş olsa da, etik değerlerin yaygınlaştırılması ile ilgili doğrudan ve dolaylı birçok yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiğini görmekteyiz. Keza, TBMM
tarafından kabul edilen birçok yasada, veto edilen
söz konusu Yasa hükümleri ile paralellik taşıyan metinler görmekteyiz (4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu 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 yaklaşımın devam ettiği görülmektedir. Üst paragrafta değindiğimiz gibi,
çağdaş kamu yönetiminin ilkeleri arasında sayılan bu
kavramlar, veto edilen 5227 sayılı Yasanın temel gerekçeleri arasında sayılması -bir anlamda- veto edilen
yasanın fiilen günümüzde de temel çerçeve yasa olarak kabul edildiğini göstermektedir.6
Etik konusunda temel yasa olan 5176 sayılı Kanunla, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık,
tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve
uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik
Kurulu’nun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esasları6

BOZKURT, Cevdet, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun İç Kontrol Bağlamında Değerlendirilmesi, Denetişim
Dergisi, Sayı:3, shf.40
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nın belirlenmesi amaçlanmaktadır (m.1). Söz konusu
Kanunun yanında, Etik Kurulu kurulmasını öngören
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de etik kültürün
yerleşmesi bakımından diğer temel düzenlemelerden
bir tanesidir. Zira anılan Yönetmelikle, “etik davranış
ilkeleri” belirlenmiştir.
Öte yandan, “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve
Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi” başlıklı 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer aldığı üzere; “12/01/2002 tarihli ve P.2002/3
sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde;
“Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin
Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu” kurulmuş ve ayrıca, Avrupa Birliği’nden sağlanan mali kaynakların
kullanımıyla ilgili usulsüzlükler ve suiistimaller konusunda yapılacak inceleme ve soruşturmalarda Avrupa
Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) ile koordinasyonu
sağlayacak muhatap kuruluş olarak Başbakanlık Teftiş
Kurulu Başkanlığı belirlenmiş ve Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) olarak görev yapması
uygun görülmüştür.
5176 sayılı Kanun ve Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin haricinde, başta Anayasanın bireylerin eşitliğine ilişkin maddelerinin yanında, etik ve bir anlamda yolsuzlukla ilgili hukuki düzenlemelere bir bütün
olarak baktığımız zaman, Kamu Etik Kurulunun resmi
internet sayfasında (etik.gov.tr) da yer aldığı üzere;
İlgili Kanunlar;
• 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun,
• 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun,
• 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
• 1156 Sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye
Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair
Kanun,
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• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşma ve Kararlar;
• 1 Şubat 2000 - OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde
Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, 4518 sayılı Kanunla onaylandı.
• 24 Mart 2001 - İçeriğinde yolsuzlukla mücadeleyle
ilgili öncelikli hedeflerin de yer aldığı Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye
Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve İzlenmesine Dair Karar kabul edildi.
• 17 Nisan 2003 - Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 4852 sayılı Kanunla onaylandı.
• 10 Aralık 2003 - Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalandı.
• 14 Ocak 2004 - Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 5065 sayılı Kanunla onaylandı.
İlgili Yönetmelikler;
• Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik,
• Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
• Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.
Genelge ve İlke Kararları;
Başbakanlık Genelgeleri;
• 2004/27; Kamu Görevlileri Etik Kurulu,
• 2005/16; Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve
Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması,
• 2009/19; Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve
Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi,
olarak sıralanabilir.
Öte yandan, Kamu Etik Kurulunun genelge ve ilke
kararları olarak, (2007/1 sayılı) Hediye Alma Yasağı,
(2008/1 sayılı) Kamu Konutlarının Tahsis İşlemleri ve
2010/5

(2008/2 sayılı) 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin
düzenlemeleri sayılabilir.
III-Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Aracı Olarak
Etik
Yolsuzlukla ilgili olarak yapılan bir araştırmaya göre7;
Türkiye’de yolsuzluğun vergi yükünün yüzde 36’sına
karşılık geldiğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle,
halkın ödediği verginin yüzde 36’sının yolsuzlukların
finansmanına gittiğini ortaya çıkarmıştır.
Öte yandan, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler
Vakfı’nın (TESEV) son yıllarda yaptığı “Yolsuzluk Araştırmalarında; “Çözülmesi gereken en önemli sorun
nedir?” sorusuna alınan cevaplardan, halkın, yolsuzluk konusunda duyarlılığının ve bilincinin ne kadar
yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Soruya verilen cevaplardan; vatandaşın, enflasyon ve hayat pahalılığını
yüzde 34 ile en önemli sorun olarak görürken, ikinci
önemli sorunun da yüzde 26 ile işsizlik olduğu belirlenmiştir. Rüşvet ve yolsuzluk ise vatandaşın gündeminde sadece yüzde 14 ile üçüncü sırada yer almış
ve bunu yüzde 8 ile eğitim izlemiştir. TESEV’in 2004
yılında yaptığı benzer araştırmada ise işsizliğin birinci
sıraya yerleştiğini, yolsuzluğun daha alt sıralara inerek azaldığını görmekteyiz.
Görüldüğü üzere, yolsuzluk konusunda bazı kuruluşların yapmış olduğu araştırmalar, Türkiye’de yolsuzluk
boyutlarının büyüklüğünü ortaya koyması bakımından büyük önem taşımaktadır. Yine, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) 2009
yılında yayınladığı araştırma sonucuna göre; Türkiye,
yolsuzluk sıralamasında dünyadaki 180 ülke içinde
61’ıncı sırada yer almaktadır. Uluslararası Şeffaflık
Örgütü’nün 2009 yılında yayınladığı araştırma sonucunda ülkelerdeki yolsuzluk algılama endeksi açısından Türkiye 10 üzerinden değerlendirmede 4.4 ile AB
üyesi ülkeler içinde sondan 6. sıradadır.
İSMMMO’nun 2007 tarihli “Kamusal Bir Kötülük olarak Yolsuzluğun Ekonomik Analizi” isimli çalışmasında ise, Türkiye’de yolsuzluk endeksindeki bir puanlık
düşüşün kamu gelirlerinde 10.2 milyar YTL’lik artışa
neden olacağı tespiti dikkate alındığında, yolsuzluğun
ekonomik boyutu daha net anlaşılmaktadır. Bugün
7

Pricewaterhouse Coopers (PWC), The Opacity Index, Ocak 2001.
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geldiğimiz nokta itibarıyla, sorunların temelinde aslında “yolsuzluk” yattığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan, kamu yönetiminde, önceden öngörülmeyen (ve yasal düzenlemelerle kesin kuralların belirlenemediği) durumlar için, kamu görevlisinin takdir
yetkisini kullanması her zaman gündeme gelebilmektedir. Kuşkusuz yasalar her türlü ayrıntıyı karşılayacak
düzeyde hazırlanmamakta ve önceden öngörülmeyen durumlar için, ana ilkeler ışığında, uygulamaya
yön verme yetkisi ilgili görevlilere bırakılmaktadır. Bu
çerçevede, örnek bir durum tasarlayarak konunun
anlaşılmasına katkı sağlayabiliriz.
Şöyle ki; bir kamu idaresine bilgisayar alımının gündeme gelmesi durumunda, idarenin gerçek ihtiyacını
karşılayacak miktar ve teknik kriterlere uygun bilgisayar yerine, ihale dokümanlarının (teknik şartname
gibi) belli bir marka yada modeli işaret edecek şekilde
hazırlanması, takdir hakkının amaç dışı kullanılmasına tipik bir örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde,
bir doktorun hastasına reçete yazarken (tıbbi zorunluluklar olmamasına rağmen), mevcut ilaçlar arasında sadece belli bir ilaç firmasına ait ilaçları yazması,
takdir yetkisinin amaç dışı ve hatta yolsuzluk aracı
olarak kullanılmasına başka bir örnektir. Görüldüğü
üzere, takdir yetkisi ile birlikte, kamu görevlisinin etik
yönü devreye girmektedir. Kamu adına kullanılan söz
konusu yetkinin bu şekilde amaç dışı kullanılması ise
yolsuzluğa ortam hazırlamaktadır. Etik kültürünün,
ahlaki temeller ve bireyin yetiştiği toplumsal yapıdan
soyutlanamayacağı dikkate alındığında, kamu görevlilerinin yasalara ve etik kurallara bağlılıklarını belirleyen kriterlerin başında, kamu yönetimine egemen
olan kültürel altyapının geldiğini söyleyebiliriz.8
Kaldı ki, bilim adamı KLITGAARD, yolsuzluğu matematiksel olarak şöyle formüle etmektedir9: Y=T+K-S
Y (Yolsuzluk) = T (Tekel Gücü) + K (Karar/Takdir Yetkisi)
– S (Sorumluluk)
8
9

DEMİRER, Yücel, YILMAZ, Binhan Elif, Yolsuzluk Araştırmaları
Üzerine Siyasal Kültür Eksenli Notlar, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 7, Haziran 2009.
Prof. Dr. Robert Klitgaard: Dekan -The RAND Graduate Scool,/
Santa Monica/ California, “Corrupt Customs”, Global Forum on
Fighting Corruption and Safeguarding Integrity II, Hollanda, 2831 Mayıs 2001.
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Görüldüğü üzere, takdir yetkisinin öngörülen sınırların dışında kullanılması yolsuzluğa kaynaklık edebilmektedir.
Diğer yandan, toplumda yaşanan yozlaşmanın idari kurumlara yansımaması, onları da etkilememesi mümkün değildir. Bu paralelde, ülkemizde son
dönemlerde kamu yönetiminde reform çalışmaları
yeniden gündeme gelmektedir. Bu düzenlemelerle
getirilmek istenilen (5227 sayılı Yasada olduğu gibi)
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilebilmesi için bu konularda kurumsal kültürün oluşması gerekmektedir. Zira, bu hususta daha önce yapılan yasal düzenlemelerden sonuç alınamamasının en
önemli nedenlerinden biri de, kurumsal kültür oluşturma konusuna yeterince özen gösterilmemesidir.
Keza, dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak hazırlanan söz konusu yasalarda, çağdaş yönetim anlayışının ilkeleri göz önünde bulundurulmakla birlikte, bu
yasaları uygulayacak personelin bu değişime adaptasyonu sağlanamamıştır. Öyle ki, temel personel yasası
olan 657 sayılı Yasada bir çok değişiklik olmakla birlikte, Yasanın özünü 1965 tarihli ilk hali oluşturmaktadır. Dolayısıyla, aşırı merkeziyetçi, hesap verebilirlikten uzak, verimsiz, katı hiyerarşik yapının devam
ettiği, bireysel ve kurumsal performansın söz konusu
olmadığı gelenekçi bürokratik yapının, değişimleri
benimsemesini beklemek kanımızca pek gerçekçi bir
yaklaşım olmayacaktır. Bu itibarla, gerçekleştirilmeye
çalışılan yasal değişikliklerden sonuç alabilmek için,
bu yasal değişikliklerin, kamuda olması gereken etik
kurallar ile ilişkisinin de yeterli düzeyde kurulması bir
anlamda zorunluluk arz etmektedir.
Bu bağlamda, kamu yönetimi alanındaki son yasal
değişikliklerde bu bağın belli ölçüde kurulduğunu
ve olumlu bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Zira,
“Bir ülkenin kamu idaresi ve yönetimcilik aralığında
bulunduğu konumdan bağımsız olarak, “üç E” tabir
edilen ekonomi, etkinlik ve etkililik amaçları önemlerini korumaktadır. Buna dördüncü “E”, yani etik konusunu eklemeliyiz. Kamu çalışanlarının görev ve sorumlulukları bağlamında, doğru ve düzgün davranış
her zaman iyi yönetişimin önkoşulu olmuştur. OECD
ülkelerinde, kamu sektörlerindeki büyük değişikliklere karşın ya da belki bunlar sayesinde, iyi ve doğru
davranışa en az eskisi kadar ve belki daha fazla ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nokta, kamu yönetimi reformları-
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nın başarısında ve devlete duyulan güvende belirleyici olacaktır ve iyi davranışların teşviki için etkili bir
etik altyapı şarttır.”10
Aynı şekilde, yolsuzluk ve yozlaşmanın önüne geçebilmek için öncelikle kamu yönetiminde bu sorunlara
yol açan kamu görevlilerinin etik değer anlayışlarındaki sapmaların önlenmesi gerekir. Kamu yönetiminde, yolsuzluğun ortaya çıkmasında bürokratik ve
siyasal yapının ve bu yapıyı oluşturan unsurların belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Bu durumda yolsuzluğa
çözümler üretilebilmesi için, kamu görevlilerinin etik
değer anlayışlarında sapmaya neden olan kültürel
altyapının ortaya konulması önem taşımaktadır.11
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı olarak adlandırılan ve
ülkemizi de etkileyen bu yaklaşım tarzı ile, toplumun
taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık,
dürüstlük ve objektiflik ilkelerine bağlı yeni bir kamu
hizmeti anlayışı doğmuştur. Bu yeni kamu hizmeti anlayışında, yönetimi, organizasyonları ve bireyleri yönlendiren temel ilke olarak etik değerlere büyük önem
verilmekte, bu değerlere bağlı bir yönetimin, yolsuzlukları önlemede, kaliteli kamu hizmeti sunmada ve
kurumlarına güveni sağlamada daha etkin ve başarılı
olacağı kabul edilmektedir.
Ülkemizde de, kamu görevlilerinin uyacakları meslekî
ve etik ilke ve kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını gözetmek, kamu görevlilerinin görevlerini
eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak
yapmalarını sağlamak ve etik kültürü benimsetmek
ve yerleştirmek amacıyla, 5176 sayılı Kanunla Kamu
Görevlileri Etik Kurulu kurulmuş ve 10.08.2004 tarih
ve 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Başkanlık ve Üyeliklerine atama yapılan Kurul çalışmalarına başlamıştır.
Diğer yandan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği’nin başvurusunun Danıştay tarafından Anayasa
Mahkemesine taşınması neticesinde, Anayasa Mahkemesi kurul kararlarının Resmi Gazetede yayınlanmasına dair, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu
10 OECD, Kamu Hizmetinde Etik: Güncel Konular ve Uygulama, (Çeviri), TÜSİAD Yay., No.2003-9-363 Ankara 1996, s. 13
11 ÖZSEMERCİ, Kemal, Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Altyapısı, Sayıştay Dergisi, Sayı:58, shf. 1-18
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Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un 5. maddesinin üçüncü fıkrasının
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
Mahkemenin 18 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan gerekçeli kararında, “Kuralın, demokratik
toplum düzeninin gereklerine ve adalet ilkelerine dolayısıyla hukuk devletine ve kişinin maddi ve manevi
varlığını geliştirme hakkına aykırı bulunduğu” düşüncesiyle iptal edildiği görülmektedir.12
Ancak, evrensel hukuk kurallarından olan “masumiyet karinesine” aykırı yönlerinin bulunması nedeniyle, bu karara belli ölçüler dahilinde katılınmakla birlikte, iştirak etmediğimiz noktalar da bulunmaktadır.
Zira, Kurulun yetkisi, Yönetmelik kapsamında yer alan
kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı işlem veya eylemleri olup olmadığını saptamakla sınırlıdır. Bu karar, tümüyle bir “tespit kararı” niteliğindeydi ve “kişinin teşhiri amacını” taşımamaktaydı. Bu da,
kamuda etik kültürünün yerleşmesi adına, etik davranışlarda bulunmadığı anlaşılan kamu görevlilerinin
bu davranışlarının, diğer kamu görevlilerince tekrar
edilmemesi amacıyla yapılmaktaydı. Kaldı ki, Kurula bugüne kadar yapılan yüzlerce başvuru arasında,
Resmi Gazete’de yayımlanan karar adedinin (sonuncusu Ocak 2010 tarihli olmak üzere) sekiz düzeyinde
kalması, bu mekanizmanın çok işletilmediğinin ve
hassas davranıldığının bir işareti olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, mahkemenin iptal kararının etik
kültürün yerleşmesi açısından olumsuz yansımaları
olabileceğini söyleyebiliriz.
Bu paralelde, yapılacak bir kanun değişikliği ile Kurulun, kendi kamu tüzel kişiliğine ve dolayısıyla özerk
bir yapıya kavuşturulması gerektiğini öncelikli olarak
söyleyebiliriz. Bugün gelişmiş bir çok ülkedeki uygulamaların aksine, etik denetiminin dışında olan alanlar
ülkemizde henüz yeterince daraltılmamıştır. Keza, bir
çok olumlu adıma rağmen, yargı ve siyaset etiği konusunda henüz bir düzenlenme yapılmamıştır. Ve yine,
üniversiteler ve askeri idareler de 5176 sayılı Kanun
kapsamında değildir. Bu nedenle, bu alanda boşlukların kapatılmasını, diğer bir anlatımla, etik denetimi
dışında -istisnai durumlar hariç olmak üzere- herhangi bir kişi ya da kurumun bırakılmaması gerektiğini
düşünmekteyiz.
12 http://rega.basbakanlik.gov.tr/ (erişim:15.06.2010)
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"Yolsuzluğun önemli kaynaklarından birisi
de kamu yönetiminin yapısı ve işleyiş
şeklidir. Keza, karmaşık ve anlaşılmaz
nitelikteki bürokratik işlemlerin yaygın
olduğu, görev, yetki ve sorumlulukların
sınırlarının çizilmediği yapılarda yolsuzluk
artmaktadır. Bu çerçevede çözüm
sürecinde, saydamlığın sağlanması,
hesap verme sorumluluğunun
gerçekleştirilmesi ve işlemlerin
basitleştirilmesi temel ilkeler olmalıdır"
Ayrıca, 5176 sayılı Kanun’un (4. md) “Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara
bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula
veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur.” hükmü yumuşatılmalı ve
bu çerçevede, yargı organlarınca karara bağlanmayan
durumlar için etik denetiminin önü açılabilmelidir.
Zira, ülkemizdeki yargısal sürecin uzunluğu (ayrıca
zamanaşımı vb. nedenler) dikkate alındığında, etik
denetimin zaman zaman yargısal denetimden daha
caydırıcı sonuçlar doğurabileceği gerçeği göz ardı
edilmemelidir.
Öte yandan, daha önce vurguladığımız üzere, yolsuzluğun önemli kaynaklarından birisi de kamu yönetiminin yapısı ve işleyiş şeklidir. Keza, karmaşık ve anlaşılmaz nitelikteki bürokratik işlemlerin yaygın olduğu,
görev, yetki ve sorumlulukların sınırlarının çizilmediği
yapılarda yolsuzluk artmaktadır. Bu çerçevede çözüm
sürecinde, saydamlığın sağlanması, hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve işlemlerin basitleştirilmesi temel ilkeler olmalıdır.
Yolsuzluğun tüm olumsuz etkilerini ortaya koyabilmek mümkün değilse de, Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından hazırlanan ve yıllık olarak yayınlanan
Yolsuzluk Algılama Endeksi (Corruption Perception
Index, CPI) ve Dünya Bankası tarafından desteklenen
endeksler, bu konuda ülkelerle (ve ülkemizle) ilgili
bazı bilgiler vermektedir. Bu endekslere bakıldığında, ülkemizin, 2003 yılından 2008 yılına kadar sürekli
yükselen bir grafikle 3,1’den 4,6’ya kadar notu yük-
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selmesine rağmen, 2009 Yılı için notumuzun 4,4’e gerilediğini görmekteyiz13.
Yolsuzlukla mücadelenin en etkili yollarından birisi
de e-devlet uygulamalarıdır. Keza, kamunun alım-satım süreçlerinin elektronik ortama aktarılması, kamu
hizmetlerinin sunumunun ve takibinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi yolsuzluğa engel olan
uygulamalar olarak ifade edilebilir. Zira daha önce
her kurum personel ihtiyacını kendi açtıkları sınavlarla karşılarken, günümüzde merkezi sınav ve yerleştirmelerle bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu alandaki
yolsuzluk söylentilerini büyük ölçüde bitirmiştir. Kuşkusuz, tüm kamu kurumlarının elektronik ortamda
entegresiyle birlikte bu süreç daha olumlu bir noktaya taşınacaktır. Ancak, tüm bunlara rağmen, yolsuzluğun sona ereceğini söylemek çok iyimser yaklaşım
olacaktır. Zira, elektronik süreçlere ilişkin kriterler
objektif belirlenmemişse, bu durumun bir alandaki
yolsuzluğu sona erdirirken, diğer alanda yeni bir yolsuzluğa kapı açacağı şüphesizdir.

"Gayriyasal bir işlemin bir tarafını
kamu oluştururken, çoğu zaman diğer
tarafını özel kişiler oluşturmaktadır.
Bu itibarla, “etiksizlikle” mücadelenin,
kamu ve özel sektörü kapsaması ve
toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesini
hedeflemeye dönük olması gerekir"
Bugün uluslararası platformlarda yolsuzlukla mücadelenin, sadece yasal formatında, kanunlara ve
kanunları uygulayan memur ya da kurumlara bırakılamaması gerektiği vurgulanmaktadır. Yolsuzlukla
mücadelede halka açıklama yapılarak bilincinin arttırılması çok önemlidir. Burada anahtar unsur şeffaflıktır. Halkın, devletin uygulamalarını ve tasarruflarını bilmeyi isteme hakkı vardır. Bu hakkını kullanarak
yönetime katılabilecektir. Böylece aktif katılımcılık
hakkını kullanan kamuoyu, karar mekanizmalarının
toplum yararıyla örtüşen politikalar üretmesi konusunda etken olacaktır.
13 25.11.2009 tarihli, Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Konferansı, (Sn.) Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın açılış konuşması.
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Yukarıdaki bilgiler ışığında, yolsuzlukla etkin bir mücadele için, Kamu Etik Kurulunun gerek mevzuat, gerekse idari ve mali açıdan güçlendirilmesi gerektiği
hususunun bir defa daha altını çizebiliriz. Etik ve yolsuzlukla mücadele bir kişi ya da kurumun görevi olmayıp, toplumun tümünü ilgilendirmektedir. Öyle ki,
gayriyasal bir işlemin bir tarafını kamu oluştururken,
çoğu zaman diğer tarafını özel kişiler oluşturmaktadır.
Bu itibarla, “etiksizlikle” mücadelenin, kamu ve özel
sektörü kapsaması ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesini hedeflemeye dönük olması gerekir.
IV-Sonuç
Günümüzde yolsuzluk, ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış, çok taraflı ve küresel bir boyut kazanmıştır. Yolsuzluk, kamuya güveni sarsarak ve sosyal
sermayeyi aşındırarak gelişmeyi ve yatırımları önleyici bir engel olarak görülmektedir. Zira, Anadolu
Ajansının 12.05.2010 tarihli bir haberinde, Demokratik Eğitimciler Sendikası’nın yaptırdığı bir çalışmaya
göre, “yolsuzluk” Türkiye’nin en önemli ikinci sorunu
olarak görülmektedir. Yine aynı çalışmaya katılanların
%44’ü yolsuzluğun vergi düzenini, %56’sı ahlaki yapıyı, %61’de hukuk ve asayiş düzenini olumsuz etkilediğini ifade etmiştir14.
Bu çerçevede, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nce açıklanan Yolsuzluk algılama endeksine baktığımız zaman, Türkiye’deki yolsuzluk düzeyinin gelişiminin
(1980-2006 yılları arası);
“(1980-1992/4.9), (1988-1992/4.1),
(1996/3.5), (1997/3.2), (1998/3.4),
(2000/3.8), (2001/3.6), (2002/3.2),
(2004/3.2), (2005/3.5), (2006/3.8),
(2008/ 4.6), (2009/ 4.4)”

(1995/4.1),
(1999/3.6),
(2003/3.1),
(2007/4.1),

şeklinde olduğu görülecektir.

menin kamu gelirlerine yılda 10.2 milyar YTL kazandıracağına işaret edilmiştir.
Aynı şekilde, yolsuzluk indeksindeki 1 puanlık artışın, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında %11
oranında bir azalışa neden olduğu; yabancı sermaye
girişini olumsuz etkileyen faktörler arasında ülkenin
yolsuzluk düzeyinin % 65 ile 1. sırada yer aldığı sonuçları da başka bir araştırmanın çarpıcı boyutudur.15
Bu bağlamda, Türk kamu yönetiminin içinde bulunduğu sorunların aşılmasında, yolsuzlukların azaltılmasında ve kamu çalışanlarının dürüst, tutarlı, tarafsız, sorumlu, hesap verebilir, güvenilir, yüksek etik
değerlerini koruyan kişilerden oluşan bir Türk kamu
yönetiminin oluşturulmasında reform çabaları ve Etik
Kurulu’nun kurulması oldukça önemlidir. Daha önce
ifade ettiğimiz üzere, kamu yönetimi sistemini yeni
kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda yeniden inşa
etmeden böyle bir girişimde bulunmanın, bu girişimlerin etkinliğini önemli ölçüde azaltacağı ve istenen
sonucu tam vermeyeceği düşünülmektedir.

"Yolsuzlukların önlenebilmesi için,
öncelikle kamu kesimi tarafından
kullanılan kaynakların azaltılması,
kaynakların ağırlıklı olarak piyasa
ortamında dağıtılması, kamunun elindeki
kaynakların daha etkin kullanılması,
kamu kesiminin ekonomikleştirilmesi ve
piyasalaştırılması, genel sorumluluğun
hesap verme sorumluluğuna doğru
kaydırılması ve kamu yönetimi
sisteminin yeni kamu yönetimi anlayışı
doğrultusunda yeniden inşa edilmesi
gerekmektedir"

Endeksteki ondalık kesirlerdeki artış ve azalışlar bile
kamu gelirlerinde büyük oynamalara neden olmaktadır. İstanbul Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın
(İSMMMO) “Kamusal Bir Kötülük olarak Yolsuzluğun
Ekonomik Analizi” adlı Mart’2007 tarihli raporunda;
Türkiye’de yolsuzluk endeksindeki bir puanlık iyileş-

Türk kamu yönetimindeki yolsuzlukların büyük boyuta ulaşmasının, “dürüstlük, tutarlılık, tarafsızlık, sorumluluk, güvenilirlik gibi etik değerlerden yoksun…”
kamu yönetimi sisteminden kaynaklandığı söylene-

14 http://www.aa.com.tr/tr/ulkenin-ikinci-sorunu-yolsuzluk-2.html
(erişim:19.06.2010)

15 DURMAZ, Ö.Filiz, Yolsuzluk:Bedeli Hepimiz Ödüyoruz, Gümrük
Dergisi, Sayı; 58-59, shf:4-50
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bilir. Genel olarak yönetim, özel olarak da yolsuzluk
ve etik konusu, ağırlıklı olarak sistem sorunu olarak
ele alınmalıdır. Sistemin insan davranışları üzerindeki
etkisinin sanıldığından daha büyük olduğu düşünülmektedir.
Bu itibarla, yolsuzlukların önlenebilmesi için, öncelikle kamu kesimi tarafından kullanılan kaynakların azaltılması, kaynakların ağırlıklı olarak piyasa ortamında
dağıtılması, kamunun elindeki kaynakların daha etkin
kullanılması, kamu kesiminin ekonomikleştirilmesi ve
piyasalaştırılması, genel sorumluluğun hesap verme
sorumluluğuna doğru kaydırılması ve kamu yönetimi
sisteminin yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.
Bunlarla birlikte, özellikle kamu kurumlarında etik
kültürünün yerleşmesi için, üst yönetimin etik konusunda öncü olması gerekmektedir. Zira, ülkemizde
bürokratik yapı ve fiili gerçekler, üst yönetimin aldığı
role göre, kurumlarda etik kültürü şekillendiğini göstermektedir. Etkin bir etik sistemin hayata geçirilebilmesi için, etik dışı olayları ortaya çıkarmak ve etik
davranış ilkelerini ihlal edenlere karşı uygulanan yaptırımların da yaygınlaştırılması gerekir. Bu önerinin
sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için ihbarcının kimliğini korumaya ve dolayısıyla zarar görmemesine özen
gösterilmesi gerekmektedir.16
Diğer yandan, yolsuzluk olgusunun iki tarafını da dikkate aldığımızda, bu sorunun temel aktörleri, kamu
görevlisi ve vatandaş olarak bireylerdir. Kişilerin
davranışları ise yaşanılan sosyal ve kültürel ortamda şekillenmektedir. Her ülkenin sosyal ve kültürel
özellikleri farklıdır. Bu farklı özellikler de farklı anlayış
ve değerlere sahip insanları ortaya çıkarmaktadır. Yolsuzlukları önleyebilmek için farkındalık oluşturarak,
bireylerin yolsuzluk karşısındaki değer yargılarının
değiştirilmesi ve bu değer yargılarının davranışlara
yansıtılmasının sağlanması gerekir. Bireylerin davranışlarının değiştirilmesi ise bireyleri bu davranışa iten
sebeplerin analiz edilmesi ve sonra da bu sebepleri
ortadan kaldıracak önlemlerin alınması ile mümkündür.
16 Kamu Etik Kurulu Başkanı, Bilal ERYILMAZ’ın 27 Mayıs 2009 tarihli, Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması isimli konferansındaki
konuşma metni (etik.gov.tr).
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
ülkemizde mali sisteme belirli ilkeler getirmiştir. Yeni
mali sistemde stratejik planlama ile kamu kurumları
için hedefler ortaya konulmuş ve kamu kurumlarının
faaliyetlerini verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri
doğrultusunda yürütmesi hüküm altına alınmıştır. Bu
ilkeler, kamu görevlilerinin kamu yararını gerçekleştirme anlayışında olumlu gelişmelere neden olmuştur. Bu süreç mali sistemde iyi yönetişimin sağlanmasına ve yolsuzluklardan arındırılmış temiz topluma
ulaşılmasına olumlu katkılar sağlamaktadır.
Şüphesiz, kamu etiği kurallarının sadece yürütmenin
belli bir kısmını değil, tümünü kapsaması gerekir. Şeffaf ve hesap verebilir bir kamu idaresi, sade ve anlaşılır hukuki düzenlemeler, etkin denetim ve kontrol,
toplumda bu konuda oluşturulacak güçlü bir farkındalık ve bilinç düzeyi bu konuda ilk akla gelen hususlardır. Bu bağlamda, çeşitli yasal ve idari düzenlemelerde, Kamu Etik Kurulunun belirlediği etik davranış
ilkelerine aykırı bazı hükümlerin ayıklanması gerekmektedir.17
Her ne kadar birçok ülke yolsuzluğu önleyici mevzuatlar hazırlamış ve yürürlüğe koymuş olsa da mevzuat boşlukları ve denetim eksikleri nedeniyle yolsuzluk
devam etmektedir. Yolsuzluklarla mücadelede daha
etkin yaptırımlarla yasal boşlukların kapatılması gerekmektedir. Yolsuzlukların önlenmesinde şeffaf bir
yönetim tarzı çok önemlidir. Ayrıca, kamu hizmetlerinin daha etkin ve etkili sunumu yanında yolsuzluğun önlenmesi için de önemli bir zemin oluşturup, bu
noktada yolsuzlukla mücadelenin en etkili yollarından birisinin de “e-devlet” uygulamaları olduğunu bir
defa daha ifade edebiliriz.
Yapılan bir çalışmaya göre, bu idari ve hukuki düzenlemelerle birlikte kamu yönetiminde etik ilkelerinin
benimsenmesi için öncelikle toplumun etik bilincinin
geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Etik algısı toplumsal kültürden bağımsız gelişmemektedir.
Bu nedenle de kamu yönetiminde etik ilkeler kültürel
değerler olarak benimsetilmelidir.18 Toplumdaki her
birey, kamu yöneticileri ve bütün kamu görevlileri,
hangi amaçla görev yaptığının bilincinde olmalıdır. Bu
17 SAĞBAŞ, İsa, Türkiye’de Kamu Maliyesi, Çerçeve Dergisi, Sayı:44,
shf: 98-102
18 GÖRMEZ ve diğerleri, a.g.e. shf:4-70.
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bilincin çocukluk yaşlarından itibaren kazandırılacağı
inkâr edilemez bir gerçektir. Zira, Ankara Valiliği Etik
Komisyonuna bu güne kadar etik konusunda bir kişinin dahi başvurmaması toplumsal bilinç düzeyinin yetersizliğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.19
Yolsuzluğun temelinde ise, kişisel çıkar düşüncesi
yatmaktadır. Yani kişisel çıkar kavramı, mücadelenin
özünü oluşturmaktadır. Kişisel çıkarın maddi veya
maddi olmayan bir kazanım elde etmek gibi bir amacı
olsa da, her zaman ekonomik değer için bu fiilin işlenmediği dikkate alındığında, bireyin vicdanı, kişiliği
ve değer yargıları davranışı etkilemektedir. Her türlü
yolsuzluk, beraberinde etik dışı davranışı da gündeme getirmektedir. Bu itibarla, yolsuzlukla mücadelenin etkin araçlarından bir tanesi de “etik kültürü”dür
diyebiliriz. Toplumun her bireyi için geçerli olmak
üzere, yasal düzenlemelerin olmadığı veya yetersiz
kaldığı durumlarda, etik ve etik kültürü devreye girecek ve yolsuzluğa karşı bir otokontrol mekanizması
işlevi görecektir.20
Keza, “iyi örgütlenmemiş ya da iyi yönetilemeyen bir
devlette; vatandaşların, özellikle kamu görevlilerinin,
bireysel çıkarlarını kamu yararının üzerinde tuttukları
bir olgudur. Kamusal alanda özel çıkarların güdülmesine karşı en etkili silah, yönetimde etik standartların
geliştirilmesidir. Etik standartlar, kamu görevlilerinin
bireysel davranış kurallarıyla yasal konumlarını ve
devlet örgütündeki yapıların bu anlamda kurumsal
olarak geliştirilmesini amaçlamaktadır.”21
Unutulmamalıdır ki etik kültüründen uzaklaşmak
yolsuzluk ve yozlaşmayı beraberinde gündeme getirmekte, bu da kötü bir yönetim yapısına zemin oluşturmaktadır.
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ETİK KAVRAMININ
KAMU YÖNETİMİ
VE İÇ DENETİM
BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet: Etik kavramı; ahlak, değer, adalet, hukuk kavramları çerçevesinde ilişkilerin düzenlenmesinde iyi
değerlere sahip olma ve uygulamanın öneminden bahsetmektedir. Kamu yönetiminde etik değerlerin önemi,
devlete ve topluma karşı güven oluşturmanın ve bunu
devam ettirmenin gereği olarak ortaya çıkmaktadır.
Bilindiği üzere, Türk Kamu Yönetimi’nin en büyük sorunlarından birisi, kamuda etik dışı faaliyetlerdir. Uzun
yıllardan beri devam eden etik dışı faaliyetleri azaltmak
amacıyla kamu mali yönetiminde yeni bir anlayış getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu,
10.12.2003 tarihinde kabul edilmiştir. Bu Kanun ile birçok yeni kavram yanında “iç denetim” kavramı, hukukumuza ve kamu yönetimimize yerleşmiştir. Her meslekte olduğu gibi, denetim mesleğinde de sürdürülen
denetim çalışmalarının kalitesini kontrol altında tutabilmek için uyulması gerekli ilke ve kuralları belirleyen
bazı standartlara ihtiyaç vardır. İç denetim alanında
bu ihtiyacın karşılanması amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından belirlenen Uluslararası İç
Denetim Mesleki Uygulama Standartları’nın belki de en
önemli bölümünü oluşturan nitelik standartları, iç denetçinin mesleki sorumluluklarına ilişkin ahlaki ilkeleri
içermektedir. İç denetçi, denetim faaliyetini yürütürken
belirlenmiş standartlara uygun davranmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Etik, kamu yönetiminde etik, etik
ilke ve standartlar, meslek ahlak kuralları, yozlaşma,
denetim etiği.
I. GİRİŞ
1990’lardan sonra daha önceki hiyerarşik, merkeziyetçi
ve tepeden yönetim anlayışına sahip yönetim sisteminden amaca odaklı, şeffaf, hesap verebilir, performans
ölçütlerini gerçekleştiren, toplumdaki diğer faktörleri
önemseyen, kaynakları verimli olarak kullanan yönetişim anlayışına geçilmeye başlanmıştır.

Özlem GÖKÇELİK
İç Denetçi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

54

Ülkelerin kamu yönetim sistemi, kendi tarihi, kültürel
ve toplumsal şartlarına bağlı olarak farklılıklar gösterir. Bu sistemler tarihi süreçte kendi özellikleri doğrul-
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"Etik davranışın kamu yönetimindeki
yoksunluğuna bağlı olarak ortaya
çıkan yozlaşmaya yönelik davranışlar,
devletin ve yönetimin yasallığını ve
saygınlığını zedelemektedir. Buna
paralel olarak hizmetin etkin sunumu
gerçekleşememekte, kamu hizmetlerinde
temel kriter olan, düzenlilik ve
devamlılığın sağlanması gibi hususlar
sekteye uğramaktadır"
tusunda şekillenmiş ve kurallarını belirlemiş olmakla
beraber, küreselleşme olgusu içinde birbirleri ile etkileşimde bulunmakta ve modern nitelikte iyileştirme
çabalarının içinde yer almaktadırlar. Bu çabaların ortak
amacı daha iyi yönetim, yozlaşma ve yolsuzlukların
önlenmesi ve etik dışı davranışlarla mücadele etmektir. Etik kavramı, bize ahlak, değer ve hukuk kavramları
çerçevesinde ilişkilerin düzenlenmesinde iyi değerlere
sahip olma ve uygulamanın öneminden bahsetmektedir. Kamu yönetiminde etik değerlerin önemi, devlete
ve topluma karşı güven oluşturmanın ve bunu devam
ettirmenin gereği olarak ortaya çıkmaktadır.
Etik davranışın kamu yönetimindeki yoksunluğuna
bağlı olarak ortaya çıkan yozlaşmaya yönelik davranışlar, devletin ve yönetimin yasallığını ve saygınlığını
zedelemektedir. Buna paralel olarak hizmetin etkin
sunumu gerçekleşememekte, kamu hizmetlerinde temel kriter olan, düzenlilik ve devamlılığın sağlanması
gibi hususlar sekteye uğramaktadır. Bu sorunun çözümünde başvurulacak ilk kaynak, devletin getirdiği yasal
düzenlemeler olmakla beraber örgütsel açıdan yasallık
tek başına neyin ahlaka uygun olduğunu belirleyememektedir. Kamu görevlilerinin karşılaştıkları etik ikilemlerin çözümünde yasal düzenlemeler yanında, onlara
yardımcı olacak en etkili araç şüphesiz ki etik ilke ve
standartlardır.
Etiğe yönelik standart ve ilkelerin, kamu yönetiminin
işleyişinde karşılaşılan çıkar çatışmaları ve ikilemlerin
çözümünde kullanılabileceği fikri yönetsel etik yaklaşımını ortaya koymuş olup, bu yaklaşım, kamu görevlilerinin davranışlarıyla ilgili etik standartların meydana
getirilmesini, bunun yaygınlaştırılmasını ve bu ilke ve
standartların benimsenmiş ve uygulanabilir bir şekilde
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düzenlenmesini gerektirmektedir
Ülkemizde de uzun yıllardan beri devam eden etik dışı
faaliyetleri azaltmak amacıyla kamu mali yönetiminde
yeni bir anlayış getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
Ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilmiş
ve 24.12.2003 tarih 25326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinde iç denetçilerin Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uymakla
yükümlü olduğu, bu standart ve kuralların da uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate
alınarak belirleneceği ifade edilmiştir. Kanunun 67 nci
maddesinin (k) bendinde iç denetçilerin uyacakları etik
kuralların İç Denetim Koordinasyon Kurulunca (İDKK)
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda İDKK
tarafından düzenlenen Meslek Ahlak Kuralları, kamu
iç denetim uygulamalarında meslek ahlak kültürünün
geliştirilmesi amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) Meslek Ahlak Kuralları esas alınarak ve
diğer uluslararası mesleki kuruluşların metinlerinden
de yararlanılarak oluşturulmuştur.
Bu çerçevede öncelikle etik kavramının içeriği, ne ifade
ettiği irdelenecek, sonrasında ise kamu yönetiminde
etik, denetim etiği, iç denetçilerin uymak zorunda olduğu mesleki etik kurallarına ilişkin konular ele alınacaktır.
II. ETİK VE İLİŞKİLİ DİĞER KAVRAMLAR
II.1. Etik, Ahlak, Değerler, Hukuk, Adalet İlişkisi
Etik kavramı, içeriğinin ne olduğu ile ilgili olarak zorluklar yaşanan ve literatürde sık tartışılan bir konudur.1
Etik kavramı zaman zaman başka kavramlarla karıştırılabilmekte ve aynı zamanda gerçek anlamını bulabilmesi için bazı kavramlarla bütünleşmesi gerekebilmektedir. Etik dendiğinde aklımıza gelen; ahlak, değerler,
dürüstlük, nesnellik, hukuk, adalet gibi kavramlar ile
etik arasında ilişkiler olmakla beraber çeşitli açılardan
farklılıklar da bulunmaktadır. Tüm kavramların ortak
yanının bireylerin birbirlerine karşı davranışlarına yön
veren davranış ilkelerini içermesi olduğu söylenebilir. 2
1
2

William D. Hitt, Ethics and Leadership, Battle Pres, Columbus
Richland, 1990.
Aytaç Yalman, Jandarma Etiği, Meslek Ahlakı, Jandarma Okullar
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"Etik, insanların bireysel ve toplumsal
anlamda kurdukları ilişkilerin temelinde
var olan değerleri, kuralları doğru-yanlış,
iyi-kötü gibi kavramları ahlaksal açıdan
araştıran bir felsefe disiplini, doğru ve
yanlışın ölçütü olarak açıklanabilir. Etik,
soyut kavramlara bağlı olarak, onlardan
somut bilgiler ortaya koymaya çalışır. Bu
nedenle, etik kuralların belli bir alana
ilişkin yazılı ve somut kurallar içermesi
beklenir. Örneğin Siyaset Etiği, Sanat
Etiği, Tıp Etiği, Yargı Etiği, Medya Etiği,
Kamu Yönetimi Etiği ya da
Yönetsel Etik gibi"
Sözlük anlamıyla etik, ahlak ilkelerinin ışığında, doğru davranışı incelemektedir. Etiğin amacı, iyi ve kötü
hakkındaki inancımızı temellendirmektir. Ulaşmak istediğimiz amaçlar doğrultusunda yapılacak olanla yapılmayacak olanın bilinmesidir. Etik, ahlak olgusuna
kurumsal olarak yaklaşır ve ayrıca toplumsal anlamda
tartışmalı olan ahlaki sorunlara da çözümler üretmeye
çalışır.3
Ahlak, davranış kuralları anlamında kişinin ahlaki yapısını, iyi ve kötü huylarımızı ve toplum hayatı içinde
uyma zorunluluğu hissettiğimiz kurallar bütününü ifade eder. Etik ise bu olguya yönelen bir felsefe disiplinidir.
Değer kavramı ise insanın varlığa kattığı bir bilinç boyutudur ve aynı zamanda kişinin neyin iyi olduğu hakkındaki fikirlerini kapsadığı için ahlaki bir boyut taşımaktadır. Değer, bireylerin yaşamlarında yer alan olguların
önemini saptamaya yarayan soyut ölçü ya da yüksek
nitelik, toplumsal açıdan bakıldığında ise çeşitli olay
ve olgular karşısında gösterilen tepki ve fikir birliği
şeklinde ifade edilmektedir. Bireylerin geliştirdiği tek
değerden değil, değerlerden söz edilir.4 Bireyler, içinde
3
4

Komutanlığı, Ankara, 2001,s.4.
Sedat Yazıcı, Felsefeye Giriş, 1. Basım, İstanbul, Alfa Basım Yayım
Dağıtım, 1999,s.164.
İnayet Pehlivan Aydın ,Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, 3.
Baskı, Pegema Yayıncılık, 2002,s.13-15.
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yaşadıkları toplumların değer sistemlerini benimser ve
davranışlarını bu değer yargılarına göre düzenlerler.
Yönetimler, hem kendini daha güçlü kılmak, hem de
çalışanları daha aktif hale getirebilmek için değerlere dayanmalıdırlar. Zira değerler, çalışanların işlem ve
eylemlerini nitelendirmeye, değerlendirmeye, yargılamaya yarayan ölçütlerin kaynağını oluşturur.
Adalet kavramının ahlaktaki iyi kavramıyla olan bağı ve
her ikisinin de iyiyi savunması hukuk ile etik arasındaki
ortak bir noktanın göstergesidir. Etik kurallardan türetilen ya da onlara uygun düşen meşru normlar olmaksızın, hukuk kuralları ‘iyi’ yasalar olamazlar ve yasanın en
üstün şey olmasını sağlayamazlar.5 Dolayısıyla modern
hukuk kuralları ahlak felsefesinden beslenmelidir ve
beslenmektedir.
Kaldı ki yasaların suç saydığı eylemlerin büyük çoğunluğu etik açıdan da yanlıştır. Ne var ki aralarında temel
bir fark bulunmaktadır. Bu farklılık, yaptırım biçiminden kaynaklanır. Hukuk, ceza işleyenlere cezai yaptırımda bulunur, etik alanında ise yaptırım vicdanidir.
Bilindiği üzere hukuk kuralları Devlet tarafından oluşturulur. Etik kuralları ise, Devletin yanında diğer organizasyonlar (Sivil Toplum Örgütleri gibi) tarafından da
oluşturulabilir.
Ayrıca hukuk normunun daha belirgin ve herkesi kapsayıcı olmasına rağmen, etik ve ahlak, toplumdan
topluma ya da organizasyon yapısına göre değişen bir
nitelik taşır ve hukuka oranla daha karmaşık bir yapıdadır.
II.2. Etik Kavramı
Etik basitçe doğru ve yanlışa ilişkin standartları açıklar.6
Etik, insanların bireysel ve toplumsal anlamda kurdukları ilişkilerin temelinde var olan değerleri, kuralları
doğru-yanlış, iyi-kötü gibi kavramları ahlaksal açıdan
araştıran bir felsefe disiplini, doğru ve yanlışın ölçütü
olarak açıklanabilir.7 Etik, soyut kavramlara bağlı olarak, onlardan somut bilgiler ortaya koymaya çalışır. Bu
nedenle, etik kuralların belli bir alana ilişkin yazılı ve
somut kurallar içermesi beklenir. Örneğin Siyaset Etiği,
5
6
7

Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri, Birinci Baskı, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2000, s.140-141.
Joseph Massie and john Douglas, Managing: A Contemporary
Introduction, Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall,1992,s.78.
Kemal İnan, ‘Sosyalist Etik’, Gelecek, Kasım-Aralık,1996,s. 43.
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Sanat Etiği, Tıp Etiği, Yargı Etiği, Medya Etiği, Kamu Yönetimi Etiği ya da Yönetsel Etik gibi.
Felsefeci Solomon için etik, iki ana konu ile ilgilidir.
Bunlardan ilki, iyi insan olmanın gerektirdiği özellikler;
ikincisi ise, bireyin davranışlarını belirleyen ve sınırlayan kuralların neler olması gerektiğidir. Bunların ışığında etik, doğru ve yanlış, ödev ve yükümlülük ile toplumsal sorumluluk kavramlarını sorgular. Geniş açıdan
ele alacak olursak etik; tüm etkinlik ve amaçların yerli
yerine konulması, neyin yapılacağı veya yapılamayacağının, neyin isteneceği veya istenilemeyeceğinin, neye
sahip olunacağı veya olunamayacağının bilinmesidir.
Etik ilkeler geliştirilirken genelde temel alınan ölçüler,
adalet ilkesi, insan hakları ilkesi, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Adalet ilkesi, bütün kararların dayanıklı,
tarafsız, toplum vicdanına uyan ve gerçeklere dayalı
olması üzerinde odaklanmıştır. İnsan hakları ilkesi ise
bireylerin toplum içinde varlığı, bütünlüğü ve temel
insani haklar üzerinde yoğunlaşır. Faydacılık ilkesinin
anlamı herkes için maksimum faydayı sağlayacak kararların verilmesidir. Bireysellik ilkesi ise, bireylerin temel
amaçlarının, öncelikle kişisel amaçlarını gerçekleştirmek ve bireysel kazançlarını arttırmak olduğunu ifade
eder.

dan daha fazlasını ifade etmekte olup, çıkar sağlama
ve yasalara aykırılık yanında ahlak normlarına aykırılığı
da içine almaktadır.
Yozlaşma, yüksek ahlaki davranış standartlarını veya
hukuku ihlal edecek biçimde, özel çıkar, tercih, prestij
veya belli bir grup veya sınıfın çıkarı için kamusal gücün
kullanılması biçiminde tanımlanabilir.9 Dolayısıyla yozlaşma, yolsuzluğu da içeren geniş bir tanımdır. Yozlaşma, bürokrasinin tekel konumunda olduğu ve gizliliğin
bulunduğu ortamlarda çok daha yaygın ve sürekli bir
nitelik göstermektedir.
Genel olarak tüm dünyada siyasal, yönetsel ve sosyal
kurumlarda giderek artan bir yozlaşma ve etik kirlenme dikkat çekmektedir.10

III.1.Kamu Yönetiminde Etik Anlayışın Gelişimi

Yozlaşma, toplumsal ve yönetsel anlamda ciddi olumsuzluklara yol açmakta olup bunların en önemlisi kamu
yönetimine olan güvenin azalmasıdır. Sonuçta yönetimin yasallığı ve saygınlığı sarsılacaktır. Bu sonuç tercih
edilecek bir durum değildir. Yozlaşmış uygulamalar
kamu personeli bakımından da birçok tıkanıklığa yol
açmaktadır. Dürüst, nitelikli ancak yozlaşma çarkına
girmeyen kamu çalışanları, kamu hizmetinden soğumakta, işleriyle yabancılaşmaktadırlar. Daha ileri boyutta kamu çalışanları, “işleri düzeltmek bana mı kaldı”
biçimindeki olumsuz tavırlara yönelmektedirler.11

Özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, kaçınılmaz olarak hızlı toplumsal değişimleri de beraberinde getirmiş ve gerek toplumsal gerekse bireysel
anlamda bakış açıları ile ihtiyaç ve beklentilerde bariz
farklılıklar ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu değişim kendisini kamu hizmetlerinin sunumunda ve kamu yönetimi anlayışında da göstermiştir.

Ayrıca kamu hizmetlerinden rüşvetsiz yararlanmanın
olanaksız olduğu bir yönetim sisteminde, vatandaşlar
kamu hizmetlerinden artı bir fiyatla, daha pahalı olarak yararlanacaklardır. Toplumsal açıdan bireyler, kamu
bürokrasisinden bekledikleri hizmetlerin hızlı ve etkin
bir şekilde yerine getirilebilmesi için, belli bir ödemeyi
doğal karşılayacaklardır.

Özellikle batı toplumlarında 1970 ‘lerden itibaren yaşanan siyasi ve bürokratik gelişmeler dikkatleri yozlaşma
konusuna çekmiştir. Kamusal alandaki bozulma ve çürümeyi anlatmak için çoğunlukla yolsuzluk ve yozlaşma
kavramları kullanılmaktadır.8

Tüm bunlara ek olarak; mevcut olan ekonomik yapıdan
yasal olmayan uygulamalarla özel çıkarlarını maksimize
eden gruplar, bu yapıyı düzeltmeye çalışan hükümetlerin bu tür girişimlerini de engellemeye çalışacaklardır.

III. KAMU YÖNETİMİ ve ETİK

Bürokratik alandaki bozulma ve çürümeyi anlatırken
kullanılan “yozlaşma” kavramı, “yolsuzluk” kavramın8

Mustafa Lütfi Şen : “Kamu Yönetiminde Yozlaşmanın Önlenmesinde Yönetsel Etik Yaklaşımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora
Tezi, (İzmir, 1998), 77.
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9

Karl Friedrich, “Corruption Concepts in Historical Perspective”,
Political Corruption: Handbook, (1990),s.15.
10 Raci Kılavuz, “ Yönetsel Etik ve Halkın Yönetsel Etik Oluşumuna
Etkileri”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt
26,sayı 2 ,2002, s. 255.
11 Ümit Berkman,“Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet” TODAİE yayını, (1983), s.110.
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Bu tespitler sonucu özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda
Devlet yönetiminde iyi ve etik anlayışı geliştirmek için
reformist çalışmalar yapılmış olup etik kurallar ve standartlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar oluşturulmuştur.

Bunlar;

Kamu yönetimi etiğinin vurguladığı ilkeler, yüksek davranış standartlarının geliştirilmesini teşvik edici, kamu
güvenliğini artırıcı ve karar alımına yardımcı bir nitelik
taşırlar. Bunlar, çıkar kavgalarını önleyen ve tarafsızlığı sağlayan bir içeriğe sahiptirler. Kamu yöneticileri
ve tüm kamu görevlilerinden, kamu adına yetki kullanırken, kurumlarının amaçlarını ve kamu yararını gözetmeleri, etik ilkelere bağlı kalarak hareket etmeleri
beklenir.

• Etkin hesap verme mekanizmaları,

III.2.Ülkemizde Etik Anlayışın Gelişimi
Ülkemizde özellikle son 20-25 yılda değişen şartlara
uyum sağlamak isteyen Türk bürokrasisi, yoğun bir şekilde yolsuzluk kavramı ile mücadele etmeye başlamıştır.
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanunla ve Uygulama Yönetmeliği ile mevzuatta dağınık halde bulunan etik davranış kuralları sistemleştirilip yazılı hale getirilmiştir. 5176 sayılı Kanunla,
denetim, uygulama ve danışmanlık görevlerini yerine
getiren Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur.12
Toplam 11 maddeden oluşan Kanun’un amacı, kamu
görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık,
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme
gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluş,
görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.13
Türk Kamu Yönetimi’nin en büyük sorunlarından birisi, kamuda etik dışı faaliyetlerdir. Kamu yönetiminde
etik dışı faaliyetler, vatandaşların devlete olan güvenini azaltmaktadır. Bu durum devletin kamu ihtiyaçlarını
karşılamasındaki etkinliğini düşürmekte, kurumların
verimli ve etkin bir şekilde çalışmasını engellemektedir.
Bir etik altyapının sekiz kilit unsuru bulunmaktadır.
12 25.5.2004 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen
5176 Sayılı kanun, 8.6.2004 tarih, 25486 Sayılı Resmi Gazete de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
13 5176 Sayılı Kanun m.1
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• Siyasi irade,
• Etkili bir yasal altyapı,

• Uygulanabilir davranış kuralları,
• Kamu yönetiminde uygun çalışma koşulları,
• Etik konularda eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı ve
• Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum.
Giriş bölümünde belirttiğimiz üzere, Ülkemizde kamu
yönetiminin yeniden yapılandırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 5018 Sayılı Kanun14 çıkarılmış olup, bu Kanun ile aynı zamanda etik
altyapıya ilişkin unsurlar da daha sağlam bir zemine
oturtulmuştur.
Adı geçen Kanun ile “İç Denetim” kavramı, hukukumuza ve kamu yönetimimize yerleşmiş olup, aşağıdaki
bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacağı üzere, iç denetçiler tarafından yürütülen denetim faaliyeti, iç denetim
ile karıştırılan diğer faaliyetlerden ortaya koyduğu güvence düzeyi itibariyle farklılık arz etmektedir. İşte bu
güvence unsuru, etik kurallarını, iç denetim faaliyetinin
olmazsa olmazı haline getirmektedir.
IV. İÇ DENETİM ve ETİK
IV.1.Genel Olarak Denetim ve Etik İlişkisi
Denetim kavramını kabaca tanımlarsak, olması gerekenle olanın belli standartlar çerçevesinde ve tarafsız
ve bağımsız bir biçimde karşılaştırılması, incelenmesi,
kontrol edilmesi sonucu yapılan değerlendirmeler ve
bu değerlendirmelerin ilgili kişi veya makamlara sunulması işidir diyebiliriz. Bu faaliyetlerin yerine getirilme
süreci ise denetim faaliyetidir. Burada ayrıntılarına
14 10.12.2003 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Kanun,24.12.2003 tarih, 25326 Sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
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girilmemekle beraber gözden kaçırılmaması gereken
nokta, kontrol, inceleme, teftiş gibi kavramlar, günlük
dilde denetim ile karıştırılmakla birlikte bu kavramlar
kendi içlerinde ve denetim, anlamsal olarak ve yürütülen faaliyetin niteliği itibariyle birbirinden farklı kavramlardır.
Genel olarak bir kurumda alınan kararların ve icra edilen faaliyetlerin güvenilirliği belli standartlara bağlı kalınarak yürütülen bağımsız bir denetim faaliyeti sonucu
sağlanabilmektedir. Bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı bağımsız biri tarafından denetlenip doğrulanmış bir
bilgi herkesçe güvenilir bilgi olarak kabul edilir. Denetim, Devletin ya da şahıs ve kurumların olası risklere
karşı kendilerini koruma isteklerinin bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır.
Yönetim fonksiyonlarından planlama, örgütleme, yürütme ve koordine etmenin başarı derecesini belirleme ve aksayan konularda alınacak tedbirlerin belirlenip uygulanmasında denetim fonksiyonunun katkısı
başarılı bir yönetim için kaçınılmazdır.15 Dolayısıyla yönetim faaliyeti için gerekli olan temel fonksiyonlardan
biri de denetimdir.
Günümüzde denetim, yasalar ve diğer mevzuat hükümleri ile denetim talebinde bulunanların öngördüğü kurallara, mesleki ilke ve standartlara uygun olarak
yürütüldüğünde kabul gören bir yapıdadır. Dolayısıyla
mesleği icra eden denetçiler, denetim görevini yerine
getirirken, genel kabul görmüş standartlar çerçevesinde hareket etmelidirler.
IV.2. 5018 Sayılı Yasa’da İç Denetim ve Meslek Ahlak
Kurallarına İlişkin Düzenleme
İç denetim bir organizasyonun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek için dizayn edilmiş (düzenlenmiş)
bağımsız, tarafsız bir güven ve danışma eylemidir. İç
denetim, bir organizasyonun risk yönetimi, kontrol ve
kurumsallıkla ilgili süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disipline edilmiş
bir yaklaşım getirerek organizasyonun amaçlarını başarmasına (ulaşmasına) yardım eder.16
15 Mehmet Yazıcı, Örgütlenme İlkeleri,İstanbul,1978,s.89-90.
16 Münevver Yılancı, “Muhasebe Bilgi Sistemi, İç Kontrol Ve
Verimlilik Üçgeni”, Muhasebe Bilim Dünyası, Cilt.3, S.3,s.7.
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Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü(IIA) iç denetim mesleğinin esas ve genel kabul görmüş meslek organizasyonudur. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü “iç denetim”i
aşağıdaki gibi tanımlamış olup, bu tanım aynı zamanda
dünya genelinde kabul edilen bir tanımdır. Buna göre;
« İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve
onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim,
kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur « 17
Bilindiği üzere Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 5018 sayılı Kanun18 ile “iç denetim”
kavramı, hukukumuza ve kamu yönetimimize yerleşmiş
olup, anılan Kanun’un 63 ncü maddesinde iç denetim;
“Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları
ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek
yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla
ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.” biçiminde ifade edilmiştir.
Yasa maddesinde geçen ve uyulması gereken standartların bir bölümü meslek ahlak kurallarına ilişkin nitelik
standartlarını içermekte olup, kamu iç denetçilerinin
uyacakları meslek ahlak kuralları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) Meslek Ahlak Kuralları esas
alınarak ve diğer uluslararası mesleki kuruluşların metinlerinden de yararlanılarak İç Denetim Koordinasyon
Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Buna göre; meslek
ahlak kuralları, iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili “İlkeler” ile iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan “Davranış Kuralları”ndan oluşmaktadır.
17 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları
Mesleki Uygulama Çerçevesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları No 3,İstanbul, Lebib Yalkın Yayınları.
18 10.12.2003 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Kanun,24.12.2003 tarih, 25326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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IV.3. İç Denetçi ve Etik Kuralları
Günümüzde denetçi yalnızca Devlete değil, denetim
sonucu doğruluğu güvence altına alınmış bilgiye ihtiyaç duyan, diğer taraflara da hizmet veren ve yaptığı
işin kalitesi, belirlenmiş standartlar ile teminat altına
alınan bir konumdadır. Uluslararası denetim standartları çerçevesinde yapılan tanıma göre; denetçi, denetim faaliyetlerini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime
sahip, tarafsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikler
taşıyan uzman bir kişidir.19
Günümüzde genel kabul görmüş uluslararası standartlar çerçevesinde denetim faaliyetini sürdüren, yeterli
mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranan
gerekli ahlaki niteliklere sahip ve çalışmalarında yeterli özeni gösteren iç denetçinin yürüttüğü denetim
faaliyeti, iç denetim ile karıştırılan diğer faaliyetlerden
ortaya koyduğu güvence düzeyi itibariyle farklılık arz
etmektedir.
Burada sözü edilen güvence, ilgili tarafların kullanımına sunulan ve denetim faaliyeti sonucu ortaya konmuş
görüşün güvenilirlik seviyesidir. Ancak denetim esnasında test yönteminin kullanılması, iç kontrol sisteminin doğasında bulunan sınırlamalar ve çoğunlukla ulaşılan kanıtların kesin olmaktan çok denetçiyi ikna etmesinin yeterli görülmesi gibi bazı faktörlerden dolayı
bu güvence yüksek ancak mutlak olmayan bir düzeyde
olup, makul güvence olarak adlandırılır.
Her meslekte olduğu gibi, denetim mesleğinde de sürdürülen denetim çalışmalarının kalitesini kontrol altında tutabilmek için uyulması gerekli ilke ve kuralları
belirleyen bazı standartlara ihtiyaç vardır. İç denetimde
bu ihtiyacın karşılanması amacıyla IIA -Uluslararası İç
Denetçiler Enstitüsü- tarafından yapılan gözden geçirme çalışmaları sonucunda Uluslararası İç Denetim
Mesleki Uygulama Standartları, çeyrek yüzyıl önceki ilk
yayımından sonra 2003 yılında ikinci büyük değişikliğe
uğramış ve 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren bütün IIA
üyeleri ve Uluslararası İç Denetçiler(CIA) için zorunlu
kılavuz haline gelmiştir.20
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün belirlediği nitelik standartları, iç denetçinin mesleki sorumlulukları19 Ersin Güredin, Denetim, İstanbul, 1997,s.9.
20 Bu bölüm, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından basılan
Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesinin sunuş kısmından alınmıştır.
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na ilişkin ahlaki ilkelerdir. İç denetçi, denetim faaliyetini belirlenmiş standartlara göre yürütmelidir.
Özenli ve titiz davranan bir iç denetçi, denetim faaliyetini düzgün bir şekilde planlar, yeterli sayıda kanıt toplayıp inceler, temiz ve düzgün çalışma kağıtları hazırlar,
mali tablolar hakkında dürüst bir yargıya ulaşır ve bu
yargısını titizlikle düzenleyeceği denetim raporunda
açıklar.21
V. ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI
NİTELİK STANDARTLARI
Uluslararası İç Denetim Standartları, nitelik, performans ve uygulama standartlarından oluşur. Nitelik
standartları ve performans standartları tüm iç denetim
hizmetlerine uygulanırken, uygulama standartları güvence ve danışmanlık faaliyetleri gibi belirli görev türlerine tatbik edilir.
İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının bir yönetmelikle tanımlanması, bağımsızlık ve
tarafsızlık, 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 sağlamaktadır.
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.
Bu standartlardan şu anki konumuzla ilintili olan, nitelik standartları olup, iç denetim standartlarının en
önemli bölümünü ifade etmektedir. Nitelik standartları, mesleğin etik yönünü düzenler. İç denetim mesleği
ile ilişkili bu standartlar, IIA-Uluslar arası İç Denetçiler
Enstitüsü- tarafından belirlenmekte olup, meslek ahlak kurallarının amacı; kapsamına giren personelin ve
birimlerin performansı, hareket ve davranışları ile ilgili
merkezi ve birime özgü standartları belirlemektir. Ku21 Ersin Güredin,age,s.29.
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rallar, görevlerini yerine getirirken iç denetim biriminin
bütün mensuplarından beklenen davranış standardını
açıklığa kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu kurallar, denetim standartlarına uyması gereken tüm personeli ve
birimleri kapsamaktadır.22
İç denetimin bağımsız bir biçimde kurulması ve yerine
getirilmesi ancak nitelik standartlarına uyum ile mümkün olabilir. Nitelik standartları iç denetçilerin ve iç
denetim kavramının taşıması gereken özelliklere odaklanmaktadır.
Nitelik standartları üç başlık altında sıralanır:
1-Bağımsızlık ve tarafsızlık
2- Mesleki yeterlilik ve mesleki özen
3- Kalite güvence ve gelişim programı
Bağımsızlık ve Tarafsızlık-1110 No.lu Standart
İç denetçiler işlerini serbest ve objektif bir şekilde yaptıklarında bağımsız sayılır. Bağımsızlık, İç denetçilerin
tarafsız ve önyargısız bir şekilde hüküm verebilmelerini
mümkün kılar. İç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının tayin edilmesi, iç denetim işlerinin yapılması
ve sonuçların raporlanması konularında her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmalıdır. Bu hedefe kurum
içi statü ve objektiflikle ulaşılır.23İç denetçinin tarafsız
ve önyargısız bir şekilde davranması ve her türlü çıkar
çatışmasından kaçınması gerekir.24
İç denetçiler, denetledikleri faaliyetlerden bağımsız
olmalıdırlar. Bu suretle, çalışmalarını özgür ve tarafsız
bir biçimde yürütebilirler. Bir iç denetçinin son bir yıl
içinde kendisinin sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında
güvence hizmeti vermesinin objektifliği bozacağı varsayılır.25 Denetim görevlendirmelerinde aynı alanda
veya konuda uzun süreli denetim yapılmasının tarafsızlığı bozabileceği göz önünde bulundurularak denetçiler
ve denetim görevleri arasında zaman zaman rotasyon
yapılmalıdır.26
22 Özoğlu, Mercan, Çakıroğlu,Bir Güvence ve Danışmanlık Hizmeti
İç Denetim, Ayhan Matbaası,2010,İstanbul,s.207.
23 Standartlar,TİDE Yayınları,No:3,s.55.
24 Standartlar,s.67.
25 Standartlar,s.71.
26 Abbas Örmen, Akif Akşam, Nitelik standartları,2007,Ankara,iç
Denetçi Eğitim Notları.
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İç denetçiler, kurumun iç denetim faaliyetlerinin sorumluluklarını yerine getirmeye izin verecek bir makama rapor vermelidir.
Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Özen-1200 No.lu Standart
İç denetim faaliyetleri, mesleki yeterlilik ve mesleki
özenle yerine getirilmelidir. Mesleki yeterlilik, iç denetim yöneticisinin ve her iç denetçinin kendi sorumluluğudur.27 Denetim, yeterli mesleki eğitim ve deneyime
sahip denetçiler tarafından yerine getirilmelidir. Bu
da denetçinin mesleki deneyiminin bağımsız denetim
yapabilecek düzeyde olmasını ve mesleğini sürdürürken sürekli mesleki eğitimden geçmesini ifade eder.
Başarılı bir iç denetçi işini yaparken teknik bilgilerinin
yeterliliği yanında çalışma ortamında çevresindekilerle
iyi beşeri ilişkiler kurmalı, yazılı ve sözlü iletişimi şeffaf, anlaşılır ve düzeyi koruyarak yürütme yeteneğine
sahip olmalıdır. Mesleki eğitim ve deneyim standardının öngördüğü düzeyde kalmaya çaba göstermenin
denetçi için asgari şart olduğu açıktır.28 Dolayısıyla iç
denetçi sürekli mesleki gelişim içinde olmalıdır. İç denetçiler mesleki yeterliliklerini sürdürmek ve artırmak
amacıyla eğitimlerini devam ettirmekten sorumludur.
İç denetçiler iç denetim standartları, prosedürleri ve
teknikleriyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmelidir. Bu
sürekli eğitim; meslek derneklerine üye olmak, konferanslara, seminerlere, üniversite kurslarına, şirket içi
eğitim programlarına ve araştırma projelerine katılmak
yoluyla alınabilir.29
Denetim görevi yetkin kişilerce azami mesleki özen ile
yerine getirilmelidir. Unutmamak gerekir ki denetim
raporlarına güvenerek karar alan ve işlem yapan taraflar aynı zamanda denetçinin mesleki bilgi ve deneyimine de güven duymaktadırlar. İç denetçiler, makul bir
düzeyde tedbirli ve yeterli olan bir iç denetçiden beklenen özen ve beceriyi göstermelidirler. Azami mesleki
özen ve dikkat aynı veya benzer durum ve koşularda,
makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden
beklenen beceri, özen ve dikkatin gösterilmesi anlamına gelir.30Burada kastedilen denetçinin hiç hata yapmaması değil, ancak tedbirli ve ehil bir iç denetçiden
27
28
29
30

Standartlar, s.77.
Ersin Güredin,age,s.28.
Standartlar, s.99.
Standartlar,s.97.
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beklenen makul dikkat ve becerinin gösterilmesidir.
Denetçiden beklenen, uzmanlığını özen ve titizlikle
ortaya koymasıdır. Bunu yapmayan bir denetçi meslek
ahlakına aykırı davranmış olur.
İç denetçi, aşağıdaki hususları göz önüne alarak azami
mesleki özen ve dikkat göstermelidir:
• Görevin amaçlarına ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı,
• Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların
nispi karmaşıklığı, önemi,
• Risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği,
• Önemli hata, düzensizlik veya aykırılıkların olma ihtimali,
• Güvence görevinin potansiyel faydalarının maliyeti.
İç denetçiler, mesleki davranış standartlarına uymalıdır. IIA’nın etik kuralları aynı zamanda iki önemli unsur
daha içermektedir. Bunlar; İç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili olarak, dürüstlük, objektiflik, gizlilik
ve yetkinlik ilkeleri ile bu ilkelerin fiili uygulamalara
dönüştürülmesinde kullanılacak davranış kurallarıdır.
Bu kurallar, iç denetçilerin etik davranışlarını yönlendirmeyi amaçlar.
Kalite Güvence ve Gelişim Programı-1300 No.lu Standart
İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite
güvencesi ve geliştirme programının hazırlanmasından
ve uygulanmasından sorumludur.
Bu program, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözlem faaliyetini içermelidir. Programın her parçası, iç denetim faaliyetinin katma değer
yaratmasına, kurumun faaliyetlerinin geliştirilmesine
yardımcı olmalı ve iç denetim faaliyetinin etik kurallarına ve standartlara uyması konusunda güvence sağlamalıdır.31
İç denetim birimi, kalite programının genel etkinliğini
gözlemek ve değerlendirmek amacına yönelik bir süreç
uygulamalıdır. Bu süreç, hem iç hem de dış değerlendirmeleri içermelidir.
31 Standartlar,s.101.
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"Kamu yönetiminde etik kurallara bağlı
bir sistem kurabilmek için öncelikle
yapılması gereken açık, anlaşılır bir
dilde belirlenmiş olan etik standartların
ortaya konması ve bu standartların
benimsenmiş ve uygulanabilir biçimde
düzenlenmesidir. Kamu yönetiminde etik
davranışın oluşturulması ve yozlaşmanın
önlenmesi için etik ilkelerin kamu
personelince benimsenmiş ve kurum
içerisinde kurumsallaştırılmış olması
gerekmektedir"
İç değerlendirmeler; iç denetim faaliyetinin performansının devamlı gözden geçirilmesi ile öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya iç
denetim uygulamaları ve standartları konusunda bilgili
kurum içinden diğer kişilerce yapılan periyodik gözden
geçirmeleri kapsamalıdır.
Dış değerlendirmeler ise kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibi tarafından en azından beş yılda bir yapılmalıdır.
İç denetçilerin, faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetim
Mesleki Uygulama Standartlarına uygun yapıldığını belirtmeleri teşvik edilir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi
kullanabilmesi için, kurumun kalite geliştirme programı
hakkındaki değerlendirmelerin, iç denetim faaliyetinin
standartlara uyduğunu göstermesi gerekir. İç denetim
faaliyetinin standartlara, iç denetçilerin etik kurallarına
tam uyumu gerekmekle birlikte, tam uyumun sağlanamadığı durumlar da olabilir. Aykırılıklar, iç denetim
faaliyetinin genel kapsamını veya faaliyetlerini etkiler
hâle geldiğinde, üst yönetime, denetim komitesine ve
yönetim kuruluna özel durum açıklaması yapılmalıdır.
VI.SONUÇ
Kamu yönetiminde uygulanan sistemin iyi işlediğinden
söz edebilmenin en önemli göstergelerinden biri de
etik bilincin en tepeden en aşağıya kadar var olmasıdır.
Çağdaş ülkelerin çoğunda bu bilinç oluşmuş ve etik
standartlar benimsenmişken, etik yaklaşımın önemi
Ülkemizde son yıllarda anlaşılmaya başlamış ve bu
alanda çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Devletin ayrı-
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calıklı pozisyonunu bir ölçüde hafifleten şeffaflık, hesap verebilirlik, meslek ahlak kuralları gibi kavramlar,
kamu yönetimi terminolojisinde yerini almış ve kamuoyu tarafından itibar görmüştür.
Kamu yönetiminde etik kurallara bağlı bir sistem kurabilmek için öncelikle yapılması gereken açık, anlaşılır
bir dilde belirlenmiş olan etik standartların ortaya konması ve bu standartların benimsenmiş ve uygulanabilir biçimde düzenlenmesidir. Kamu yönetiminde etik
davranışın oluşturulması ve yozlaşmanın önlenmesi
için etik ilkelerin kamu personelince benimsenmiş ve
kurum içerisinde kurumsallaştırılmış olması gerekmektedir.
İç Denetimde risk yönetimi, kontrol ve yönetişimle ilgili objektif güvence çalışması “güven” üzerine kurulu
olup, bu sebepten etik kuralları iç denetim mesleği için
gerekli ve aynı zamanda yararlıdır.
Ancak unutmamak gerekir ki, her ne kadar yasal düzenlemeler uluslararası standartlara uyumlu ve aynı
ölçüde mükemmel tasarlansa da bu yeni model, mevcut bir yapının içine monte edilirken -ki burada kamu
yönetimi ve bürokrasisine monte edilen iç denetim, iç
kontrol ve bunlara bağlı yeni yönetim kavramlarından
bahsetmekteyiz- bazı sorunlar ve dirençlerle karşılaşması kaçınılmazdır. Zira yönetimin yeniden yapılandırılması, öncelikle bu niteliklere haiz insan gücünün
yetiştirilmesi, bürokratik algıların ve kamuoyu algısının
yeniden yapılandırılması gibi bir takım alt yapı çalışmalarını gerektirmektedir.
Ülkemizdeki kamu reformu süreci; saydamlık, şeffaflık,
hesap verme sorumluluğu, liyakat, verimlilik, katılımcılık, yönetimdeki yozlaşmanın önlenmesi ve kaliteli
kamu hizmeti başlıkları altında sıralanan toplumsal
talepler ile siyasi, hukuki, iktisadi ve idari reformların
gerçekleşmesi ve de en önemlisi, topyekun bir zihniyet
değişimi ile karşılanabilecektir. Ayrıca bu alanda Devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği
içinde çalışması etkili olacaktır.
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KAMU ALIMLARINDA
DÜRÜSTLÜĞÜN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN
OECD TAVSİYELERİ

Bu çeviri, OECD Yayın Hakları ve İzinleri Birimi’nin
22 Haziran 2010 tarih ve P-2010-186 referans sayılı
izinleri çerçevesinde “Recommendation of The Council On Enhancing Integrity In Public Procurement
[C(2008)105]” adlı dokümandan yapılmıştır.
I. Amaç ve Kapsam
1. Bu tavsiye, uluslararası yasalar, ulusal yasalar ve
üye ülkelerin organizasyon yapılarını da dikkate alarak politika yapıcılara tüm kamu alımları sürecinde
dürüstlüğün artırılmasına ilişkin prensipleri ortaya
koymaktadır.
2. Bu tavsiye, öncelikle ulusal düzeyde kamu politika
yapıcılarına yönelik olmakla birlikte aynı zamanda hükümet altı düzeydeki yapılar ve kamu iktisadi teşebbüsleri için de genel bir rehber niteliğindedir.
II. Tanımlar
Kamu Alımları Süreci
3.Bu tavsiye kapsamında kamu alımları, ihtiyaç analizinden tekliflerin kabulü ve sözleşme yönetimine ve
nihai ödemeye kadar olan faaliyet ve işleyişi kapsayan
bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
Dürüstlük

Ali KAYIM
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
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4.Bu tavsiye, kamu alımları sürecinde dürüstlüğe ilişkin bir çok riske işaret etmeyi amaçlamaktadır. Dürüstlük, kamu kaynaklarının, varlıkların ve yetkinin
önceden belirlenen resmi amaçlar ve kamu çıkarı
doğrultusunda kullanılması olarak tanımlanabilir. Dürüstlüğün “negatif” bir bakış açısıyla da tanımlanması, kamu alımlarında dürüstlük ihlallerinin önlenmesi
için etkili stratejiler geliştirmesi açısından yararlı olabilir. Dürüstlük ihlaleri şunları içerir:
• Rüşveti, komisyonu, akraba ve dost kayırmacılığını
ve himayeciliği içeren yolsuzluk
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• Hile ve kaynakların çalınması. örneğin; teslim sırasında malzemelerin daha düşük kaliteli malzemeyle değiştirilmesi
• Kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında ve kamu
hizmeti sonrasında çıkar çatışması
• Elde edilen bilgilerin kötüye kullanılması ve manipülasyonu
• Kamu alımları sürecinde ayrımcı muamale
• Kurum kaynaklarının israf edilmesi ve kötüye kullanılması
I. Prensipler
5.Kamu alımlarında dürüstlüğü artırmak üzere iyi
yönetişim ilkeleri doğrultusunda bu 10 prensip belirlenmiştir. Bu prensipler, hesap verebilirlik ve kontrol
yanında şeffaflık, iyi yönetim ve görevi suistimalin
önlenmesini içermektedir. Kamu alımlarında dürüstlüğün önemli bir boyutu da, potansiyel tedarikçi ve
yüklenicilere eşit davranılması zorunluluğudur.
A. Şeffaflık
1. Üye ülkeler, tüm kamu alımları sürecinde potansiyel tedarikçiler için eşit ve adil muamelenin hayata
geçirilmesi için yeterli düzeyde şeffaflığı sağlamalıdır.
6.Hükümetler, kamu alımları sürecinin doğru anlaşılabilmesi ve mümkün olduğunca adil bir şekilde işleyebilmesi için potansiyel tedarikçi ve yüklenicilere açık
ve tutarlı bilgiler vermelidir. Hükümetler, hem potanisyel tedarikçiler hem de kamu alımlarına ilişkin üst
gözetim organları gibi ilgili diğer taraflara yönelik olarak sadece sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin değil
tüm kamu alımları sürecini içerecek şekilde şeffaflığı
temin etmelidir. Hükümetler, bilgiye ihtiyaç duyan
ilgili tarafları ve kamu alımları sürecinin aşamalarını
dikkate alarak şeffaflık derecesini belirlemelidir. Hükümetler, özellikle, potansiyel tedarikçilere hareket
alanı tanımak ve aralarında gizlice anlaşmalarını önlemek üzere, gizli bilgilerin korunmasını temin etmelidir. Aynı zamanda, hükümetler, sistemin etkinliğini
sağlamak üzere, kamu alımlarına ilişkin mevzuatın,
kırmızı çizgiler yaratmaksızın yolsuzluk kontrolünü
artıracak düzeyde bir şeffaflığı içerdiğinden emin olmalıdırlar.
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2. Üye ülkeler, rekabetçi ihalelerde şeffaflığı maksimize etmeli ve özellikle, rekabetçi ihalelere ilişkin
istisnai uygulamalarda dürüstlüğü artırmak üzere
gerekli önleyici tedbirleri hayata geçirmelidir.
7.Hükümetler, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşabilmesi için, kamu satın alma yöntemleri ve rekabetçi
ihale yönteminden hangi hallerde sapmalar olacağına dair açık ve net kurallar, mümkünse rehberler
hazırlamalıdır. Her bir satın alma türüne göre alım
yöntemi değişiklik arz edebilmekle birlikte, hükümetler, her durumda, rekabetçi ihalelerde şeffaflığı maksimize etmelidir. Hükümetler, acil durum ya da ulusal
güvenlik gibi nedenlerle rekabetçi ihale yönteminden
sapmalar söz konusu olduğunda da daha fazla şeffaflık, rehberlik ve kontrol yoluyla dürüstlük risklerini
azaltmaya yönelik gerekli prosedürleri oluşturmayı
değerlendirmelidir.

"Kamu personeli dürüstlük
standartlarının farkında olmalı ve şahsi
çıkarları ile kamu çıkarları arasında ihale
sonuçlarını etkileyebilecek olası çıkar
çatışmalarını tespit edebilecek yetkinliğe
sahip olmalıdır"
B. İyi Yönetim
3. Üye ülkeler, kamu alımları için tahsis edilen kamu
kaynaklarının belirlenen amaçlar doğrultusunda
kullanılmasını temin etmelidir.
8.Kamu alımlarına ilişkin planlama ve bu kapsamda
yapılan harcamalar, stratejik açıdan uzun vadeli kamu
ihtiyaçlarını yansıtması bakımından kritik bir öneme
sahiptir. Hükümetler, şeffaflık ve hesap verilebilirliği
güçlendirmek ve kamu kaynaklarının daha etkin ve
etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere kamu
alımlarını kamu mali yönetim sistemleri ile ilişkilendirmelidir. İç kontrol, iç denetim, Sayıştay ve meclis
komisyonları gibi gözetim ve kontrol yapıları da ihtiyaçların uygun şekilde planlandığı ve kamu kaynaklarının belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığını
teyit amacıyla kamu kaynaklarının yönetimini izlemelidir.
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"Hükümetler, kamu alımları sürecinde
görevli personelin seçilmesi ve atanması
işlemlerinin değerler ve ilkeler, özellikle
de dürüstlük ve ehliyet ilkelerine göre
yapılmasını temin etmelidir"
4. Üye ülkeler, kamu satın alma personelinin yüksek
standartlarda bilgi, beceri ve dürüstlük sahibi olmasını temin etmelidir.
9. Kamu alımları alanında çalışan personelin profesyonel bir meslek sahibi olarak görülmesi, kötü yönetim, israf ve yolsuzlukla daha etkin bir şekilde mücadele için kritik bir öneme sahiptir. Hükümetler, kamu
alımları sürecine gereken yatırımı yapmalı ve yüksek
nitelikte personel istihdam etmek için uygun teşvikler ve imkânlar sunmalıdır. Aynı zamanda, mevzuat
alanında, yönetim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yansıtacak şekilde personelin bilgi ve becerileri
düzenli bir şekilde güncellenmelidir. Kamu personeli dürüstlük standartlarının farkında olmalı ve şahsi
çıkarları ile kamu çıkarları arasında ihale sonuçlarını
etkileyebilecek olası çıkar çatışmalarını tespit edebilecek yetkinliğe sahip olmalıdır.
C. Görevi suistimalin önlenmesi, mevzuata uygunluk ve izleme
5. Üye ülkeler, kamu alımlarında dürüstlük risklerini
önlemek için gerekli mekanizmaları hayata geçirmelidir.
10.Hükümetler, kamu alımları sürecinde görevli personelin, politikacıların ya da üst düzey bürokratların
müdahalelerinden korunmasına katkıda bulunacak
kurumsal ya da prosedürel düzenlemeleri ortaya
koymalıdır. Hükümetler, kamu alımları sürecinde görevli personelin seçilmesi ve atanması işlemlerinin
değerler ve ilkeler, özellikle de dürüstlük ve ehliyet
ilkelerine göre yapılmasını temin etmelidir. Ayrıca,
potansiyel olarak risklere maruz kalabilecek durumdaki görev pozisyonlarına, faaliyet ve projelere ilişkin
dürüstlük risklerini tespit etmelidir. Hükümetler, dürüstlük eğitimi, mal bildirimleri ve çıkar çatışmasının
açıklanması ve yönetimi gibi kamu hizmetlerinde dürüstlük kültürünü yaygınlaştıracak önleyici tedbirleri
kullanarak söz konusu riskleri minimize etmelidir.
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6. Üye ülkeler, özellikle sözleşme yönetiminde olmak
üzere daha yüksek stadandartlarda bir dürüstlüğün
sürdürülmesi çin kamu ile özel sektör arasında daha
yakın bir işbirliği tesisini teşvik etmelidir.
11. Hükümetler, dürüstlük standartlarını açık ve net
bir şekilde belirlemeli ve sözleşme yönetimi başta olmak üzere tüm kamu alımları sürecinde söz konusu
standartların uygulanmasını sağlamalıdır. Firmalarla
yaşanan tecrübe ve deneyimler, satın alma personeline daha sonraki karar alma süreçlerinde yardımcı
olmak üzere kayıt altına alınmalıdır. Potansiyel tedarikçiler de kamu ile ilişkilerinde dürüstlüğü artıracak
gönüllü adımlar atmaya özendirilmelidir. Hükümetler, piyasadaki gelişmeleri takip etmek, asimetrik bilgi
düzeyini azaltmak ve özellikle büyük çaplı alımlar başta olmak üzere kamu kaynağının etkin ve etkili kullanımını temin etmek için tedarikçilerin kurumlarıyla
diyalogu devam ettirmelidir.
7. Üye ülkeler, hem usulsüzlükleri tespit etmek ve bu
kapsamda gerekli yaptırımları hayata geçirmek için
hem de kamu alımları sürecini izlemek için spesifik
mekanizmalara sahip olmalıdır.
12. Hükümetler, karar süreçlerini izlemek ve kamu
alımlarında potansiyel usulsüzlük ve yolsuzlukları tespit edebilmek için gerekli mekanizmaları oluşturmalıdır. Denetim ve gözetimle sorumlu olanların, kamu
alımları sürecinde usulsüzlüklerin daha kolay tespit
edilebilmesi için yolsuzluğa karışabilecek personel ve
gerekli denetim teknikler konusunda farkındalığının
olması gerekir. Bu kapsamda daha kolay tespit yapılabilmesi için, hükümetler ayrıca her hangi bir karşılık
görmeden personelin usulsüzlükleri raporlamasına
ilişkin prosedürler geliştirmeyi de değerlendirmelidir.
Hükümetler, yaptırımları sadece mevzuatla düzenlemekle kalmamalı, söz konusu mevzuatın ihlali halinde etkili, orantılı bir şekilde ve zamanında gerekli
tedbirlerin uygulamaya geçirilmesini sağlamalıdır.
D. Hesap verilebilirlik ve kontrol
8. Üye ülkeler, etkin kontrol mekanizmaları ile birlikte sorumluluk zincirlerini açık ve net olarak belirlemelidir.
13..Hükümetler, görevlerin ayrılığı ilkesine uygunluğu ve kurum içi raporlama zorunluluklarını esas alarak onaylama yetkisini tanımlamak suretiyle bir şekil2010/5

ÇEVİRİ

de zincirlerini açık ve net olarak belirlemelidir. Ayrıca,
kontrollerin sıklığı ve kapsamı, risk düzeyine uygun
olmalıdır. İç ve dış kontroller, birbirini tamamlayacak
şekilde ve boşluklara meydan vermeyecek şekilde koordine edilmeli ve kontroller sonucunda üretilen bilgilerin mümkün olduğunca tam ve kullanışlı olmasını
temin etmelidir.
9. Üye ülkeler, potansiyel tedarikçilerden gelen şikâyetleri adil bir şekilde ve zamanında ele alıp sonuçlandırmalıdır.
14. Hükümetler, ihale kararlarının gözden geçirilmesine yönelik olarak potansiyel tedarikçilerin etkili bir
şekilde ve zamanında başvuru yapabilmelerine imkan sağlamalı ve söz konusu başvuru ve şikayetlerin
uygun şekilde sonuçlandırılmasını temin etmelidir.
Tarafsız bir gözden geçirmenin yapılabilmesi için, satın almayı yapan kurumdan bağımsız ve bağlayıcı karar alma yetkisine sahip bir otorite, ihale kararlarına
ilişkin hüküm vermeli ve gerekli düzeltici işlemlerin
yapılmasını sağlamalıdır. Hükümetler aynı zamanda,
şikayetlerin daha kısa sürede çözümlenmesi için alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları geliştirmeyi de değerlendirmelidir. Hükümetler, ihale sürecini
kesintiye uğratmak ya da etkilemek için bir kısım şirketlerin şikayet mekanizmasını kötüye kullanıp kullanmadıkları hususunu tespite yönelik gözden geçirme mekanizmalarına gerek olup olmadığı hususunu
analiz etmelidir. Söz konusu analizler, aynı zamanda
kamu alımlarına ilişkin kritik süreçlerde iyileştirme
fırsatlarının olup olmadığına da ışık tutmalıdır.
10. Üye ülkeler, kamu alımlarının gözetimi için sivil
toplum örgütlerini, medya organlarını ve daha geniş bir şekilde kamu oyunu güçlendirmeli ve teşvik
etmelidir.
15. Hükümetler, büyük çaplı kamu alımlarıyla ilgili
temel sözleşme koşullarını sivil toplum örgütlerinin,
medyanın ve kamuoyunun bilgisine sunmalıdır. Aynı
zamanda, kamu oyu gözetimini artırmak amacıyla
gözetim kurumlarının raporları da erişime açılmalıdır.
Söz konusu geleneksel hesap verilebirlik araçlarını
da tamamlamak üzere hükümetler, ciddi kötü yönetim ve yolsuzluk risklerini barındıran büyük çaplı ve
karmaşık kamu alımları söz konusu olduğunda sivil
toplum örgütleri ve kamu oyu temsilcilerini de izleme
sürecine dahil etmeyi değerlendirmelidir.
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TÜRKİYE’DE KAMU
İÇ DENETİM
SİSTEMİNDE BİR
ALAN ARAŞTIRMASI
(II)

Geçen sayıda yayımlanan ilk bölümde; alan araştırması
hakkında genel bilgi, araştırmanın tanımı, amacı, varsayımları, araştırma yapılırken karşılaşılan sınırlılıklar,
alan araştırmasının yöntem ve modeli, kamu idarelerinde çalışan iç denetçilerin yaş durumları ve cinsiyetleri, iç denetçilerin öğrenim durumu ve uluslararası İç
Denetim Sertifikası (CIA) sahiplik durumu, iç denetçilerin çalıştıkları kurumların bütçe türleri ve bu kurumlarda iç denetçi kadro sayısı, iç denetçilerin iç denetim tanımını algılama durumları, iç denetçilerin iç denetimin
fonksiyonları arasında yer alan unsurları algılama durumları, iç denetimin Türkiye’de sadece mali denetim
olarak mı algılandığı, iç denetimin kuruma değer katan
danışmanlık fonksiyonunun algılanma durumu anketle
tespit edilmiş ve değerlendirilmişti.
Bu bölümde ise, iç denetim sisteminin ülkemizde kamu
idarelerinde uygulamasına yönelik olarak iç denetçi ve
üst yönetici ilişkileri, iç denetçilerin kurumlarında bağımsız ve objektif olarak çalışıp çalışmadıkları, iç denetim sisteminde merkezi uyumlaştırma birimi olarak
çalışan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygulamadaki durumu, bu Kurulun iç denetçiler nezdinde etkinliği, iç denetim birimleri ile diğer denetim birimleri
arasındaki ilişkiler, kamu idarelerinde iç denetim sisteminin uygulamada geldiği aşamanın tespiti ve uygulamada iç denetim sisteminin iç denetçiler nezdinde en
önemli sorunları tespit edilmeye çalışılmış ve sonuçlar
değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise iç denetimin
geleceği uygulamada etkinliği açısından önerilerde bulunulmuştur.

Yrd. Doç. Dr. Temel GÜRDAL
Sakarya Üniversitesi
İ.İ.B.F. Maliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Veysel ÇIPLAK
İç Denetçi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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Yapılan alan araştırması değerlendirildiğinde Türkiye’de
kamu idarelerinde modern iç denetim sisteminin, teorik ve pratik olarak iç denetim uygulayıcıları ve diğer
aktörler nezdinde geldiği nokta anlaşılacaktır.
2.11. Anketin 3. Bölümünün Analizi ve Değerlendirilmesi
Çalışmanın bu kısmında iç denetçilere uygulamaya yönelik sorular sorulmuştur. Bu bölüm kendi içinde ge-
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2.11.1. İç Denetim Sisteminde İç Denetçi ve Üst Yönetici İlişkisi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile düzenlenen iç denetim sisteminde, iç denetim, iç
denetçiler tarafından yapılır, kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de
dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve
üst yönetici tarafından onaylanır. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst
yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği
için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir.
Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde üst yöneticiler,
sorumluluklarının gereklerini harcama yetkilileri, malî
hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. İç denetim sistemin uluslararası standartlara
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uygun olarak etkin bir şekilde uygulama alanı bulması
ve beklenen faydayı sağlaması için üst yöneticinin desteği, farkındalığı şarttır. Sistemin sahibi üst yöneticidir.
Tablo 14’te iç denetim sisteminin uygulamasında iç
denetçi ve üst yönetici ilişkileri, üst yöneticinin farkındalığına yönelik sorular ankete katılan iç denetçilere
yöneltilmiş ve verilen cevaplar aşağıda gösterilmiştir.

F

1- Görevim ile
ilgili gerektiğinde
üst yönetici ile
görüşme imkânı
buluyorum.
2- Üst Yönetici ve
kurum çalışanları
iç denetim sisteminin fonksiyon
ve faydalarının
farkındadır.
3- Üst Yönetici iç
denetçinin görev,
yetki ve sorumluluklarını bilerek
atamamı yaptı.

%

F

%

F

%

F

%

19 20,4 32 34,4 10 10,8 24 25,8

Toplam

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

İç Denetçi ve Üst
Yönetici İlişkileri:

Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 14. İç Denetçi ve Üst Yönetici İlişkileri
Kesinlikle Katılıyorum

rek soru tekniği ve ölçüm yöntemi gerekse ulaşılmak
istenen bilgiler açısından üç kısma ayrılabilir. Birinci
kısımda, likert ölçüm tekniği ile iç denetimin uygulamada iç denetçilerin üst yönetici ile ilişkisi, işbirliği,
kurum içindeki çalışmaları, diğer çalışanlar tarafından
nasıl algılandığı, üst yöneticinin iç denetçi ve iç denetime bakışı, iç denetçi ve müfettiş farklılığının nasıl
algılandığı, iç denetçiye göre merkezi uyumlaştırma
birimi olan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (İDKK)
kurumsal yeterliliği, iç denetçilerin kurum içinde bağımsızlık ve tarafsızlık durumu, iç denetim birimleri ile
diğer denetim birimleri arasındaki ilişkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci kısımda; kamu idarelerinde
iç denetim sisteminin uluslararası standartlara uygun
olarak uygulamaya başlanıp başlanmadığı, iç denetim
birimleri kurulup kurulmadığı, 2008 ve 2009 yıllarında iç denetim plan ve programları hazırlanıp çalışmaya başlanıp başlanmadığı, iç denetçilerin danışmanlık
hizmeti verip vermediği ve iç denetçilerin kendi görevleri dışında çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve tarafsızlık ve
bağımsızlıklarının hangi düzeyde korunduğuna yönelik
evet ve hayır cevaplı sorular yöneltilmiştir. Üçüncü kısımda ise iç denetçilere açık cevaplı soru yöneltilmiştir.
Türkiye’de uygulama alanı yeni olan iç denetim sisteminin ilk yıllarında uygulamanın önündeki en büyük
sorunların neler olduğu sorulmuştur. Bu bölümde iç
denetim sisteminde uygulamada gelinen nokta ve
sistemi olumsuz etkileyen sorunlar tespit edilmeye
çalışılacaktır. Değerlendirme ortak konu başlıkları altında ilgili anket soru ve cevaplar bir tabloda alınarak
yapılacaktır. Soruların numaraları bu açıdan teselsül
etmeyebilir.

F

%

F

%

8

8,6

93

100

2

2,2

25 26,9 20 21,5 32 34,4 14 15,1 93

100

5

5,3

27 28,7 23 24,5 28 29,8 11 11,7 94

100

6- Üst Yönetici,
iç denetçileri
kurumu, Maliye
Bakanlığına veya
İç Denetim Koordinasyon Kuruluna
şikâyet eden
bir merci olarak
görmektedir.

3

3,2

21 22,3 20 21,3 36 38,3 14 14,9 94

100

10- Üst Yönetici, iç
denetim sisteminin kuruma değer
katacağını düşünmektedir.

8

8,5

42 44,7 25 26,6 14 14,9

100

5

5,3

94

Yukarıdaki tabloda; “görevim ile ilgili gerektiğinde üst
yönetici ile görüşme imkânı buluyorum” sorusuna ankete katılan iç denetçilerden kesinlikle katılanlar ile
katılanları birleştirdiğimizde, % 54,8 oranında üst yönetici ile görüşme imkânı bulduğunu, kesinlikle katılmayanlar ile katılmayanları birleştirdiğimizde % 34.4
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Bu oranlar göstermektedir ki, ankete katılan kamu iç
denetçilerin % 54,8 gibi büyük çoğunluğu gerektiğinde
üst yönetici ile görüşme imkanı bulduğunu, % 53.2 gibi
bir oranla üst yönetici, iç denetçileri kurumu, Maliye
Bakanlığına veya İç Denetim Koordinasyon Kuruluna
şikâyet eden bir merci olarak görmediğini, % 53,2 gibi
oranla üst yönetici, iç denetim sisteminin kuruma değer katacağını düşündüğünü belirtmekle Türkiye’de
kamu idarelerinde iç denetim sisteminin uygulaması
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Bu kısımda iç denetçilerin kurumlarında gerekli çalışma imkanı bulup bulmadıkları ve bağımsız ve tarafsız
olarak çalışacak kadar kendilerini güvende hissedip
hissetmedikleri sorulmuş ve Tablo 15’ teki cevaplar
alınmıştır.

4- Kurumda iç
denetimin farkındalığını yaratmak için gerekli
çalışma imkânını
bulduğuma inanıyorum.
11- Kurumumuzda bağımsız ve
tarafsız çalışacak
kadar kendimi
güvende hissediyorum.

F

%

F

8

8,6

7

7,4

%

F

%

F

%

Toplam

Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 15. İç Denetçilerin Kurumlarında Bağımsız ve
Tarafsız Hissetme Durumu
Katılmıyorum

Kamuda çalışan iç denetçilere, üst yönetici, iç denetim
sisteminin kuruma değer katacağını düşünmektedir
şeklinde soru sorularak iç denetçilerin üst yöneticiler
hakkında izlenimleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu
soruya ankete katılan iç denetçilerden, % 53.2’si katıldıklarını, % 20.2’sinin katılmadığını belirtmiştir.

2.11.2. İç Denetçilerin Objektif, Bağımsız Olarak Çalışma Durumu

Kararsızım

Üst yönetici ve çalışanların iç denetim fonksiyon ve
faydalarının farkındadır sorusuna iç denetçilerin %
29,1’ katıldığı, % 49,5 gibi yüksek oranda katılmadığını
söylemiştir. İç denetçi atamalarında üst yöneticilerin,
iç denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarını bilerek
mi atamalarını yaptığına yönelik soru sorulmuş ve iç
denetçilerden % 34’nün katıldığı, % 41,5’inin katılmadığı ve % 24,5’inin ise kararsız olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca, iç denetçilere üst yönetici, iç denetçileri kurumu, Maliye Bakanlığına veya İç Denetim Koordinasyon Kuruluna şikâyet eden bir merci olarak görmektedir sorusu yönetilmiş ve % 53,2’si katılmadığını, %
25,5’inin katıldığını, % 21,3’ünün kararsız olduğunu
söylemiştir.

Katılıyorum

oranında üst yönetici ile görüşme imkanı bulamadığını, % 10, 8’i de kararsız olduğunu belirtmiştir.

yeni olmakla birlikte % 50’den fazla bir oranla olumlu
görüş belirtmiştir. Bu durum iç denetimin yerselleştiği
ancak daha çok farkındalık yaratmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini göstermektedir. İç denetçi
atamalarında, atamayı yapan üst yöneticinin iç denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarını bilerek atama
yaptığına dair soruya iç denetçilerin % 41,5’inin katılmamasının sebebi olarak bu yeniden yapılanmanın
taban tarafından ihtiyaç olarak hissedilmediği daha
çok tavandan bir istek ve talimatla yapıldığını gösterebiliriz. Sonuç olarak, iç denetim sisteminden beklenen
yararın görülmesi için % 50’ye varan olumsuz uygulama ve algılamaların yapılacak tanıtım, çalışma, iyi uygulama örnekleri ile minimize edilmesi gerekir. Güçlü
bir kamuoyu iradesi ve hükümet politikası desteğine
ihtiyaç vardır.

Kesinlikle
Katılıyorum

"İç denetimin olmazsa olmaz nitelik
standardı bağımsızlık ve objektifliktir.
'Kurumda bağımsız ve tarafsız çalışacak
kadar kendimi güvende hissediyorum'
seçeneğine iç denetçilerin % 30,8’inin
katılmaması, % 19,1’inin kararsız kalması
sistemde ciddi bir sıkıntıya yol açar. Bu
ciddi problemin ortadan kaldırılması
için iç denetim birimlerinin kurumsal
kapasitesi güçlendirilmelidir"

F

%

F

%

31 33,3 22 23,7 24 25,8

8

8,6

93

100

40 42,6 18 19,1 21 22,3

8

8,5

94

100

İç denetçilere, kurumlarında iç denetimin farkındalığını yaratmak için gerekli çalışma imkânını bulduğuma
inanıyorum sorusu yönetilmiş ve ankete katılanların %
41,9’u katıldığını, % 34,4’nün katılmadığını belirtmişle-
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ridir. İç denetçiler, kurumumuzda bağımsız ve tarafsız
çalışacak kadar kendimi güvende hissediyorum, sorusuna % 50 oranla katıldığını, % 30,8 oranı ile katılmadığını, % 19,1 ile kararsız olduğunu belirtmiştir.
İç denetimin olmazsa olmaz nitelik standardı bağımsızlık ve objektifliktir. “kurumda bağımsız ve tarafsız çalışacak kadar kendimi güvende hissediyorum” sorusuna
iç denetçilerin % 30,8’inin katılmaması, % 19,1’inin kararsız kalması sistemde ciddi bir sıkıntıya yol açar. Bu
ciddi problemin ortadan kaldırılması için iç denetim
birimlerinin kurumsal kapasitesi güçlendirilmelidir.
2.11.3. İç Denetim Sisteminde Merkezi Uyumlaştırma Birimi: İDKK’nın Uygulamadaki Durumu
İç denetim sistemi ülkemizde yönetim sorumluluğunu
esas alan ABD, Kanada, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanan adem-i merkeziyetçi kuzey modeli
yaklaşımını esas almıştır. Bu modellerde her kurumda
iç denetim birimleri vardır. Bu birimler arasında işbirliği sağlayan, rehberlik eden merkezi uyumlaştırma
birimleri vardır. Bu birimler kurumlar arasında işbirliği
sağlama, ortak standartlar geliştirme, rehberlik yapma
açısından büyük önemi haizdir. Ülkemizde İç Denetim
Koordinasyon Kurulu bu pozisyondadır. İç denetimin
yeni uygulamaya geçtiği ülkemizde sistemi oturtma,
farkındalık yaratma, etkinliği sağlama açısından İDKK
hayati öneme sahiptir.
Tablo 16’da ankete katılan iç denetçiler nezdinde merkezi uyumlaştırma biriminin çalışmalarının etkinliği
tespit edilmeye çalışılmıştır.
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7- İ.D.K.K’nın
yapısı iç denetim
sistemini
yürütecek
yeterliliktedir.
8- İ.D.K.K.
iç denetim
sisteminin
oturması için
gerekli çalışmaları
yapmaktadır.
9- İç Denetim
Biriminin
kurulması için 5
iç denetçi şartının
aranması kurum
içindeki varlığımızı
zayıflamaktadır.

F

%

F

%

F

%

F

F

%

2

2,1

0

0

8

8,5

35 37,2 49 52,1 94

100

2

2,1

12 12,8 24 25,5 38 40,4 18 19,1 94

100

29 30,9 44 46,8

8

8,5

6

%

6,4

F

7

%

Toplam

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 16. İç Denetçiler Nezdinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Etkinliği
Kesinlikle Katılıyorum

"Merkezi uyumlaştırma birimi olan
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun;
görevlerini yerine getirecek yetkinlikte
olmadığı, mevcut kurumsal yapısının
fonksiyonlarını yerine getirmek için
yetersiz olduğu, iç denetim sisteminin
en zayıf noktası olarak görüldüğü ortaya
çıkmaktadır"

7,4

94

100

Ankete katılan iç denetçilere merkezi uyumlaştırma
birimi İ.D.K.K’nın yapısı iç denetimi sürdürecek yeterliliktedir, sorusu yöneltilmiş ve % 89,3 gibi yüksek oran
ile buna katılmadıklarını İ.D.D.K’nın yapısı iç denetim
sistemini sürdürecek yeterlilikte olmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte İ.D.K.K. iç denetim sisteminin
oturması için gerekli çalışmaları yapmaktadır, sorusuna iç denetçilerin % 59,5’i katılmadığını, % 25,5’inin
ise kararsız olduğunu söylemiştir. Bu oranlar bir önceki
sorunun cevabını desteklemekte ve test etmektedir.
Ayrıca, 5018 sayılı kanunun 63. maddesi “doğrudan üst
yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.” demekte, buna dayanarak çıkarılan yönetmeliğin
13. maddesinde “başkanlık” lafzını kullanmadan ve
önerdiği birimin kurulması için “beşten fazla iç denetçi” şartı koşarak “doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilir. İç denetçi sayısının beşten fazla olması halinde, üst yönetici iç denetçiler arasından
birini koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirir.”
şeklinde düzenlemekte, kanun ve yönetmeliğe dayanarak verilen kurul kararında ise “birim lafzını” kullanarak “beş iç denetçi şartı” koşmuş ve başındaki kişiye
de yönetmelikte geçen “koordinatör görevli” lafzının
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F

%

F

Bu cevaplardan merkezi uyumlaştırma birimi olan İç
Denetim Koordinasyon Kurulun; görevlerini yerine
getirecek yetkinlikte olmadığı, mevcut kurumsal yapısının fonksiyonlarını yerine getirmek için yetersiz
olduğu, iç denetim sisteminin en zayıf noktası olarak
görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Çoğu kamu idaresinde
başlangıçta 3 iç denetçi kadrosu olduğu düşünüldüğünde birim kurulması için şart koşulan 5 iç denetçi
şartı başlangıç aşamasında olan sistemi zayıflatmaktadır. İ.D.K.K’nın personel ve bütçe yetersizliği, güçlü kurumsal yapısının olmaması, üyelerinin asli görevlerinin
devam etmesi, kurul üyeliğinin feri görev olarak görülmesi gibi etkenler etkinsizlik sebebi olarak sayılabilir.

5- Kurum
çalışanları beni
soruşturma yapan
bir müfettiş olarak
görmektedirler.

4

4,3

34 36,2 23 24,5 26 27,7

12- Kurumumuz
çalışanları
iç denetim
birimi ile diğer
denetim birimleri
arasındaki
fonksiyonel
farklılığı
bilmektedirler.

2

2,2

13- Kurumumuzda
iç denetim birimi
ile diğer denetim
birimleri arasında
kısmen de olsa
sıkıntı çıkmaktadır.
Bu durum sisteme
zarar vermektedir.

10 11,5 25 28,7

2.11.4. İç Denetim Birimleri ile Diğer Denetim Birimleri Arasındaki İlişkiler
Uluslararası standartlara uygun iç denetim sistemi uygulamasından önce var olan denetim-teftiş sisteminde faaliyet gösteren denetim-teftiş birimleri varlığını
korumaktadır. 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile denetim tamamen iç ve dış denetim olarak dizayn edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından veto
edilince yasalaşma süreci tamamlanamadı. Böylece iç
denetim birimleri ve mevcut denetim-teftiş birimleri
aynı kurumda birlikte mevcudiyetini devam ettirmektedir. Tablo 17’de iç denetçilerin müfettişlerden farklı
fonksiyona sahip olduğunun anlaşılıp anlaşılmadığı, iç
denetim birimleri ile diğer denetim birimleri arasında
fonksiyonel farklılığın bilinip bilinmediği ve birimler
arasında yanlış rekabetten doğan kısmi sıkıntılar yaşanıp yaşanmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
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F

F

%

F

%

7

7,4

94

100

17 18,9 23 25,6 38 42,2 10 11,1 90

100

9

%

F

%

Toplam

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum
%

Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 17. İç Denetim Birimleri ile Diğer Denetim Birimleri Arasındaki İlişkiler

Kesinlikle Katılıyorum

yerine “yönetici (başkan)” lafzını kullanmıştır. Çoğu
kamu kurumunda iç denetçi kadrosu 3 kişidir. Çoğu kurumda iç denetim birimlerinin kurulması zorlaşmıştır.
Bunun iç denetim sistemine etkisini tespit etmek için
ankete katılan iç denetçilere iç denetim biriminin kurulması için 5 iç denetçi şartının aranması kurum içindeki varlığımızı zayıflamaktadır, sorusu sorulmuş ve iç
denetçilerin % 77,7’sinin katıldığı tespit edilmiştir. Bu
durumun iç denetçilerin kurumsal kapasitelerini, kurum içindeki varlıklarını zayıflattığı görülmektedir.

10,3 38 43,7

5

5,7

87

100

İç denetim, iç denetçi görev ve fonksiyonlarının yeterince anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etmek için, ankette kurum çalışanları beni soruşturma yapan bir müfettiş olarak görmektedirler, sorusu sorulmuş ve ankete
katılan iç denetçilerin % 40,5’i katıldığını, % 35,1 katılmadığını belirtmiştir. Kurumumuz çalışanları, iç denetim birimi ile diğer denetim birimleri arasındaki fonksiyonel farklılığı bilmektedirler, sorusuna % 53,3 oran ile
katılmadıklarını, % 25,6 oran ile kararsız olduklarını, %
21.1 oran ile katıldıklarını göstermektedir. Kurumlarda, iç denetim birimi ile diğer denetim birimleri arasındaki fonksiyonel farklılık % 53,3 oran ile bilinmemesi iç
denetim sistemini olumsuz etkilemektedir.
İç denetçiler, kişi ve olay odaklı sorgulayıcı denetim
ve soruşturma yapmamaktadır. Süreç bazlı, sistematik
sistem denetimi yapmaktadırlar. Bu durum, kamu kurumlarında iç denetim sistemi ve buna bağlı iç denetçiliğin pek anlaşılmadığını, farkındalığın oluşmadığını
göstermektedir.
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"Halen kamu idarelerinde iç denetçilerin
% 31,2’sine gerekli fiziki ortam, araç,
gereç sağlanmamış olması, % 10,3’üne
denetim yaparken en az bir defa
bağımsız ve tarafsızlığını tehlikeye
sokacak derecede telkinde bulunulması,
% 46,7’sinin 2009 yılı iç denetim
programının onaylanmamış olması, %
12,1’inin iç denetçi olarak atandıktan
sonra en az bir defa soruşturmacı
olarak görevlendirilmesi, % 23,3’ünün
iç denetim görevi dışında en az bir defa
görevlendirilmiş olması, % 29,8’inin en
az bir yıldır tüm gayretlerine rağmen
denetim yapma imkânını bulamaması,
iç denetim sisteminde uygulamada ciddi
zafiyetler olduğunu göstermektedir"
Ankete katılan iç denetçilerden % 40,2’si kurumlarında iç denetim birimleri ile diğer denetim birimleri arasında kısmen de olsa sorun çıktığını ve sisteme zarar
verdiğini belirtirken, % 49,4’ü ise kurumlarında böyle
bir sorunun yaşanmadığını belirtmiştir. Bu sorunları
ortadan kaldırmak ve birimler arası işbirliği ve ahenk
sağlanması için görev ve yetkilerin yeniden düzenlenmesi veya sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerekir.
2.11.5. Kamu İdarelerinde İç Denetim Sisteminin Uygulamada Geldiği Aşamanın Tespiti
Bu kısımda uygulamada iç denetçilerin çalışmalarının
hangi aşamada olduğu, birimlerin fiilen kurulup kurulmadığı, uluslararası standartlara uygun iç denetim
plan ve programlarının yapılarak faaliyete geçip geçmediği, iç denetçilerin iç denetim görevi dışında görevlendirilip görevlendirilmediği tespit edilmeye çalışılmıştır.
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Tablo 18. Uygulamaya Yönelik Tespitler
UYGULAMAYA YÖNELİK SORULAR
14- İç Denetim Birimi Üst Yöneticiye bağlı
olarak kurulmuştur.
15- İç denetim birimi yönergemiz
onaylanmıştır.
16- İç Denetçiler için gerekli fiziki ortam,
araç, gereç sağlanmıştır.
17- 2008 yılında en az bir alanda standartlara
uygun iç denetim yaptım.
18- Denetim yaparken en az bir defa
bağımsız ve tarafsızlığımı tehlikeye
sokacak derecede telkinde bulunuldu.
19- 2008 yılında hazırladığım iç denetim
planım onaylandı.
20- 2009 yılı iç denetim programım
onaylandı.
21- Üç yıllık iç denetim plan ve 2009 yılı
iç denetim programımı hazırladım.
Onaylanmadı.
22- Üst yönetici 2009 yılı iç denetim
programımı onaylarken en az bir
denetim alanını programdan çıkartmıştır.
23- İç denetçi olarak atandıktan sonra
en az bir defa soruşturmacı olarak
görevlendirildim.
24- Üst yönetici, düzenlediğim iç denetim
raporunu en az 1 aydır gereği için ilgili
birimlere göndermedi.
25- İç denetçi olarak görevlendirildikten
sonra en az bir defa danışmanlık hizmeti
verdim.
26- İç denetim görevi dışında en az bir defa
görevlendirildim.
27- En az bir yıldır tüm çalışmalarıma rağmen
denetim yapma imkânı bulamadım.

Evet

Hayır Toplam

F

F

%

F

%

3

3,2

93

100

71 75,5 23 24,5 94

100

64 68,8 29 31,2 93

100

48 51,6 45 48,4 93

100

9

10,3 78 89,7 87

100

51 58,0 36 40,9 88

100

48 53,3 42 46,7 90

100

19 22,4 66 77,6 85

100

5

76 93,8 81

100

11 12,1 80 87,9 91

100

10 12,3 71 87,7 91

100

57 63,3 33 36,7 90

100

21 23,3 69 76,7 90

100

25 29,8 59 70,2 84

100

%

90 96,8

6,2

Yukarıda ankete katılan iç denetçilerin % 96,8’i iç denetim birimlerinin kendi kurumlarında üst yöneticiye
bağlı olarak kurulduğunu, % 75,5’i iç denetim birim
yönergelerinin onaylandığını, % 68,8’i iç denetçiler
için gerekli fiziki ortam ve araç, gereç sağlandığını, %
51,6’sı 2008 yılında en az bir alanda standartlara uygun iç denetim yaptığını, % 58’i 2008 yılında hazırladığı iç denetim planının onaylandığını, % 53,3’ü 2009
yılı iç denetim programının onaylandığını, % 22,4’ü üç
yıllık iç denetim plan ve 2009 yılı iç denetim programının hazırlandığını ancak onaylanmadığını, % 12,1’i
iç denetçi olarak atandıktan sonra en az bir defa soruşturmacı olarak görevlendirildiğini, % 63,3’ü iç denetçi olarak görevlendirildikten sonra en az bir defa
danışmanlık hizmeti verdiğini, % 12,3’ü düzenlediği iç
denetim raporunu üst yöneticinin en az 1 aydır gereği
için ilgili birimlere göndermediğini, % 23,3’ü iç denetim görevi dışında en az bir defa görevlendirildiğini, %
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29,8’i en az bir yıldır tüm çalışmalarına rağmen denetim yapma imkânını bulamadığını belirtmiştir.
İç denetim sisteminin kurumsallaşması, uygulama alanı bulması, beklenen faydayı vermesi açısından ülkemizde uygulaması yeni olmasına rağmen iç denetim
birimlerinin kurulmuş olması, % 51.6’sının 2008 yılında en az bir alanda standartlara uygun denetim yapmış olması, % 53,3’ünün 2009 yılı iç denetim programının onaylanmış olması, % 63, 3’ünün en az bir defa
danışmanlık hizmeti vermesi başlangıç aşamasında
iyi göstergeler olsa dahi yeterli değildir. Sistem tüm
kurumlarda iyi bir seviyeye getirilmesi gerekir. Kamu
yararının sağlanması, etkin ve verimli uygulamaların
hayata geçmesi için sistemin yeni düzenlemeler ile eksikliklerinin giderilip çalıştırılması gerekir.
Halen kamu idarelerinde iç denetçilerin % 31,2’sine
gerekli fiziki ortam, araç, gereç sağlanmamış olması,
% 10,3’üne denetim yaparken en az bir defa bağımsız
ve tarafsızlığını tehlikeye sokacak derecede telkinde
bulunulması, % 46,7’sinin 2009 yılı iç denetim programının onaylanmamış olması, % 12,1’inin iç denetçi
olarak atandıktan sonra en az bir defa soruşturmacı olarak görevlendirilmesi, % 23,3’ünün iç denetim
görevi dışında en az bir defa görevlendirilmiş olması,
% 29,8’inin en az bir yıldır tüm gayretlerine rağmen
denetim yapma imkânını bulamaması, iç denetim sisteminde uygulamada ciddi zafiyetler olduğunu göstermektedir. Kamu iç denetim standartlarına aykırı uygulamalar yapıldığı görülmektedir.
Bu durum iç denetim sisteminin kamu idarelerinde
uluslararası standartlara uygun etkin, verimli çalışmadığını, sistemin oturmadığını göstermektedir.
2.11.6. Uygulamada İç Denetim Sisteminin En Önemli Sorunları
Anketin bu kısmında kamuda çalışan iç denetçilere
uygulamada iç denetimin önünde en önemli engeller
nelerdir diye açık uçlu soru sorulmuştur. İç denetçilerin karşılaştığı sorunları yazılması istenmiştir. Bu soruya ilişkin iç denetçilerin ortak cevapları aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
• İç denetim ve iç kontrol sistemi hakkında üst yöneticilerin gerekli bilgiye sahip olmaması ve farkındalığın yaratılmamış olmaması,
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• Merkezi uyumlaştırma Birimi olan İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun kurumsal kapasitesinin görev
ve sorumluluklarını yerine getirecek kapasite ve
yeterlilikte olmaması,
• İç Denetçilerin gerekli farkındalığı yaratamaması,
eski denetim alışkanlıklarını devam etmeleri, iç denetim sisteminin geleceğine inanmamaları,
• Kamu kurumlarında iç denetim ve teftiş birimlerinin olması ve görev ve sorumluluklarının çakışması,
• İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından birim
kurulması için verilen 5 iç denetçi şartının iç denetim birimlerinin kurulmasını engellemesi ve iç denetçilerin kurumsal kapasitesini zafiyete uğratması,
• İç denetim sistemi genellikle mali ve muhasebe sistemini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim
ve Kontrol Kanunu ile getirildiğinden iç denetimin
sadece mali işlemlere yönelik olduğunun algılanması,
• Üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu gerçekçi olmadığından 5018 sayılı Kanun ile getirilen
stratejik plan, performans programı, iç kontrol,
saydamlık, hesap verilebilirlik, etkinlik ve verimlilik
ilkelerine inanmamaları,
• Üst yöneticiye bağlı iç denetim birimlerinin bağımsızlığının zedelenmesi, iç denetim sistemini gerekli
görmeyen üst yöneticilerin iç denetim plan, program ve birim yönergelerini onaylamada çekince
göstermeleri ve üst yönetici ile görüşme olanağında sıkıntı olması
Ankete katılan iç denetçiler iç denetimin önünde en
önemli engeller nelerdir sorusuna bu şekilde ortak cevaplar verilmiştir.
Uluslararası standartlara uygun iç denetim sisteminde
olması gereken etkinlikte çalışması için bu sorunların
yasal düzenlemeler ile bir an önce giderilmesi ve iç
denetim gündemi oluşturularak üst yöneticiler, kurum
çalışanları, kamuoyu nezdinde gerekli farkındalığın
yaratılması gerekir. Aksi takdirde modern denetim sistemi olarak addedilen iç denetim sistemi kendinden
beklenen faydayı sağlamaz ve 1930’lardan bu güne
tüm yeniden yapılanma çalışmalarında mevcut de-
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netim-teftiş sistemi için öne sürülen tezimizin önceki
kısımlarda ayrıntısı ile açıklanan ortak eleştiriler getirilmek istenen iç denetim sistemi hakkında da yapılmaya başlanır, sistem zaafiyete uğrar. Bu değişim iyi
yönetilmezse istenen dönüşüm yaşanamaz. Sistem zaman kaybeder. Kamu kaynakları zarar görür, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilmek
istenen kamu kaynaklarının etkinlik ve verimliliği, saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri, stratejik planlama,
performans programı, iç kontrol sistemi iyi yönetim
ilkeleri gerçek anlamda hayata geçmez.
3-Sonuç ve Öneriler
Denetim ve yönetim sürecinin değişim ve gelişimi şimdiki gelişmiş devletlerde daha hızlı başlamış ve sonuç
olarak da bu ülkeler bu yönetim ve denetim sistemlerini kurdukları için bugünün gelişmiş ve küresel dünyanın önemli aktörleri olmuşlardır. Bu gelişmiş devletler
artık tekçi, tepeden, kapalı yönetim ilkelerini bırakmış;
yönetilenlerin de yönetime katıldığı, katılımcı, herkesin her zaman gerekli bilgilere ulaşabileceği saydam,
yönetenlerin yönetilenlere ve diğer paydaşlara sürekli hesap verdiği iyi yönetim ilkelerine geçiş yapmıştır.
Denetim sistemlerini de bu iyi yönetim ilkelerinin olduğu sürece adapte etmişlerdir. Süreç tamamlandıktan sonra belge üzerinde geçmişi sorgulayan, olay ve
kişi odaklı, kısmi zamanlı, düzenlilik denetimi yapan,
sorgulayıcı, korku salan tepeden denetimden, yönetim süreçlerini risk esaslı olarak değerlendiren, geliştiren, riskleri tespit eden, riskleri ortadan kaldırmak
için önerilerde bulunan, sürekli, geleceğe yönelik süreç denetimi yapan, asıl hedefi kuruma değer katmak
ve yönetim süreçlerinin etkinliği, verimliliği, hukuka
uygunluğu, üretilen bilgilerin güvenirliği hakkında sürecin taraflarına güvence veren bir denetim sistemine
geçmişleridir.
Bu yeniden yapılanma süreci yavaş da olsa ülkemizde
de yaşanmaktadır. Dünyadaki değişim ve 1980 sonrası ülkemizin ithal ikameci ve içe dönük bir kalkınma
stratejisinden ihracata dayalı dışa dönük bir stratejiye geçmesi, özellikle piyasa ekonomisini geliştirmeye
dönük politikalar, kamu yönetimi alanında da değişimi uyaran önemli bir faktör olmuştur. 1990’lı yıllarda
daha belirgin hale gelen kamuda yeniden yapılanma
ihtiyacı, bu dönemin koalisyon yapıları, kısır çekişmeleri ve ekonomik sıkıntıları altında ihmal edilmiş ve
ülkemiz kamu alanında diğer ülkelerin gerçekleştirdik-
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leri değişimin oldukça gerisine düşmüştür. Türkiye’de
idari ve denetim yapısı çeşitli değişikliklerle birlikte
Tanzimat’tan gelen özelliklerini muhafaza etmektedir.
Kamu yönetim ve denetim sisteminin yapısı uzun yılardır tartışılmaktadır. 2000’li yıllarda AB üyelik sürecinde
reform sürecine girmiş olmak ile birlikte 1923’ten gelen kamu yönetimi yapısı ve felsefesi zihniyet bazında önemli değişiklik yaşamamıştır. AB yolunda kanun
bazında idari ve denetim reform denilebilecek yapıda
önemli değişiklikler yapılmakla birlikte korumacı, kapalı, taassupçu zihniyet değişimi sağlayamamıştır. Günümüzde değişen ortam koşulları ve idari ihtiyaçları
ışığında, bürokratik yapılanma çoğunlukla kırtasiyecilik, yabancılaşma, verimsizlik, doyumsuzluk, kapalılık
gibi olumsuzlukların kaynağı olarak değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir.
Yönetim yapısına paralel olarak geleneksel teftiş yapısı
da uzun yıllardır tartışılmaktadır. 1930’lardan bugüne
yapılan, Fritz Neumark Raporu, James M. Barker Raporu, MEHTAP, KAYA, gibi özel komisyonlar tarafından
yazılan raporlar, DPT Beş Yıllık Kalkınma Planları Çerçevesinde Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladıkları
raporlar, 58. ve 59. Hükümet Programı ve Acil Eylem
Planları ve AB’ye tam üyelik sürecinde yapılan görüşmeler çerçevesinde Katılım Ortaklık Belgeleri, İlerleme
Raporları, Ulusal Programlar, Dünya Bankası ve İMF ile
ilgili görüşmelerde denetim sisteminde eleştirilen ortak tespitler ve sonuçta yapılan ortak önerilerde, denetim yapısında koordinasyonsuzluğun varlığı, ortak
standartların olmadığı, geçmişe yönelik ve hata arayıcı
denetim yapıldığı, yönetime yardımcı olmayan ancak
kişi ve işlemlere yönelik korku salan, işbirliğine dayanmayan, paylaşımcı olmayan, kısır yetki çekişmelerinin
ve anlamsız saygınlık arayışlarının olduğu enformel
moral değerlerin ön plana çıktığı ve yolsuzlukları önlemede caydırıcı etkisi olamayan sayıca fazla, koordinesiz, bir teftiş yapısının olduğu değerlendirilmekte ve
eleştirilmektedir.
Bu süreçte, 2003 ve 2004 yıllarında iki önemli yasal
süreç yaşanmıştır. Biri 2004 yılında, 5227 sayılı Kamu
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanun Tasarısı ile yönetim ve denetim sistemi yeniden yapılandırılmış ve yeni anlayış getirilmek
istenmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından tekrar
görüşülmesi için veto edilmiş ve ikinci kez Meclis tarafından yürürlük maddesine kadar aynen kabul edilmiş
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fakat yürürlük maddesinde bekletilmiştir. Yasallaşma
süreci tamamlanmamıştır. Bu tasarıda kamu idari yapısı yeniden dizayn edilmiş, kurumların teşkilatında
teftiş birimlerine yer verilmemiştir. Denetimin iç ve dış
denetim birimleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.
İç denetim tanımı, yukarıda bahsedilen çalışmalarda
önerilen uluslararası standartlardaki tanıma paralel
yapılmıştır. İkincisi, 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur.
Bu düzenleme ile kamu mali yönetim sistemimizin
anayasası hükmünde olan 1927 yılından beri uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve bu
Kanuna atıfta bulunan diğer düzenlemeler kaldırılmıştır. Kamunun yönetim ve denetim sistemi hesap verilebilirlik, saydamlık, vatandaş esaslı, etkinlik, verimlilik,
ekonomiklik ilkeleri esas alınarak kamu yönetim ve denetiminde yönetim sorumluluğu esas alan uluslararası
standartlar ve Avrupa Birliği müktesebatı dikkate alınarak değiştirilmiştir. Bu kanun 55 ve müteakip maddeleri ile yönetim sorumluluğu temelinde oluşturulan
yeni yönetim anlayışına sahip iç kontrol sistemini,
denetimde ise kanunun 63. ve müteakip maddeleri,
idarelerin yönetim süreçlerini, iç kontrol süreçlerini,
risk yönetim süreçlerini sistematik olarak uluslararası standartlara göre değerlendirecek/denetleyecek iç
denetim sistemini getirmiştir. İç Kontrol Sistemi yönetim sistemi reformu, iç denetim sistemi denetim reformudur.
Anlaşılması gereken nokta Kanun isminde her ne kadar mali kelimesi geçiyor ve çoğu maddeleri mali yönetim ve muhasebe sistemini düzenliyorsa da belki AB
müktesebatına uyum sürecinin verdiği bir aceleciliğin
etkisi ile de İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi mali olan
ve olmayan tüm sistemi kapsamaktadır. Kamu yönetimine hesap verilebilirlik, saydamlık, etkinlik verimlilik
ilkelerini, mali yönetime stratejik plan, çok yıllı bütçeleme, tahakkuk esaslı muhasebe, performans analitik
bütçe sistemi, yönetim sorumluluğu ilkeleri getirmiştir.
Uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenen
kamu iç denetim sistemi, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri, özel bütçeli idareler, yüksek öğretim
kurulu, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, mahalli
idareler ve soysal güvenlik kurumların tümünü kapsamaktadır.
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50 adet genel bütçeli kuruma 470; 96 adet yüksek
öğretim kurulu, üniversite, ileri teknoloji enstitüsüne
311; 20 adet özel bütçeli diğer idareye 105; 2 adet
sosyal güvenlik kurumuna 35; 81 adet il özel idaresine
229; 16 adet büyükşehir belediyesi, 65 adet il belediyesi ve 163 adet ilçe belediyesine 777; 16 adet büyükşehir belediyesi bağlı kuruluşuna 57 olmak üzere
toplam 509 kurumda 1984 iç denetçi kadrosu tahsis
edilmiştir. 2007 ve 2008 yılında 786 iç denetçi sertifika
alıp göreve başlamıştır. İç denetçi Adaylarını Belirleme,
Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğine göre İç Denetçi adayları gerekli eğitim sürecinden sonra girdikleri sınavda
88 kişi başarılı olmuş ve İç Denetçi sertifikası almaya
hak kazanmışlarıdır.
Denetim sisteminde reform yapılarak, kamu idarelerinin yönetim ve risk süreçlerini gelecek odaklı verimlilik, etkinlik, ekonomiklik ilkelerine ve hukuka göre değerlendiren, üretilen mali bilgi ve raporların doğruluk
ve güvenirliğini denetleyen uluslar arası standartlara
göre bağımsız ve objektif olarak paydaşlara güvence
veren ve kurumu geliştirerek değer katan, rehberlik
yapan bir denetim sistemini ülkemize kazandırmıştır.
Reform ile yönetim ve denetim arasında güçlü ilişki
kurulmuştur. 5018 sayılı kanunun getirdiği saydamlık,
hesap verilebilirlik, etkinlik, verimlilik, ekonomiklik ilkelerinin hayata geçmesi, stratejik plan, çok yıllı performans esaslı bütçeleme sisteminin etkin bir şekilde
işlemesi ve hayata geçmesi için iç denetim sisteminin
tüm unsurları ile etkin uygulanması gerekir.
Kamu idarelerinde iç denetim alanında yapılan ankette,
iç denetçiler iç denetimin % 96,8 oranında iç denetim
güvence sağlama, % 79 oranında danışmanlık faaliyeti
olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılan iç denetçilerin
%75,8’i iç denetçilerden mali yolsuzlukları ve yanlışlıkları ortaya çıkarması ve/veya engellemesi beklendiği,
% 96,8’i iç denetçiler, iç kontrol sisteminin etkin bir
şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirmeli, % 90,5’i
iç denetim kurumun karşılaşabileceği risklerin belirlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olacak bilgileri
sunmalı, % 95,8’i iç denetim yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmeli, % 94,8’i iç denetim kurumun
iş süreçlerinin geliştirilmesini sağlayacak yaklaşımları/
önerileri kapsamalı, % 93,6’sı iç denetim, gerçekleştirilen iş ve eylemlerin belirlenmiş strateji ve politikalara/mevzuata uygunluğunu denetlemeli, % 98,9’u iç
denetçi kurumun varlıklarının ve kaynaklarının etkin
bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmeli
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dediği tespit edilmiştir. Bu durum iç denetçilerin iç denetimi tüm unsurları ile üst seviyede algıladıklarını, iç
denetimin geleneksel denetim sisteminde olduğu gibi
sorgulayan, korku salan, cezalandıran denetim sistemi
olmadığı, en önemli fonksiyonu kuruma değer katan,
yönetim ve kontrol süreçlerini değerlendiren, süreçleri geliştiren sistem olduğunu göstermektedir.
Uygulamada üst yönetici ve çalışanların iç denetimi
nasıl algıladığına yönelik tespitlerde ise üst yönetici
ve çalışanların iç denetim fonksiyon ve faydalarının
farkındadır sorusuna iç denetçilerin % 29,1’ katıldığı,
% 49,5 gibi yüksek oranda katılmadığını söylemiştir. İç
denetçi atamalarında üst yöneticilerin, iç denetçilerin
görev, yetki ve sorumluluklarını bilerek mi atamalarını
yaptığına yönelik soru sorulmuş ve iç denetçilerden %
34’nün katıldığı, % 41,5’inin katılmadığı ve % 24,5’inin
ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, iç denetçilere üst yönetici, iç denetçileri kurumu, Maliye Bakanlığına veya İç Denetim Koordinasyon Kuruluna şikâyet
eden bir merci olarak görmektedir sorusu yönetilmiş
ve % 53,2’si katılmadığını, % 25,5’inin katıldığını, %
21,3’ünün kararsız olduğunu söylemiştir. Bu durum
üst yönetici ve çalışanların iç denetim sistemini gerekli düzeyde algılamadıklarını ve farkında olmadıklarını
göstermektedir.
Kamu idarelerindeki iç denetim birimleri arasında ortak standartları sağlama, rehberlik yapma, işbirliği sağlama, çalışmaları izleme, farkındalık yaratma açısında
en önemli birim olan merkezi uyumlaştırma birimi, İç
Denetim Koordinasyon Kurulu’nun yetkinliğini tespit
etme açısından sorular yöneltilmiş, merkezi uyumlaştırma birimi İ.D.K.K’nın yapısı iç denetimi sistemini
yürütecek yeterliliktedir, sorusuna % 89,3 gibi yüksek
oran ile buna katılmadıklarını, İ.D.K.K. iç denetim sisteminin oturması için gerekli çalışmaları yapmaktadır,
sorusuna iç denetçilerin % 59,5’i katılmadığını belirtmişlerdir. Bu tespitlere göre merkezi uyumlaştırma
biriminin kurumsal kapasitesi yeterli olmadığını göstermektedir.
Kamu idarelerindeki iç denetim birimleri ile diğer denetim birimleri arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla soru yöneltilmiş, ankete katılan iç denetçilerden
% 40,2’si kurumlarında iç denetim birimleri ile diğer
denetim birimleri arasında kısmen de olsa sorun çıktığını ve sisteme zarar verdiğini belirtirken, % 49,4’ü
ise kurumlarında böyle bir sorunun yaşanmadığını
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belirtmiştir. Ankete katılan iç denetçilerden % 40,2
oranda iç denetim birimleri ile diğer denetim birimleri arasında kısmen de olsa sorun çıktığını ve sisteme
zarar verdiğini belirtmesi azımsanacak bir rakam değildir. Sistemin etkinliği açısından dikkate alınması gerekir. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve birimler arası
işbirliği ve ahenk sağlanması açısından teftiş ve soruşturma yapan denetim birimlerinin görev ve yetkilerin
yeniden düzenlenmesi veya sistemin yeniden gözden
geçirilmesi gerekir.
Uygulamada, iç denetçilerin çalışmalarının geldiği
aşamanın tespiti açısından kamu idarelerinde çalışan
iç denetçilere sorular yöneltilmiştir. Ankete katılan iç
denetçilerin % 96,8’i iç denetim birimlerinin kendi kurumlarında üst yöneticiye bağlı olarak kurulduğunu, %
75,5’i iç denetim birim yönergelerinin onaylandığını,
% 68,8’i iç denetçiler için gerekli fiziki ortam ve araç,
gereç sağlandığını, % 51,6’sı 2008 yılında en az bir
alanda standartlara uygun iç denetim yaptığını, % 58’i
2008 yılında hazırladığım iç denetim planının onaylandığını, % 53,3’ü 2009 yılı iç denetim programının
onaylandığı, % 22,4’ü üç yıllık iç denetim plan ve 2009
yılı iç denetim programının hazırlandığı ancak onaylanmadığı, % 12,1’i iç denetçi olarak atandıktan sonra
en az bir defa soruşturmacı olarak görevlendirildiği, %
63,3’ü iç denetçi olarak görevlendirildikten sonra en
az bir defa danışmanlık hizmeti verdiğini, % 12,3’ü üst
yönetici, düzenlediğim iç denetim raporunu en az 1
aydır gereği için ilgili birimlere göndermediği, % 23,3’ü
iç denetim görevi dışında en az bir defa görevlendirildiği, % 29,8’i en az bir yıldır tüm çalışmalarıma rağmen
denetim yapma imkânını bulamadığını belirtmiştir. Bu
durum, uluslar arası standartlarda iç denetim sisteminin Türkiye’de kamu kesiminde uygulamasının ilk
yılları olmasına rağmen iyi bir aşamada olduğu ancak
ankete katılan iç denetçilerden % 23,3’ü iç denetim
görevi dışında en az bir defa görevlendirildiği, % 29,8’i
en az bir yıldır tüm çalışmalarıma rağmen denetim
yapma imkânını bulamadığını belirtmiştir. Bu tespit iç
denetim sisteminin uygulanmasında bazı sorunların
da olduğu göstermektedir. İç denetim sisteminden en
üst verimin alınması, etkinliğin sağlanması için standart dışı uygulamaların engellenmesi, her açıdan farkındalığın yaratılması ve zihniyet dönüşümünün tüm
aktörler düzeyinde sağlanması gerekir.
Türkiye’de kamu kesiminde, iç denetim sisteminin
uluslararası standartlarda mevzuat alt yapısı ağırlıklı
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olarak tamamlanmıştır. Tüm kurumlarda mali olan ve
olmayan tüm süreçlerini aynı unvanda, aynı rehber ve
standartlara göre aynı merkezi uyumlaştırma birimi
fonksiyonel işbirliğinde olması büyük bir şanstır. Bu
sistemin kamu yararı açısından etkin bir şekilde uygulanabilmesi için değişimin taraflara iyi anlatılması,
zihinsel farklılığın yaratılması sürecin iyi yönetilmesi
gerekir. Burada en önemli görev merkezi uyumlaştırma birimine düşmektedir.
Bu kurumun kurumsal kapasitesi acilen güçlendirilerek alan araştırmasında tespit edilen sorunların çözümü sağlanmalıdır.
İç denetimin tüm unsurları ile etkinliğinin sağlanması
için aşağıdaki önerilerin gerek mevzuat gerekse zihinsel değişim yaratılarak hayata geçilmesi gerekir:
• Tüm kurumların iç denetim birimlerini görev kapsamına alan merkezi uyumlaştırma biriminin kurumsal alt yapısı güçlendirilip, özerk üst kurul haline getirilerek iç denetim görevlerini yerine getirir
bir yapıya kavuşturulması ve merkezi uyumlaştırma biriminde iç denetim kariyer ve tecrübesi olan
uzmanların çalıştırılması,
• İç denetçilerin bağımsızlık ve objektifliğini güvence
altına almak ve görevlerini etkin bir şekilde yerine
getirebilmelerini sağlamak için işlevsel hiyerarşik
ilişki olarak İç Denetim Koordinasyon Kuruluna idari hiyerarşik olarak Üst Yöneticilere bağlanması,
• Kurumlar itibariyle kurum yapıları göz önünde tutularak kadro sayıları belirlenen ve aynı eğitim, sertifika, liyakat, kariyer, çalışma usullü ve standartlara tabi iç denetçilerin özel hizmet tazminatlarındaki
farklılığı kaldırıp, sistemi tartışılır yapacak düzenlemelerden uzak durulması,
• Sistemin etkin işlemesi için geçiş sürecinde alınan
ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen sertifikalardaki içerik faklılıklarının düzeltilerek, aynı sürece tabi olan uluslararası standartlara
uygun iç denetim sisteminin etkinliğini zedeleyici
uygulamalardan kaçınılması,
• Kurumlardaki iç denetçilerin etkin, bağımsız ve objektif olarak çalışabilmelerini sağlamak için bir yasal düzenleme ile mevzuattaki çelişkileri kaldırıp bir
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bütçeye sahip tüm kurumlarda iç denetim birimleri
başkanlıklarının kurulmasının sağlanması,
• Tüm iç denetçilerin çalışmalarını standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, etkin işleyip işlemediğini izlemek, iyi uygulama örneklerini hızlıca
yayılmasını sağlamak, uygulamayı sürekli izleyip
tıkanan noktaları düzeltmek için İDKK ile tüm iç denetim birimlerini birbirine bağlayan bir bilgi iletişim ağı olarak otomasyon sisteminin kurulması,
• İç Denetim Koordinasyon Kurulu tüm üst yöneticiler ile toplantılar yaparak iç denetim sisteminin
farkındalığını sağlaması,
• Uygulamadaki standart dışı uygulamaların engellenmesi gerekir. Kamu idarelerinde iç denetim faaliyetlerinin standartlara göre yapılıp yapılmadığının
izlenmesi,
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile iç denetim sisteminin gelmesi ve aynı Kanunun
81. maddesi ile bu Kanuna aykırı tüm düzenlemelerin kaldırıldığı hükmüne rağmen 5227 sayılı Kamu
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının yasallaşma sürecinin tamamlanmaması ile mevcut olan denetim
birimlerinin görev tanımlarının yeniden düzenlenmesi veya bu yeni denetim sistemine adapte edilmesi gerekir. Alan araştırmasında görüldüğü gibi
kısmen de olsa denetim birimleri arasında sorunlar
yaşanmaktadır. Yasal düzenlemeler ile bu birimler
arasındaki görev ve yetki belirsizlikleri giderilmeli
ve iş birliği, dayanışmanın sağlanması,
• İç denetim birimleri ile dış denetim birimi olan
Sayıştay arasında dayanışma, işbirliği, güven sağlanmalı; denetimlerdeki mükerrerliğin önlenmesi,
etkin denetimin yapılması açısından koordinasyon
sağlanması gerekmektedir.
		 İç denetimin etkinliği açısında acilen bu belirtilen
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Aksi halde
elli yıllık tespit ve değerlendirmeler sonucu yönetim ve denetimde gelinen bu aşama atalete uğrayacak ve etkinliğini, heyecanını kaybedecektir.
Bunun için harcanan kamu kaynağı heba olacak ve
verimsiz tartışmalı süreç devam edecektir.
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MAHALLİ
İDARELERDE
DÖNEM SONU
İŞLEMLERİ

Özet: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre öncelikle geçici mizan öncesinde yapılması gereken dönem sonu işlemler yapılır ve geçici
mizan çıkarılır. Geçici mizanın çıkarılmasının ardından
dönem sonu işlemleri yapılarak kesin mizan düzenlenir. Bu işlemlerden sonra faaliyet hesapları ana hesap
grubunda yer alan tüm hesaplar kapanmıştır.
Kesin mizanın düzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç ve alacak bakiyesi veren
hesapların kapatılmasını sağlamak için kesin mizanda
borç bakiyesi veren hesaplara alacak kaydı yapılarak,
alacak bakiyesi veren hesaplara ise borç kaydı yapılarak muhasebe dönemi kapatılır.
Bu makalede mahalli idarelerde yıl sonu işlemlerinin
nasıl yapıldığı anlatılarak bu süreci denetleyecek iç
denetçilere rehber olması istenilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özel idare, belediye, yıl sonu işlemleri, dönem sonu işlemleri, geçici mizan, kesin mizan.
I-GİRİŞ
10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’ne göre dönem sonu işlemleri açıklanmaya çalışılacaktır.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne
göre dönem sonunda, geçici mizan öncesinde yapılması gereken dönem sonu işlemleri yapılarak geçici
mizan çıkarılır. Geçici mizanın çıkarılmasının ardından
dönem sonu işlemleri yapılmak suretiyle kesin mizan
düzenlenir.
II-GEÇİCİ MİZANDAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Mehmet İPEK
İç Denetim Birimi Başkanı
KOSGEB
2010/5

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde,
geçici mizandan önce yapılacak işlemler değişik maddelerde ayrı ayrı belirtilmektedir.
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Geçici mizandan önce yapılacak muhasebe işlemleri;
1-Faiz Tahakkukları
a) Dönen ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki
kurum alacakları hesaplarında kayıtlı alacaklara ilişkin
olarak, yıl sonlarında geçici mizandan önce hesaplanan işlemiş faiz gelirleri tahsil edilme zamanına göre
181/281-Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.
-232-Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabında kayıtlı 950.000.-TL için yıl sonunda 30.000.-TL’si
takip eden yılda, 35.000.-TL’si de sonraki yıllarda tahsil edilmek üzere toplam 65.000.-TL faiz geliri alacağı
tahakkuk ettirilmiştir.
181
281
600

Gelir Tahakkukları Hesabı
Gelir Tahakkukları Hesabı
Gelirler Hesabı

30.000
35.000
65.000

b) Uzun veya kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap
grubu içinde yer alan, iç ve dış malî borçlara ilişkin
olarak yıl sonlarında geçici mizandan önce tahakkuk
ettirilen işlemiş faiz tutarı ile kuponlu tahvillerin takip
eden yılda kupon ödemesi yapılacak işlemiş faiz tutarı 381-Gider Tahakkukları Hesabına kaydedilir.
-410-Dış Mali borçlar Hesabında kayıtlı 450.000.-TL
için yıllık %10 üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir.

160
161
903
904
905

İş Avans ve Kredileri Hesabı
Personel Avansları Hesabı
Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Ödenekler Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı

Borç
25.000
20.000
3.000.000
365.000
2.000.000

45.000

Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve
Krediler Hesabı
160
İş Avans ve Kredileri Hesabı
161
Personel Avansları Hesabı
165

Yılı bütçesindeki ödeneğine dayanılarak verilen iş
avans ve kredileri ile personel avanslarından gerekli mahsup işlemleri yıl sonuna kadar yapılamayanların mahsup döneminde işlemleri yapılmak üzere
165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler
Hesabına alınması gerekmektedir.
a) İl Özel İdarelerinde Mahsup Dönemine Aktarılacak
Avanslar
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25.000
20.000

Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak
Ödenekler Hesabı
903
Kullanılacak Ödenekler Hesabı
904 Ödenekler Hesabı
Mahsup Dönemine Aktarılan
907
Ödenekler Hesabı

906

45.000
45.000
45.000
45.000

Borç

Alacak

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

25.000

25.000

161 Personel Avansları Hesabı

20.000

20.000

904 Ödenekler Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı

2-Mahsup Dönemine Aktarılacak Avanslar

45.000

Mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerin ödenekleri mahsup döneminde kullanılmak üzere tenkis
edilir.

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı
45.000

2.365.000
3.000.000

Avans hesapları yukarıdaki şekilde olan bir muhasebe
biriminin geçici mizandan önce yapması gereken kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır.

165 Mah.Dön.Akt.Avans ve Krediler Hesabı
630 Giderler Hesabı
381
Gider Tahakkukları Hesabı

Alacak

906 Mah.Dön.Akt.Kul.Ödenekler Hesabı

45.000
3.000.000 2.410.000
410.000 3.000.000
2.000.000
45.000

907 Mah.Dön.Akt. Ödenekler Hesabı

45.000

a) Belediyelerde Mahsup Dönemine Aktarılacak
Avanslar
160
161
900
901
905

İş Avans ve Kredileri Hesabı
Personel Avansları Hesabı
Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Bütçe Ödenekleri Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı

Borç
25.000
20.000
3.000.000
365.000
2.000.000

Alacak

2.365.000
3.000.000
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Avans hesapları yukarıdaki şekilde olan bir muhasebe
biriminin geçici mizandan önce yapması gereken kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır:

165

Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve
Krediler Hesabı

45.000

160

İş Avans ve Kredileri Hesabı

25.000

161

Personel Avansları Hesabı

20.000

Mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerin ödenekleri mahsup döneminde kullanılmak üzere tenkis
edilir.

906

Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak
Ödenekler Hesabı

45.000

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı

900

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

45.000
45.000

Mahsup Dönemine Aktarılan
Ödenekler Hesabı

907

45.000

Borç

Alacak

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

25.000

25.000

161 Personel Avansları Hesabı

20.000

20.000

165

Mah.Dön.Akt.Avans ve Krediler
Hesabı

900 Kullanılacak Ödenekler Hesabı

45.000

a) İl Özel İdarelerinde tenkis kayıtları
1-İl özel idarelerinin merkez dışı muhasebe birimlerince yapılan tenkis kayıtları;
903

Kullanılacak Ödenekler Hesabı

904

Ödenekler Hesabı

905

Ödenekli Giderler Hesabı

3.000.000

590.000
590.000

903

Kullanılacak Ödenekler Hesabı

3.000.000

3.000.000

904

Ödenekler Hesabı

1.000.000

3.000.000

905

Ödenekli Giderler Hesabı

2.000.000

2-İl özel idarelerinin merkez muhasebe birimlerince
yapılan tenkis kayıtları;
Borç
900

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı

901

Alacak

10.500.000

6.000.000

Bütçe Ödenekleri Hesabı

1.000.000

10.000.000

902

Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

5.000.000

500.000

2.000.000

1.900.000

400.000

2.000.000

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

410.000

3.000.000

905 Ödenekli Giderler Hesabı

2.000.000

903

Kullanılacak Ödenekler Hesabı

45.000

904

Ödenekler Hesabı

905

Ödenekli Giderler Hesabı

904

Ödenekler Hesabı

45.000

410.000
2.000.000

Bu şekilde 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabının
bakiyesi sıfırlanacaktır. 904-Ödenekler Hesabı ile
905-Ödenekli Giderler Hesabının bakiyeleri ise dönem sonu işlemlerinde sıfırlanacaktır.

2.410.000

907 Mah.Dön.Akt. Ödenekler Hesabı

2.410.000

904 Ödenekler Hesabı
903
Kullanılacak Ödenekler Hesabı

3.000.000

906 Mah.Dön.Akt.Kul.Ödenekler Hesabı

3.000.000

1.500.000

3-Tenkis Kayıtları
Kamu idarelerinin merkez ve merkez dışı birimlerinde malî yılın son ayına ait bütün ödeme ve mahsup
işlemleri yapıldıktan sonra yılı içinde alınan ödeneklerden kullanılmayıp muhasebe birimlerince doğrudan tenkis edilen tutarlar için geçici mizandan önce
yapılacak kayıtlar:1

903

Kullanılacak Ödenekler Hesabı

100.000
100.000

Merkez ve merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere
gönderilen ödeneklerden tenkis edilenlerin kayıtları;
Merkez dışı birim tenkis kaydı + Merkez biriminin tenkis kaydı

1

Kesin hesap bilgileri geçici mizandan alındığından tenkis kayıtlarının
geçici mizandan önce yapılması gerekmektedir.
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= 590.000+100.000 = 690.000.-TL
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900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
902

900
901

690.000

Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı
Bütçe Ödenekleri Hesabı

690.000

Borç

Alacak

11.190.000

6.000.000

3.000.000

1.000.000 10.000.000

1.000.000

3.000.000

905 Ödenekli Giderler Hesabı

2.000.000

Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

5.000.000

1.190.000

Kullanılacak Ödenekler Hesabı

2.000.000

2.000.000

904

Ödenekler Hesabı

500.000

2.000.000

905

Ödenekli Giderler Hesabı

1.500.000

Yıl içinde kullanılmayan ödeneklerin iptal kaydı;
Bütçe Ödenekleri Hesabı
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı

5.190.000
5.190.000

Bu şekilde 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı ile
900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabının bakiyesi sıfırlanacaktır. 901-Bütçe Ödenekleri Hesabı,
902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı, 904-Ödenekler Hesabı ve 905-Ödenekli Giderler Hesabının bakiyeleri ise dönem sonu işlemlerinde sıfırlanacaktır.
Borç

Alacak

11.190.000

11.190.000

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

6.190.000

10.000.000

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

5.000.000

1.190.000

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı

2.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
900
Hesabı

904 Ödenekler Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı

1.500.000

b) Belediyelerde tenkis kayıtları
900

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı

3.000.000

2.410.000

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

410.000

3.000.000

905 Ödenekli Giderler Hesabı

2.000.000

III-KESİN MİZANDAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER
Dönem sonu işlemleri mali yılın sonunda geçici mizanın çıkarılmasının ardından yapılan aşağıdaki işlemlerden oluşur:
a) Bütçe ve ödenek hesapları dışındaki dönem sonu
işlemleri;
1) Dönen varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer
alan gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil
edilemeyen tutarlar, mali yıl sonunda gelirlerden alacaklar hesabına alacak, gelirlerden takipli alacaklar
hesabına borç kaydedilerek takibe alınır.
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
120

82

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı

590.000

,00

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

,00

2) Duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer
alan, gelirlerden alacaklar hesabı, gelirlerden tecilli
ve tehirli alacaklar hesabı, kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı ve gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan dönen varlıklar ana hesap
grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gereken tutarlar, bu hesaplara alacak, dönen varlıklar ana hesap
grubundaki ilgili hesaplara borç kaydedilerek aktarma işlemleri tamamlanır.
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
900

Alacak

3.000.000

903

900

Borç
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
900
Hesabı
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

902

901

Bu şekilde 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabının bakiyesi sıfırlanacaktır. 901-Bütçe Ödenekleri
Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabının bakiyeleri
ise dönem sonu işlemlerinde sıfırlanacaktır.

220

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

,00
,00

590.000
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Daha sonra ise sırasıyla,
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar
222
Hesabı

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar
232
Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
280
Gelecek Yıllara Giderler Hesabı

,00
,00

Bütçe Emanetleri Hesabı
(N-4 Yılına Ait Borçlar)
Bütçe Emanetleri Hesabı
320
(N-5 Yılına Ait Borçlar)

320

,00

Bütçe Emanetleri Hesabı
(N-3 Yılına Ait Borçlar)
Bütçe Emanetleri Hesabı
320
(N-4 Yılına Ait Borçlar)

320

50.000

,00

Bütçe Emanetleri Hesabı

320

01

Cari Yıla (N) Ait Borçlar

20.000

320

02

N-1 Yılına Ait Borçlar

30.000

320

03

N-2 Yılına Ait Borçlar

40.000

320

04

N-3 Yılına Ait Borçlar

50.000

320

05

N-4 Yılına Ait Borçlar

60.000

320

06

N-5 Yılına Ait Borçlar

70.000

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na
göre ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş
yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete
dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar
zaman aşımına uğrayarak kamu idaresi lehine düşer
yani bütçelerine gelir kaydedilmek suretiyle 320-06
detayı boşaltılır.

320

70.000

805 Gelir Yansıtma Hesabı
Bütçe Gelirleri Hesabı
800

70.000

2010/5

50.000

,00

3) Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı olan tutarlar,
zaman aşımı süresine göre bütçe emanetleri hesabının ilgili yardımcı hesabına aktarılması gerektiğinden
bu hesaba borç ve alacak kaydedilir.

Bütçe Emanetleri Hesabı
(N-5 Yılına Ait Borçlar)
Gelirler Hesabı
600

60.000

,00

Bütçe Emanetleri Hesabı
(N-2 Yılına Ait Borçlar)
Bütçe Emanetleri Hesabı
320
(N-3 Yılına Ait Borçlar)

320

320

60.000

40.000
40.000

30.000
Bütçe Emanetleri Hesabı
320
(N-1 Yılına Ait Borçlar)
Bütçe Emanetleri Hesabı
320
(N-2 Yılına Ait Borçlar)

Bütçe Emanetleri Hesabı
(Cari Yıla N Ait Borçlar)
Bütçe Emanetleri Hesabı
320
(N-1 Yılına Ait Borçlar)

320

30.000

20.000
20.000

4) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu
içerisinde yer alan, tahviller hesabı, uzun vadeli diğer
iç mali borçlar hesabı, dış mali borçlar hesabı, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesabında
kayıtlı tutarlardan vadelerinin bir yılın altına inmesi
nedeniyle, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap
grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gerekenler bu
hesaplara borç, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara alacak kaydedilerek
aktarma işlemleri tamamlanır.

70.000
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
70.000

303

Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı

,00
,00
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404 Tahviller Hesabı
304

,00

Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı

,00

511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.
Nakit Hareketleri Sonuç H.
519
(N–1 Yılından Devredenler)

10.000
10.000

Borç
511
410 Dış Mali Borçlar Hesabı
Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar
310
Hesabı

,00

430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
330
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

,00

Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
438
Borçlar Hesabı

,00

,00

Vadesi Geçmiş Ert. veya Taks. Vergi ve
Yüküm.Hesabı

368

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı
380

481 Gider Tahakkukları Hesabı
381
Gider Tahakkukları Hesabı

409-440-449-472-479-499

,00
,00

,00
,00

,00

309-340-349-372-379-399

,00

5) Öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan
“Değer Hareketleri” hesap grubundaki hesaplar değer hareketleri sonuç hesabının ilgili yardımcı hesaplarına kaydedilerek kapatılır. Bu işlemler sonucunda,
muhasebe birimleri arası işlemler hesabı kesin mizanda bakiye vermez.
511

84

Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

6) Değer hareketleri sonuç hesabında kayıtlı tutarların, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için
bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır.
Değer Hareketleri Sonuç Hesabı

Borç

519 11

,00

Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

30.000

Hesapların bakiyeleri ve muhasebe biriminin türüne
(merkez-taşra) göre yukarıda bulunan yevmiyelerin
tam tersi de yapılabilir.

519
,00

Alacak

Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı 30.000

Borç

Alacak

20.000

30.000

Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler
Cari Yıl (N) Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Yıl
10.000
519 11 01
Sonu Bakiyesi
519 11 02 N–1 Yılından Devredenler
20.000
519 11 03 N–2 Yılından Devredenler

30.000

519 11 04 N–3 Yılından Devredenler

40.000

519 11 05 N–4 Yılından Devredenler

50.000

519 11 06 N–5 Yılından Devredenler

60.000

519

11

519

11

519

11

519

11

519

11

519

11

Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
(N–5 Yılından Devredenler)
Değer Hareketleri Sonuç H.
05
(N–4 Yılından Devredenler)
06

Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
(N–4 Yılından Devredenler)
Değer Hareketleri Sonuç H.
04
(N–3 Yılından Devredenler)
05

Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
(N–3 Yılından Devredenler)
Değer Hareketleri Sonuç H.
03
(N–2 Yılından Devredenler)
04

Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
(N–2 Yılından Devredenler)
Değer Hareketleri Sonuç H.
519 11 02
(N–1 Yılından Devredenler)
519 11 03

50.000
50.000

40.000
40.000

30.000
30.000

20.000
20.000
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519 11 02

519 11 01

Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
(N–1 Yılından Devredenler)

630 Giderler Hesabı
10.000

Değer Hareketleri Sonuç H.
(Cari Yıl (N) Nakit Hareketleri Yıl
Sonu Bakiyesi)

10.000

303

Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı

,00

403

Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı

,00

304

Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı

,00

404

Tahviller Hesabı
Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar
Hesabı
Dış Mali Borçlar Hesabı

,00

310

Değer hareketleri sonuç hesabının borç bakiyesinin
net değere aktarılmasına karar verilmesi durumunda, tutarı bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına
borç kaydedilir.

410

500 07

519 11 06

105
60.000

132
232

Değer Hareketleri Sonuç H.
(N–5 Yılından Devredenler)

60.000

Değer hareketleri sonuç hesabının alacak bakiyesinin
net değere aktarılmasına karar verilmesi durumunda,
tutarı bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.2

519 11 06

500

07

Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
(N–5 Yılından Devredenler)

60.000

Kur Artışı Farkları;

Sadece İl Özel İdarelerinde kullanılmaktadır.

2010/5

,00

Döviz Hesabı
Kurumca Verilen Borçlar Alacaklar
Hesabı
Kurumca Verilen Borçlar Alacaklar
Hesabı

,00
,00
,00

303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı

,00

403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı

,00

304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı

,00

404 Tahviller Hesabı

,00

310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı

,00

410 Dış Mali Borçlar Hesabı

,00

600

7) Dönem sonunda ilgili varlık ve yabancı kaynak hesaplarında kayıtlı olup yabancı para cinsinden izlenen
tutarlar değerlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek değerleri ile mali raporlarda gösterilir.

2

,00

Gelirler Hesabı

,00

60.000

Net Değer Hesabı
(Değer Hareketleri Sonuç
Hesabından Aktarılanlar)

105 Döviz Hesabı
132 Kurumca Verilen Borçlar Alacaklar H.
232 Kurumca Verilen Borçlar Alacaklar H.
600
Gelirler Hesabı

,00

Kur Azalış Farkı;
630 Giderler Hesabı

Net Değer Hesabı
(Değer Hareketleri Sonuç Hesabından
Aktarılanlar2)

,00

8) Yeniden değerlemeye tabi tutulması gerekli olan
taahhütler değerlemeye tabi tutulur.
9) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap
gruplarında yer alan hesaplarda kayıtlı değerlerden
yeniden değerleme işlemine tabi tutulması gerekenler, yeniden değerlemeye tabi tutulur.
Değer Artışı
Maddi Duran Varlık Hesapları
(251–252–253–254–255–256)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesapları
26
(260–263–264)
257
Birikmiş Amortismanlar Hesabı
25

,00
,00
,00
,00

,00
,00
,00

268

Birikmiş Amortismanlar Hesabı

,00

522

Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

,00

Değer Azalışı
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522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

,00

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

,00

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
Duran Varlık Hesapları
25
(251–252–253–254–255–256)
Maddi Olmayan Duran Varlık
26
Hesapları (260–263–264)

,00

2) Bütçe giderleri hesabının borç bakiyesi bütçe giderleri hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları
hesabına borç kaydedilir.
,00
,00

10) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap
gruplarında yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana
tabi tutulması gereken varlıklara ilişkin amortisman
işlemleri yapılır.
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi
294
Duran Varlıklar Hesabı

Borç
250.000

200.000

630 Giderler Hesabı
299
Birikmiş Amortismanlar Hesabı

50.000

630 Giderler Hesabı
Birikmiş Amortismanlar Hesabı
257

120.000

630 Giderler Hesabı
Birikmiş Amortismanlar Hesabı
268

120.000

3) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının borç
bakiyesi bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına
alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir.
895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler
810
Hesabı

200.000
200.000

50.000

120.000

835 Gider Yansıtma Hesabı
1.059.950
Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
895
1.059.950

120.000

5) Gelir yansıtma hesabının borç bakiyesi gelir yansıtma hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. Gelir yansıtma hesabının alacak
bakiyesi verdiği durumlarda gelir yansıtma hesabına
borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir.

Alacak

800

Bütçe Gelirleri Hesabı

1.000

803.700

805

Gelir Yansıtma Hesabı

603.700

1.000

810

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

200.000

830

Bütçe Giderleri Hesabı

835

Gider Yansıtma Hesabı

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
Gelir Yansıtma Hesabı
805

602.700
602.700

1.059.950
1.059.950

1) Bütçe gelirleri hesabının alacak bakiyesi bütçe gelirleri hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir.

86

1.059.950

4) Gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi gider
yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları
hesabına alacak kaydedilir.

b) Bütçe hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri;

800 Bütçe Gelirleri Hesabı
Bütçe Uygulama Sonuçları H.
895

1.059.950

Alacak

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

Borç

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
Bütçe Giderleri Hesabı
830

802.700
802.700

Borç

Alacak

800 Bütçe Gelirleri Hesabı

803.700

803.700

805 Gelir Yansıtma Hesabı

603.700

603.700

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler
810
Hesabı

200.000

200.000

830 Bütçe Giderleri Hesabı

1.059.950 1.059.950

835 Gider Yansıtma Hesabı

1.059.950 1.059.950

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

1.862.650 1.862.650
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c) Ödenek hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri;
1) İl özel idarelerinde ödenekli giderler hesabının
borç bakiyesi ödenekler hesabına borç, ödenekli giderler hesabına alacak kaydedilir.
1.1 İl özel idarelerinin merkez dışı muhasebe birimlerinin kaydı,
Borç

Alacak

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı

3.000.000

3.000.000

904 Ödenekler Hesabı

1.000.000

3.000.000

905 Ödenekli Giderler Hesabı

2.000.000

904 Ödenekler Hesabı
905
Ödenekli Giderler Hesabı

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı
904 Ödenekler Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı

2.000.000

Borç
3.000.000
3.000.000
2.000.000

900
901
902
903
904
905

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı
Bütçe Ödenekleri Hesabı
Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Ödenekler Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı

904 Ödenekler Hesabı
905
Ödenekli Giderler Hesabı

Borç
900
901
902
903
904
905

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı
Bütçe Ödenekleri Hesabı
Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Ödenekler Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı

Alacak
3.000.000
3.000.000
2.000.000

Alacak

1.500.000

Alacak

11.190.000 11.190.000
6.190.000 10.000.000
5.000.000 1.190.000
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
1.500.000 1.500.000

2) İl özel idarelerinde bütçe ödenekleri hesabının
yardımcı hesapları itibariyle; alacak bakiyesi aynı
yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı
2010/5

900
901
902
903
904
905

Alacak

11.190.000 11.190.000
6.190.000 10.000.000
5.000.000 1.190.000
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
1.500.000 1.500.000

10.000.000

6.190.000
3.810.000

2.000.000

11.190.000 11.190.000
6.190.000 10.000.000
5.000.000 1.190.000
2.000.000 2.000.000
500.000 2.000.000
1.500.000

1.500.000

Borç
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı
Bütçe Ödenekleri Hesabı
Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Ödenekler Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
901
Bütçe Ödenekleri Hesabı
902
Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

1.2 İl özel idarelerinin merkez muhasebe birimlerinin
kaydı,
Borç

hesaplara, bütçe ödenek hareketleri hesabının borç
bakiyesi bütçe ödenek hareketleri hesabına alacak
kaydedilir.

900
901
902
903
904
905

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı
Bütçe Ödenekleri Hesabı
Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Ödenekler Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı

Borç
11.190.000
16.190.000
5.000.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000

Alacak
11.190.000
16.190.000
5.000.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000

3) Belediye, bağlı idare ve birliklerde, bütçe ödenekleri hesabının yardımcı hesapları itibariyle; alacak
bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi
aynı yardımcı hesaplara, ödenekli giderler hesabının
borç bakiyesi ödenekli giderler hesabına alacak kaydedilir.
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
901
Bütçe Ödenekleri Hesabı
905
Ödenekli Giderler Hesabı

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı

Borç
Alacak
3.000.000 3.000.000
1.000.000 3.000.000
2.000.000

3.000.000

1.000.000
2.000.000

Borç
Alacak
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
2.000.000 2.000.000

Bu işlemden sonra bütçe hesapları ana hesap grubu
ile ödenek hesapları hesap grubunda yer alan tüm
hesaplar kapanır.
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d) Faaliyet hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri;
Borç
600 Gelirler Hesabı
630 Giderler Hesabı

Alacak
120.000

210.000

1) Gelirler hesabının alacak bakiyesi, dönem sonunda
faaliyet sonuçları hesabına alacak, gelirler hesabına
borç kaydedilir.
600 Gelirler Hesabı
Faaliyet Sonuçları Hesabı
690

120.000
120.000

2) Giderler hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda
faaliyet sonuçları hesabına borç, giderler hesabına
alacak kaydedilir.
690 Faaliyet Sonuçları Hesabı
630
Giderler Hesabı

210.000

210.000

Borç

Alacak

600

Gelirler Hesabı

120.000

120.000

630

Giderler Hesabı

210.000

210.000

690

Faaliyet Sonuçları Hesabı

210.000

120.000

3) Faaliyet sonuçları hesabının alacak veya borç bakiyesi, öz kaynaklar hesap grubu içerisinde yer alan
dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya dönem
olumsuz faaliyet sonuçları hesabıyla kapatılır.
Faaliyet sonuçları hesabının borç bakiyesi vermesi
durumunda;
Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu
Hesabı
Faaliyet Sonuçları Hesabı
690

591

e) Faaliyet Sonuçları hesaplarına ilişkin dönem sonu
işlemleri;
1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında
kayıtlı tutarların, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır.
570
570
570
570
570
570

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları
100.000
N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları
200.000
N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları
300.000
N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları
400.000
N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları
500.000

Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlardan beşinci yılın sonunda net değer hesabına aktarılanlar bu hesaba borç, 500-Net Değer
Hesabına alacak kaydedilir.
570 05 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları
Hesabı
(N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları)
500 09
Net Değer Hesabı
(Geçmiş Dönem Faaliyet
Sonuçlarından Aktarılanlar)

500.000
500.000

Daha sonra sırasıyla,
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları
570 04 Hesabı
(N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları)
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet
Sonuçları Hesabı
570 05
(N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları)

570

90.000

01
02
03
04
05

03

90.000
570

04

570

02

570

03

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
(N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları)

400.000

400.000

300.000

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet
Sonuçları Hesabı
(N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları)

300.000

Faaliyet sonuçları hesabı alacak bakiyesi vermiş olsaydı;

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı
Dönem Olumlu Faaliyet
590
Sonucu Hesabı

88

90.000
90.000

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
(N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları)
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet
Sonuçları Hesabı
(N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları)

200.000

200.000
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570

570

01

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
(N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları)

100.000

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet
Sonuçları Hesabı
(N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları)

02

100.000

2) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında
kayıtlı tutarların, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır.
580

Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

580

01

N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları

400.000

580

02

N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları

500.000

580

03

N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları

600.000

580

04

N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları

700.000

580

05

N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları

800.000

Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında
kayıtlı tutarlardan beşinci yılın sonunda net değer hesabına aktarılanlar bu hesaba alacak, 500-Net Değer
Hesabına borç kaydedilir.

500

580

Net Değer Hesabı
09 (Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından
Aktarılanlar)
Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet
Sonuçları Hesabı
05
(N-5 Yılına Ait Olumuz Faaliyet
Sonuçları)

800.000

800.000

Daha sonra sırasıyla,
Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
580 05 Hesabı
(N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları)
Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet
Sonuçları Hesabı
580 04
(N-4 Yılına Ait Olumuz Faaliyet
Sonuçları)

Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
580 04 Hesabı
(N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları)
Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet
Sonuçları Hesabı
580 03
(N-3 Yılına Ait Olumuz Faaliyet
Sonuçları)
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700.000

700.000

Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
580 03 Hesabı
(N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları)
Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet
Sonuçları Hesabı
580 02
(N-2 Yılına Ait Olumuz Faaliyet
Sonuçları)

Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
580 02 Hesabı
(N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları)
Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet
Sonuçları Hesabı
580 01
(N-1 Yılına Ait Olumuz Faaliyet
Sonuçları)

500.000

500.000

400.000

400.000

Bu işlemlerden sonra faaliyet hesapları ana hesap
grubunda yer alan tüm hesaplar kapanır.
IV-SONUÇ
Her faaliyet döneminin sonunda, muhasebe yetkilileri dönem sonu işlemlerini yaparak yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas alınacak kesin mizanı çıkarırlar. Hazırlanan kesin mizanda borç ve alacak kalanı
veren hesaplar yeni faaliyet döneminin açılış kaydına
esas teşkil eder.
Kesin mizanın düzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç ve alacak bakiyesi
veren hesapların kapatılmasını sağlamak için kesin
mizanda borç bakiyesi veren hesaplar alacak kaydı
yapılarak, alacak bakiyesi veren hesaplar ise borç kaydı yapılarak muhasebe dönemi kapatılır.
Mahalli idarelerde yıl sonu işlemleri anlatılmak sureti
ile bu süreci denetleyecek iç denetçilere rehber olunmak istenilmiştir.

600.000

600.000
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ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM
BİRİMİ

1- Birim olarak kendinizi tanıtır mısınız? İç Denetim
Biriminin Üniversitenizde oluşumu hakkında bilgi
verir misiniz?
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla ihdas edilen
iç denetçi kadrolarından Anadolu Üniversitesine tahsis edilen 5 iç denetçi kadrosuna, 2007 yılı sonunda;
Sedi KAVAK (Muhasebe Denetmeni), Abdullah EFE
(Muhasebe Denetmeni), Sülbiye YUSUFOĞLU (Muhasebe Denetmeni), Selma ŞAHİN (Vergi Denetmeni)
ve İsa KARAOT (Devlet Muhasebe Uzmanı) atanmıştır.
10 Aralık 2007 göreve başlama tarihinden itibaren,
kurum üst yöneticileri ile daire başkanlıkları ziyaret
edilerek hem iç denetçi olarak bizleri tanımaları hem
de kısa bilgilendirmelerle iç denetim faaliyetinin ve iç
denetçi mesleğinin tanıtımı sağlanmıştır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun organize ettiği
Kamu İç Denetçi Sertifika eğitimine katıldıktan sonra, süratle İç Denetim Birim Yönergesi hazırlanmış
ve üst yöneticinin onayına sunulmuştur. Yönergenin
23.03.2009 tarihinde üst yönetici tarafından onaylandığı tarihe kadar, belirlenen bir program doğrultusunda Rektörlüğe bağlı idari birimlerin üst yöneticilerinden yürüttükleri faaliyetler, bu faaliyetlere
ilişkin dokümanlar vb. hususlarda bilgiler alınmış ve
iç denetçi ve iç denetim faaliyetine ilişkin bilgiler verilmiş ve hazırlanan doküman kendilerine iletilmiştir. Bu
çalışmalar çerçevesinde elde edilen bilgi ve belgeler
doğrultusunda iç denetime esas denetim evreni ve
denetim alanları oluşturulmuştur.
Yönergenin onaylanması ile birlikte kadro sayısı dikkate alınarak iç denetim faaliyetlerinin bir Başkanlık
organizasyonu altında yürütülmesinin daha doğru ve
uygun olacağı düşüncesi üst yöneticiyle paylaşıldı. Bu
paylaşım sonrasında, 25.03.2009 tarihli onayla doğrudan üst yöneticiye bağlı “İç Denetim Birim Başkanlığı”
kurulmuş ve Başkan olarak İç Denetçi Sedi KAVAK görevlendirilmiştir.
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Başkanlığın kurulması ile birlikte Rektörlük Binası birinci katında biri başkan, ikisi iç denetçiler için tahsis
edilen odalara taşındıktan sonra, idari personel ve
hizmetli görevlendirilmesi sağlanmış ve iç denetim
faaliyeti için gerekli olan donanım temin edilerek çalışmalara başlanmıştır.

motivasyonu ve verimliliği olumlu yönde etkilemekte
ve idarenin çalışmalarına değer katma ve geliştirme
yönündeki faaliyetlerimize olumlu yansımaktadır.

2- İç denetim faaliyetleriniz nasıl algılanıyor? Üniversite içi ilişkiler hakkında bilgi verir misiniz?

2008 yılında iç denetçilerin sertifika eğitimlerini tamamlamalarından sonra İç Denetim Birim Yönergesi hazırlanarak üst yöneticiye sunulduktan sonra, iç
denetime ilişkin diğer düzenlemeler hazırlanmış ve
mesleki geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarına iştirak edilmiştir.

İç denetim faaliyeti geleneksel denetim anlayışı çizgisinde algılanmakta ve kısmen de olsa uzak durulması
gereken bir yapı olduğu önyargısı bulunmaktaydı. Ancak, zaman içerisinde, tarafımızca yürütülen denetim
faaliyetlerine ilişkin olarak birimlerin üst yönetimleri
ile yapılan bilgilendirme toplantıları neticesinde, iç
denetim faaliyetinin kurum çalışmalarına değer kattığı ve gelişmeye katkıda bulunduğu görülmüş; bu
nedenle, iç denetime karşı pozitif ve destekleyici bir
yaklaşım gelişmeye başlamıştır.
3- İç denetim faaliyetleriniz için mevcut kaynaklar
yeterli midir?
İç denetim faaliyetleri beş iç denetçiyle yürütülmektedir. Üniversitemiz uzaktan öğretim sistemi uygulayan, bir milyonun üzerinde öğrencisi bulunan ve iki
kampüse sahip bir üniversitedir. Mevcut durumda;
12 fakültesi, 6 yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3
meslek yüksekokulu, 9 enstitüsü, 23 araştırma ve uygulama merkezi ile 15 araştırma-geliştirme-uygulama
birimi bulunan üniversitemize tahsis edilen iç denetçi
kadrosunun yeterli olmadığını düşünüyoruz.
Ülkemizde, mali yönetim ve kontrol sistemi kapsamında yeni bir denetim organizasyonu olarak ortaya
çıkan iç denetimin gelişimi ile birlikte gerek iç denetçi
gerekse faaliyetin gerektirdiği diğer kaynaklar yönünden yeterli seviyeye geleceği kanaatindeyiz.
Şu anda görev yapan beş iç denetçi için tahsis edilen
çalışma yeri, taşınır ve diğer malzeme yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Üst yöneticinin; iç
denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, eksikliklerinin giderilmesi, mesleki eğitimle bilgi ve yeteneklerinin artırılması yönünde çok büyük katkısı ve desteği bulunmaktadır. Üst yöneticinin bu yaklaşımı görevimizdeki
2010/5

4- Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz iç denetim faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

İç Denetim Birim Başkanlığının oluşturulmasından
sonra idari birimlerden alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda denetim evreni ve denetim alanları belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, 2009–2011 Yılı İç
Denetim Planı ve 2009 Yılı İç Denetim Programı hazırlanarak 12.10.2009–15.12.2009 tarihleri arasında iki
denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
2010 Yılı İç Denetim Programı kapsamında ise dört iç
denetçi, üç alanda denetim faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Yine 2009 yılında iki danışmanlık faaliyetini;
a) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Hazırlama Grubunun yapacağı çalışmalarda danışmanlık yapmak,
b) Üniversitemiz tarafından SMMM meslek mensubu
adaylarına verilen sınav hizmeti ifasına ilişkin KDV uygulamasına ilişkin görüş vermek, şeklindeki gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Öte yandan; 2010 yılında altı alanın denetlenmesi
denetim programına alınmış ve bu alanların üçünde
denetimlere başlanmıştır. Ayrıca, Birim Başkanımız,
19/03/2010–21/03/2010 tarihleri arasında Ankara
Kızılcahamam’da gerçekleşen “Döner Sermayelerin
Yeniden Yapılandırılması” konulu bir atölye çalışmasına katılmıştır.
İç Denetçilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33 nci maddesi ile Anadolu Üniversitesi İç Denetim Birim Yönergesinin 47 nci maddesi kapsamında iç
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denetçilere, meslek içi eğitimler sağlanmıştır. Bu kapsamda, 30–31 Mart 2010 tarihlerinde “Kamu Yönetiminde İç Kontrol Yaklaşımı” konulu eğitim alınmıştır.
2010 Yılı İç Denetim Programı kapsamında meslek içi
eğitimler bir program dahilinde devam edecektir.
Bu arada, eğitimler konusunda yakın ilgi ve desteğini esirgemeyen, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Davut
AYDIN’a da ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
5- İç denetim faaliyetlerinin üniversitelerde etkinliğinin geliştirilmesinde kritik başarı faktörleri ve ihtiyaçlar nelerdir? Nereden başlamalı ve nasıl bir süreç
takip edilmelidir? Önerilerinizi paylaşmak isteriz.
İç denetim faaliyetinin etkinliğinin sağlanması ve başarıya ulaştırılabilmesi için sadece üniversitelerde değil, bütün kurumlarda olduğu gibi kurumu ve kurumun faaliyetlerini iyi tanımak, kurumun organizasyon
yapısını bilmek bu organizasyon yapısı ile ne kadar
çıktı (ürün, hizmet vb) alındığını kavramak gerekir.
Bunun için; iç kontrol sisteminin kurulması, risklerin
tanımlanması ve risk yönetim biriminin oluşturulması
büyük önem taşımaktadır.
İç denetim kamu sektöründe, hem kavram olarak
hem de uygulama olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte gündeme gelen
bir organizasyon olduğundan daha yolun başındayız.
Dolayısıyla iç denetim, hem kavramsal olarak hem de
saha çalışması ile algılanabilir bir noktaya taşınmalı
ve diğer denetim organizasyonlarına göre farklılığı ortaya konulmalıdır.
Bu anlamda, kamu idarelerinde iç denetimin gelişmesi ve beklenen yapıya kavuşturulmasında üst yöneticinin olumlu yöndeki desteği büyük önem taşımaktadır. İç denetçilerin ise iç denetimin kurum içinde ve
dışında farkındalığını ortaya koyan çalışmalar yapmaları, mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri, geleneksel denetim kültüründen farklı yeni bir anlayışla
iç denetimi benimsemeleri ve idarenin çalışmalarına
değer katan ve geliştiren bir anlayışla denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmeleri gerekir.
İç denetimin; idarenin çalışmalarına değer katıcı ve
geliştirici, yönetime ise risk oluşturacak unsurları or-
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tadan kaldırıcı faaliyetler bütününü oluşturduğunu
bu noktadan hareketle eski klasik denetim anlayışından uzak olunduğu, kurumda çalışan bütün bireylere
özellikle de yönetim kademesindeki personele hissettirilmesi, iç denetimin başarısını üst seviyelere taşıyacaktır.
İç denetim evreni ve alanları, kurum faaliyetlerinin
verilerle ifade edildiği belgeler, çalışanlar ile yapılan
görüşmeler, üst yönetimin önerileri, mevcut denetim
raporlarındaki tespitler ve kuruma ilişkin diğer bilgiler
dikkate alınarak hazırlanmalı, denetim planı ve programı bu sürece dayalı olarak hazırlandıktan sonra yürürlüğe konulmasını öneriyoruz. Denetimin etkinliği
ve başarısı için bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz.
6- Üniversiteler için İç Denetimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
İster Üniversitelerde isterse diğer kurumlarda olsun
iç denetimi sahiplenmeyen bir üst yönetimin bulunması iç denetimin etkili ve kurumlara değer katma
yönündeki faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. Bu
bağlamda iç denetimin sahiplenilmesi, etkili bir iç
denetimin hem kurumsallaşması hem de çalışmalara
değer katması açısından büyük öneme sahip olduğu
açıktır.
Biz bu hususta başta Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Davut
AYDIN ve Rektör Danışmanımız Sayın Prof.Dr. Melih
ERDOĞAN’a çok teşekkür ediyoruz. İç denetimi sahiplenme ve yönlendirmede gösterdikleri yaklaşım
ve destekleri, çalışmalarımıza hız kazandırmakla kalmayıp, mesleki bilgimizin artmasına ve kurumda iç
denetim kültürünün oluşmasına katkı sağlamıştır.
Diğer taraftan mesleğin sahipleri biz iç denetçiler ise
iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koymalıyız ve hizmetin
etkinlik ve kalitesini devamlı bir şekilde geliştirmeliyiz.
7-Üniversitelerde iç kontrol ve risk yönetiminin kurulup işletilmesi, iyi yönetim modellerinin ve ilkelerinin yerleştirilmesi konularında düşünce ve önerileriniz nelerdir?
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Kurumun belirlediği hedeflere ulaşmada karşılaşabileceği riskleri belirlemesi ve bunların kontrolü
önem taşımaktadır. Etkin bir iç kontrol sistemi ile en
üst kademeden en alt kademeye kadar tüm kurum
çalışanlarının rol ve sorumluluklarının belirlenmesi,
üniversitelerin amaç ve hedeflerine varmada karşılaşabileceği riskleri önceden görülmesini ve bunların
bertaraf edilmesini mümkün kılacaktır.
İç kontrol sistemi ve risk yönetiminin kurulup işletilmesi, üst yöneticinin vereceği güvence beyanını,
daha isabetli hale getirecektir.
Öte yandan, iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi; katılımcılık, saydamlık, hesap verme sorumluluğu, bilgi teknolojileri yönetimi, kalite ve liyakate dayalı insan kaynakları yönetimi olarak kabul edilen iyi
yönetim ilkelerinin üniversitelerde yerleştirilmesine
katkı sağlayacaktır. Ancak, bu ilkelerin yerleştirilmesi
ve geliştirilmesi için etkin iç kontrol sisteminin biran
evvel kurulması, kurumun temel amaç ve hedeflerine
yönelik risklerin belirlenerek analiz edilmesi ve yönetilmesi gerekir.
Üniversite üst yöneticilerinin bu noktada kararlı olması, kurum personelinin bu çalışmaları benimsemesi ve kurulacak iç kontrolün etkin ve geliştirilebilir bir
noktaya taşınması için eğitimlere ağırlık verilmesi ve
dokümanlar üretilmesi, kurum içinde yatay ve dikey
iletişim kanallarının iyi kurulması ve işletilmesi önem
taşımaktadır.
Dolayısıyla Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde
belirtilen standartları kapsar nitelikte hazırlanan ve
Maliye Bakanlığına gönderilen eylem planlarının, kurumlarca ciddiyetle ele alınarak revize edilmesi ve kararlılıkla uygulanması gerekir diye düşünüyoruz.
8- Üniversiteniz bünyesinde mali yönetim ve kontrol sistemlerini oluşturma ve uygulama çalışmaları
üzerinde varsa gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz nelerdir?
Üniversitemizde mali yönetim ve kontrol sistemlerine
yönelik “ İç Kontrol Eylem Planı” hazırlama çalışmaları sırasında oluşturulan çalışma grubuna birimimizden bir iç denetçi danışmanlık hizmeti vermek üzere
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görevlendirilmiş ve eylem planının hazırlanmasına
katkı sağlayacak danışmanlık hizmetine ilişkin inceleme raporunu üst yöneticiye sunmuştur.
Öte yandan, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planına katkı sağlayacak nitelikte İç Denetçi
Sedi KAVAK’ın “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması Çalışmaları” adlı makalesi bir dergide yayınlanmıştır.
9- İç denetim faaliyetleriniz çerçevesinde biriminizin
ihtiyaç duyduğu danışmanlık faaliyeti oldu mu? Hizmet alımı yapıldı mı?
Birimimizin İç denetim faaliyetleri çerçevesinde bu
güne kadar herhangi bir danışmanlık faaliyetine ihtiyaç duyulmadığından, hizmet alımı yapılmamıştır.
10- Risk yönetiminin kurumsallaşması çerçevesinde
üniversiteniz faaliyetler hakkında bilgi ve izlenimlerinizi, görüş ve önerilerinizi paylaşır mısınız?
Kurumların belli bir zamanda ulaşmayı istedikleri
amaçları ve hedefleri varsa, riskleri de var demektir.
Bunların kurum için tehlikeye dönüşmeden bertaraf
edilmesi ve kontrol edilebilir bir noktaya taşınması
çok önemlidir. Ancak üniversitemizde henüz, amaçlara ve hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi, analiz
edilmesi ve bunların yönetimi hususunda bir faaliyet
bulunmamaktadır. Kamu iç kontrol standartlarına
uyum eylem planı çerçevesinde bu yönde bir çalışma
yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve danışmanlık faaliyeti kapsamında bu hususta önerilerde bulunuyoruz.
Tabi şunu söylemek lazım. Risk yönetiminin kurumun
bütününe yönelik olması gerektiğinden hareketle,
riskler de buna göre belirlenmeli ve analiz edilmelidir. Herhangi bir faaliyet veya kontrol noktasında lokal risk çalışması ve yönetimi, amaçlara ve hedeflere
yönelik riskleri çok fazla etkilemez.
11- İç Denetçilere mesajlarınız var mı?
Biz iç denetçilerin, kamu mali yönetim sistemi içinde
ortaya koyacağı başarılı çalışmalar ve performansın
sonucunda iç denetimin, kurumsal yapıda vazgeçilmez alan olarak kabul edileceği düşüncesindeyiz. İç
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denetçilerin, iç denetimin organizasyonunun oluşturulması ve faaliyetlerini sürdürmesi noktasında yaşadığı mesleki sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bunu mesleğe geçiş ve gelişim sürecinde yaşanan sıkıntılar olarak
algılamalıyız ve faaliyetlerimizi yürütürken motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız.
Gerek iç denetim faaliyetinin yürütülmesi yönünden
gerekse mesleki bilgi olarak eksikliklerimiz mutlaka
vardır. Bu eksiklikleri giderecek ve kurum içinde iç denetim faaliyetinin farkındalığını ortaya koyacak nitelikteki aşağıdaki hususları önemsiyoruz:
— Mesleki eğitim çalışmalarına ağırlık verilmeli,
— İç denetim mevzuatının güncellenmesi ve geliştirilmesi yönünde katkılar sağlanmalı,
— Uluslararası sertifikaya sahip olmak için gerekli hazırlıkları yapılmalı,
— Mesleki dayanışmayı sürdürecek ve geliştirecek organizasyonlara önem verilmeli, derneğimize ve dergimize gerekli katkı sağlanmalı,
— Ulusal ve uluslararası iç denetim organizasyonları
ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmalı,
— Kurum içi yatay ve dikey iletişim kanalları, iç denetim faaliyetine katkı sağlayacak şekilde işletilmeli, iç
denetim faaliyetinin kurum içinde daha iyi algılanmasını sağlayacak çalışmalar yapılmalı ve denetim kültürü oluşturulmalı.
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YÖNETMELİK
Başbakanlıktan:
DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK
DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 25/5/2004 tarihli
ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan denetim görevlilerinin uyacakları meslekî etik davranış
ilkelerini belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5176 sayılı Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Denetim faaliyeti: Her türlü denetim, teftiş, inceleme,
araştırma, soruşturma v.b. işlevleri,
b) Denetim görevlisi: Denetim birimlerinde başkan ve başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlar da dâhil olmak
üzere denetim, teftiş, soruşturma, kontrol, ön inceleme,
inceleme ve araştırma görevini yapmak üzere değişik ad ve
unvanlar altında istihdam edilen veya görevlendirilenleri,
c) Denetlenen: Denetime tâbi kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerini,
ç) Yakın: Denetim görevlisinin kan ve kayın hısımları ile denetim görevinin tarafsızlık ve dürüstlük içinde yapılmasını
etkileyebilecek diğer kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Görevlilerine İlişkin Etik Davranış İlkeleri
Tarafsızlık ve nesnellik
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MADDE 4 – (1) Denetim görevlileri;
a) Görevlerini herhangi bir baskı, etkileme ve yönlendirme
olmaksızın yerine getirir; tarafsızlığına zarar verecek veya
çevresinde böyle bir izlenim uyandıracak herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz; her türlü baskıya
karşı tarafsızlığını muhafaza eder; siyasî, idarî, ekonomik,
sosyal ve kültürel etkilerden kaçınır; tarafsızlığının etkilenmesi söz konusu olduğunda durumu yetkili makamlara
bildirir.
b) Görevleriyle ilgili bilgi ve belgeleri toplarken, değerlendirirken, aktarırken ve sonuçlandırırken, önyargısız ve tarafsız şekilde hareket eder; kariyerinin gerektirdiği nesnellik ilkesine uyar.
c) Denetlenen birim ve taraflarca ileri sürülen bilgi, belge
ve görüşleri alır; elde ettiği diğer bilgi ve belgelerle birlikte
adil, tarafsız ve nesnel bir şekilde değerlendirir.
ç) Raporlarını; denetimin amacına uygun nitelikte, süresi
içinde, somut, güvenilir ve geçerli kanıtlara dayalı olarak
özlü, açık, tam ve kesin olarak düzenler.
d) Raporlarında yer verdikleri önlem ve tavsiyeleri gerekçeli olarak belirtir.
e) Denetimlerine tâbi kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde
aracılıkta bulunamaz.
Eşitlik
MADDE 5 – (1) Denetim görevlileri;
a) Denetim faaliyetlerini yerine getirirken; yasa önünde
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket eder.
b) Dil, din, ırk, cinsiyet, tâbiyet, sosyal sınıf, yaş, evlilik,
engellilik, sosyal ve ekonomik durum, siyasi düşünce ve
benzeri diğer sebeplere dayanan farklılıkları gözetmeksizin
görevlerini yerine getirir.
c) Denetim faaliyetini yerine getirirken, herhangi bir kişiye,
zümreye ya da kuruma karşı önyargılı hareket etmez yahut
bunları kayırıcı veya dışlayıcı faaliyetlerde bulunamaz.
Dürüstlük
MADDE 6 – (1) Denetim görevlileri;
a) Çalışmalarını dürüstlük, doğruluk, dikkat ve sorumluluk
duygusu içinde yürütür.
b) Yapılacak denetleme ve soruşturmalar konusunda başkalarına görevleri ile ilgili olarak herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamaz.
c) Görevlerinin saygınlığını ve güvenilirliğini zedeleyen görüntü, tavır ve davranıştan kaçınır.
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ç) Kendilerine verilen görevi kapsamı ve süresi içinde yerine getirir; suç teşkil eden diğer eylem ve işlemlere vâkıf
olduğunda konuyu yetkili makamlara bildirir.
Gizlilik
MADDE 7 – (1) Denetim görevlileri;
a) Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlanması
aşamalarında, denetledikleri konu ve kurumla ilgili gizliliğe
uygun hareket eder; kanaatlerini yetkili makamlar dışında
kimseye açıklayamaz.
b) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri devlet sırrı, ticarî sır ve
özel hayatın gizliliği ile ilgili bilgileri, kanunların öngördüğü
durumlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye veremez ve açıklayamaz.
c) Denetim faaliyetleri sırasında edindiği herkese açık olmayan bilgileri kendi yararına veya başkalarının yarar ve
zararına kullanamaz.
Çıkar çatışmasından kaçınma
MADDE 8 – (1) Denetim görevlileri;
a) Görevleri sırasında ve görevleri ile ilişkili olarak kendi ve
yakınlarının çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü
durumdan kaçınır; bunlarla ilgili olarak denetim faaliyetlerine ve alınacak kararlara katılamaz, görüş bildiremez.
b) Son iki yıl içinde görev yaptıkları kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine yönelik denetim faaliyetlerine katılamaz.
c) Denetim faaliyetini yürütürken, yetki ve nüfuzunu kullanarak hizmetin gerekli kıldığı koşullar dışında, kurumlardan
ek hizmet veya imkân talep etmez; kamu mal ve hizmetleri
ile insan kaynaklarını hizmet gerekleri dışında kullanamaz
ve kullandıramaz.
ç) Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak görevini tarafsız ve
nesnel bir şekilde yürütmesini engelleyecek potansiyel
veya gerçek çıkar çatışması durumunu derhal kurum veya
kuruluşuna bildirir ve konu ile ilgili görevden çekilme talebinde bulunur.
d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya
başkalarının kitap, dergi, kaset ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf,
dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamaz.
Nezaket ve saygı

tıkları ve denetledikleri kişilere karşı nazik ve saygılı davranır.
Yetkinlik ve meslekî özen
MADDE 10 – (1) Denetim görevlileri;
a) Görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime sahip olur
ve görevlerine azami özen ve dikkat gösterir.
b) Denetim faaliyetinin amacına uygun bir şekilde yerine
getirilebilmesi için meslekî bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini sürekli geliştirmeye gayret eder.
c) Denetim hizmetlerini yürütürken meslektaşları arasında
ekip çalışmasına ve işbirliğine önem verir ve kendisinden
beklenen gerekli desteği sağlar.
ç) Denetledikleri kurum ve kuruluşların çalışma şartlarını, yerleşik mesai düzenini ve hizmet gereklerini olumsuz
yönde etkileyen tutum ve davranışlardan kaçınır; kurum ve
kuruluşların işleyiş düzenine, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale etmez.
d) Kurum ve kuruluşların yürüttüğü hizmetlerin hukuka ve
etik ilkelere uygun olarak yerine getirilmesi, faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesi, kaynakların etkili, tutumlu
ve verimli bir şekilde kullanılması amacına yönelik olarak
rehberlik ve eğiticilik hizmetlerini de, görevinin bir parçası
olarak görür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen denetim görevlileriyle ilgili etik davranış ilkelerine aykırı nitelik taşıyan
kapsam içindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinde yer alan hükümler uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

MADDE 9 – (1) Denetim görevlileri, onur kırıcı, küçük düşürücü ve keyfi davranışlar sergilemez; baskıcı, hakaret ve
tehdit edici uygulamalarda bulunmaz; birlikte görev yap-
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