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Yayın
Kurulundan
Değerli okurlarımız,
Uzun bir aradan sonra, yeniden ve yeni bir sayımızla
tekrar huzurunuzdayız. İç denetim mesleğinde günceli yakalamaya çalışan, yeni fikir ve düşünce üretme
iddiasında olan Dergimiz Şubat 2009’dan bu yana
geçen yaklaşık 3 yılda 8. sayısını çıkartmanın vermiş
olduğu gururu yaşamaktadır. Her bir sayısı dar bir gönüllü hizmetkâr ekibin büyük emekle ve zahmetle yayın hayatına ve okurların düşünce dünyasına sunduğu
Denetişim Dergisi maddi ve manevi olumsuzluklara
rağmen hayatta kalmaya devam etmektedir.
Bir derginin mahiyetini ve önemini en güzel merhum
Cemil Meriç tarif etmektedir. Dinleyelim; “Genç düşünce, dergilerde kanat çırpar. Yasak bölge tanımayan bir tecessüs; tanımayan, daha doğrusu tanımak
istemeyen. En çatık kaşlılarda bile insanı gülümseten
bir “itimât-ı nefs”, dünyanın kendisiyle başladığını
vehmeden bir saffet var. Tomurcukların vaitkâr gururu. Bir şehrin iç sokakları gibi mahrem ve samimidirler. Devrin çehresini makyajsız olarak onlarda bulursunuz. Müzeden çok antikacı dükkânı, mühmel ve
derbeder. Kitap, istikbale yollanan mektup… smokin
giyen heyecan, mumyalanan tefekkür. Kitap ve gazete… biri zamanın dışındadır, öteki “an”ın kendisi.
Kitap, beraber yaşar sizinle, beraber büyür. Gazete,
okununca biter. Kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi, hür tefekkürün kalesi. Belki serseri ama
taze ve sıcak bir tefekkür. Kitap, çok defa tek insanın
eseri, tek düşüncenin yankısı; dergi bir zekâlar topluluğunun. Bir neslin vasiyetnamesidir dergi; vasiyetnamesi, daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi, kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar.”
Her ne kadar bünyesi zayıf ve narin olsa da, düşüncesi
genç olan iç denetim mesleğine ait hür tefekkürümüz

bu Dergi’de kanaat çırpmakta ve nefes almaktadır.
Her geçen gün bedeni ve fikri tekamüle uğrayan ve
güçlenen iç denetim zamanla daha yükseklere kanat
çırpacak ve daha uzun soluklu nefesler alacaktır.
Kıymetli meslektaşlarımız;
Henüz mesleğimizin ilk yıllarında ve gelişme evresinde olmamız dolayısıyla; meslektaşlarımızın kolektif
şuurla hareket etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmaları ciddi önem taşıdığı gibi; bu birlikteliğin yanında, hem iç denetçilerin bireysel gelişimine bir nebze
katkı sağlama, hem de ortak düşünce ve fikir dünyamıza yeni bilgiler ve birikimler sunma anlamında Denetişim Dergisine amatör veya profesyonel düzeyde
katkı sağlamak büyük önem arz etmektedir. Zira üyelerimizin katkısı olmadan Dergimizin hayat bulması
mümkün değildir.
Bu itibarla, önümüzdeki sayılarda Derneğimize üye
yahut Dergimize abone olsun veya olmasın tüm iç denetçilerden, denetim elemanlarından, düşünce ve fikir insanlarından çalışmalarını beklediğimizi, özellikle
dergimizin içeriği ile ilgili olarak 5018 Sayılı Kanun, iç
denetim, iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim
vb. diğer konularda yapılacak her türlü çalışmayı yayımlamak istediğimizi belirtmek istiyoruz.
Dergimizi hem içerik hem görsel açıdan daha kaliteli
bir şekilde okuyucularımıza sunmak önümüzdeki dönem en büyük hedefimizdir. Bu vesileyle bütün okurlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz.

Yayın Kurulu

SÖYLEŞİ

DENETİŞİM: Sn. Müsteşarım, sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?

İbrahim Halil ÇANAKÇI*

“Kamu yönetiminde hedefimiz,
dünyadaki en iyi uygulamalar
rehberliğinde, uluslararası
standartlara uygun, kaliteli,
şeffaf ve hesap verebilir bir kamu
yönetimi modelini oluşturmak
olmalıdır.”

*Hazine Müsteşarı
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İbrahim Halil ÇANAKÇI: Kamudaki mesleki yaşamıma, Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) 1986 yılında
uzman yardımcısı olarak göreve başladım. DPT ‘de
makroekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi, geleceğe yönelik tahmini ve yıllık programlar ile kalkınma
planlarının makroekonomik dengelerinin oluşturulması konularında çalışmalar yaptım. 1989-1991 yılları
arasında A.B.D.’nde Michigan State Üniversitesinden
Ekonomi konusunda yüksek lisans derecesi aldım.
1994 - 2000 döneminde Devlet Planlama Teşkilatında Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttüm.
Aralık 2000- 2002 aralığında Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nda Ekonomik Değerlendirmeler
Dairesi Başkanı olarak görev yaptım. 11 Aralık 2002
tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul
İkinci Başkanı olarak atandım ve 5 Mayıs 2003 tarihinden bu yana ise Hazine Müsteşarlığı görevini sürdürmekteyim.
DENETİŞİM: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ile birlikte kamu yönetimi alanında yapılan reformlar hakkında ki düşünceleriniz nelerdir? Şeffaf ve hesapverebilir bir yönetim modelinin kamuda da başarılı
sonuçlar verebileceğine inanıyor musunuz?
ÇANAKÇI: Uluslararası gelişmelere paralel olarak ülkemizde de özellikle 2000’li yılların başından itibaren,
AB üyelik sürecinin de katkısıyla, kamu yönetimi alanında reform çalışmaları hız kazanmıştır. Türkiye’de
kamu yönetimi alanında yapılan reform çalışmalarının en önemli yapı taşlarından birisi 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Söz konusu kanun ile geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçilmiş; kamuda yönetim sorumluluğu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri
öne çıkarılmış, stratejik planlama, performans yönetimi, iç kontrol, uluslararası standartlara göre iç ve dış
denetim gibi yeni uygulamalar getirilmiştir. Bu yeni
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sistemde; kurumların faaliyetlerini stratejik yönetim
ve performans yönetimi anlayışı çerçevesinde planlaması, izlemesi ve denetlemesi gerekmekte, amaç ve
hedeflerini gerçekleştirmek üzere etkin bir iç kontrol
sistemi kurmaları, kurumsal yönetim ilkeleri ve risk
yönetimi stratejilerini belirlemeleri büyük önem arz
etmektedir.
Son yıllarda ülkemizin ekonomisindeki gelişmeye paralel olarak kamu yönetiminde, mali yapıda ve diğer
bir çok alanda önemli gelişmeler görülmekte ve bunlar tüm dünya tarafından takdirle izlenmektedir. Bu
çerçeveden bakıldığında, kamu yönetiminde reformların olması, yönetim anlayışında ve kamu hizmetlerinde değişim ve dönüşümler yaşanması kaçınılmaz
olmaktadır. Kamu yönetiminde hedefimiz, dünyadaki
en iyi uygulamalar rehberliğinde, uluslararası standartlara uygun, kaliteli, şeffaf ve hesap verebilir bir
kamu yönetimi modelini oluşturmak olmalıdır. Bu
kapsamda yetkili kurumlar tarafından gerekli eğitim
ve rehberlik hizmetlerinin aksatılmadan planlanması
ve verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
DENETİŞİM: Bugüne kadar yapılan reformlar yeterlimidir? Sizce bundan sonra neler yapılmalıdır?
ÇANAKÇI: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirdiği uygulamalar bugüne kadar
gerçekten kamu yönetiminde önemli değişim ve dönüşümler sağlamıştır. Bununla birlikte, kamu idarelerinde, Kanun ile öngörülen yeni kamu yönetimi anlayışının bazı uygulamalarında yeterli düzeyde gelişme
sağlanamadığı da görülmektedir. Kanun ile getirilen
reform niteliğindeki yeniliklerden, risk yönetimi, performans yönetimi, iç kontrol, iç denetim ve dış denetim gibi sistemin temel unsurlarının önemi yeterince
anlaşılamamış ve bu unsurların tüm yönleriyle ve istenen düzeyde, birbirleriyle eşgüdüm içerisinde uygulanması sağlanamamıştır.
Önümüzdeki dönemde, yetkili kurumlarca bu sorunların nedenleri araştırılmalı ve çözüm için yapılması
gerekenler belirlenmeli ve özenle uygulanmalıdır.
Ayrıca reformun başarıya ulaşmasında iç denetim birimlerine önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle,
iç denetimin tüm kurumlarda etkin bir şekilde kullanılması ve üst yöneticilerin iç denetim birimlerine
gereken desteği vermesi gerektiği düşüncesindeyiz.
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İdarelerin sistem ve süreçlerinin etkinleştirilmesine
yönelik olarak iç denetim birimleri tarafından düzenlenen raporlar üst yönetim tarafından özenle incelenmeli ve değerlendirilmelidir.
DENETİŞİM: Türkiye’de kamu mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi ve Kamunun sunduğu hizmet
kalitesinin iyileştirilebilmesi bakımından, günümüz
denetim anlayışının ne gibi değişim ve gelişmeler
göstermesi gerekir?
ÇANAKÇI: 5018 sayılı Kanun ile Türkiye’de yönetim
anlayışında büyük bir değişime gidilmiş, uluslararası
gelişmelerle uyumlu, modern ve dinamik bir kamu
mali yönetim modeli tasarlanmıştır. Yönetim anlayışının değişmesi, denetimin de değişmesini zorunlu
hale getirmektedir. Kamu yönetiminin geliştirilmesinde, geçmişe kıyasla, denetim fonksiyonunun önem
kazandığını görüyoruz. Yönetim ve denetimin aynı
hedeflere ulaşması birbirini desteklemesine bağlıdır.
Bu nedenle, geleneksel denetim anlayışı dışına çıkan
ve “Kamu yönetiminin gelişmesine” katkı sağlamayı
amaçlayan yapıcı bir denetim anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, denetimden çekinen değil denetimden faydalanmayı amaçlayan açık ve şeffaf bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır.

"Kanun ile getirilen reform niteliğindeki
yeniliklerden, risk yönetimi, performans
yönetimi, iç kontrol, iç denetim ve dış
denetim gibi sistemin temel unsurlarının
önemi yeterince anlaşılamamış ve bu
unsurların tüm yönleriyle ve istenen
düzeyde, birbirleriyle eşgüdüm içerisinde
uygulanması sağlanamamıştır"
Denetimin tüm kamu çapında etkin olabilmesi, katma değer yaratarak idarelerin kurumsallaşmasında
ve süreçlerinin iyileştirilmesinde bir rol üstlenebilmesi için hepimize düşen görevler vardır.
Öncelikle, yönetim ve denetimin bir birinden farklı iki
ayrı taraf olmadığını, bir birini tamamlayan bütünün
parçaları olduğunu anlamamız gerekmektedir. Bu ne-
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denle, yönetim ve denetim arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması hayati öneme sahiptir.
Denetimin, girdi ve uygunluk odaklı bir denetim anlayışından çıktı odaklı, rehberlik yönü olan bir denetim anlayışına yönelmesi, bu çerçevede kurumların
süreçlerini, kontrol yapılarını, performanslarını değerlendirip sorunlarını ve risklerini ortaya koyması
gerekmektedir. Evrak ve dosyalar içinde hata bulmayı
amaçlayan bir denetim anlayışından ziyade, iletişim
kanallarını etkin kullanarak iyi analizler yapabilen,
sistem ve süreçlerin geliştirilmesi için uygulanabilir
öneriler getiren bir denetim yaklaşımı, kamu yönetimi açısından daha fazla değerlidir. Uluslararası gelişmelere paralel olarak kamu yönetiminde yaşanan
bu değişim ve dönüşümlerin benzer şekilde denetim
anlayışına da yansımasının kamu yararı açısından
önemli olduğunu düşünüyorum.

girmiştir. Teknolojide yaşanan gelişmeler, artan uluslararası ticaret ve küreselleşme, finans ve sermaye
hareketlerinde sınırların kalkması uluslararası bazı
kuralların belirlenmesi ihtiyacını hasıl etmiş ve şirketlerin yönetim ve denetim anlayışında bu yönde bir
değişim yaşamalarına neden olmuştur. Bu yüzden,
uluslararası piyasaların norm ve standartlarına uygun
hukuki düzenlemelerin yapılması ülkemiz açısından
kaçınılmaz hale gelmiştir. Kanunda, özel sektörde zaten uygulanmaya başlayan ve önemi giderek artan
bağımsız denetim ve iç denetim gibi kavramlara yer
verilmiştir. Bu gelişmeler, iç denetim faaliyetinin gelecekte hem özel sektörde hem de kamuda öneminin
artacağını ve profesyonel anlamda bir meslek olarak
gelişeceğini göstermektedir.
DENETİŞİM: Sn. Müşteşarım, görüşleriniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

DENETİŞİM: İç denetim birimlerinin “danışmanlık”
fonksiyonu hakkında düşünceleriniz nelerdir?
ÇANAKÇI: İç denetimin danışmanlık fonksiyonu kapsamında eğitim ve rehberlik yönü çok önemlidir.
Kamu yönetiminde reformun başarıya ulaşabilmesi,
kurumsal yönetim, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç kontrol gibi kavramların üst yöneticilerden
alt kademe çalışanlara kadar herkes tarafından iyi anlaşılmasına ve benimsenmesine bağlıdır. Bu kapsamda iç denetim birimlerine ve strateji başkanlıklarına
önemli görevler düşmektedir. İç denetçiler özellikle
bu alanlarda kendilerini yetiştirmeli ve uzmanlaşmalıdır. Strateji başkanlıkları ile uyumlu çalışarak idarelerinde üst kademeden alta kadar herkese bu eğitimler verilmelidir. Kamuda çok kapsamlı bir farkındalık
çalışması yapılmasına ihtiyaç vardır. Yine birimlerle
beraber onların süreç ve sistemleri, iç kontrol ve riskleri üzerinde çalıştaylar yapılmalıdır.
DENETİŞİM: Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte
reel sektör bağlamında denetime ilişkin yeni düzenlemeler ile ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Bu
süreçte iç denetim mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
ÇANAKÇI: Yeni Türk Ticaret Kanunu, özel sektörde ticari hayatı çağın gereksinimlerine göre yeniden düzenleyen önemli bir temel kanun olarak yürürlüğe
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DENETİŞİM: Sizi tanıyabilirmiyiz?
Ali Ertekin ELKOCA: 1989 istanbul doğumluyum.2008
yılında Maltepe Üniversitesinde işletme Bölümünde lisans eğitimime başladım ve şu an 4.sınıf öğrencisiyim.2011 yılı mart ayında genel kurul üyeleri ve danışman hocalarımızla beraber Maltepe
Üniversitesi İç Denetim Kulübünü kurduk.Kulübümüzü işletme ve muhasebe ve denetim bölümünden gelen üyelerle oluşturduk.Daha sonra iktisat
ve uluslararası ticaret ve lojistik bölümünden gelen
üyelerimizle yeni katılımlar oldu.

“İç Denetim alanı çok yeni bir iş kolu
ve kariyer yapmak için hali hazırda
en ideal işkolu olarak görüyorum.
Bunun nedeni şirketlerin iç denetçi
ihtiyacı ve Türkiye de iç denetçi
sayısının azlığıdır. Bu nedenle İç
Denetim ilerlemek ve kariyer
yapıp uzmanlaşmak için
en ideal iş koludur”

Ali Ertekin ELKOCA
Maltepe Üniversitesi
İç Denetim Kulüp Başkanı
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DENETİŞİM: İç Denetim kulübünün kuruluş hikayesini anlatırmısınız ?
Ali Ertekin ELKOCA: Lisans eğitimimizin sonuna doğru yaklaştıkça her üniversite öğrencisi gibi mezun olduktan sonra iş bulabilme ve kariyer yapabilme telaşı
içine girdik.Muhasebe ve Denetim alanında uzmanlaşmış Hocalarımız olan Doç. Dr. Melek Akgün ve Dr.
Davut Pehlivanlı ile iş ve kariyer konusunda ne yapmamız gerektiğini görüştük.Onlar da yeni bir iş kolu
olan ve geleceği çok parlak olan İç Denetim mesleği
önerdiler.Bizde Hocalarımız danışmanlığında Kulüp
üyeleri olarak bu alanda daha etkin olabilmek , ilerleyebilmek ,alanda uzmanlaşmış kişilerle tanışmak ,
onların meslekle ilgili fikir , görüş , tecrübelerinden
yararlanmak ve onlarla iletişime geçmek için Maltepe
Üniversitesi İç Denetim Kulübünü kurduk.Kulübümüz,
İç Denetim adı altında kurulan ilk kulüp olma özelliğini
taşımaktadır.Okul yönetimimiz de bu tür kulüp etkinliklerine gayet olumu yaklaşmaktadır.Bunu da dernek
etkinliklerinde ve tanıtımlarında göstermektedirler.
DENETİŞİM: Kulüp olarak ne tür faaliyetler yapmaktasınız? Bundan sonrası için hedefleriniz ve yapmak
istediğiniz faaliyetler nelerdir?
Ali Ertekin ELKOCA: Maltepe Üniversitesi İç Denetim
Kulübü olarak İç denetim Mesleğinin tanıtımını yapı-
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yoruz.Bunun için paneller düzenliyoruz. İlk etkinliğimizi 6 nisan 2011’de Türkiyede İç Denetim Mesleği
"profesyoneller serisi 1" adlı etkinliğimizle gerçekleştirdik. Bu alanda uzmanlaşmış kişileri etkinliğimize davet ettik.Etkinliğimize başka üniversitelerden
de katılımlarla çok verimli bir etkinlik gerçekleştirildi.Diğer bir faaliyet olarak, İç Denetim mesleğinde
ilerlemek kariyer yapmak isteyenlere bilgilendirme
ve doküman açısından hocalarımız eşliğinde destek
oluyoruz. Kulüp olarak TİDE toplantılarına devamlı ve
faal olarak katılıyoruz. TİDE'nin sağladığı staj imkanlarıyla İç Denetim alanında kariyer yapmak isteyenleri
bu alanda staj yapmaları için yönlendiriyoruz.Bundan
sonrası için hedefimiz M.Ü. İç denetim kulübü olarak
İç denetim alanında daha etkin bir yere sahip olmak
ve düzenleyeceğimiz yeni etkinlikler ve bilgilendirme
çalışmaları çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmektir.

DENETİŞİM: Öğrenci gözü ile iç denetim mesleğine
bakış açınız nedir? İç denetimden ne anlıyosunuz ?
Ali Ertekin ELKOCA: İç Denetim alanı çok yeni bir iş
kolu ve kariyer yapmak için hali hazırda en ideal işkolu olarak görüyorum. Bunun nedeni şirketlerin iç
denetçi ihtiyacı ve Türkiye de iç denetçi sayısının azlığıdır. Bu nedenle İç Denetim ilerlemek ve kariyer yapıp uzmanlaşmak için en ideal iş koludur.İç denetim
denince akla ilk gelen şirket içi faaliyetlerin denetlenmesidir.İç denetim şirketlerde oluşan finansman kayıpları ,zararlar oluşacak hataları önlemek açısından
şirketler tarafından hayati öneme sahiptir. İç Denetimi Şirketler deki kan kayıplarını önlemek için en güçlü önlem olarak görüyorum.
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KAMU SEKTÖRÜNDE
İÇ DENETİMİN
DEĞİŞEN ROLÜ

ÖZET: Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim
ortamında Kurumların iç denetim birimlerinden beklentileri de değişmektedir. Kontrol odaklı denetim rolünden, Kuruma katma değer sağlayan bir iç denetim
fonksiyonuna geçiş artık iç denetim birimlerimiz için
bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu bağlamda dönemsel ve rutin denetim plan ve
programına dayanan denetim anlayışı yerini Kurumun risk yönetim etkinliği ve verimliliğine yönelik
güvence veren, risk odaklı bir denetim fonksiyonuna
bırakmaktadır. Denetimin söz konusu geçişte değişen
rolüne uygun şekilde gelişimini sürdürmesine yönelik
gerekli stratejik ve yapısal dönüşüm iç denetim birimlerimiz tarafından hayata geçirilecektir.
Kurumların risk yönetim olgunluğu, etkin iç ve dış denetim koordinasyonu denetim birimlerimizin değişen
rollerinde önemli unsurlar olarak önümüze çıkmaktadır. PwC tarafından 40 ülkede yapılan küresel iç denetim anketi söz konusu değişimin ve değişen iç denetim rolünün yansımalarını analiz etmemize imkan
vermektedir.
ANAHTAR KELİMELER: İç denetim, risk yönetimi, KRY,
eşgüdüm, kalite güvence, kontrol odaklı denetim, değer katan denetim, küresel iç denetim anketi, stratejik
dönüşüm, risk yönetim etkinliği
Giriş

Işıl KIRDI
PwC Türkiye
Sistem ve Süreç Denetimi
Bölümü Kıdemli Müdür
İç Denetim Hizmetleri Lideri
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Kamu kurumlarımız, hizmet ettikleri tüm paydaşlarına
ve vatandaşlarımıza kaliteli ve verimli hizmet vermek
ve kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmak
gayesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Son yıllarda,
özel sektörde “kurumsal yönetim”, kamuda “iyi yönetim” olarak adlandırılan bu yönetim yaklaşımı ile
kurumlar, adil, hesap verebilir, şeffaf ve sorumluluk
ilkelerine bağlı yönetim anlayışını hayata geçirerek
paydaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı
amaçlamaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde,
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"Önümüzdeki dönemde iç denetimi
iyi yönetimin önemli bir parçası olarak
görüp, bu mevcut potansiyeli etkin
kullanan kurumlar fark yaratacak ve
bu farkı sundukları hizmetlere de
yansıtacaklardır"
Elbette, tüm kamu iç denetim birimleri bu bağlamda aynı olgunluk seviyesinde değildir. Fakat gerek
kurumların iç denetim birimlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik motivasyonları gerekse İç Denetim
Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından 2011 yılında
başlatılması planlanan Kamu iç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile tüm kamu iç denetim birimlerinin orta vadede birbirlerine yakın se-
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Kamu iç denetim birimlerimiz geçirdikleri değişim ve
gelişim döneminin ardından değer koruyan iç denetim olgunluğundan kurumlarına değer katan bir denetim anlayışına geçiş yapmaktadırlar.
İç denetim birimleri, kontrol denetimine odaklanan
bir iç denetim modelinden risk merkezli bir modele
geçerek kuruma kattıkları değeri gözden geçirmeye
başlamıştır. Risk merkezli modelde risk ve kontrol
denetimi, kurum yönetimlerince geliştirilen risk yönetim süreçlerinin etkinliğini esas almaktadır. Şekil
1’de de gösterildiği üzere, bazı kurumlar için bu geçiş
hâlihazırda yaşanmaktadır. Kurumsal risk yönetimi
çerçeveleri ve kontrol süreçleri olgunlaştıkça bu değişim diğer kurumlarda da yaşanacaktır.
Şekil 1 - İç Denetimin Değişen Odağı
Dönemsel ve
rutin denetim
plan ve
programına
dayanan
denetim
anlayışı

Risk bazlı
denetim
planına
dayanan
denetim
anlayışı

Gelecekdeki İç Denetim

Pwc olarak yurtdışında ve Türkiye’de, son dönemlerde de kamuda yürüttüğümüz iç denetim, iç kontrol,
risk değerlendirme, kurumsal risk yönetimi ve eğitim
faaliyetleri sırasında kamu iç denetiminin gelişim ve
değişim süreçlerini tüm kamu iç denetçilerimiz ile
birlikte yaşama fırsatı bulduk. Bu dönemde, kamuda
adil, hesap verebilir, şeffaf ve sorumluluk ilkelerine
bağlı yönetim anlayışına giden yolun taşlarını döşeme vizyonu ile yola çıkan kamu iç denetçileri, geçtiğimiz dönemde yaşadıkları sorunlar ve karşılaştıkları
kısıtlamalara rağmen önemli bir ivme yakalamışlardır. Sahip olunan bu momentum ile kamu iç denetimi
geçtiğimiz dört yıllık dönemde özel sektöre de yön
veren bir gelişim kaydetmiştir.

İç Denetimin Değişen Odağı

Günümüzdeki İç Denetim

Temel unsurları stratejik yönetim, performans değerlendirme, risk yönetimi ve iç kontrol sistemi olan
yapının tesisi amaçlı gözden geçirilmesi ve gerekli
durumlarda iyileştirme noktalarının belirlenmesi görevi Kamu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunuyla iki önemli organ tarafından yürütülecektir.
Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde belirtilen bu iki organ, idarelerin üst yöneticilerinin hesap
verme sorumluluğu kapsamında görev yürüten iç
denetim ve TBMM adına görev yürüten dış denetim,
yani Sayıştay denetimidir.

viyede bir olgunluğa ulaşacaklarını beklemekteyiz.
Özellikle kalite güvence ve geliştirme programlarının
dünyada ve Türkiye’de önem kazanmaya başladığı bir
dönemde, İDKK tarafından böyle bir öncü nitelikteki
adımın atılması, kamuda iç denetim faaliyetlerine verilen önemin güzel bir göstergesi niteliğindedir.

Klasik İç Denetim

paydaş memnuniyeti Kurumların hizmet kalitelerinin
en önemli göstergesi olacaktır.

Risk bazlı
denetim
planın
yanısıra risk
yönetim
etkinliği ve
verimliliğine
ilişkin
dayanan
denetim
anlayışı

Risk merkezli bir yaklaşım, iç denetçilerin denetim,
risk değerlendirme ve risk yönetimi ile ilgili konularda sadece kontrollere odaklanmaktan oldukça öteye
giden kavramsal bir yaklaşımı benimsemeleri anlamına gelmektedir. Bu bağlamda iç denetim birimlerinin
gelecekte odaklanacağı konu başlıkları da değişmektedir.
2011 senesinde PwC tarafından 40 ülkede yapılan ve
25 farklı sektörü kapsayan global iç denetim anketinde iç denetim birimlerinin gelecek üç yıl içinde odak-
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lanmayı planladıkları alanlar sorulmuş ve değişen iç
denetim odağının iç denetim planlamasına olan yansımasını gösteren dönüşler alınmıştır. Anket sonuçlarına göre iç denetim birimleri öncelikle kurumun risk
yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmeyi ve
sonrasında kurum için öncelikli risk unsurlarına göre
denetim çalışmalarını yürütmeyi planladıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle tüm sektörlerin dahil olduğu
global sonuçlara kıyasla kamu sektöründeki sonuçlar,
kurumsal risk yönetimine global sektör ortalamasının
üzerinde zaman ayrılacağını göstermektedir.

gibi risk yönetiminin olgunluğu açısından dört aşamadan geçerler.
Şekil 3 - PwC İç Denetim Değer Modeli
Risk
Güvencesi
Mevcut risk
yönetim
olgunluğu

İç denetimin değer yaratması

Kontrol
Güvencesi

Şekil 2 - İç Denetimin Gelecek
Üç Yılda Odaklanacağı Alanlar1

İç denetimin değerinin
sürdürülmesi

Risk Yönetimi

91%

BT Riskleri

83%

Operasyonel Riskler

81%

Gelişen şartlarda oluşan Riskler

78%

Mevzuat ve uygunluk Riski

78%

Stratejik Riskler

69%

Özel talepler

67%

Finansal kontroller

67%

İç Denetimin Değer Modeli
İç denetimin risk yönetimi açısından değer sunma
becerisi kurumun risk yönetim biçim ve yapısının
olgunluğuna sıkıca bağlıdır. Kurumun risk yönetim
yapısı ne kadar olgun ve gelişmiş ise, iç denetim risk
merkezli değer sunumunda o kadar etkili olur. Bu bakımdan, gelecek dönemde iç denetim birimlerimizin
gelişimine paralel olarak Kurumların da risk yönetim
olgunluklarını geliştirmeleri önem arz etmektedir. Bu
bağlamda iç denetim birimi, Kurumun risk yönetim
sisteminin geliştirilmesine yönelik gerekli danışmanlık hizmetlerine planlamalıdır. Fakat bu hususta risk
yönetim sisteminin sahibi olarak görünmesine yol
açabilecek yaklaşım ve çalışmalardan uzak durmaya
özen gösterilmelidir. Zira iç denetim risk yönetim sisteminin sahibi değil söz konusu sistemin etkinliğini
değerlendiren bir organdır.
Kurumlar Şekil 3’deki yatay grafik ile de gösterildiği
1 PWC 2011 Küresel İç Denetim Anketi
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Uygunluk
Kontrol Merkezli

Risk Merkezli

Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluk Düzeyi
İç kontrol
güvencesi

Düzenlemelere
uyum

Resmi olmayan
risk yönetimi

Foksiyonelrisk
yönetimi

Hali hazırda kontrol güvencesi verilmesine yönelik
faaliyetlerini sürdüren kamu iç denetim birimlerimiz,
Kurumların risk yönetim olgunluğu geliştikçe mevcut
hedeflerine ek olarak aşağıdaki alanlarda da değerlerin güçlendirilmesi için hizmet veren bir yönetim
aracı olacaktır.
•
•
•

Kurumun stratejik kararlarını etkileyebilecek risk
unsurlarının belirlenmesi
Mevcut risklerin belirlenmesi
Sistem ve iş süreçlerinin geliştirilmesi

İç denetim söz konusu faaliyetlerini planlarken denetim evreni Kurum stratejik, operasyonel, sistemsel,
finansal ve uygunluk risklerini içeren bir risk evrenine
dönüştürecek ve stratejik planını söz konusu risk evrenini temel alacak şekilde hazırlayacaktır.
İç Denetimin ve Dış Denetim
Arasındaki Koordinasyon
Gerek uluslar arası gerekse kamu iç denetim standartlarında da belirtilen ve iç denetim için giderek
artan bir şekilde önem kazanan bir diğer konu ise eşgüdüm, bir diğer deyişle iç ve dış denetim arasındaki
koordinasyondur. Dış denetim organları ile yapılacak
etkin koordinasyon, iç denetim faaliyetlerinin Kurumların risk evrenlerini makul seviyede karşılayacak
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şekilde planlanmasına yönelik önemli gereksinimlerden biri niteliğindedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim
ve Kontrol Kanunu ile dış denetim faaliyeti olarak Sayıştay denetimleri kabul edilmiştir.
Bu bağlamda gerek Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI)’nin 9150 numaralı
Kamu Sektöründe Yüksek Denetim Kurumları İle İç
Denetçiler Arasında Koordinasyon ve İşbirliği Standardında gerekse Uluslar arası İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartlarında söz konusu
koordinasyonun önemi ve gerekliliği ifade edilmiştir.
Uluslararası İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartlarında Eşgüdüm başlığı altında aşağıdaki ifade kullanılmaktadır.

"2050 – Eşgüdüm
(Kamu İç Denetim Standartları)
İç denetim birimi yöneticisi; aynı
çalışmaların gereksiz tekrarını önlemek
ve işin kapsamını en uygun şekilde
belirlemek amacıyla, güvence ve
danışmanlık hizmetlerini yerine getiren
diğer iç ve dış denetçilerle, mevcut
bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla
eşgüdüm içinde sürdürmelidir"

•

•
•
•
•

netimlerin yapılması ve uygulanabilir
tavsiyelerde bulunulması
 Tarafların kendilerine ait çalışma plan ve
programları üzerinde etkisi olabilecek
unsurları etkin şekilde değerlendirebilmeleri
Aşağıda belirtilen hususlara dayalı daha verimli
denetimler:
 Koordineli planlama ve iletişim sonucunda daha etkin iç ve dış denetim
 Dış denetim ile iç denetçiler için net denetim kapsamı
Denetim çalışmasının gereksiz tekrar edilmesi
olasılığının azaltılması
Denetlenen kurumdaki aksamaların asgari seviyeye indirilmesi
Risk değerlendirmeleri ve önemli risklerin tespit
edilmesi yoluyla denetim kapsamının İyileştirilmesi
Denetim hizmetlerinin etkinliğini artırabilecek
denetim tavsiyelerine ilişkin karşılıklı destek

Yukarıda belirtilen faydalar göz önünde bulundurulduğunda, iç denetimin gelecekte değişen rolü gereğinde dış denetim organları ile etkin bir koordinasyon
sağlamasının gerekli olduğu açıktır. Söz konusu koordinasyondan en üst seviyede fayda sağlanmasına
yönelik uygulamalar Uluslararası Mesleki Uygulama
Çerçevesi 2050 Numaralı standarda ilişkin uygulama
önerisinde ifade edilmiştir.

INTOSAI 9150 numaralı koordinasyon ve iş birliği
standardında ise iç denetim ve dış denetimin arasındaki etkin koordinasyonun faydaları aşağıdaki gibi
özetlenmektedir.

Önümüzdeki dönemde kamu iç denetim birimlerimiz
dış denetim ile etkin eşgüdümü sağlamaya yönelik
gerekli aksiyonları alarak Kurum değerlerinin güçlendirilmesi yönünde faaliyet gösterecek iç denetim
fonksiyonlarının orta vadede oluşturulmasını katkıda
bulunacaklardır.

•
•

Etkin bir iç denetim fonksiyonu için 7 öneri

•

Görüş ve bilgi paylaşımı
İyi yönetim ve hesap verilebilirlik uygulamalarının desteklenmesine yönelik ortak çabalarının
güçlendirilmesi ve iç kontrolün öneminin yönetim tarafından daha fazla anlaşılmasının sağlanması
Aşağıda belirtilen hususlara dayanan daha etkin
denetimler:
 Tarafların denetim görev ve sorumluluklarının daha açık ve net bir şekilde anlaşılması
 Kurumun karşılaştığı risklere ilişkin daha
etkin bir iletişimin sağlanması
 Söz konusu risklere odaklandırılmış de-
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Kamu iç denetim birimlerimizin 2008 yılından günümüze kadar geçen kısa dönemde, mevcut sorunlarına ve kısıtlarına rağmen, gösterdikleri hızlı gelişim iç
denetim birimlerinin Kurumlarında önem kazanmalarını sağlamıştır. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gelişimine ve dönüşümüne devam edecek
olan iç denetim birimlerimizin değerleri koruyan bir
iç denetim fonksiyonundan değerleri güçlendiren ve
değer katan bir iç denetim etkinliğine geçişleri için
aşağıda belirtilen hususlara önem vermelerini önermekteyiz.
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•
•
•
•
•
•

•

Risk bazlı denetim yaptığınızdan emin olun ve
risk yönetiminin denetimini temel hedef olarak
benimseyin.
Denetim faaliyetlerini, ihmal edilen risk alanlarını
kapsayacak biçimde genişletin.
Yönetimin beklentilerini iyi analiz edin.
Gelişen eğilimleri tespit edin ve önemli paydaşların dikkatine sunun.
Geleneksel olarak iç denetçilerin performans açısından güvenli hissetmedikleri teknoloji, risk ve
strateji alanlarına dair yetkinliklerinizi artırın.
Risklerin uygun biçimde kontrol edildiği ve yönetildiğinden emin olmak için dış denetim ve diğer
risk ve kontrol birimleri ile koordine bir şekilde
hareket edin.
Etkin bir performans değerlendirme ve raporlama sistemi oluşturun.

Gerek küresel ekonomideki değişim ve gerekse ülkemizin son dönemde kazandığı atılım ve gelişim ivmesine paralel olarak Kamu kurumlarımızın stratejik
hedefleri de yeniden şekillenecektir. Kurumların hedeflerine ulaşmasında değişen rollerine hızlı şekilde
adapte olmuş iç denetim birimlerimiz, hiç kuşkusuz
anahtar roller üstleneceklerdir. Bu dönemde tüm iç
denetim birimlerimizin Kurumların değişen beklentilerine cevap verebilecek etkinliğe kısa vadede ulaşmasını temenni ederiz.
Değişen iç denetim anlayışının tüm dünyadaki yansımalarını analiz etme fırsatı bulabileceğiniz 2011
Küresel İç Denetim Anketi Kamu Sektör Raporlarına
web sitemizden ulaşabileceğiniz hatırlatmak isteriz.
http://www.pwc.com/tr/tr/service/spa/internalaudit.jhtml
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DENETİM
YAKLAŞIMLARINDAN
BUTİK DENETİME

1. Giriş
İç denetim yaklaşımlarının sınıflandırmasında kullanılan kontrol, süreç ve risk odaklı sınıflandırma denetimde yoğunlaşılan alanı vurgulamaktadır. Risk yönetimi
odaklı denetimle birlikte odak nokta değişken ve sabit
sınıflandırması olmayan risk algılamasına kaymıştır.

Evrilen Denetim:
Geleneksel Denetim Risk Odaklı Denetim Risk Yönetimi Temelli Denetim

Odakta artık denetim kaynaklarının dağıtımında dikkate alınan minimal anlamdaki risk kavramı değil de risk
yönetiminin temel bir bileşeni olan kurumu tüm yönleriyle kapsayacak olan makro düzeydeki risk algısı vardır.

Butik Denetim:
Bilgi Teknolojileri Denetimi - Hile
Denetimi - Etik Denetimi

Geleneksel sorumluluk alanlarını terketmeden iç
denetim genişlemiş ve hile risklerini, etik kurallara
uyumsuzluk risklerini, bilgi teknolojisi risklerini ve diğer karşılaşılabilecek riskleri odağına alan bir metodolojiye ulaşmıştır.

“İtimat kontrole mani değildir”

Risk algılamasının, kar amacı gütmeyen bir kuruluş
için farklı faizsiz bankacılık kurumları için farklı olduğu unutulmamalıdır. İç denetim birimlerine düşen
sorumluluk denetim evreninde yer alacak muhtemel
denetim faaliyetlerini kurumların faaliyette bulundukları sektörü, uluslararası uygulamaları, sektör rehberlerini ve kurum kültürünü de dikkate alarak risk
yönetimi odağında hazırlamaktır.
2. Geleneksel Denetim - Risk Yönetimi Odaklı Denetim

Yrd. Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI
Maltepe Üniversitesi, İİBF,
Muhasebe ve Denetim Bölümü

14

Geleneksel iç denetimden risk yönetimi temelli iç denetime uzanan süreç; kuşkusuz işletmelerin değişen
ihtiyaçlarından, küreselleşme sürecinin işletmeler
üzerindeki etkilerinden, yaşanan teknoloji ağırlıklı
değişimlerden ve bunun sonucu değişen iç ve dış ortamdan son olarak da denetim sisteminin kendini sorgulamasına ve yenilemesine-değişimine neden olan
muhasebe-ekonomi temelli krizlerden etkilenmiştir
(Pehlivanlı, 2010).
Bunların yanısıra risk yönetiminde yaşanan gelişmeler
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de kaçınılmaz olarak iç denetimi etkilemiştir. Etkileşimin ana noktası risklerin yönetiminde kontrollerin
önemi ve risk yönetimi sisteminin izlenmesi ve etkinlik değerlemesine olan ihtiyaçtır (PricewaterhouseCoopers, 2007).
Bütün bu sıralanan faktörler yöneticilerin sürekli değişen ve gelişen küresel rekabet ortamında kurum faaliyetlerini etkin yürütebilmeleri için kurumsal yönetimin temel yapı taşı olan riskleri daha fazla dikkate
almalarına neden olmuştur. Kurum içinde risk yönetiminin artan önemi iç denetim mesleğinde odak noktanın risklere kaymasına neden olmuştur (Mcnamee
ve Selim, 2006).

"Risk olgusu denetim yaklaşımları
açısından “kontrol kökenli riskler”
ve “işletme temelli riskler” olarak
iki farklı şekilde ele alınacak fakat
çalışma genelinde risk ifadesiyle
genel olarak bütün işletme
faaliyetlerini kapsayan işletme temelli
riskler dikkate alınacaktır."
Risk olgusu denetim yaklaşımları açısından “kontrol
kökenli riskler” ve “işletme temelli riskler” olarak iki
farklı şekilde ele alınacak fakat çalışma genelinde risk
ifadesiyle genel olarak bütün işletme faaliyetlerini
kapsayan işletme temelli riskler dikkate alınacaktır.
Denetimde yaşanan değişim, farklılaşan denetim
yaklaşımlarından izlenebilir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün kurulmasından sonra yaklaşık son
60 yılda kabul gören denetim yaklaşımları şu şekilde
sıralanabilir:
•
•
•
•

Kontrol temelli denetim,
Süreç temelli denetim,
Risk temelli denetim,
Risk yönetimi temelli denetim.

“1980’li yılların öncesinde yaygın olarak kabul gören
ilk iç denetim yaklaşımı kontrol temelli denetimdir.
Bağımsız denetimin bir uzantısı olarak da ifade edi-
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lebilecek olan kontrol temelli denetimde denetçi
kanunlara, yönetmeliklere, politika ve prensiplere
uygunluğu onaylar, bağımsız denetimin kapsamını
daraltmak için gerekli test ve doğrulama işlemlerini
gerçekleştirir, ayrıca anahtar kontrollerin kurum faaliyetlerini destekleyip desteklemediğini doğrular (Sobel, 2005).
Denetim alanında kabul gören ikinci yaklaşım operasyonel denetim olarak da ifade edilen süreç temelli
denetim yaklaşımıdır ve 1980’li yıllarda ön plana çıkmıştır. Süreç temelli denetim, kurum içi süreçlerin,
faaliyetlerin etkinliği, etkililiği ve tasarımlarının değerlendirilmesine önem vermektedir. Bu yaklaşım,
kontrol temelli denetimle karşılaştırıldığında iç denetçileri kuruma artı değer sağlama yönünde daha
fazla desteklemektedir (Sobel, 2005).
Risk temelli denetim terimi 1992 yılında COSO tarafından yayınlanan “İç Kontrol Çerçevesi” isimli raporla birlikte kullanılmaya başlanmıştır. O yıllarda yaygınlaşan risk odaklı denetim yaklaşımı, kontrol kaynaklı riskler üzerine yoğunlaşmış ve bu riskler denetim süreçlerine yansıtılmaya çalışılmıştır. Risk odaklı
denetim de, kontrol riskinin dışındaki riskleri dikkate
alınmamakta yani işletme temelli riskler gözardı edilmektedir (Galloway, 1995).
Zamanla yaşanan değişim, iç denetimde odak noktanın uyumluluk risklerinden işletme kökenli risklere
kaymasına neden olmuştur. Fakat bu durum uyumluluk risklerinin ihmal edildiği anlamına gelmemektedir. Bu yeni süreç risk yönetimi temelli iç denetim
olarak ifade edilebilir.
Risk yönetimi temelli denetim, işletme hedeflerinin
geniş çerçevede ele alındığı, risk yönetimi kapasitesinin genişlediği ve risk yatıştırma-tutumu tekniklerinin zenginleştirildiği risk odaklı denetimin kapsam ve
araçlarının gelişmiş halidir.
Risk yönetimi temelli denetim sınıflandırması iç denetimin ulaşmış olduğu son merhaleyi temsil etmektedir. Bu aşamada iç denetim birimleri hile riskinden bilgi teknolojisi temelli risklere ve etik kurallara
uyumsuzluk risklerine kadar çok farklı riski odağına
almıştır.
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İç denetim birimleri işletmelerin ihtiyaçlarını dikkate
alarak risk yönetimi temelli denetim metodolojisinin
odağına işletme için hayati öneme sahip risk faktörlerini yerleştirmektedirler. Bu yaklaşım iç denetim de
“butik denetim” metodolojisinin olgunlaşmaya başladığını da göstermektedir. Uygulamada işletmelerin
iç denetim birimlerinden hizmet talep ettikleri butik
denetim hizmetleri;

•
•
•
•

• Hile denetimi
• Etik kurallara uyumluluk denetimi
şeklinde sıralanabilir.

Geleneksel denetimde hileye karşı pasif ve reaktif
bir yaklaşım hakimdir öte yandan günümüz denetim
dünyası hileler karşısında proaktif bir yaklaşım benimsemek durumundadır (Vona, 2008).

3. Denetimde Değişen Odak: Hile Belirtileri
Uluslararası İç Denetim Standartları, iç denetçilere hileli işlemler karşısında herhangi bir sorumluluk
yüklememektedir. İç denetçilerden suiistimalleri tespit etmek ve soruşturmak olan bir kişinin sahip olduğu bilgiye sahip olmaları beklenmemektedir. İç denetçinin sadece hile belirtileri konusunda bilgi sahibi
olması ve denetim esnasında karşılaşılması halinde
hile belirtisi olduğuna ilişkin raporlama yapması beklenmektedir.
Teorik durumdan farklı olarak uygulamada ise iç denetçiler ortaya çıkan ve zamanında tespit edilemeyen
hileli işlemlerden dolayı sorumlu tutulabilmektedirler. Bundan dolayı standartların çizdiği çerçevenin
ötesinde iç denetim birimlerinin denetim evrenine
hile belirtilerini risk olarak eklemesi ve denetim planına aktarması gerekmektedir.
İşletme yönetim kurulları, yöneticiler, paydaşlar ve
diğer ilgililer hileli işlemlerin neden olduğunu ve nasıl önlenemediğini sürekli gündemde tutmaktadırlar
(Vona; 2008).
Geleneksel denetim hile işlemler karısında pasif bir
yaklaşım sunmakta ve iç kontrol değerlemelerine dayanmaktadır. Denetçinin bu değerlemeler esnasında
hile belirtilerini (kırmızı bayrakları) tespit edebilme
varsayımına dayanmaktadır.
Hile denetimi ise hileleri tespite yönelik proaktif bir
yaklaşıma sahiptir ve aşağıdaki sorularla ilgilenir
(Vona; 2008);
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•
•

•

Kim nasıl hile yapabilir?
Hangi tip hile araştırıyorum?
Hileler kalıntı risk olarak görülebilir mi?
İç kontrol sistemi ile hile fırsatları arasındaki ilişki
nedir?
Hileler nasıl gizlenebilir?
Denetim yaklaşımımıza hile teorisini nasıl dahil
edebiliriz?

Pasif Yaklaşım

Kontrollerin yönetiminin arzuladığı gibi çalışıp çalışmadığına yönelik yürütülen denetim faaliyetidir.
Örnekleme rasgele ve önyargısız olarak gerçekleştirilmektedir. Denetim süreci kontrollerin varlığını ve hile
belirtilerini tespite yöneliktir.
•

Reaktif Yaklaşım

Reaktif yaklaşımda hile iddialarına yönelik bir soruşturma yürütülmektedir. Bu yaklaşımın amacı özel olarak araştırılan iddiaların aydınlatılmasıdır.
•

Proaktif Yaklaşım – Hile Denetimi Yaklaşımı

Herhangi bir hile iddiası veya iç kontrol zayıflığı olmadığı halde hile araştırmasıdır. Bu yaklaşımda hilelerin
yapıldığına yönelik bir beklenti vardır. Bu yaklaşımda
örnekleme rasgele değildir ve önyargılıdır. Daha çok
keşif örneklemesi olarak adlandırılabilir.
Özellikle hilenin ulaştığı boyuta ilişkin yayınların artması ve Association of Certified Fraud Examiners
(Uluslararası Hile Denetçileri Enstitüsü – ACFE) tarafından düzenli olarak yayınlanan Hile Raporları; hile
konusunda inisiyatifin denetçilerden yönetime ve
paydaşlara kaymasına neden olmuştur. Bundan dolayı iç denetçinin gündeminde ‘hile riski’ kavramı daha
çok yer tutmaktadır. Dolayısıyla hilelere yönelik denetim programları, kurum genelinde hile riski değerleme çalışmaları, hile riski evreninin oluşturulması ve
diğer hile önleme, ortaya çıkarma ve tespit faaliyetleri daha fazla sistematik hale gelmiştir.
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edilmemelidir.
Hile denetimi risklerinde olduğu gibi etik kuralara uyumsuzluk riskleri de kurum
genelinde, süreçlere paralel olarak tanmlanmal, değerlendirilmeli ve kontrol
noktalar oluşturulmaldr.
5. Sonuç
Yaplan araştrmalarda Türkiye’de iç denetimin risk odakl yürütüldüğü tespit
edilmektedir (Pehlivanl, 2010). Kurumsal risk yönetimi süreçlerini işler hale getiren
işletmelerde risk yönetimi temelli iç denetim rahatlkla icra edilebilmektedir.
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Hileli işlemler incelendiğinde, ortak noktanın etik
kurallara aykırı faaliyetler olduğu tespit edilmektedir. Genellikle hileli işlemler bir veya daha fazla etik
kurallara aykırılıkların sonucunda meydana gelmektedir.
Hile bir sonuçtur kurutulması gereken bataklık ise
etik kurallara aykırı işlemlerdir. Bundan dolayı iç denetim birimlerinin denetim evrenine hile risklerini
aktardıkları gibi etik kurallara uyumsuzluk risklerini
de sistematik olarak aktarmaları gerekmektedir.
Uluslararası İç Denetim Standartlarında, kurum etik
ortamının değerlendirilmesi sürecinde iç denetimden beklentiler yer almaktadır. Beklentiler yapılması
zaruri iç denetim eylemlerinden ziyade iyi niyet beklentisi şeklinde ifade edilebilir.
Hileli işlemlere zemin hazırlayan işletme içi kontrol
ortamında etik kurallara aykırı faaliyetlerin sıklaştığı
ve bunlarında hileli işlem olarak sonuçlandığı gözardı
edilmemelidir.
Hile denetimi risklerinde olduğu gibi etik kuralara
uyumsuzluk riskleri de kurum genelinde, süreçlere paralel olarak tanımlanmalı, değerlendirilmeli ve
kontrol noktaları oluşturulmalıdır.
5. Sonuç
Yapılan araştırmalarda Türkiye’de iç denetimin risk
odaklı yürütüldüğü tespit edilmektedir (Pehlivanlı,
2010). Kurumsal risk yönetimi süreçlerini işler hale
getiren işletmelerde risk yönetimi temelli iç denetim
rahatlıkla icra edilebilmektedir.
Risk yönetimi uygulamalarının bir çıktısı olan güncel
risk listeleri ve değerlendirmeleri iç denetim faaliyetlerine yön vermektedir. Stratejik risklerde dahil
olmak üzere pek çok risk sınıflandırılarak denetim evreni ve denetim planına aktarılmaktadır.
Hileli işlem riskleri ile etik kurallara uyumsuzluklar
son yıllarda iç denetim birimlerinden talep edilen denetim hizmetlerinin başında gelmektedir. Etik kurallara uyumsuzlukların hileli işlem şeklinde sonuçlan-
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hizmetlerle birlikte iç denetim faaliyetlerinin katma
Hileli işlem riskleri ile etik kurallara uyumsuzluklar son yllarda iç denetim
değeri
artmakta diğer bir ifadeyle karlılığa katkısı ve
birimlerinden talep edilen denetim hizmetlerinin başnda gelmektedir. Etik kurallara
etkinliği
artmaktadır.
uyumsuzluklarn
hileli işlem şeklinde sonuçlandğ da dikkate alndğ takdirde bu
alanlarda verilen hizmetlerle birlikte iç denetim faaliyetlerinin katma değeri artmakta
diğer bir ifadeyle karllğa katks ve etkinliği artmaktadr.

Şekil 1: Denetim Yaklaşımları ve
Şekil 1: Denetim Yaklaşmlar ve Butik Denetim Alanlar
Butik Denetim Alanları
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4. Denetimde Değişen Odak: Etik Kurallar

Risk yönetimi uygulamalarnn bir çkts olan güncel risk listeleri ve
değerlendirmeleri iç denetim faaliyetlerine yön vermektedir. Stratejik risklerde dahil
olmakda
üzere
pek çokalındığı
risk snflandrlarak
evreni ve verilen
denetim planna
dığı
dikkate
takdirde denetim
bu alanlarda
aktarlmaktadr.
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Şekilden de görülebileceği gibi risk odakl denetimden risk yönetimi temelli denetime
geçişe paralel olarak risklere ilgisi artan iç denetim birimlerinin etkinliklerinin ve
Şekilden
de görülebileceği
gibi edilebilir.
risk odaklı
kurum karllğna
katklarnn arttklar kabul
Doğal denetimolarak bu süreçte iç

den risk yönetimi temelli denetime geçişe paralel
olarak risklere ilgisi artan iç denetim birimlerinin etkinliklerinin ve kurum karlılığına katkılarının arttıkları
kabul edilebilir. Doğal olarak bu süreçte iç denetim
birimlerinin geleneksel metodolojiden analitik metodolojiye evrildikleri de kabul edilebilir.
Kaynakça:
Galloway David, 1995, Internal Auditing: A Guide for the
New Auditor, The Institute of Internal Auditors, USA.
Leonard W. Vona, Fraud Risk Assessment, Wiley, New Jersey, 2008.
Mcnamee David and Selim Georges, 2006, “Changing
Paradigm”, Mc2 Management Consulting, http://www.
mc2consulting.com/riskart8.htm, (17.11.2006).
Pehlivanlı Davut, Modern İç Denetim – Güncel İç Denetim
Uygulamaları, Beta Yayınevi, 2010, İstanbul.

PricewaterhouseCoopers, 2007, Internal Audit 2012, PricewaterhouseCoopers, USA.
Sobel Paul J., 2005, Auditor’s Risk Management Guide Integrating Auditing and ERM, CCH Incorporated, USA.
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İŞLETMELERDE MALİ
TABLO HİLELERİ

1. Giriş
Günümüz iş yaşamında işletmelerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biri yapılan hilelerdir.
Genel olarak hile; çeşitli oyunlarla, sahtekarlıklarla,
aldatma yöntemleri ile bir kişi veya kurumun varlığın
elde edilmesi şeklinde tanımlanabilir.
İşletmelerde hilenin en basit tanımı, çalışanların veya
tepe yönetiminin genellikle kişisel menfaatleri için
işletme kaynaklarını çeşitli yollarla gizlice kullanmaları olarak tanımlanabilir. Tanıma konuyla yakın ilgisi
olmayanlar baktığında işletmelerdeki hilelerin boyutunu önemsemeyebilir. Yapılan araştırmalar, hilelerin
işletmeye verdikleri zararın tahminlerin çok üzerinde
olduğunu göstermekte ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu olması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalışmada işletme yönetimleri tarafından yapılan
hile türlerinden biri olan mali tablo hileleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma toplam dört bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya ilişkin giriş yapılmış olup, ikinci bölümde de genel olarak hile ve hatanın tanımı ile hile türleri belirtildikten sonra, üçüncü bölümde mali tablo hileleri, bu hilelerin doğası, bu
hileyi işleyenlerin karakterisik özellikleri bu hile türlerine ilişikin istatistiklere yer verilmiş ve son bölümde
ise konuya ilişkin kısa bir düşünce yer almaktadır.
2. Genel Bilgiler
2.1. Hilenin Tanımı
Sözlük anlamıyla hile; “Birini aldatmak, yanıltmak için
yapılan düzen, dolap, oyun, entrika” ve “ çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma” şeklinde
tanımlanmıştır1.

Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ
Marmara Üniversitesi,
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
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1

Türkçe Sözlük, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1998,
s:995
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Belli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif edilmesine muhasebe hileleri denir.
Başka bir tanıma göre ise hile, bir yada daha fazla kişinin kasıtlı olarak başka bir varlığın değerinden azaltarak, gizlice kendi zenginleşmelerine katkıda bulunmalarıdır. Muhasebe hatalarının bilgisizlik ve dikkatsizliğe dayanmasına karşı muhasebe hileleri, bilinçli
olarak yapılır.
İşletmelerde istenmeyen durumlardan hata ve hileyi ayırmada en önemli kıstas, kasıt unsurudur. Değerlendirmesi oldukça zor olan kasıt unsurunda, bir
düzensizlik kasıtlı olarak yapılıyorsa hile kapsamına
girmektedir.2
Bir kişiden veya bir kurumdan yasal olmayan bir biçimde bir değer almanın temelde iki farklı biçimi
bulunmaktadır:3
•

•

Kişinin başına tabanca dayayarak ondan varlığını
vermesini zor yoluyla isteyebilirsiniz. Bu eyleme
genellikle hırsızlık veya soygunluk adı verilmektedir.
Çeşitli oyunlarla, düzenlemelerle, sahtekarlıklarla, aldatma yöntemleri ile bir kişi veya kurumun
varlığını elde etme. Bu eyleme de genellikle hile
veya soygun adı verilmektedir.

bir taraf yaratmak ve bu taraf üzerinde etkili zararlara
neden olmak.” şeklinde tanımlayabiliriz.
İşletmede yapılan muhasebe hileleri genel olarak çeşitli yolsuzlukları gizlemek, işletmenin gerçek durumunu başka göstermek ve vergi kaçırmak amaçlarıyla
yapılmaktadır.
2.2. Hatanın Tanımı
Hata kavramı Türkçe sözlükte kelime anlamı olarak
“istenmeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma,
yanılgı” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla hatalar
istem dışı yapılan yanlışlıklar olarak da tanımlanabilir.
Hata kavramını hileden ayıran en temel özellik kasıt
içermemesidir. Örneğin mali bir tablonun hazırlanışı
sırasında herhangi bir değerin rakamsal olarak yanlış
yazılması kasıt unsuru içermediği için bir hatadır. Ancak aynı durum, birinin kasıtlı olarak yanlış rakamları
mali tablolara geçirerek yatırımcıları yanıltması hile
kapsamı içerisine girer.

"Muhasebe bilimi için hata,
finansal tablolarda ve muhasebe
kayıtlarında yapılan matematiksel
yanlışlıklar ya da muhasebe ilkelerinin
uygulanmasında gözden kaçma ve
gerçek verilerin yanlış beyanlarıdır"

Muhasebe hileleri beş unsurdan oluşmaktadır:4
•
•
•
•
•

Hileyi gerçekleştiren suçlu kişi,
Suçlunun hile yapmadaki isteği(kasıt),
Birinin bir varlığın değerini gözardı etmesi,
Varlığı gözardı eden kişinin suçun oluştuğu zamanda bunu farketmemesi,
Suçlunun bu hareketten çıkar sağlaması.

Tüm bu özellikleri bir araya getirerek hile ile ilgili tam
bir tanımlama yaparsak; ”Maddi bir amaç için kasıtlı
bir şekilde davranış veya tutumlardan dolayı mağdur
2

3
4

Nejat Bozkurt, Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından
Yapılan Muhasebe Hileleri, Muhasebe ve Finansman Dergisi,
T.C.Marmara Üniversitesi Muhasebe Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Yıl 9-Sayı 12, Nisan 2000,s.15.
Nejat Bozkurt, ‘İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri
Doğuran Nedenler’, Yaklaşım Dergisi, Sayı 92 s. 63.
R.Howard Davia, C.Patrick Coggins, John C. Wideman, Joseph
T. Kanstantin, Management Accountant’s Guide to Fraud
Discovery and Control, John Wiley & Sons Inc., 1992, s.49.
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Muhasebe bilimi için hata, finansal tablolarda ve muhasebe kayıtlarında yapılan matematiksel yanlışlıklar
ya da muhasebe ilkelerinin uygulanmasında gözden
kaçma ve gerçek verilerin yanlış beyanlarıdır.5
Muhasebe açısından bakılacak olursa hataların yapılma nedenleri temelde ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlikten kaynaklansa bile, bu yanlışlıklar çeşitli faktörlerin etkisi altında yapılmaktadır. Yanlışlıkların rasyonel
bir biçimde bölümlere ayrılması ve sıralanması oldukça güçtür6.
5
6

K.M., Glasser, Auditing Made Simple, 1. Baskı, Bungay: Richard
Clay Ltd., 1990, s.255.
Osman Fikret Arkun, İşletmelerde Muhasebe Denetimi, İstanbul
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Nihad Saya Yayın ve Yardım Vakfı
Yayınevi İşletmesi, Yayın 252, Çelçüt Matbaacılık, İstanbul 1975, s .61.
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Ağırlıklı olarak belgeler üzerinde yapılan hilelerin
hatalardan ayıklanarak ortaya çıkarılması oldukça
zordur ancak imkansız değildir. Deneyimli denetçiler, sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri ile hileleri ortaya çıkarabilirler7. Mükemmel suçun olmadığı gibi
mükemmel hile de yoktur. Hileyi yapan kişi mutlaka
arkasında iz bırakır ve deneyim sahibi denetçiler de
bu izleri takip ederek hileyi ve suçlusunu tespit edebilirler.

netim tarafından yapılan kasıtlı düzenlemeler, mali
tablolar üzerinde yapılan hileli düzenlemeler olarak
tanımlanmaktadır. Hileli finansal tablolama, hırsızlık
ve zimmete para geçirmeye benzemez ama bu tip
hırsızlıklar ve zimmete para geçirmeleri gizlemek
amacıyla da kullanılabilmektedir. Ulusal Diplomalı
Hile Araştırmacıları Kuruluşu (NACFE) niçin hileli finansal raporlama yapıldığının nedenlerini bir liste ile
ilan etmiştir. Bu nedenlerden bazıları:

3. Mali Tablo Hileleri

•

Bir işletmenin muhasebe kayıtlarında ve dolayısıyla
mali tablolarında yapılan olağan olmayan düzenlemeler, maskelemeler, yolsuzluklar, hileler küçük bir
kesime yarar sağlarken önemli bir kesim üzerinde zararlara neden olmaktadır. Yapılanlardan mikro düzeyde yatırımcılar, borç verenler, çalışanlar, satıcılar zarar
görürken, makro düzeyde devlet ve kamuoyu etkilenmektedir. Kaynaklar yanlış yerlere aktarılmaktadır.8

•
•

Yönetim tarafından yapılan ve salt kendilerine veya
dar bir yapıda işletme sahiplerini avantajlı kılabilecek, bunun yanında diğer bütün üçüncü kişilere
önemli zararlar verebilecek düzenlemeleri iki ana
gruba ayırabiliriz:
•
•

İşletmeyi olduğundan iyi gösterebilecek düzenlemeler.
İşletmeyi olduğundan kötü gösterebilecek düzenlemeler.

Özellikle işletmenin karını az göstererek örneğin daha
az vergi ödemeye ve daha az kar payı dağıtmaya yönelik düzenlemeler, işletmeler büyüdükçe etkisini yitirmektedir. Bu gibi düzenlemeler orta ve daha küçük
işletmelerde etkin olmaktadır. İşletmeler büyüdükçe
kendilerini daha iyi göstererek işletme ile ilgili üçüncü
kişileri yanıltma ve onlardan yaralanma yoluna gidilmektedir.9
Mali tabloları önemli ölçüde olumsuz etkileyecek yö7

8
9

ARZOVA,S. B. ; “İşletmelerde Çalışanlar Tarafından Yapılan
Hilelerin Kırmızı Bayraklar Yoluyla İzlenmesi”, Muhasebe ve
Finansman Dergisi, MUFAD, Avcıol Basım-Yayın, Sayı:20, Ekim
2003, s:118
Bozkurt, s. 15.
Bozkurt, s. 17.
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Hisse başına kârı artırmak ve kâr payı ödemelerini artırmaya olanak vermek,
Şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak,
Finansal performansın baz alındığı durumlarda
ikramiye elde etmek.10

Hile yöntemleriyle fail, karı yüksek göstermek için gelir ya da harcama kalemleriyle oynayarak, mali yapıyı
iyi göstermek için aktifleri yükselterek ya da borçları
düşürerek, likidite durumunu düzeltmek için uzun ya
da kısa dönem aktifleri ya da borçları yeniden sınıflandırarak mali tabloları, dolayısıyla şirketin durumunu daha iyi göstermeye çalışır. Ayrıca hile oluşturmadan, mali tabloları daha iyi göstermek için kullanılan
bazı yöntemler vardır. Örneğin hesapların, işlemlerin
ya da mali bazı rakamların bir grup haline getirilerek
olumsuz bazı hususların gizlenmesi, göze batmasının
engellenmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Burada
şunu belirtmek gerekir ki, hileli mali tabloları tesadüfi
olma eğiliminde olan bilinçsiz hatalardan, personelin
zimmetine para geçirmesi, çevre ya da ürün güvenliği düzenlemelerinin ihlal edilmesi ve mali tabloların
doğruluğuna önemli bir halel getirmeyen diğer şirket
içi sayılan uygunsuzluklardan ayırmak gerekir.
İşletmelerde meydana gelen hile veya yolsuzluklara
bakıldığında tepe yöneticilerin veya işletme sahiplerinin yaptıkları hilelerin, işletme çalışanlarının yaptıkları hilelerden anlamlı bir biçimde daha fazla olduğu
bilinmektedir. Araştırmalar sonucu yönetici ve müdür
olan kişilerin işletmede yapmış oldukları hileler dolayısıyla neden oldukları zararlar, normal çalışan kişilerin işletmelere vermiş oldukları zararlardan 16 kat
daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.11
10 Söyler Halil. İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Hileler. www.
alomaliye.com,2005
11 Söyler, Halil. Söyler İşletmelerde Yapılan Hileler 3.htm.,www.alomaliye.com/halil
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Ortaya çıkarılmasının güç olduğu kabul edilse bile,
hileli mali tabloların hazırlanması genellikle tahmin
edilebilen belirli yollar izlerler. Bu hileler çoğunlukla
mali yıl sonuna doğru yapılan olağan olmayan işlemlerle oluşturulur ve genellikle hızlı değişimlerin olduğu endüstrilerde meydana gelir. Yapılan bir araştırma,
hile olaylarının en çok meydana geldiği şirketlerin
mali şirketler olduğunu göstermiştir. Aynı araştırmaya göre, satın almalar, nakit ödemeleri ve ücret, maaş
ödemelerinden oluşan harcama hesabı hatalara ve
hilelere en açık olan işlem türüdür. Gözden geçirilen
hile olaylarının % 67’de bu hesap üzerinde işlem yapıldığı tespit edilmiştir.
Hileli mali tablo hazırlanması belirli dışsal, kurumsal
ya da bireysel güç ve fırsatların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Dışsal güçlere endüstrideki genel gerileme
ya da pazar payındaki ani düşüş ya da zayıf iç kontrol
mekanizması, bireysel davranışlara dürüst olmayan
yönetim ya da yönetim içindeki menfaatlerin çatışması örnek olarak verilebilir. Bütün bunlar şirketler
ya da bireylerin hileye başvurması için teşvik ve baskı
yaratır.12
3.1. Mali Tablo Hilelerin Grupları
İşletmelerin mali tablolarını bozan ve çeşitli zararlara
neden olan hileli muhasebe düzenlemelerini 6 ana
grupta toplamak münkündür:
1. Henüz son aşamaya gelmemiş ve gelir doğuracak işlemleri kayıtlara önceden gelir unsuru olarak kaydetmek. Örneğin satış işlemi sonlanmadan yüklemesi yapılan malları gelir kaydetmek,
önemli belirsizlikleri varken bir unsuru gelir yazmak, gelecekte yapılacak bir hizmet için alınan
bir avansı gelir yazmak gibi.
2. Sahte gelir kalemleri yaratma. Örneğin işletmelerin aralarında benzer veya yakın değerde varlıklarını değiştirerek gelir yaratmaları, gelen iade
paralarını gelir yazmaları, ara dönemlerde düzenlenen mali tablolarda düzmece tahminlerle
geliri arttırmaları.
3. Bir kerelik kazanç operasyonları ile geliri arttırmak. Örneğin düşük değerlenmiş bir varlığı
yüksek bir değerle satmak. Gereksiz bir biçimde
12 Terzi, Cihan. “Amerika Birleşik Devletlerinde Denetçinin Sorumluluğu”, Vergi Dünyası Dergisi, 1995
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borçları erken ödeyerek iskonto geliri sağlamak
gibi.
4. Cari dönem giderlerini sonraki dönemlere aktarmak. Örneğin amortisman ayırmada düşük
oranlar seçmek, değersiz duruma gelen aktifleri
zarara atmama yolunu seçme gibi.
5. Cari dönem gelirlerini sonraki dönemlere aktarmak.
6. Gelecek dönem giderlerini cari döneme gider
olarak kaydetmek.
Yukarıda bir özet biçiminde saymaya çalıştığımız ve
hileli raporlamalara neden olan düzenlemeleri geliri
arttırıcı veya azaltıcı biçimde çoğaltma olanakları bulunmaktadır. Birilerinin yararlandığı ancak büyük bir
kesimin bundan zarar gördüğü ve çoğunlukla tepe
yönetimleri tarafından yapılan bu yönetim hilelerinin
yapılan denetimlerde ortaya çıkartılması gerekmektedir. Aşağıda yapılan bu gibi hilelerin belirtilerinin
neler olabileceği üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
3.2. Mali Tablo Hilelerinin Doğası
Diğer hilelerde olduğu gibi mali tablo hileleri da kasıt ve hile ile teşebbüs edilmiş bir gizlemeyi ihtiva
eder. Mali tablo hileleri, evrak sahtekarlığını da içeren tahrif edilmiş belgeler yoluyla idare, çalışanlar
veya üçüncü taraflarca yapılan bir danışıklı dövüş
vasıtasıyla gizlenebilmektedir. Ne yazık ki diğer hileler gibi mali tablo hileleri de nadiren farkedilebilirler.
Bu hilelerden önce, sahtekarlığın belirtilerı – kırmızı
bayraklar – fark edilmektedir. Ortaya çıkan bu belirtilerin varlığı daima hilenin mevcut olduğu anlamına
gelmez. Belgeler bazen meşru şekilde kaybolabilir,
büyük defter kasıtlı olmayan bir muhasebe hatası
yüzünden dengeye gelmeyebilir ve temel ekonomik
faktörlerde öngörülmeyen değişikliklerin olması beklenilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hileye ait imalar ortaya çıktığında dikkatli olunmalıdır zira kişi hata yapabilir veya kasti olarak yanlış
iddalarda bulunuluyor olabilir.
Hile belirtileri önem sırasına göre kolaylıkla sıralanamaz ya da etkin, önceden kestirilebilen modeller
halinde sıralanamazlar. Önemleri geniş ölçüde değişiklik gösterir. Bazı faktörler, hile mevcut değilken
ortaya çıkacak olup belirtilerin az sayıdaki kısmı, hile
meydana gelmekteyken ortaya çıkabilir. Pek çok kez,
hileyi ispatlamak zordur. Doğrulama yapmaksızın
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birilerini hileden dolayı suçlu bulmak zordur. Açıkça
taklit edilmiş belgeler veya bir tekrar edilme sayısı,
benzer hırsızlıklar bir hile örneği anlamı verilebilir. Hileyi belirleme veya ispat etme zorluğu nedeniyle, hile
soruşturması ele alınırken, hilenin boyutu belirlenirken yada diğer araştırma faaliyetleri yürütülürken daima aşırı dikkat gösterilmelidir.
3.3. Mali Tablo Hilelerinin Arkasındaki Güdü
Hileli mali tabloların arkasındaki güdüler değişiklik
arz etmektedir. Bazen failler yüksek bir hisse senedi
bedelini veya bir bonoyu yahut da hisse senedi teklifini desteklemek isterler. Bazen şirketin hisse senetlerinin fiyatını yükseltmek isterler. Diğer zamanlarda da
üst düzey yöneticiler şirket hissesini büyük tutarlarını
sahiplenirler ve hisse senedi fiyatlarındaki bir azalış
kişisel net varlıklarını önemli ölçüde azaltır.
Tepe yönetimlerini bu gibi düzenlemelere iten çeşitli
nedenler sayılabilir. Bunların bazılarını bölümler altında toplamak mümkündür:
•

•

•

•

Yaptıkları bu düzenlemelerden dolayı kendilerine
bir yarar sağlamaları. Örneğin işletmelerin gelirlerinin iyi bir noktaya gelmesi sonucu ikramiye
elde etmeleri gibi.
Yöneticilerin düzenlemeleri çeşitli muhasebe hileleri ile kolayca yapabilmeleri. Örneğin envanter
değerleme yöntemleri ve amortisman uygulamaları ile çeşitli düzenlemeler yapmak oldukça kolay
olmaktadır.
Yaptıkları bu düzenlemeler sonucu muhtemelen
yakalanmayacaklarını düşünmeleri. Zayıf iç kontrol yapıları ve denetimler bu düşünceleri doğurmaktadır.
Aşırı rekabete dayanan baskılarla yüz yüze kalmaları.13

Mali tablo hilelere ait güdüler farklılık gösterir, fakat
sonuçları hep aynıdır ve yapılan bu hileden dolayı birileri zarar görmektedir. Ancak şirket, yöneticiler ve
yatırımcılar açısından farklı sonuçlar ortaya çıkar.
3.4. Mali Tablo Hilelerini Tespit Etmenin Çerçevesi
Mali tablo hilelerini tespit etmede, hile riskini veya
13 Bozkurt, Nejat. s. 17.
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hile fırsatlarını tanımlama en önemli adımlardan biridir. Riskleri doğru şekilde tanımlamak için endüstri ve
rekabet edenleri olduğu kadar incelemekte olduğunuz işlemleri ve organizasyonun doğasını açıkça anlamanız gerekir. Organizasyonun yönetimi ile onları hileye itenin ne olduğunu anlamalısınız. Aynı zamanda
şirketin nasıl organize edildiğini anlamalı ve şirketin
diğer taraflarla olan ilişkileri ile her bir tarafın işletme
üzerinde ve yetkililerinde sahip olduğu etkinin farkında olmalısınız.
Mali tablo hileleri, sadece mali raporları analiz etmek
suretiyle nadiren tespit edilir. Bilakis, bu hileler mali
tablo rakamlarıyla gerçek dünya rakamlarını mukayese etme suretiyle tespit edilir. Raporlanan aktifler,
pasifler, gelirler ve masraflardaki değişiklikler dönemden döneme incelenmelidir. Şirket performansı
endüstri normlarıyla karşılaştırılmalıdır.
3.5. Yönetim Hilelerini Tespit Etmede Risk Dikdörtgeni
Aşağıda gösterilen risk dikdörtgeni yönetim hilelerini
tespit etmede oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Denetçiler, mali tablo hilelerini tespit etme çabalarında geleneksel olarak neredeyse tamamen mali
raporlar ile işletme sonuçları üzerine odaklanırlar,
oysa bütün bu dört “köşede” incelenilmesi gereken
hile riskleri sergilemektedir.
Hile Riski Dikdörtgeni

Yönetim ve Müdürler

Organizasyon ve
Endüstrisi

Şirketin Diğer K
urumlarla İlişkileri

Finansal Sonuçlar ve
İşletme Karakteristikleri

3.5.1. Yönetim ve Yönetim Kurulu
Mali tablo hilelerine ilişkin yapılan istatistiklerden görüldüğü üzere, üst düzey yönetim hemen hemen her
zaman mali tablo hilelerine bulaşmıştır. Şirket varlıklarını zimmete geçirme ve uygunsuz kullanmanın aksine, mali tablo hileleri, bir organizasyon içerisindeki
yöneticilerin pek sık olarak organizasyon adına olan
işlerde organizasyon aleyhine kararlar almalarını
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gerektirir. Bu yüzden, yönetim ve müdürlerin, hileyi işleme açısından riskleri ve güdülerini belirlemek
amacıyla araştırılmaları gerekmektedir. Yönetime ait
anlayış ile onlardaki dürtünün ne olduğu çok önemlidir. Özellikle, yönetimin üç durumu araştırılmalıdır:
1. Özgeçmişleri
2. Güdüleri
3. Örgütsel karar almada etkileri
Özgeçmişleri ile ilgili olarak, bir hile denetçisinin, yönetim ve müdürlerin geçmişte hangi organizasyon ve
durumlarla ilgili olduklarını anlaması gerekir. Bunun
nedeni yöneticilerin mali tablo hilesini yapmadan
evvel bir hile işine bulaşmış olması olasılığıdır.
Bu nedenle müdürleri ve yönetimin hangi dürtülere
sahip olduğunu bilmeniz gerekir.
Organizasyona kişisel bağlarla mı bağlılar?

hal alır. Bundan ötürü, pek çok mali tablo hilesi, büyük ve tarihi olarak karlı organizasyonlarda meydana
gelmez. Aksine, bir yada iki bireyin karar alma üzerinde hemen hemen tüm kontrole sahip olduğu ve
yönetim kurulu ile denetim komitesinin aktif olmadığı daha küçük organizasyonlarda oluşur. Ana kararlara karışan bir aktif yönetim kurulu veya bir denetim
komitesi, yönetim hilelerini tespit etmede daha fazla
etkin bir role sahiptir.
Hile araştırmacılarının yönetim ve müdürler hakkında sordukları belli başlı bazı sorular şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:
Yönetimin ve Müdürlerin Özgeçmişlerini Anlama
1.
2.
3.

Gerçekçi olmayan sonuçlar sunmada baskı altındalar mı?
Kazançları her şeyden önce performansa mı dayalı?
Müdürlerin işleri tehlikede mi?
Bu ve buna benzer türdeki diğer sorular, yönetimin
güdülerini hakkıyla anlamak için sorulup yanıtlanmalıdır. Pek çok mali tablo hilesi, hisse senedi fiyatlarını
desteklemek için olumlu veya yüksek gelir raporlamak veya bir devlet tahvili veya borç teklifi açısından
olumlu kazançlar göstermek veya işletme üzerinde
bulunan çeşitli sınırlamaları kaldırmak için kar rapor
etmek açısından yönetimin baskı altında olması nedeniyle işlenmektedir.
Yönetimin örgütsel kararlarını etkileme yeteneğini de
anlamak önemlidir. Zira sahtekarlık suçunu işlemede,
sadece birkaç bireyin karar alma erkine sahip olması
halinde çok daha kolaydır. Demokratik liderliğin bulunduğu organizasyonlarda, sahtekarlığın işlenmesi
çok daha zordur. İşler, sahtekarlığın iki kişinin aynı zamanda hilekar olmasını yada üç kişinin aynı zamanda
hilekar olmasını gerektirdiğinde daha da zor bir hal
alır. Karar alma, birkaç birey arasında dağıltılmış olduğunda yada yönetim kurulu organizasyonda aktif
bir rol aldığında sahtekarlığın işlenmesi çok zor bir
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4.
5.
6.
7.

Kilit noktadaki idareciler veya yönetim kurulu üyelerinin geçmişte diğer organizasyonlarla ilgisi var mıydı ve
o ilişkilerin tabiatı nelerdir?
Yönetimin kilit noktadaki üyeleri organizasyon içerisinden mi terfi ettirildiler yoksa dışarıdan mı işe alındılar?
Yönetimin kilit noktadaki üyelerinin, şahsi yada önceki
organizasyonlarla ilgili olarak, geçmişe ait hukuki problemleri bulunuyor mu?
Yönetimin yada yönetim kurulunun oluşturulmasında
önemli değişiklikler söz konusu oldu mu?
Yönetimin ve/veya yönetim kurulu üyelerini yüksek
gelirleri oldu mu?
Herhangi bir müdürün yada yönetim kurulu üyelerinin
sabıka kayıtları mevcut mu?
Yönetimin veya yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri
hakkında diğer konular var mı?
Yönetim ve Yönetim Kuruluna Ait Dürtülerin
Neler Olduğunu Anlama

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kilit idarecilerin organizasyonla kişisel bağlantıları var
mı?
Kazançları veya diğer finansal beklentileri karşılamak
açısından yönetim baskı altında mı yada yönetim saldırgan, haksız olduğu görülen tahminleri başarmaya mı
çalışıyor?
Yönetimin gelirleri esasen performansa mı (ikramiyeler, hisse senedi opsiyonu vs.) dayalı?
Yönetimin önemli borç sözleşmelerini veya diğer finansal sınırlamaları karşılaması gerekiyor mu?
Yönetimin kilit üyelerinin iş güvenliği ciddi risk altında
bulunuyor mu?
Organizasyonun raporlanan performansı azalmakta
mı?
Yönetim, kurumun hisse senedi fiyatını aynı düzeyde
tutmayla veya artırmayla aşırı şekilde ilgili mi?
Yönetimin, vergisel nedenlerden dolayı kazançlarını
minimize etmek için bir güdüsü mü var?
Yönetimin veya yönetim kurulu üyelerinin güdüleri
hakkında diğer herhangi bir önemli konu var mı?
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Yönetim ve Yönetim Kurulunun Etki Alanını Anlama
1.

Yönetim veya yönetim kurulu arasında en fazla kimin
etkisi var?
Bir veya iki kişinin organizasyonda hakimiyeti var mı?
Yönetim tarzı otokratik mi yoksa demokratik mi?
Yönetim merkezileştirilmiş mi yoksa dağıtılmış mı?
Yönetim, kurumun değerlerini ve etiğini etkin şekilde
naklediyor yada destek veriyor mu yahut da uygunsuz
değerler ve etiği mi uygulamaya çalışıyor ?
Yönetim iç kontrolde bilinen raporlanabilme koşullarını ve raporlama zamanlmasını düzenlemede başarısız
mı?
Yönetim, işletme personeli açısından haksız, saldırgan
finansal hedefler veya harcamalar mı koyuyor?
Yönetimin, muhasebe ilkeleri seçimi veya önemli tahminlerin belirlenmesiyle çok fazla ilgileri yada bunlar
üzerinde çok fazla etkileri mi var?
Yönetimin ve/veya yönetim kurulu üyelerinin etkisi
hakkında diğer önemli konular bulunuyor mu?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gerçekçi olmayan işlemleri oluşturma, mali tablo hilesi yapmanın kolay bir yolu olduğu için ilgili organizasyonlar ve bireyler incelenmelidir. Bu belirtiler büyük
veya alışık olmadık işlemleri, özellikle mali raporları
daha iyi göstermek için stratejik zamanlarda örneğin
bir muhasebe dönemi sonu gibi meydana gelen işlemleri inceleme suretiyle ortaya konulur. Kredili satışların detaylı olarak incelenmesi neticesinde yönetimin olağan olmayan yollardan elde ettiği kazançları
ortaya koyulabilir.14
Dikkatle incelenmesi gereken işlemler aşağıdaki gibidir:
•
•
•

3.5.2. Şirketin Diğer Kurumlarla İlişkileri
Mali tablo hileleri sık sık diğer gerçek veya hayali organizasyonların yardımıyla işlenir. Örneğin, olumsuz
performansını karlı göstermek için “sahte alıcılarla”
danışıklı işlemler planlanır.
Tüm taraflarla ilişkilerin yönetim hileleri açısından
fırsatlar sergileyip sergilemediklerini belirlemek açısından, finansal kuruluşlar, ilgili organizasyonlar ve
bireyler, dış denetçiler, avukatlar, yatırımcılar ve kural
koyucularla ilişkiler dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Finansal kuruluşlar ile bono hamilleri ile ilişkiler
önemlidir çünkü bunlar şirketin gücünün ne kadar
olacağını gösterirler. İşletmelerin borç ilişkileri hakkında sorulacak tipik sorular şunlardır:
•
•
•
•
•

Şirket finansal kuruluşlar vasıtasıyla nasıl güçlendirilir veya endüstriye göre bu nasıldır?
Organizasyonun rehin olarak tutulu hangi aktifleri var?
Hangi borç veya diğer riskli anlaşmalarla karşılaşılma ihtimali vardır?
Banka ilişkileri normal görünüyor mu yoksa alışık
olmayan coğrafik alanlardaki kuruluşları kullanma gibi garip ilişkiler mevcut mu?
Finansal kuruluşların yetkilileri ile müşteri olan
organizasyon arasında ilişkiler var mı?

İlgili organizasyonlar ve bireylerle olan uygunsuz ve
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•
•

Organizasyon açısından hasılat veya gelirle sonuçlanan büyük hacimli işlemler
İlgili kurumlar arasındaki aktiflere ait satışlar
veya satın almalar
Mali tablolarda kabul edilen firma değeri veya diğer maddi varlıklarla sonuçlanan işlemler
İlgili kurumlar arasındaki kediler ve diğer finansman işlemleri
Organizasyon açısından alışık olunmadığı veya
sorgulanabilir olduğu görülen işlemler, özellikle
gerçekçi olmayan şekilde geniş hacimli olanlar.

Bir şirketin denetçileriyle ilişkisini analiz etmek, birkaç
sebepten dolayı önemlidir. Denetçilerde son zamanlarda bir değişiklik olmuşsa, muhtemelen değişikliğin
mantıklı bir sebebi vardır. Denetim firmaları müşterileri kolaylıkla bırakmazlar ve bir denetçi-denetlenen
ilişkisinin sona erdirilmesi sık sık şu nedenlerle meydana gelir: 1) Müşterinin ödemede başarısızlığı, (2)
bir denetçi-denetlenen anlaşmazlığı, (3) denetçinin
sahtekarlık veya diğer problemlerden dolayı şüphesinin bulunması, yada (4) denetlenenin denetçinin ücretlerinin oldukça yüksek olduğuna ait görüşü. Yüksek ücretler genellikle sahtekarlığı işaret etmemesine rağmen, diğer üç sebep buna işaret edebilir. İlk
yılındaki denetçilerin mali rapor sahtekarlığını ortaya
çıkarmada karşılaşacağı güçlüklerle birlikte bir denetçinin görevinden alınmış olması veya istifa ettirilmesi
gerçeği şüphe olarak nitelendirilebilir.
Amerika’da Şubat 1997 de Denetim Standartları Kurulu tarafından ‘’Finansal Tabloların Denetiminde
Hilelerin Gözönüne Alınması’’ başlıklı (SAS 82) bir
14 Leonard G. Weld, Peter M. Bergevin ve Lorraine Magrath,
Anatomy Of A Financial Fraud, s.4.
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standart çıkarılmıştır. Bu standart denetçinin hileleri ortaya çıkarmadaki sorumluluğunu arttırmamakla
birlikte, hile nedeniyle finansal tabloların yanıltıcı
beyan içermesi riskinin özel olarak belirlenmesini zorunlu kılarak bu sorumluluğu açıklamaktadır.15
Mali tablo hileleri ile ilgili olarak Amerika’da Denetim
Standartları Kurulu SAS 82’yi yayınladı. Daha sonra
2002 yılında çıkarılan Sarbenas-Oxley Yasası ile SAS
82 revize edilerek ve yeniden düzenlenerek denetçinin mali tablo hilelerindeki sorumluluklarını belirten
SAS 99 çıkarılmıştır.16
Hileden kaynaklanan önemli yanlış beyanların finansal tablolara yansıma olasılığı hile riski olarak tanımlanır. AICPA tarafından çıkarılan SAS 82 ve devamı
niteliğindeki SAS 99’da, bağımsız denetçilerin günümüzde hilenin neden olduğu olumsuz etkileri tam
olarak kavrayıp, hile riskini çalışmalarında dikkate
almasının kendileri için daha iyi olacağını belirtmektedir. SAS 82 ve SAS 99 da denetçilere yol göstermesi
açısından risk faktörleri ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. SAS 99’da hile risk faktörleri Hileli Finansal Raporlamayla ve Varlıkların Kötüye Kullanımıyla ilgili iki
ana grup içinde baskı-güdü, haklı çıkarma ve fırsat alt
grupları içerisinde sıralanmıştır.17
Avukatlarla olan ilişkiler, daha da büyük bir risk sergiler. Denetçilerin bağımsız oldukları varsayılır ve doğru olmayan veya uygun olmayan mali sonuçlardan
şüphelendikleri takdirde istifaya zorlanırlar. Bununla
birlikte avukatlar, müvekkilleri için taraftar gibi hareket ederler ve bundan dolayı da sahtekarlığın olduğu oldukça açık hale gelinceye kadar müvekkillerini
takip edip desteklemeye devam ederler. İlave olarak,
avukatlar bir müvekkilin yasal güçlükleri, denetim
problemleri ve diğer önemli olayları hakkında sık sık
bilgilnirler ve bir açıdan sır ortağı durumundadırlar.
Denetçiler gibi avukatlar da bir şey çok yanlış olmadıkça karlı bir müvekkili nadiren bırakırlar. Bu nedenle, hukuki firmalardaki bir değişiklik bir endişe sebebi
15 Erdoğan, Nurten. Hileler Karşılığında Denetçinin Sorumluluğu ve
SAS No. 82, Muhasebe ve Denetime Bakış, Şubat 2002, s.18.
16 Muranaka, Akira. Finanacial Statement Fraud and Organizational
Factors. Brayn Scool Of Economics, 2004, s.16.
17 Kiracı, Murat. Hile Risk Değerlemesinin ve Hileleri Bulmanın
Denetimin Etkinliğindeki Rolü ve Türkiye’deki Denetim
Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime
Bakış, Ocak 2005, s.105.
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olabilir. Ve halka açık şirketlerin bir 10-K dosyalamak
zorunda olduğu durumda denetçileri değiştirmenin
aksine avukatları değiştirme böyle bir raporlama gereksinimi ortaya çıkarmaktadır.
Yatırımcılarla ilişkiler önemlidir çünkü mali tablo hileleri ekseriyetle yatırımcılara bir borç veya öz varlık
teklifi yapma isteğiyle harekete geçirilir. Bir organizasyon halka açık bir şirket ise, yatırımcı grupları ve
yatırım analistleri şirketi çok yakından takip ederler
ve bir şeyin yanlış olduğuna dair bilgiyi rahatlıkla elde
edebilirler. Örneğin, “negatif” yatırımcılar daima bir
hisse senedini aşağı indiren kötü haberleri araştırırlar. Ters bir şeyden şüphelenirlerse, endişelerini ifade
etmek için yönetimle, medyayla veya hatta denetçilerle irtibata geçerler. Yatırımcı grupları, elde ettikleri
bu bilgiler üzerine denetçilerden farklı şekilde yoğunlaşırlar ve bazen onlara sahtekarlık belirtileri daha da
açık görünür.
Nihayet, firmanın düzenleyici otoritelerle ilişkilerini
anlama da önemlidir. Firma halka açık bir şirketse,
Sermaye Piyasası Kurulunun firma aleyhlerine bir
icra bildirimi çıkarıp çıkarmadığını bilmeniz gerekir.
Yıllık, üç aylık ve diğer raporların zamanında dosyalanıp dosyalanmadığını bilmeniz gerekir. Firma bankacılık gibi düzenlenmiş bir endüstride bulunmaktaysa,
düzenleyici kurulularla olan ilişkilerinin ne olduğunu
bilmek gerekir. O kurullar tarafından ortaya atılan
önemli konular var mı? Organizasyonun federal, devlet yönetimi yada diğer vergi bölgelerine vergi borcu
var mı? Vergi otoritelerine olan borcu veya cezalar
dolayısıyla, yanlış bir şey olmadığı veya ciddi nakit
akımı problemleri yaşamadıkları sürece organizasyonlar ödemelerinde gecikme yaşamazlar. Bir şirketin ilişkileri hakkında sorulacak tipik sorular şunlardır:
Finansal Kuruluşlarla olan İlişkiler
1.
2.
3.
4.

Hangi finansal kuruluşla önemli ilişkiler sürdürmektedir?
İlişkide olduğu banka veya diğer krediler kanalıyla ne
kadar dengeli hareketler yapmıştır?
Kredi veya borç anlaşmaları yahut da sınırlamaları organizasyon açısından önemli problemler sergilemekte
mi?
Banka ilişkileri normal görünmekte mi yoksa ilişkiler
hakkında alışık olmadık nitelikler var mı (garip coğrafik
alanlar, çok fazla banka vs.)?
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5.
6.
7.
8.
9.

Yönetimin yada yönetim kurulu üyelerinin şirketin belli
başlı bankalarının yetkilileriyle şahsi veya diğer yakın
ilişkileri var mı?
Şirketin kullandığı finansal kuruluşlarda önemli değişiklikler oldu mu? Olduysa, niçin?
Açık iş gerekçelemesinin görünmediği vergi cennetlerinde önemli banka hesapları veya bağlı şirket yahut da
şube işlemleri bulunuyor mu?
Riskli krediler üzerinde, şirketin kritik aktifleri rehin olarak verildi mi?
Diğer sorgulanabilir finansal kuruluş ilişkileri var mı?

İlgili Taraflarlar Olan İlişkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İşin olağan akışında olmayan ilgili taraflarla yada denetlenmemiş olan yahut da bir diğer firma tarafından denetlenmiş olan ilgili taraflarla önemli işlemler var mı?
Şirketin raporlanmış finansal performansını önemli
ölçüde iyileştiren, dönem sonunda yada sonuna yakın
geniş çaplı ve/veya alışık olmadık işlemler var mı?
İlgili taraflar arasında önemli alacaklar ve/veya borçlar
var mı?
Şirketin hasılatlarının ve/veya gelirinin önemli bir miktarı ilgili taraf işlemlerinden mi elde ediliyor?
Şirketin gelir veya hasılatlarının önemli bir kısmı bir
veya iki geniş çaplı işlemden mi elde edilmekte?
Diğer herhangi bir sorgulanabilir ilgili taraf ilişkisi mevcut mu?

Denetçilerle Olan İlişkiler
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Mevcut ve önceki denetçilerle muhasebe, denetim veya
raporlama konularında sık sık tartışmalar oldu mu?
Yönetim, makul olmayan zaman sınırlamaları dahil olmak üzere denetçiler üzerinde makul olmayan talepler
getirdi mi?
Şirket, denetçiler üzerine onların kişilere veya bilgilere
ulaşımını uygun olmayan biçimde sınırlayan yada onların yönetim kurulu veya denetim komitesiyle etkin şekilde iletişimde bulunma yeteneklerini sınırlayan resmi
yada gayri resmi sınırlamalar koydu mu?
Yönetimin denetçilere olan davranışı üstünlük mü sergiliyor? Yönetim denetçinin iş alanını etkileme teşebbüsünde bulundu mu?
Denetçilerde bir değişme oldu mu, olduysa, hangi sebeple?
Diğer sorgulanabilir denetçi ilişkileri söz konusu mu?

Avukatlarla olan İlişkiler
1.
2.
3.
4.
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Performansını katı ve aleyte olarak etkileyebilen meselelerde şirketi ilgilendiren önemli bir hukuk davası oldu mu?
Denetçilerden veya diğer kişilerden hukuki ihtilafı gizleme yönünde girişimi oldu mu?
Dışarıdaki avukatta bir değişme oldu mu, olduysa, hangi sebeple?
Diğer sorgulanabilir avukat ilişkileri söz konusu mu?

Yatırımcılarla olan İlişkiler
1.
2.
3.
4.
5.

Şirket bir ilk yada ikincil kamu borçlanması veya öz varlığı teklifinde bulunma sürecinde mi?
Yatırımcılarla ilgili hukuk davaları var mı?
Yatırım bankacıları, hisse senedi analistleri veya diğerleriyle problemli veya sorgulanabilir ilişkiler var mı?
Şirketin hisselerine ait önemli miktarda “açığa satış”
yapıldı mı, yapıldıysa, hangi sebeple?
Sorgulanabilir yatırımcı ilişkileri söz konusu mu?

Denetim Organlarıyla olan İlişkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yönetim denetim organlarına güvenmekte midir?
Hile veya menkul kıymetler kanunu ihlalleri konusunda
kurum veya üst yönetim aleyhine iddialar oldu mu?
Sermaye Piyasası Kurulunda 3-K dosyası açıldı mı, açıldıysa, hangi sebeplerden?
Kurumun mali kararlılığını ve ticari karlılığını bozabilecek muhasebe, yasal veya denetimle ilgili yeni gereksinimler söz konusu mu?
IRS veya diğer vergi otoriteleri ile ilgili önemli vergi ihtilafları var mı?
Şirket bordro vergilerini veya diğer bordro ilişkili masraflarını ve diğer yükümlülüklerini hali hazırda ödemekte mi?
Denetim Organlarıyla ilgili diğer sorgulanabilir ilişkiler
söz konusu mu?

3.5.3. Firma ve İçinde Bulunduğu Endüstri
Failler bazen hileyi gizlemenin kolay olduğu bir örgütsel yapı yaratmak suretiyle mali tablo hilesini gizleme
yoluna giderler.
Potansiyel hilelere tipik olarak karmaşık örgüt yapıları, iç denetim departmanının eksikliği, birkaç yabancının bulunduğu yönetim kurulunu, bireylere ait
küçük bir grup tarafından ilgili tarafların kontrolü gibi
hususlar hileye uygun ortamı sağlamaktadır. Ticari
ilişkide bulunulan firmaların endüstrileri de dikkatli
bir şekilde incelenmelidir. Bazı endüstriler, diğerlerinden daha risklidirler.
Aşağıdakiler örgütsel yapı ve endüstri nitelikleri hakkında denetçilerin sorması gereken sorulardır:
1. Şirketin aşırı karmaşık bir organizasyon yapısı mı
var?
2. Her bir ayrı kurum için meşru bir iş amacı mı var?
3. Şirketin yönetim kurulu şirketin yetkililerinden
mi yoksa diğer ilgili bireylerden mi oluşmakta?
4. Yönetim kurulu pasif, aktif veya bağımsız mı?
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5. Denetim komitesi esasen firma bünyesindeki birilerinden mi yoksa yabancılardan mı oluşmakta?
6. Denetim komitesi pasif, aktif veya bağımsız mı?
7. İç denetim departmanı bağımsız ve aktif mi?
8. Firma geçmişi bulunmayan yeni bir kurum mu?
9. Son zamanlarda firma bünyesinde önemli değişiklikleri oldu mu?
10. Etkin bir muhasebe ve bilgi teknolojisi personeli
var mı?
11. Firma ürünleri açısından sert bir rekabet yada piyasa doygunluğuyla karşı karşıya bulunuyor mu?
12. Müşterinin endüstrisi düşüş eğiliminde mi, yani
artan iş başarısızlıkları ile müşteri talebinde
önemli azalmalar yaşıyor mu?
13. Endüstri hızlı değişen teknolojiye veya hızlı ürün
eskimesine maruz mu?
14. Şirketin performansı endüstrideki diğer firmalarınkine benziyor mu yada onlara aykırı mı?
15. Firma ve endüstri hakkında diğer önemli konular
mevcut mu?
3.5.4. Mali Sonuçlar ve Faaliyet Karakteristikleri
Yönetim ve yönetim kurulunu, diğerleriyle ilişkileri ve
organizasyonun doğasını yakından inceleme suretiyle
mali tablo hilesi riski hakkında pek çok şey öğrenilebilir ve bu üç elemente bakma, daima iyi bir fikirdir.
Şirketin hile riskini değerlendirmek için finansal tabloları incelemede etkin araştırıcılar, mali tablolara geleneksel olmayan bir yaklaşımla bakarlar. Daha evvel
de dikkate çektiğimiz üzere, hile belirtileri, kendilerini mali tablolardaki değişiklikler kanalıyla ortaya koyarlar. Dipnotlar, incelenecek diğer önemli bir maddedir; aslında, gerçekten neyi demekte olduklarını
anlama çok önemlidir. Pek çok kez, dipnotlar hilenin
meydana geldiğini güçlü bir şekilde ima ederler ancak denetçiler ve diğerleri bunu atlarlar. Araştırıcılar
hilenin meydana geldiğini belirlemek için bir şirketin
mali tablolarını ve işletme tablolarını endüstrideki
benzer organizasyonlarınkiyle mukayese ederler ve
gerçek dünya rakamlarının tablo rakamlarına uyup
uymadıklarını görmek için kontrol de yaparlar.
Mali tablo ilişkileri ile faaliyet sonuçları hakkında sorulacak kritik sorular şunlardır:
1. Mali tablo hesap bakiyelerindeki değişiklikler
gerçekçi değil mi?
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2. Şirketin doğası, ömrü ve ölçütünde hesap bakiyelerinin kendileri gerçekçi mi?
3. Tablolarda bulunan tutar ve değerlerde gerçek
fiziki varlıklar söz konusu mu?
4. Firmanın gelir ve masraflarının doğasında önemli
değişiklikler oldu mu?
5. Bir hesap bakiyesi veya tutarının önemli bir kısmı
için bir veya birkaç büyük hacimli işlem oluşmakta mı?
6. Özellikle alışık olmadık veya kompleks olanlar
yada “form üzerine madde” soruları sergileyenler dahil sonuçları pozitif olarak etkileyen önemli
dönem sonu işlemleri var mı?
7. Mali sonuçlar üç aylık bazda veya aylık bazda tutarlı görünüyor mu yada bir alt dönemde gerçekçi olmayan tutarlar var mı?
8. Organizasyon kazançları ve kazanç büyümelerini
tablolamasına karşın yine de nakit akım oluşturmada problem yaşıyor mu?
9. Organizasyonun, rekabetçi kalmak için sürekli
olarak ilave sermaye temin etmesi gerekiyor mu?
10. Tablolanan aktifler, pasifler, gelirler veya masraflar, alışık olmadık şekilde hükümleri veya belirsizlikleri içine alan yada kurum üzerinde yıkıcı
mali etkilere – alacakların nihai tahsil edilebilirliği, gelir kabulünün zamanlaması, rehinin oldukça
sübjektif değerlendirmesi veya değerlendirmesi
zor geri ödeme kaynaklarına dayalı mali enstrümanların gerçekleştirilebilirliği yada maliyetlere
ati önemli tehirler gibi – sahip olabilecek tarzda
yakın dönemde potansiyel önemli değişikliklere
maruz olan tahminlere mi dayalı?
11. Karlılık, özellikle endüstrideki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, alışık olmadık hızda mı büyüyor?
12. Organizasyon özellikle faiz oranlarındaki değişikliklere karşı kırılgan bir yapıda mı?
13. Satış yada karlılık teşvik programları gerçekçi olmayan bir tarzda saldırgan mı?
14. Organizasyon yakında olacak bir iflas yada hakkın
düşmesiyle karşı karşıya mı bulunuyor? Düşmanca bir devralma tehdidinde mi bulunuyor?
15. Zayıf mali sonuçlar tablolandığı takdirde, bir iş
kombinasyonu veya sözleşme kabulü gibi beklemedeki işlemler üzerinde muhtemel aksi sonuçlar söz konusu mu?
16. Yönetimin şahsi olarak kurumun önemli borçlarını garanti altına aldığı zayıf veya bozucu mali
durum söz konusu mu?
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17. Firma sürekli olarak “kriz” modunda mı faaliyet
gösteriyor yoksa dikkatli bir bütçeleme ve planlama süreci olmaksızın mı faaliyet gösteriyor?
18. Organizasyonun alacakları tahsil etmede zorlukları mı var? Diğer nakit akım problemleri mi bulunmakta?
19. Organizasyonun başarısı, bir veya iki kilit ürün
veya hizmete mi bağlı? Bu ürün veya hizmetler çabuk bir şekilde kullanılamaz hale gelebilir
mi? Rakipleri piyasa sallantılarına daha kolay mı
adapte oluyor?
20. Tablo dipnotları anlaması zor konular hakkında
bilgi içeriyor mu?
21. Dipnotlarda yeterli açıklamalar bulunuyor mu?
22. Mali sonuçlar veya işletme karakteristiklerinde
sorgulanabilir veya şüpheli yönler var mı?
4. Mali Tablo Hilesi Üzerine İstatistikler
Ne kadar mali tablo hilesi meydana geldiğini bilmek
zordur. Bunu ölçmenin bir yolu, Amerikan Sermaye
Piyasası Kurulu (SEC) uygulama bültenlerinden (muhasebe ve denetim uygulama bültenleri –AAER’ler)
birkaçına bakmaktır. AAER’ler, halka açık olan şirketlerde mali tablo hilesi meydana geldiğinde bunu yayınlarlar.
Birkaç çalışma yayınlanan bu AAER’leri incelemiş durumdadır. Bunlardan ilki ve en kapsamlısı, Hileli Mali
Raporlam (Treadway Komisyonu) üzerine Ulusal Komisyon Raporu’ydu. Bu rapor 1987’ yılına kadar 10
yıl süreyle yapılan hileleri inceledi ve mali tablo
hilelerinin sık olmayan şekilde meydana gelmesine
rağmen, son derece yüksek tutarlı hileler olduğunu
ortaya koydu.
1999 yılında Sponsorluk Yapan Organizasyonlar Komitesi (COSO) 1987 ile 1997 yılları arasında meydana
gelen mali tablo hilesina ait bir çalışma çıkardı. COSO,
yaklaşık 300 mali tablo hilesinin bu süre boyunca
AAER’ler de yayınlandığını tespit etmiştir. COSO bu
hileli mali tablolamalardan 204’ünden aşağıdaki bilgileri ortaya çıkardı:
1. Ortalama mali tablo hile süresi 23.7 aydı ve hileli
eylemler sıklığı, süre boyunca oldukça sabitti.
2. Bu hilelar, en yaygın olarak uygunsuz gelir tasnifi, aktifleri şişirme, ve masrafları olduğundan
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düşük gösterme yoluyla işlendi. Gelir hileleleri
en yaygın şekilde (1) hayali gelirler kaydetme ve
(2) zamansız gelirleri kaydetme şeklinde işlendi.
Envanter hilelerinde, gerçek aktifleri şişirme en
yaygın olanıydı; hayali aktifler kaydetme veya
sahip olunmayan aktifler ikinci sıradaydı ve sarf
edilmesi gereken maddeleri sermayeye katma
üçüncü olanıydı. Diğer yaygın mali tablo hileleri
aktiflerin zimmete geçirilmesi (mali tabloları etkileyecek büyüklükte) ile uygunsuz açığa çıkarmaları içermekteydi.
Alacak hesapları, envanter, aktif, demirbaş ve
donanım, istikrazlar/alacak senetleri, nakit, yatırımlar, patentler ve doğal kaynaklar en sık yanlış
beyan edilen aktiflerdi.
Yanlış beyanda bulunma ortalama olarak 25 milyon $ civarındaydı.
Olayların % 72’sinde, tepe yöneticisi suçu işleyen
kimseydi. Sonraki en sık suç işleyenler (sıklığın
azalan sırasıyla), Mali İşler Müdürü, Muhasebe
Müdürü, İşletme Müdürü, başkan yardımcıları,
yönetim kurulu üyeleri, alt kademe personeli ve
diğerleriydi. Olayların % 29’unda, bağımsız denetçinin bir AAER’de adı geçti.
Olayların % 55’inde hile öncesinde en son denetim raporu, olumsuz bir denetim yargısı içermekteydi. Hilelerin % 24’ünde en son denetim raporu, devam eden bir hukuk davasına veya diğer
belirsizliklere dikkat çekti. Olayların % 17’sinde,
muhasebe ilkesindeki yada denetçilerdeki bir
değişiklik ortaya çıkmıştı. Ve olayların % 4’ünde
denetim alanı sınırlaması gibi diğer kısıtlamalar
bulunmaktaydı.
Hileli mali raporlamaya karışmış şirketlerin ortalama toplam aktifleri 532 milyon $, ortalama
gelirleri 232 milyon $ ve ortalama hissedar öz
varlıkları 86 milyon $ idi.
Hilelerin en çok bulunduğu endüstriler, %12 ile
bilgisayar donanımı / yazılımı, %12 ile diğer üreticiler, %11 ile finansal hizmet tedarikçileri, % 9
ile sağlık bakımı ve sağlık ürünleri, her biri % 7
ile perakendeciler / toptancılar ile diğer hizmet
tedarikçileridir. %3 veya daha fazla ile diğer endüstriler, madencilik / petrol ve gaz, telekomünikasyon, sigorta ve emlak sektörleriydi.
Hileye karışan şirketlerin % 78’i NASDAQ veya
diğer borsa dışı piyasalarda kote edilmişti, şirketlerin hisse senetlerinin % 15’i New York Borsasın-

2011/8

MAKALE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

da, % 7’si de Amerikan Borsasında işlem görmekteydi.
Mali tablo hilesi yapan şirketler genellikle sert sonuçlarla karşı karşıya kaldılar: (1) %36’sı hakkında
iflas açısından dava açıldı , (2) % 15’i aktiflerinin
büyük bir kısmını satıp diğer bir şirketle birleşme
yoluna gitti yada yeni bir kontrol edici hissedara
sahip oldu, (3) % 21’inin hisseleri hisselerin işlem
gördüğü ulusal borsadan kaldırıldı, (4) % 24’üne
diğer tazminat davaları açıldı.
Pek çok şirketin ya denetim komitesi yoktu yada
denetim komitesi yılda iki defadan daha az toplanıyordu. Şirketlerin % 75’inin şirket dışı yöneticilerden oluşan bir denetim komitesine sahip olmasına rağmen komiteler genellikle sadece yıllık
olarak toplanıyordu.
Yönetim Kurulu, içerideki kimseler yada “gri giysili” müdürler (şirketle özel bağları bulunan yada
diğer şirketlerin müdürleri olarak hizmet veren
önemli sahiplikleri bulunan ve az deneyimli dışarıdan birileri) tarafından yönlendirilmekteydi.
Şirketlerin yaklaşık %40’ında vekiller, müdürler
ve/veya yetkililer arasındaki aile ilişkileri söz konusuydu. Kurucu, şirketin yönetim kurulundaydı
yada şirketlerin yaklaşık yarısında ilk tepe yöneticisi veya ilk başkanı hala görevdeydi. Şirketlerin
%20’sinden fazlasında, yetkililerin uyumsuz iş
fonksiyonları bulunuyordu (örneğin, hem tepe
yöneticisi hem de mali işler müdürü aynı kişiydi).
Bazı şirketler hile öncesi dönemlerde net zararla karşı karşıya bulunmaktaydı yada sadece başa
baş noktasında faaliyette bulunuyordu. Finansal
zorlama veya sıkıntı böylece hile açısından basınç
faktörü oluşturdu. Şirketin hile periyodunun olduğu ilk yılda 175.000 S’lık net geliri vardı.
Mali tablo hileleri bazen bağımsız denetçiyi de
bu işe karıştırdı. Denetçilerin 195 hile davasının
56’sında adı geçti. (56 davanın 30’u) denetçiyle
ilgili bireysel iddalar veya (56 davanın 26’sı) denetim ihmali olduğunu ortaya koydu.
Bazı şirketler, hile boyunca denetçi değiştirdiler.
Şirketlerin sadece %25’i, en son “temiz” mali
tablo ve en son hile yapılan mali tablo arasındaki
zaman çerçevesinde denetçi değiştirdi. Denetçi
değişikliklerinin büyük bir çoğunluğu, hile dönemi boyunca meydana geldi (öyle ki hile boyunca
iki farklı denetçi kullanıldı).
Hileye ilişkili sonuçlar buna karışan kişiler açısın-
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dan şiddetli oldu. Üst düzey yöneticiler kollektif
davalarla ve şiddetli kişisel cezalarla sonuçlanan
Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) davalarına maruz
kaldı. Önemli sayıda yöneticinin sözleşmesi sona
erdirildi yada istifaya zorlandı. Bununla birlikte,
nispeten pek az birey suçu kabul etti yada hapis
cezaları çektiler.
Bu bulgular, İngiltere’deki Denetim Uygulamaları
Kurulu’nca (APB) Birleşik Krallıkta yürütülen bir çalışmayla tutarlılık göstermektedir. APB de mali tablo
hilesine ait iki temel durum ortaya çıkardı: (1) Çoğunlukla hile eylemi şirket yönetimince işlenmekte
ve (2) mali tablo hileleri gerçek bir hırsızlığı ilgilendirmemekte ve kanuni denetçiler tarafından tespit edilmeleri muhtemel görünmemektedir. APB tarafından
gözden geçirilen hile davalarından 14’ü şirket hesaplarını finansal olarak etkiledi. Bu 14 davada, üst kademe yönetimi önemli bir rol oynadı ve % 65’i hisse
fiyatlarını artırmak veya zararları gizlemek için mali
verileri yanlış olarak tablolara yansıttıklarını beyan
ettiler.
5.Sonuç
Hile , kişilerin çalıştıkları işletmelerin varlıklarını kasıtlı uygulamalarla ele geçirerek haksız kazançlar elde
etmeleri biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu kasıtlı uygulamalarla elde edilen kazançlar işletmenin parasını
ya da malını doğrudan elde etme şeklinde olabileceği
gibi, ödüllendirme, ikramiye alma gibi dolaylı yollarla
da olabilmektedir.

"Mali tabloların denetiminde hilenin
göz önüne alınarak değerlendirilmesi
ile ilgili olarak SAS 82 ve daha sonra
SAS 99 düzenlenmiştir. Bu standartla
denetçinin hilenin önlenmesi ve
ortaya çıkarması konusundaki
sorumluluğu artmıştır"
Tarih boyunca denetçiler kamu oyunca işletmelerdeki hata ve düzensizlikleri ortaya çıkarmakla sorumlu
görülmüşlerdir. Bu sorumluluk zaman içinde bir ta-
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kım ekonomik ve sosyal gelişimler nedeniyle sınırlandırılmış fakat tamamen ortadan kalkmamıştır.
Yönetim tarafından yapılan ve salt kendilerine veya
dar bir yapıda işletme sahiplerini avantajlı kılabilecek, bunun yanında diğer bütün üçüncü kişilere
önemli zararlar verebilecek düzenlemeleri iki ana
gruba ayırabiliriz:İşletmeyi olduğundan iyi gösterebilecek düzenlemeler ve işletmeyi olduğundan kötü
gösterebilecek düzenlemeler.
Mali tabloların denetiminde hilenin göz önüne alınarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak SAS 82 ve daha
sonra SAS 99 düzenlenmiştir. Bu standartla denetçinin hilenin önlenmesi ve ortaya çıkarması konusundaki sorumluluğu artmıştır.
Hileyi tespit edebilmek için işletme tepe yönetimi,
denetçiler, çalışanlar ve konuyla ilgililer belirtileri iyi
tanımalı ve kesin kanıt elde edene kadar veya aksi
ispat edilene kadar takibi elden bırakmamalıdır. Pek
çok hile, belirtilerin iyi tahlili ve takibi sonucunda önceden ortaya çıkarılabilmekte, bu şekilde de işletmeleri bedeli ağır kayıplardan koruyabilmektedir.
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BAĞIMSIZ
DENETİM
SÜRECİNDE
ANALİTİK
İNCELEME
PROSEDÜRLERİ

1.Giriş
Analitik inceleme prosedürleri özellikle 1950’li yıllardan sonra ekonomik yaşamda ortaya çıkan hızlı ve
karmaşık değişikliğin etkisiyle muhasebe denetiminde istatiksel yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanılması
ve işletme denetimlerinde işletmelerin denetimine
tabi olan finansal tabloların yanında finansal olmayan
verilerin kullanılması ile muhasebe denetimindeki yerini almıştır.
Analitik inceleme prosedürleri özellikle 1970’lerden
sonra hızlı bir gelişim izlemiş günümüzde ise yaygın
bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Analitik inceleme
prosedürlerinin en büyük avantajı denetçiye finansal
bilgilerin yanında finansal olmayan bilgilerinde kullanma avantajı sunduğu için hem denetçi yapmış olduğu
denetim çalışmasından hem de işletmeler yapmış oldukları denetim çalışmalarından hem de işletmeler
yapmış oldukları denetim çalışmasından bekledikleri
en uygun sonuçları alma olanağına kavuşmuştur.
Son yıllardaki gelişmeler analitik inceleme prosedürlerinin denetimin çeşitli aşamalrında kullanımını önemli
bir duruma getirmiştir. Analitik inceleme prosedürlerindeki temel amaç işletmenin denetçiye sunduğu
veriler ile işletme içinden ve işletme dışından elde
edilen ilişkili verilerin çeşitli biçimlerde karşılaştırılarak ortaya konan sonuçlar denetime yön verilmesidir.
2.Analitik İnceleme Prosedürleri

Dr. Yıldırım Ercan ÇALIŞ
Marmara Üniversitesi
İ.İ.B.F.
Öğretim görevlisi
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Çeşitli finansal ve finansal olmayan veriler ile işletmenin kayıtları arasındaki anlamlı ilişkilerin incelenmesiyle elde edilen bilgilerin, denetçi tarafından geliştirilen beklentilere uyup uymadığına bakılması işlemlerine analitik inceleme prosedürleri adı verilmektedir. 1
Analitik İnceleme Prosedürleri işletme içinden ve dı1

Bozkurt, Nejat Muhasebe Denetimi,s.151
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şından elde edilen finansal ve finansal olmayan bilgiler arasında var olan mantıklı ilişkileri inceleyerek,
mali tablolardaki yanlışlıkları saptamaya yönelik çalışmalardır 2 Denetim yılındaki mali oranları bir önceki yıl ile karşılaştırılır.Bir önceki yılın müşteri kaynaklarından karşılaştırılabilir bilgiler ,finansal raporlar,
yayınlanmış endüstri istatistikleri ve bütçeler planlama amacıyla kullanıldığı zaman analitik prosedürler,
denetçinin müşteri işinin finansal özellikleri anlamasını kolaylaştırır. Ortaya çıkan çıkan açı düzensizlikler
bu karşılaştırma sonucu belirlenebilir. Analitik İnceleme Prosedürleri inceleme sırasında özellikle dikkat
edilmesi gereken noktaları saptayarak diğer denetim
prosedürlerinin zamanlaması niteliği ve kapsamını
belirtmekte kullanılırlar.

"Analitik İnceleme Prosedürleri
işletme içinden ve dışından elde
edilen finansal ve finansal olmayan
bilgiler arasında var olan mantıklı
ilişkileri inceleyerek, mali tablolardaki
yanlışlıkları saptamaya yönelik
çalışmalardır"
Bu şekilde denetçi denetim sırasında hangi noktalara
daha çok dikkat etmesi gerektiğine karar verip, denetim çalışmalarını bu noktalar üzerinde yoğunlaştırarak olası yanlış kararları da önlemiş olur. Analitik inceleme prosedürleri ile denetçi hedeflediği denetim
çalışması için yapması gerekenleri ve denetime dahil
edeceği bilgileri kendi insiyatifi ile belirler.
Tipik analitik prosedürler cari yılın mali raporlarının
bir önceki yıl mali raporları karşılaştırılması şeklinde gelişir. Aynı şekilde endüstri ortalamaları, bütçe
performansı veya finansal olmayan bilgilerin dikkate
alınması gerekir.
Analitik İnceleme Prosedürleri uygunluğu araştırmaya yönelik işlemlerdir. Amaç veriler arasında anlamlı ilişkiler olduğunu doğrulamak ve bunlar arasındaki olağan kabul edilmeyecek sapmaları ortaya
2

Meigs,B.Walter, Whittington, O.RayPanny, K.Migs,Robert,
F.Principles of Auditing W.S.A. Boston 1989,s.237
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çıkarmaktır. 3 Doğrulama testlerinin uygulamasında
iki önemli prosedürden bir tanesi analitik incelemedir. Başka bir deyişle üçüncü standartın gerektirdiği
kanıtların toplanması, iki genel yöntemle gerçekleştirilir; bunlardan bir tanesi işlemler ve bakiyelerin
test edilmesi, diğeri ise finansal verilere uygulanan
analitik gözden geçirmedir.Analitik inceleme Prosedürleri her türlü denetimde ve denetimin her aşamasında kullanılabilir. Analitik inceleme prosedürlerinin
denetimin planlanması aşamasında mı , denetimin
yürütülmesi aşamasında mı ya da denetimin tamamlanmasından hemen önce mi kullanacağı denetçinin
amacına bağlıdır.
Analitik İnceleme Prosedürlerindeki temel amaç işletmenin denetçiye sunduğu veriler ile işletme içinden ve işletme dışından elde edilen ilişkili verilerin
çeşitli biçimlerde karşılaştırılarak ortaya konulan sonuçlar ile denetim çalışmalarına yön verilmesidir.
Analitik İnceleme Prosedürlerinin uygulanmasında
aşağıdaki unsurlar dikkate alınmaktadır. 4
•
•
•

Denetlemenin cari yılda incelemeye konu olan
bilgileri
İlgili cari yıl bilgileri ile karşılaştırılacak işletme içi
veya işletme dışı bilgiler
Denetçinin Kriterleri

2.1. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Yararları
Analitik İnceleme Prosedürleri hakaları belirlemede,
denetim faaliyetlerine rehberlik etmede hatırı baılır
bir güçtür ve göreceli olarak düşük maliyetli prosedürler olması dolayısıyla denetemen etkinliğini artırma potansiyeline sahiptir.
Analiti denetim bazı daha geleneksel denetim testleri
ile karşılaştırıldığında avantajlar sunar. 5
•
•
3
4
5

Zamandan tasarruf, kısa zamanda doğru ve güçlü
kontrol sonuçları ,
Daha nesnel yaklaşımla kontrol oluşturma
İbiş, Cemal.: Muhasebe Denetimnde Analitik İnceleme
Prosedürlerinin Yeri ve Önemi , Vergi Sorunları Dergisi Sayı111,
İstanbul 1997, s.124
Bozkurt, Nejat Muhasebe Denetimi,s.152
McKee, T.E. :B.y.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anahtar faktörleri ve müşteri ilişkilerini daha iyi
anlama,
Karar prosedürlerinde daha iyi dökümantasyon
Denetleme sahasının tanımlanmasını destekler,
Potansiyel problem olan bölgelerde dikkati odaklar,
İlgili çalışmayı kolaylaştırır,
Risk analizlerinin daha iyi yapılmasını sağlar.
Denetçiye denetim süresinin yapacağı incelemenin ve uygulayacağı diğer tekniklerin palanlanmasında yardımcı olur.
Belirli onularda denetim delili olur.
Denetimin sonuç aşamasında genel bir değerlendirme yapmada yardımcı olur.

2.2. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Gelişim Süreci
IFAC’ın 1982’deki tanımına göre büyük oranların ve
trendlerin arasındaki farklılılarda çalışması ve kullanışsız düzensiz değişimlerin araştırılmasıdır. Analitik
İnceleme Prosedürlerinin aynı dönemlerde yapılan
araştırması; Analitik İnceleme Prosedürlerinin %40
olan materyal hatalarını tespit ettiği gözlenmiştir.Yine
aynı dönemde yapılan araştırmalar da diğerlerini
doğrular niteliktedinr.
Araştırmalar analitik incelemenin içinde yeralan not
almanın öneminin gittiçe arttığı yönündedir. Diğer
olumlu bir yönde analitik incelemenin bir takım yapılabilecek hataları bünyesinde önceden işaret etmesidir. Denetçilerin analitik incelemelerdeki verilerdeki hataların değerlenmesinde daha etkili olduğu
belirtilmiştir. Yine araştırma sonuçlarında da kişisel
analitik inceleme prosedürlerinin daha etkili olduğu
belirilmiştir. Yine araştırma sonuçlarında da kişisel
analitik inceleme prosedürlerinde uzun peryotta ön
çalışmanın daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Son yıllarda ekonomik araştırma kurumlarında portföy
yönetiminin başlamasıyla rekabete dayalı bir odaklanma oluşmuştur. Bir setörün dataları doğrusal olmayan
bir hale gelmiş ve maliyetlerde profesyonel çözümler,
risk yönetimi ve uyum için gereklilik ortaya çıktı.
Tüm bu gelişmeler Analitik İnceleme Prosedürlerini
günümüzde yaygın kullanılır hale getirmiştir. Bu gelişmede ayrıca bilgisayar fiyatlarını düşmesi onların
daha çok Firmada kullanılmasına ve daha fazla yöntemlerin geliştirilmesine sebep olmuştur.
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2.3. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanım
Alanları
Analitik İncelemenin 4 yalgın ulanım alana vardır.
•
•
•
•

Denetim ve planlamanın onayı,
Ekonomik durum değerlendirme testleri
İlgili denetimlerin incelenmesi
Finansal analiz.

Analitik inceleme işlemleri, değer, fiziksel miktarlar,
oranlar veya yüzdelerden yararlanılarak uygulanır.
Analitik incelemeyle ilgili işlemler bir bütün olarak
işletmeye ait tüm finansal bilgilere uygulanabileceği gibi , finansal tabloların belirli bölümleri veya kalemleri için uygulanabilir.6 Onays planlamasını oluşturmak Analiti İnceleme Prosedürlerinin yaygın bir
kullanımıdır.

"Denetçi denetim raporunu
oluştururken risk bölgelerini
tespit etmelidir. Denetçi Analitik
İnceleme Prosedürlerini riskin arttığı
olağandışı durumların saptanmasında
kullanmalıdır. Denetçi olağandışı
durumların sapmasını yaparken aynı
zamanda planını da uygulamaya
koymuş olmaktadır"
Denetçi denetim raporunu oluştururken risk bölgelerini tespit etmelidir. Denetçi Analitik İnceleme
Prosedürlerini riskin arttığı olağandışı durumların
saptanmasında kullanmalıdır. Denetçi olağandışı durumların sapmasını yaparken aynı zamanda planını
da uygulamaya koymuş olmaktadır.
Analiik İnceleme Prosedürlerinin kullanılması denetim standartları komitesinin 56 Nolu standartında belirtimmiştir. Analitik incelemenin zamana ile amaçları
arasında yakınbir ilişki vardır.7
6
7

Güredin, E.:A.g.e.,s.4
Kardeş S.: B.y.
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Denetim çalışması sırasında Analitik İnceleme Prosedürleri denetimin 3 aşamasında da kullanılabilir.8
•
•
•

Planlama aşaması
Kanıt Toplama aşaması
Sonuç aşaması

2.3. Analitik İnceleme Kanıtları
Analitik İnceleme Prosedürlerinin kanıt belirlemesi
zayıf etiketleme olarak anılır. Bunun sonucu prosedürlerdeki tamamalama ve anlamını açıklamaktaki
yüksek derecedeki subjektifliktir.
Analitik kanıtlar denetçiye dolaylı yoldan tahmini
bilgiler sağlayan kanıtlardır. Finansla oranlar çeşitli
analiz yöntemleri her türlü ekonomik karşılaştırmalaranalitik kanıklar kapsamındadır.Analitik kanıtların
güvenirlilği büyük ölçüde karşılaştırmaya konu olan
bilgilerin geçerliliğine bağlıdır. Uygulanan Analitik İnceleme Prosedürleri kanıt toplanmasına ve kanıtların
güvenirliliğinin belirlenmesine yardımcı olurlar.
2.4. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Denetimde
Kullanım Süreci
Analitik inceleme prosedürleri denetimin her aşamasında kullanabilir.Prosedürlerin kullanımı denetimin türüne, denetim anlaşmasına ve diğer faktörlere
bağlıdır. Analiti inceleme palanlama aşamasında kullanılmakla birlikte, test etme ve son gözden geçirme
aşamaların da bir parçasıdır. 9
Analitik İnceleme Prosedürleri SAS 56 (AU 329) da temel olarak 4 adımda oluşur. 10
•
•
•
•

Bilanço hesaplarının beklenen gelişimi,
Beklenenle elde edilen arasındaki fark,
Şirket bilançosuyla beklenen bilançoların karşılaştırılması,
Bilanço hesaplarında beklenen anlamlı sapmalar

Analitik İnceleme Prosedürlerinin denetim çalışmala8

AICPA, ”Analytıcal Procedures”, statements on Auduting
Standarts No: 56 (AU 329.04).
9 Kaya,.:B.y.
10 Meigs. B.W.Whittington, O.R. Penny, K., Meigs K.F. : A.g.e.
s.238,239
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rına uygulanmasında genel olarak “Yedi Adım Yaklaşımı” kullanılmaktadır.Bu yaklaşımda yer alan aşamaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz11
•
•
•
•
•
•
•

Hedefin oluşturulması,
Kullanılacak Analitik inceleme prosedürlerinin
belirlenmesi aşaması,
Uygun verinin kullanılması aşaması
Karar verme kuralının belirlenmesi aşaması,
Hesaplamanın yapılması aşaması
Sonuçların analiz edilmesi aşaması,
Karar verilmesi aşaması

Denetçi Analitik İnceleme prosedürlerini yukarıda
sıraladığımız aşamalarda denetime dahil edecektir.;
böylece denetim çalışmasının yönünü, esnekliğini ve
sınırlarını belirlemiş olacaktır.
2.4.1.Planlama Aşamasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı
Analitik inceleme prosedürlerini enetem planlaması aşamasında uygulayacak denetçi denetim işinin
kapsamını müşterinin özellilerini anlamaya çalışır.
Bu şekilde ileride çıkması muhtemele problemlerin
önüne geçer. Ekonomik ilişkileri anlama Analitik İnceleme Prosedürlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi
ve palanlanmasında temeldir. Bu aşamada genellikle
müşterilerin bilgilerei gereklidir.12
Planlama aşamasındaki analitik inceleme prosedürlerinin kullanılmas amaçlarını aşağıdai gibi sıralayabiliriz.
•
•
•
•
•

İşletmenin yapısını, faaliyetlerini ve çeşitli olayları inceleyebilmek için,
Doğal risk ve kontorl riskini etkileyen muhasebe
işlem ve bakiyelerin ortaya koyabilmek için,
Önemli Muhasebe politikalarını anlayabilmk için,
Önemlilik düzeyinin belirlenmesine yardımcı olabilmesi için,
Uygulanacak diğer denetim prosedürlerinin , yapısını zamanını ve kapsamını belirleyebilmek için

Analitik İnceleme Prosedürlerinin denetimin planlanması aşamasında kullanılması şu yararları sağlar.13
11 Bozkurt, Nejat Muhasebe Denetimi,s.152
12 Bozkurt, Nejat Muhasebe Denetimi,s.153-154
13 Kardeş, S.: A.g.e.,s.48
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•
•
•
•

Finansal problemlerin önceden saptanması
Gelir tablosu hesaplarının uygunluğunun belirlenmesi
Gelir tablosuyla bilanço hesaplarının uygunluğunun belirlenmesi
Yüksek Risk alanlarının saptanması

Analitik inceleme Prosedürlerini uygulayacak denetçi, finansal tablo kalemleri hakında bin ön bilgi elde
ederekbunların denetimi sırasında ne kadar ayrıntıya
ineceğini belirleyecektir. Gelir tablosundaki brüt kar
yüzdesinin beklenenden çok bulması halinde , satışların ve stokların denetimi çin uygulayacağı denetim
işlemlerini genişletme ve yoğunlaştırma çabası içersine girecektir.
2.4.2 Denetimin Yürütülmesi Aşamasında Analitik
İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı
Denetimin planlanması aşamasa tamamalandıktan
sonra, denetim çalışmalarına başlanır.Bu aşamaya
teskt etme aşaması da verilmektedir. Bu aşamada
kontrol testleri ve maddilik testleri uygulanır. Bu noktada temel amaç işletmenin kayıtlarında varolduğu
iddia edilen tutarların denetimini yapmaktır. Dolayısıyla analitik inceleme prosedürleri bu amaca yönelmektedir.
Denetimin yürütülmesi aşaması kanıt toplama aşaması
olduğu için bu aşamada denetçi analitik inceleme prosedürlerini kanıt toplamak için kullanacaktır. Özel bir görüşü desteklesin ya da desteklemesin Analitik İnceleme
Prosedürleri kanıtlara güç vermek için kullanılır.14
Analitik inceleme prosedürlerinin denetimin yürütülmesi aşamasında kullanılması ile ilgili iki farklı sonuç
elde edilir. Bunlar;
•

Herhangi bir analitik inceleme tekniğinin bir hesap bakiyesine uygulanması sonucunda, denetçi beklentilerine göre olağan dışı bir durumla
önemli bir farklılık veye dalgalnma ile karşılaşmazsa, diğer denetim prosedürlerinin kapsamını
daraltmakta veya hiç uygulanmadan bakiyeyi kabul etmektedir. 15

14 Bozkurt Nejat: Muhasebe Denetimi s.154
15 Bozkurt, Nejat Muhasebe Denetimi,s.155
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•

Analitik inceleme prosedürleri aracılığıyla yapılan irçelemelerde belentilerin dışında bir durum
ile karşılaşılırsa, bu sonuç önemli hata ya da hile
olasılığı uyarısı kabul edilerek; ayrıntılı incelemeye başlanmaktadır.

Denetçi anıt toplama aşamasında analetek inceleme
prosedürlerini kullanarak mali toblolür hakkında bir
görüşe ulaşmak için, yetermi tür ve sayıda kanıt elde
eder. Analitik inceleme prosedürlerinden planlama
aşamasında olduğu gibi, kanıt toplama aşamasında
da yararlanır. Bu aşamada analitik inceleme prosedürleri kullanılarak denetim tekniklerinin uygulama
alanı daraltılabilir. 16
Analitik inceleme prosedürleri hem denetim hem
esas denetim çalışmalarında yer alır analitik inceleme prosedürlerinin ara denetim çalışmalarında yeralması denetçi açısından daha yararlı olur.17
2.4.3 Denetimin Tamamlanması Aşamasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı
Denetçi denetim çalışmasının sonuç aşamasında
analitik inceleme prosedürlerini kullanarak gerekli
denetim tekniklerinin uygulandığı yeterli tür ve sayıda kanıt elde edildğini ve finansal tablolarda varolan görüşün bir bütün olarak ele alındığında bunlar
hakkında yapılan görevlerin geçerliliği konusunda bir
yargıya varır. Bu durumda elde edilen sonuçlar ile
denetim çalışması sonucunda elde edilen sonuçlarla
karışlaştırılır.18
Analitik inceleme prosedürlerinin denetimin sonuç
aşamasında kullanılması hem büyük ölçüde denetim
tecrübesi hem de denetlenen işletme hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Denetimin son aşamasında Analitik İnceleme Prosedürleri uygulanırken aşağıdaki sorunlar üzerinde durulmalıdır.
•
•
•

Denetim riski olan konularda yoğunlaşılmalı
Bulgular incelenerek saptanamayan başka bulguların olup olmadığı araştırılmalı
İşletme yönetiminin niyeti değerlendirilmeli

16 İbiş, C.: B.y.A.g.e. s.135
17 Kardeş, S.: A.g.e., s.97
18 Mckee, T.E.:A.g.e. s.9
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-İşletmenin devamlılığı hakkında yargıya varılmalıdır.
Denetim çalışmasının sonunda Analitik İnceleme
Prosedürlerini uygulayan denetçi prosedürlerin uygulanışını tamamlarken denetim çalışması ile ilgili
olarak yapılmış olan bütün düzenlemelerin yarattığı
etkileri oluşturduğu yargıları büyük bir dikkat ve titizlikle ele almalıdır.
3.Analitik İnceleme Prosedürlerinin
Kullanıldığı Teknikler
Anlatılacak teknikler ile aşağıdaki bilgilerin anlaşılmasına çalışılacaktır.
1. Hile Denetiminde etkin yaklaşımların Önemi
2. Denetimde ticari ilişkileri veri tabanın rolü
3. Sayısal ve veri araştırma analizinin avantaj ve dezavantajları
4. Benford yasası
5. Tümevarım hile denetimi
6. Finansal yapı analizi ile nasıl hile denetemi yapıldığı.
Yasuo Hamanaka 1996 yılında yaklaşık 2,6 Milyar $
hile yapmaktan hüküm giymiş bir Japon iş adamıdır.
Hamanaka’nın dünya bakır piyasasının %5’inin ve
Londra Metal Borsasında bakır piyasasının %’50’sini
kontrol eden biri olarak düşünülüyordu.Ne yazık ki
Mr. Hamanaka bir dahi değil fakat hilekar bir işadamıydı. Pek çok işlemi fiktifti ve şirketine büyük zararlar verdi. 1980’li yıllarda küçük çaplı olarak başlayan
fiktif işlemleri yıllardır devam ediyordu ve 1996 yılında yakalanana kadar yüz milyonlarca doları bulan hileli işlem gerçekleştirmişti.
Mr. Hamanaka 1980 yılının ortalarında bakır ticareti ile iştigal eden Sumitimo Corparatıon adılı bir şirkette işe başladı. Bakır ticareti çok karlı bir iş olarak
gözükmüyordu ve başka bir şekilde yapılan işlemler
ile bu işi daha karlı bir hale getiriyordu. Emekliye ayrılmadan önce bu iş Mr. Hamanaka’yı hileye götürmüştür. Mr. Hamanaka kendi esas işine göre hile yapmakta daha başarılı idi ve iş arakadaşları tarafından
kontrol edilemez bir durumda idi. Onun işlemlerinin
çoğu Tokyo genel merkeze bağlı ve kontrol edilmeyen Sumitomo’nun Honkong Şubesi aracılığı ile yapılıyordu. Birçok karışık swap,hedge ve diğer futures
işlemleri ile büyük karlar elde edeceğini iddia ederek
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üstlerini aldattı. 1990’lıyılların başında Mr. Hamanaka Sumitomo’nun yıllık raporlarında yıldız olarak gösteriliyordu. Amerika’da Vadeli işlemler suç araştırma
örgütü tarafından yakalanmadan önce Bay %5 olarak
tanınıyordu.
Daha sonraki aşamada birkaç Amerikan ve uluslar
arası firmaya Hamanka ile iş ortaklığı yaptığı için Sumitomo tarafından dava açıldı. Dosyaların çoğu mahkemeye geldi Bu şekilde Mr. Hamanaka yalnız mı yoksa grup olarak mı hareket ettiği anlışılamadı.
Hamanaka’nın hilesi küçük küçük başlaması ve zamanla artan bir tred izlemesi açısından tipik bir hile
gelişim sürecidir. Eğer erken olarak kontrol yapılabilmiş olsaydı, Sumitomo Şirtenin milyarlarca doları
kurtarılabilirdi.
Etkin hile denetimi hile sebebiyle meydana gelen şirket zararlarını önlemenin en etkin yollarından biridir.
Hilelerin çoğu denetçilerin ve hile araştırmacılarının
etkin çalışma yöntemlerinden çok yönetimin veya
yakın bir çalışanın kazayla veya bir şeyin yanlış yapımının şikayeti ile ortaya çıkmaktaydı. Bu bölümde
teknolojiyi de kullanarak , yapılan bazı kusurlu işlemlerin finansal yapı üzerinde denetlenmesi ve ortaya
çıkartılması üzerinde durulacaktır. Hilelerin şirketlere
yüksek maliyetleri ve büyüyen bir trend izleyen hileli
işlemler sebebiyle bu yeni metodların hile oluşumunun önlenmesinde kritik öneme sahiptir.
Hilenin ortaya çıkartılması onun araştırılmasından
ayrılır. Hilenin ortaya çıkartılması , hile oluşumunu,
yapılmasını gösteren belirtilerin tanımlanmasını içerir. Hile araştırması diğer yandan belirtiler ve kırmızı
bayrak diye nitelendirilen göstergeleri tanımlar. Hile
araştırması hileyi kimin yaptığı, ne zaman gerçekleştirildiği, nelerin hile yapanı motive ettiği, nasıl bir şablon kullandığı, ne kadar para ve ne kadar fayda sağladığını belirler. Açıkçası bir araştırma bir hile ortaya
çıkartılıncaya kadar ilerleyemez.Çünkü belirtilere
hilelerden oluşan faktörler sebep olabilir, araştırmacılar bu noktada objektif ve tarafsız kalmalıdır.
Bu bölümde hilenin erken algılanmasında ortaya çıkan şüpheleri analitik yaklaşımlar ile açıklayacağız.
Daha sonra iki teknoloji tabanlı tümevarım denetim
methodu ve bir tümevarım metodunu açıklayaca-

2011/8

MAKALE

ğız. İkinci bölümde hilenin ortaya çıkartılmasında
finansal yapının nasıl analiz edildiğini açıklayacağız.
Sonuçta hilenin ortaya çıkartılması ve hile yapanı tanımlamada teknolojinin nasıl kullanıldığını tartışacağız. 19

saklanması olarak arşımıza çıkmaktadır.Bu yüzden
şüpheli veriler ziplenerek CD’lere transfer edilebilir.
Bu transfer edilen özet bilgiler sabittir ve orijinal veri
tabınından alındıktan sonra tekrar birleştirilemez.
Bütün şirket verilerini transferi ise zaman alıcı ve maliyetli bir yöntemdir. ACL uygulaması genel olara küçük veri tabanları üzerinden uygulanması mantıklıdır.
Bu tür hilenin ortaya çıkartılması işlemleri özellikle
geniş veri tabanlarına uygulanmasında yazılım ve verilerin depolanması ile sınırlanır.

3.1. Tümevarım Methodu
3.1.1 Ticari Veri Araştırma Yazılımı
Ticari Araştırma veri yazılımı en popüler hile ortaya
çıkarım yaklaşımlarından biridir. Bunun bir türü olan
Audit Command Language (ACL) veri tabanındaki
anormallikleri araştırır. Bu yazılımı açılamak için XYZ
şirketini ele alalım. Yüksek bir hile risk alanı olan olan
satıcı ve alıcı ilişkilerini inceleyen XYZ çeşitli ürünlerin satınalma trendlerini ortaya koyan veri araştırma
paketi kullanıyor.Firma bu yazılımı ile kayıtların satıcı
ve hacime göre sınıflandırarak izleme yoluna gidiyor.
Firma bu incelemeyi yaptığında toplam satınalmaların tüm satıcılar bazında azalmasına karşın, bir satıcıdan gerçekleştirilen satın almaların artış gösterdiği
görülmektedir. Yapılan ek analizlerle firma tercih edilen bu satıcının ürün fiyatlarının daha hızlı bir oranda
arttığı ortaya çıkmıştır. Bu durum özellikle bu satıcının
ürünleri hakkındaki şikayetler göz önüne alındığında
şüphe yaratmıştır. Firma derinlemesine araştırma
yaptığında kendi satın almacısının rüşvet aldığı ortaya
çıkıyor. Bu rüşvet şirketin 11 Milyon $ tutarında ihtiyacı olmayan ürünleri satın almasına sebep oluyor.
Satın alma modelleri sık sık rüşvet alımları için sinyal
verir bir satınalmacı rüşvet almaya başladığında satın alma işleminin kontrolü satıcıya geçen bir süreç
başlıyor.

3.1.2 Şirket Veri Tabanlarının Sayısal Analizi
Veri araştırma yazılım paketleri bir tür tümevarım
analizidir. Bu analizdeki temel düşünce şirketin kendi veri tabanlarını kullanarak muhasebede rastlanan
anormallik veya sayılar arasıdaki sıra dışı ilişkiler
araştırmaktır. Bu analizde yaygın olarak karşımıza çıkan Benford yasasıdır. Benford yasasın analamak için
birin 10.00 adet gelişigüzel fatura verdiğini ve faturalardaki dolar miktarlarının ne kadarının 1 sayısıyla
başladığını tahmin etmektir.Siz cevap olarak 9’da 1
gibi düşünebilirsiniz. Fakat doğrusu bazı tamsayıların
birinci numarada diğerlerinden daha fazla tekrarlanmasıdır.
1881 yılında Amerikan astronot Simon Newcomb
kitapların ilk sayfalarının kalan sayfalara göre daha
fazla kirlendiğinin farkına varmıştır. 1938’de ise Frank
Benford ceşitli veri setlerine Nevcombs’un gözlemini
uygulamıştır. Benford yasasına göre ilk sayı veri setlerinden gelişigüzel seçildiğinde 1 ile başlası 2’den
daha sık, 2 ile başlaması 3’den daha sık ve bu şekilde
devam eder. Doğrusu Benford yasası birçok finansal
verinin her numara grubunun ilk sayısının, set içindeki rastgele numaraların dağılımının aşağıda gösterilen şekildeki gibi olmasını bekler. 20

Satıcı ilişkilerde kontrolü aldığında, fiyatlar sık sık artar, satış hacmi satıcının istediği şekilde gelişir, diğer
şirketlerden satınalmalar azalır, bazı zamanlarda da
satın alınan malların kalitesinde sorunlar yaşanabilir.
Bu tür hile için veri tabanı araştırmalarında şüpheli
modeller hilenin işareti olup., hilenin kanıtı değildir.
Bazı zamanlarda satınalmacıların bir satıcıdan yüksek
hacimli ve yüksek fiyatlı mal almasının sebebi bu satıcının ürünlerinin kalitesinden de kaynaklanabilir.

Benford's Law Test
%30
%25
%20
%15

Bu yazılımın avantajı kullanımının kolay olmasıdır. Küçük veri tabanlarında trendler, anormallikler ve diğer
sıra dışı aktivitelerde kusursuz bir araçtır.

%10
%5
%0

Bu yazılımın dezavantajı ise geniş veritabanlarının
19 Albretch Steve , Birmıngham Young Unıversıty,2004
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İlk sayı olan 1’in toplam sayılar içersindeki payı
%30’dur. Bunun tam tersi olan 9’un payı ise % 4,6 olarak gerçekleşmektedir.Bunun anlamı birinci numaralar dağılımı karşılaştırıldığında örneğin 8 veya 9 fatura
numaralarının %70’ini oluşturuyorsa hile ihtimali var
demektir.

çoğu hile araştırmacısı için ikna edeci boyutta değildir. 22
Tedarikçi - 3
11.023 Fatura
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Bir şirket ele alalım ve bu şirketin isim X olsun. Bu şirket tedarikçi faturalarını Benford yasasına göre test
etmeye karar veriyor. X şirketi toplam 820.651 tedarikçi faturası üzerinde dolar tutarlarının ilk sayısını
analiz ediyor ve dolar tutarlarının benford yasasının
sonuçlarına göre alt ve üst sınır olarak tertipliyor. Bu
tedarikçilere ait faturalar üzerindeki Benford dağılım
ile karşılaştırıyor. 21
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Berhford yasasının kullanımındaki bir avantaj; kullanılması ve uygulanması açısından düşük maliyetli bir
3.2.Tümdengelim Yöntemi
method olmasıdır. Bu şekilde hile yapanları , eğer hile
Bahsedilen 2 metot birbirine oldukça yakn yöntemlerdir. Bu yöntemler büyük
yapma
sürecini tamamlamamışlarsa yalamak daha
veri tabanlar üzerinde anormal durumlar bularak hile oluşumun ortaya çkarmay
amaçlar.
Bu yöntemlerin aksine bu bölümde açklayacağmz hilenin ortaya çkartlmas
kolaydır.

yöntemi hilenin belirlenmesinde etkili bir yöntemdir. Bu yöntem ile hilenin meydana
gelişi ve nasl bir yöntem ile meydana geldiği ve hile oluşumunda kullanlan diğer
metotlar
açklanacaktr.
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2.Tedarikçinin genel eğimi izlemekte ancak sonuçlar kesin bir görüntü
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2.Tedarikçinin genel eğimi izlemekte ancak sonuçlar kesin bir görüntü
araştrmacs için ikna edeci boyutta değildir. 22
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Young Unversty,2004
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22

12

21 Albretch Steve , Birmıngham Young Unıversıty,2004
12

38

faturaların genel dağılımı normal gözükmekte iken,
tedarikçi bazında incelendiğinde farklılaşmalar ortaya çıkmıştır.

Bahsedilen 2 metot birbirine oldukça yakın yöntemlerdir. Bu yöntemler büyük veri tabanları üzerinde
anormal durumları bularak hile oluşumun ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu yöntemlerin aksine bu bölümde
açıklayacağımız hilenin ortaya çıkartılması yöntemi
hilenin belirlenmesinde etkili bir yöntemdir. Bu yöntem ile hilenin meydana gelişi ve nasıl bir yöntem ile
meydana geldiği ve hile oluşumunda kullanılan diğer
metotlar açıklanacaktır.
22 Albretch Steve , Birmıngham Young Unıversıty,2004
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5 Şubeli küçük bir banka örneği düşünelim.Bankada
yönetim kurulu maliyet etkenli bir risk analizi yapılmasına karar veriyor.
Risk değerlendirmesi yönetimin maruz kaldığı hileler,
belirtilerin tanımlanması ve bunların ürettiği zararların anlaşılması için, bankanın 16 yıllık veri tabanı teste tabi tutulmuştur.
Raporların dışında şikeli işlemleri yansıtan sıra dışı
konumda bulunan yöneticilere verilen fazla primler,
iş odaklı olmayan işlemler ve yüksek tutarlı işlemleri
oluşturan işlemlere rastlanılmıştır. Bu belirtilere 211
kez rastlanıldığı görülmektedir.
Günlük fişlerin yalnız bir imzayı içerdiği doğru olmayan bilgileri içeren veya farklı müşteri hesapları yansıtan hesaplar bulunduğu görülmektedir.
Kaçırılan bilgilerle ilgili olarak banka sliplerinde, tamamlanmamış isimler, banka kayıtları ile tutarlı olmayan isimlere rastlanmıştr.
Kısa Süreli olarak 1000 $’ı aşan Mevduatlar ve geri
çekilişleri incelenmiş ve 85 bulgunun 35’nde bu şekilde hesaplara rastlanmıştır.

ihtimali düşük olacaktır. Büyük ölçekli hileler finansal yapının konrol edilmesiyle ortaya çıkabilir. Küçük
ölçekli hileler ise belge araştırması ve diğer belirtiler
izlenerek ortaya çıkartılabilir.
Finansal yapıda bir hileyi ortaya çıkarmak için, araştırmacılar açıklanması güç değişikliklere odaklanırlar.
Örneğin çok az müşteri satınalmalarda nakit kullanır.
Genelde ödemeler çek ve aylık ödemere dahilinde
cari hesap şeklinde çalışır. Sonuç olarak satış gelirlerinin ticari alacaklarla uyumlu bir trend izlemesi gerekir. Satış gelirlerindeki artışla ticari alacakların arasındaki artışın birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Buna
benzer olarak satışlardaki artışla satılan maliyetleri
arasındaki artışta bir uyum aranır.
Finansal yapı değişikliklerinin bir hile işareti olarak algılanabilmesi için üç temel finansal tablo ile yakın bir
ilişki kurmak gerekir. Şirketlerin çoğu üç temel tablo
olan bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosunu
periyodik olarak yayınlarlar. Bilanço belirli bir zamanda şirketin varlıklarını borçlarını ve sermaye yapısını
gösterir. Ancak bilanço anlık bir gösterge olduğundan
3. ocak 2003 tarihinde hazırlanan bilanço çok farklı
sonuçlar ortaya çıkartabilir.

Aynı gün içersinde Aynı hesaba yatan ve çekilen
mevduatların incelemesi yapılmıştır.Her hesapta bu
şekilde bulgulara rastlanmıştır.

Gelir Tablosu, şirketin belirli bir süre sonunda elde ettiği gelir ve giderleri gösteren finansal tablodur. Gelir tablosu bilançodan farklı olarak, belirli bir an yeri
belirli bir süre sonundaki kümülatif değerini gösterir.

Banka çekleri farklı farklı hesaplarından çekilen kısımları incelemeye tabi tutulmuştur.23

Bilanço ve Gelir Tablosu rakamları 4 şekilde incelenir.

Çekteki müşteri imzaları ile diğer yerlerde imzaları
karşılaşırılarak farklılıklar saptanmıştır
3.3. Hilenin ortaya çıkartılmasında Finansal Yapının
Analiz edilmesi
Finansal yapı muhasebe sürecinin en son ürünüdür.
Finansal yapı belirli bir periyod zamanında meydana
gelen işlemlerin özeti olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hile firma belgelerinin araştırılması işlemi, diğer işlemler ve finansal yapı analizi ile ortaya çıkartılabilir.
Bir hile büyük ölçekli değilse, finansal yapıyı etkileme
23 Albretch Steve , Birmıngham Young Unıversıty,2004
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İki dönem arasındaki hesap bakiyelerinin karışılaştırılması
Önemli rasyoların bulunması ve dönemsel olarak
karşılaştırılması
Dikey Analiz
Yatay analiz

Birinci yaklaşım, bilanço kalemlerinin iki dönem arasında karşılaştırılması ve önemli değişikliklerin tespit
edilerek, mantıklı sebeplere oturkulması gerikmektedir. Finansal tablolardan elde edilen rakamların
yüksek tutarlı olması (Detay gözükmemesi) ve karışılaştırmasının zor olması değerlendirme aşamasında
birtakım zorlukları ortaya çıkarmaktadır.
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İkinci yaklaşım, rasyolar hesaplanarak, dönemler arasında oluşan bu rasyolardaki değişimler incelenir. Rasyolar karşılaştırıldığında firmanın likidite, finansman
karlılık yapısı hakkında fikir sahibi olunmaya çalışılır.
Hilenin ortaya çıkartılmasında finansal yapı rasyoları,
karşılaştırmalı analizden daha koylaydır. Rasyolar genellikle küçük rakamlardır karşılaştırılabilir ve önemli
değişikliklerde sinyal verirler. 24
Sonuç:
Gelişip karmaklaşılan ekonomik yaşam muhasebe
denetiminde beklenen bilgilerin ve performansın
da aynı doğrultuda artmasına ve karmaşıklaşmasına
neden olmuştur. Ancak muhasebe denetimi kendisinden beklenen bilgileri işletmeler,toplum ve diğer
kullanıcılar için karmaşık olarak değil en kolay anlaşılabilir şekilde ve en az çaba harcanarak bu bilgilerden
sonuç çıkarılabilir şekilde ve en az çaba harcanarak
bu bilgilerden sonuç çıkarılabilir şekilde bunmak zorundadır.
Çalışmada ele alınan analitik inceleme prosedürleri
muhasebe denetiminin gelişim ihtiyacına ve toplumsal yaşamın karmaşıklığı sonucunda elde edilen bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için bilgi kullanıcılarının en iyi ve öz bilgiye ulaşma gereksinimine karşılık
bulacak bir özellik taşımaktadır.
Analitik inceleme prosedürleri günden güne muhasebe denetiminde kullanılır hale gelmektedir. Ancak
analitik inceleme prosedürlerini uygulayacak olan
denetçilerin bu prosedürleri denetim çalışmalarında
uygulayabilmeleri için alanlarında uzmanlaşmış ve
kendilerini ek bilgilerle donatmış olmalıdırlar. Özellikle finansal bilgiler dışında finansal olmayan bilgileri
de denetim çalışmalarında işletme hakkında verilecek karara etki etmesi için denetime dahil eden denetçi bu bilgileri hangi koşullarda ve nasıl kullanması gerektiğini çok iyi bilmelidir. Eğer denetçi analitik
inceleme prosedürlerini denetim çalışması sırasında
iyi bir şekilde uygulayabilirse bu; denetim çalışması rutin bir iş olmaktan çıkıp zevkli ve sürükleyici bir
hal almasını sağlayacaktır. Böylece denetçi mesleğini
uygularken denetim sürecine dahil edilebilecek ve
24 Albretch Steve , Birmıngham Young Unıversıty,2004
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sonuca ulaşmak için daha kapsamlı değerlendirme
olanağına kavuşacaktır.
Analitik inceleme prosedürleri ele alınırken bu prosedürlerin basit bir takım karşılaştırmalardan, çok karmaşık matematiksel hesaplamalara kadar geniş uygulama imkanı sağladığı gözlenmiştir. Ve muhasebe
denetiminde uygulamaya başlandığından günümüze
kadar gelişim trendinin günden güne artan bir eğilim
izlediği gözlenmiştir. Yine bu artış muhasebe denetiminin ulaştığı sonuzların özellikle denetçiye görüş
bildirme açısından daha fazla imkan sağlayıcı yönde
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak muhasebe denetiminin ve denetçinin
kendisinden beklenilen beklenilen performansı sergileyebilmesi içindenetime yeni bir takım uygulama
yöntemlerini katması gerekmektedir. Gelişen eonomik yaşamın dolayısıyla bu gelişimden etkilenen
muhasebe denetimi mesleğinin aynı doğrultuda yeni
uygulamaları devreye sokması gerekmektedir. Analitik inceleme prosedürleri ortaya çıkan bu gereksinimi
karşılayacak yeterlilikte bir yöntemdir. Analitik incelelme prosedürleri muhasebe denetiminde yeni bakış açıları getirecek gerek denetçiyi gerekse denetim
mesleğinin sunduğu bilgilere ihtiyaç duyanları tatmin
edecektir.
Kaynakça:
Bozkurt, Nejat Muhasebe Denetimi 2000
Meigs, B.Walter, Whittington, O.RayPanny, K.Migs,Robert,
F.Principles of Auditing
W.S.A. Boston 1989
İbiş, Cemal.: Muhasebe Denetimnde Analitik İnceleme
Prosedürlerinin Yeri ve Önemi , Vergi Sorunları Dergisi
Sayı111, İstanbul 1997
Güredin, Ersin Dernitim; Beta Basım Yayın Dağıtım A.ş: İstanbul 1994
Kardeş Seval Denetim Etkinliğinin artırılmasında Analitik
incelem prosedürlerinin kullanımı ve Türkiye’deki Denetim
Firmalarına Yönelik araştırma Ankara 1996
AICPA,”Analytıcal Procedures” , statements on Auduting
Standarts No: 56 (AU 329.04).
Kaya, İdil Denetim Ders Notları , İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi No:14 İstanbul 1994
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AVRUPA BİRLİĞİNDE
PERFORMANS
DENETİMİ

ÖZET: Performans denetimi, fon kullanan kurum ve
kuruluşların finansal yönetim sürecinin ekonomi, etkinlik ve verimlilik faktörleri açısından denetlenmesidir. Bu denetim türü günümüz kamu yönetimlerinde
en hassas ve en güncel konu olarak ele alınmakta
olup, Türkiye’nin bu konuda daha yolun başında olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Avrupa Birliğine
üye ülkelerde performans denetimi konusunda önemli
mesafeler katedilmiştir. Bu sebeple gelişmiş ülkelerin
bu konuda ortaya koydukları iyi uygulama örneklerini
esas almak ülkemiz kamu yönetimi açısından oldukça
yararlı olacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Ekonomiklik, Etkinlik, Verimlilik, Performans, Performans Denetimi, Avrupa Birliği
Sayıştay’ı
Giriş:
Kamu yönetiminde ekonomiklik, etkinlik, verimlilik, performans gibi kavramlar günümüzde, geçmişe
nazaran daha çok gündeme gelmeye ve yer tutmaya başlamıştır. Bu kavramların gündemde daha fazla
yer alması performans denetimini zorunlu kılmaktadır. Performans denetimi iç denetim türlerinden
birisidir. Belki de en önemlisidir. Ülkemizde performans denetimi noktasında daha yolun başlangıcındayız. Ancak Avrupa Birliğinde bu hususta belirgin
bir tecrübe mevcuttur. Bu yazıda Avrupa Birliğinde
performans denetimi üzerinde durulacaktır. Bu makale, Slovenya’nın Başkenti Ljubljana’da, Finans
Uzmanlaşma Merkezinde (Center of Excellence in
Finance) 14-17 Şubat 2011 tarihleri arasında katılmış
olduğum ‘Performans Denetimi’ konulu Çalıştay’dan
elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.
1. Performans Denetiminin Genel İçeriği:

Ahmet SANDAL
İç Denetçi,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2011/8

Avrupa Birliğinde performans denetimi “fon kullanan
kurum veya kuruluşların finansal yönetiminin ekonomi, etkinlik ve verimlilik yönlerinden denetlenmesi”
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olarak tanımlanmaktadır. Performans denetimi bağımsız bir şekilde ve kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır. Performans denetimine esas olarak şu soruların
cevabı aranmaktadır.

"Avrupa Birliğinde performans
denetimi 'fon kullanan kurum veya
kuruluşların finansal yönetiminin
ekonomi, etkinlik ve verimlilik
yönlerinden denetlenmesi' olarak
tanımlanmaktadır"

Etkinlik ise hedeflenen faaliyetlerin zamanında ve belirlenen şekilde yapılmasıdır. Etkinlik hedefler ile çıktılar ve etkiler arasındaki bağıntıyla ilgilidir. Performans
denetimi kapsamında etkinlik değerlendirilmesi yapılırken programların hazırlanması, karar alma ve uygulama sistemleri, tekrarlanan işler ve yatırımların
değerlendirilmesi gerçekleştirilebilmektedir.
Performans denetimi yapılırken iç denetçi, çıktıların
ekonomi, etkinlik ve verimlilik açısından gerekli etkiyi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini değerlendirdiği
gibi, bu çıktılar elde edilirken kullanılan kaynakların
verimli ve ekonomik şekilde kullanılıp kullanılmadığını da değerlendirmesi gerekmektedir.
2. Denetim Metodolojisi:

♦
♦

•

♦

•

♦
♦
♦

Denetlenen kurum işlerini etkin bir şekilde gerçekleştiriyor mu?
İşler ekonomik yöntemler kullanılarak verimli bir
şekilde mi gerçekleştiriliyor?
Performans denetimi, vergisini ödeyenler, finans
uzmanları, kanun yapıcılar ile yürütücüler, sıradan vatandaş ve medyanın, kurumların işleyişi ve
tamamladıkları işler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır. İşte
burada şu soru çok anlam kazanmaktadır.
Tamamlanan işler daha ekonomik şekilde yapılabilir miydi?
Ekonomi yapılan işlerin zamanında, kaliteli ve
mümkün olan en az bedelle yapılmasını içermektedir. Performans denetiminde ekonomi ile ilgili
sorular aşağıdaki şekilde olabilir:
Proje girdileri en ekonomik şekilde mi sağlanmıştır?
İnsan, finans ve malzeme kaynakları ekonomik
şekilde mi kullanılmıştır?
Yönetim faaliyetleri mantıklı yönetim ilkeleri ile
mi gerçekleştirilmiştir?

Verimlilik kullanılan kaynaklar ile elde edilen çıktılar arasındaki bağıntıyla ilgilidir. Mevcut kaynaklarla
azami çıktıların elde edilmesi ve/veya en az kaynakla gerekli çıktıların elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Verimlilik ile ekonomi mal alımları, kaynak kullanımı
ve yönetim faaliyetleri gibi bazı durumlarda karıştırılabilmektedir. Ancak, performans denetiminde verimlilik ile ilgili temel soru şu şekildedir:
♦

Girdiler ve eylemler değerlendirildiğinde azami
kaliteli çıktı alınmış mıdır?
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Performans denetiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için yasal dayanağının olması ve yöntem ve
koşulların ilgili yasada belirtilmesi gerekmektedir.
İlgili yasa gerekli bütçe, iç denetçinin görevleri ve yetkileri ile ilgili maddeleri içermelidir ve performans iç
denetçisine istediği alanda denetim gerçekleştirme
hakkı verilmelidir.
Genel olarak performans denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin aşağıdaki maddeleri içermesi gerekmektedir:
♦

♦
♦

♦

Kamu yönetimi ve harcamalarını ekonomi, etkinlik ve verimlilik açılarından bağımsız denetleme
yetkisi,
Bağımsız ve planlanmamış performans denetim
sisteminin analizi ve geliştirilmesi,
Kamu faaliyetlerinde karşılaşılan problemleri
analiz etme ve faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunma yetkisi,
Kamu faaliyetlerinin kasıtlı veya kasıtsız etkilerini
değerlendirme yetkisi.

Performans denetiminde profesyonellik ile yüksek
kaliteli işe önem verilmeli ve yasal güvence altına
alınması gerekmektedir. Performans denetimi genel
olarak karmaşık süreçleri ve çeşitli uzmanlık alanlarını içermektedir. Performans iç denetçileri iyi eğitilmeli ve kişisel becerileri dikkate alınarak görevlendirme yapılmalıdır. Performans iç denetçilerinde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:
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♦
♦
♦
♦

Performans denetimi için gerekli olan eğitim, bilgi ve yetenek sahibi olma,
Kamu kurumları, programları ve işleyişleri ile ilgili
bilgi sahibi olma,
Yazılı ve sözlü olarak açık ve etkin iletişim becerileri,
Denetim için gerekli olan özel uzmanlık alanı bilgisi (bilgi teknolojileri vb.).

Avrupa Sayıştay’ında 27 AB üyesi ülkeden personel
bulunmakta olup, altı yılda bir yönetim değişmektedir.
2009 verilerine göre denetim birimlerinde 404, özel ofislerde 159, idari birimlerde 227 ve çeviride 161 görevli
olmak üzere toplam 951 personel Avrupa Sayıştay’ında
çalışmaktadır. Sayıştay 4 daireden oluşmaktadır:
♦

Finansal denetimin aksine performans denetimi gerçekleştirecek ekibin farklı uzmanlık alanlarına sahip
olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, denetimden
sorumlu kurum personelinin eğitimi ve tecrübesinin
geliştirilmesine önem vermelidir. Performans iç denetçileri bir takım olarak çalışmalı ve gerektiğinde istekli personelin birden fazla alanda uzmanlaşmasına
olanak sağlanmalıdır.
Performans denetimi bazı özel durumlar dışında, uygulama sonrasında karşılaşılan problemlere çözüm
bulmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle,
performans denetimi bilgiye dayalı bir çalışma olup,
mevcut sistemlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle, performans denetiminde
iç denetçiler tarafından sonuç raporunda verilecek
önerilerin önemi büyüktür.
Performans denetimi sonuç raporunda belirtilen
bulgulara kuşku bırakmayacak şekilde tüm belge ve
bilgilerin elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmelidir.
Bu nedenle, denetim esnasında farklı uzmanlık alanlarının katkısına ihtiyaç duyulmaktadır. Buna rağmen
raporun hazırlanması sırasında farklı uzmanların bilgisi kullanılsa da tüm sorumluluk iç denetçiye aittir.
Ayrıca, denetim sırasında düzenli raporlama yapılmalı ve sonuç raporunda kullanılacak belge ile bilgiler
kayıt altına alınmalıdır.
3. Avrupa Sayıştayı’nda Performans Denetimi:
Avrupa Sayıştay’ı, iç denetçileri Avrupa Birliği fonlarının kurumlar tarafından nasıl kullanıldığını bağımsız olarak denetlemekle görevlendirmiştir. İç denetçilerin esas görevi finansal faaliyetlerin kayıt altına
alınması, yasalara uygun şekilde yürütülmesi ve harcamaların verimli, etkin ve ekonomik şekilde yapıldığının kontrol edilmesidir. Performans denetimlerinin
amacı AB fonlarının finansal yönetim sürecinin etkinliğinin arttırılmasıdır.
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♦
♦
♦

Doğal kaynakların korunması ve yönetimi,
Yapısal politikalar, ulaştırma, araştırma ve enerji,
Dış faaliyetler,
Bankacılık faaliyetleri, idari harcamalar, iç politika.

Avrupa Sayıştay’ı birlik adına denetim işlerini yerine
getirmektedir, ancak hiçbir yasal yaptırımı bulunmamaktadır. Sadece AB fonlarının kullanımının iyileştirilmesi için yasal bağlayıcılığı olmayan raporlar hazırlayan ve görüşler veren bir yapıdır. Sayıştay’ın temel
denetim alanları ise şunlardır:
♦
♦
♦
♦
♦

Tüm AB gelirleri ve harcamaları,
Avrupa Kalkınma Fonları,
AB tarafından kurulan kurumsal yapılar,
Avrupa okulları,
Avrupa Merkez Bankası.

Avrupa Sayıştay’ı tarafından gerçekleştirilen denetim
tipi 3 adettir.
♦
♦
♦

Finansal Denetim: Kayıtların doğrulunu kontrol
etmek için yapılmaktadır.
Uyum Denetimi: Yapılan harcamaların yasalara
uygunluğu kontrol etmek için yapılmaktadır.
Performans Denetimi: Yapılan harcamaların akılcı ve ekonomik bir şekilde yapılıp yapılmadığını
kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Performans denetimi her geçen gün daha fazla önem
kazanmakta ve denetimi standartlaştırma çalışmaları
devam etmektedir. Mevcut olarak ISSAI 3000 standardı performans denetimi için kullanılmaktadır ve
ISSAI 3100 ile ISSAI 3200 standartları performans
denetiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için uygulamaya yeni girmiştir. Avrupa Sayıştay’ı web sitesine
www.eca.europa.eu adresinden ulaşılabilmektedir.
Eğitim sonunda Avrupa Sayıştay’ı iç denetçisi tarafından önceki projelerden örnekler verilmiş ve performans denetimine Avrupa Birliği tarafından verilen
önem vurgulanmıştır.
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4. Denetimin Planlanması:
Denetimin, gerekli olup olmadığı; uygulanabilirlik düzeyi; gerçekçilik seviyesi ve mevcut kaynaklar ile uygulanabilir olup olmadığının iç denetçi tarafından değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde yapılacak denetim, kendisinden beklenen neticeleri vermeyecektir.
Planlama aşamasında iç denetçi:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Denetimin gerçekleştirileceği kurumun işleyişi
hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmelidir.
Denetim içeriği, uygulanacak kişileri ve rapor formatlarını belirlemelidir.
Denetim hedeflerini belirlemelidir.
Yönetim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelidir.
Gerçekleşen sorunları değerlendirmelidir.
İç denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimleri değerlendirmelidir.
En etkin denetim tekniğini belirlemelidir.
Önceki denetim bulgularındaki sorunların çözülüp çözülmediğini değerlendirmelidir.
Denetim yapılacak alan ile ilgili belgeleri toplamalıdır.

Performans denetimi, finansal denetimden farklı
olarak kapsamı geniş olduğu için ön hazırlığın önemi
büyüktür. Bazı durumlarda ön çalışma yapılabilir ve
ön denetim raporu hazırlanabilir. Denetim yazılı hale
getirilmeli ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Denetim raporunu kullanacak kişi ve kurumlar
için denetimin önemi,
Denetim yapılacak programın anlaşılması,
İç denetim raporlarının değerlendirilmesi,
Değerlendirme yapılacak alanlar için kıstasların
belirlenmesi,
Önceki denetimlerin etkilerinin değerlendirilmesi,
Denetim kanıtı olarak kullanılabilecek belgelerin
belirlenmesi,
Önceki denetimlerden yararlanılıp yararlanılamayacağının belirlenmesi,
Denetimi gerçekleştirmek için yeterli personel ve
kaynakların belirlenmesi,
Denetim yapılacak kişilerin denetimin içeriği hakkında bilgilendirilmesi,
Denetim planı ve uygulama takviminin hazırlanması.
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Stratejik planlama; performans denetiminin planlanırken önceliklerin ve denetim başlıklarının belirlenmesinde kullanılan önemli bir yöntemdir. Performans
denetim planı; denetim alanlarının belirlenmesi, seçim kıstaslarının belirlenmesi ve ana bilgi kaynaklarının belirlenmesi sırası izlenerek hazırlanabilir.
5. Denetimlerde Ekonomi, Verimlilik ve Etkinlik
Arasındaki Dengenin Sağlanması:
Avrupa Sayıştay’ına göre performans denetimi daha
önce belirtilen ekonomi, verimlilik ve etkinlik ilkelerine dayanmaktadır. Performans denetimi ve finansal
denetim arasındaki ayrım ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
BEKLENTİLER

Performans Denetimi

Finansal Denetim

Amaç

Birlik fonlarının ekonomi, verimlilik ve
etkinlik esasları değerlendirilerek kullanılıp
kullanılmadığının kontrolü.

Finansal işlemlerin
yasal mevzuata uygun
ve düzenli şekilde
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin
kontrolü.

Odaklanma

Politika, program, organizasyon, aktiviteler
ve yönetim sistemleri.

Finansal akışlar, muhasebe ve kontrol
prosedürleri.

Akademik
Bilgi

Ekonomi, siyaset bilimi, sosyoloji.

Muhasebe ve hukuk.

Yöntemler

Değişken.

Standart şablon.

Denetim
kıstası

İç denetçinin yargısına İç denetçinin yargısına daha az açık.
açık.
Yasa ve yönetmeHer denetim için farklı liklerle belirlenmiş
kıstaslar.
kıstaslar.

Raporlar

Gerektiğinde
hazırlanan özel
raporlar.
Konuya göre değişen
rapor içeriği.

Yıllık rapor.
Standart raporlar.
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Avrupa Topluluğu Finansman Yönetmeliği Madde 27
(1)’e göre finansal yönetim şu şekilde tanımlanmıştır:
“Bütçe tahsisleri sağlam finansal yönetim teknikleri
kullanılarak; ekonomi, etkinlik ve verimlilik ilkeleri
dikkate alınarak hazırlanmalıdır.” Ekonomi, verimlilik
ve etkinlik ilkeleri ise Avrupa Topluluğu Finansman
Yönetmeliği Madde 27 (2)’de tanımlanmıştır:
Eğitim sonunda Avrupa Sayıştay’ı iç denetçisi tarafından önceki projelerden örnekler verilmiş ve en ucuz
fiyat ile en ekonomik fiyat arasındaki fark vurgulanmıştır. İhalelerde kalite, fiyat ve çevresel faktörlere
dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
6. Denetim Hedeflerinin Sorulara Yansıtılması:
Avrupa Sayıştay’ı iç denetçileri tarafından sonuç analizi ve hüküm çıkarma yöntemi (IADC) kullanılmaktadır. Sonuç analizi mantık ve kesinliği garanti eden
kurallardan oluşmaktadır. Sonuç analizi temelde iki
ilkeden oluşmaktadır:
♦

♦

Açık ve net sorular: Sorular mümkün olduğunca
net olmalı ve cevapları evet/hayır şeklinde olmalıdır. Örneğin; “Başkanlıklar ne kadar iyi idare ediliyor?” sorusu yerine “Denetim Başkanlığı
uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu şekilde çalışmakta mıdır?” sorusunun cevabı daha
kesindir (evet/hayır).
Sonuçlar: Sorular hiyerarşik şekilde hazırlanmalıdır ve alt seviyedeki sorular bir üst seviyedeki soruların kıstası olmalıdır. Sonuçlar denetim planın
detaylandırılması için önem taşımaktadır.

Sonuç analizinde soruların oluşturulması 3 aşamadan oluşmaktadır:
♦

♦
♦

Mevcut Durum: Başlangıç noktasıdır ve tartışmaya açık olmamalıdır. Örneğin; aşırı balıkçılık faaliyetleri.
Etmenler: Mevcut duruma neden olan etmenlerdir. Balıkçılık geliri, tekne sayısı vb
Soru: Mevcut durum ve etmenler değerlendirilerek hazırlanması gerekmektedir. Aşırı balıkçılık
ile ilgili mevcut durum ve etmenler değerlendirilerek “Üye ülkeler balıkçılık yönetmeliklerine uymakta mıdır?” sorusu sorulabilir.
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Sonuç analizinde önemli diğer bir konu risk analizidir.
Risk analizindeki önemli kavramlar oluşabilecek risk,
risk önleme yöntemleri ve artık risktir. Artık risk doğal
risklerin önlemlerle engellenemeyen kısmıdır. Artık
riskler mümkün olduğunca azaltılmalıdır ve bunun
için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır:
♦
♦

♦
♦

Riskten Kaçınma: Hedefler veya faaliyetlere devam etmeme veya hiç başlamamadır.
Risk Aktarma: Risklerin diğer kurum veya kişilere
aktarılmasıdır. Örnek olarak sigorta şirketleri verilebilir.
Risk Azaltma: Kontrol etkinliğinin artırılması için
kullanılmaktadır. En sık tercih edilen yöntemdir.
Risk Kabulü: Diğer yöntemler kullanıldıktan sonra
ve alınabilecek başka önlem bulunmadığında riskin kabul edilmesidir.

7. Denetimin Yönetilmesi:
Bir denetimin yönetilmesi analitik süreçleri kapsadığı gibi iletişim faaliyetlerini de içermektedir. İletişim
süreci denetlenen kişinin denetimden haberdar
edilmesinden denetimin sonuçlandırılmasına kadar
kadar devam etmektedir. gerekli bilgiyi karşı tarafa
vermelidir. Ancak denetimin içeriği hakkında detaylı
bilgi verilmesi gerekmemektedir. İç denetçi denetim
sırasında açık, net ve yapıcı bir üslupla karşı tarafla
iletişim kurmalıdır.
İç denetçiler iletişim zorluluğuyla karşılaşmamak için
denetimin amacı ve hedefleri hakkında
Denetim öncesi denetlenecek kuruma aşağıdaki bilgiler verilmelidir:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Denetimin gerçekleştirileceği alan,
Denetlenecek kişiler,
Denetime özgü hedefler,
Denetimi gerçekleştirecek personel,
Denetimin başlangıç tarihi,
Denetim sırasında gerekli olacak malzeme veya
donanım,
Denetim sırasında incelenecek belge ve bilgi listesi.

Denetim planına bağlı kalınmalı, denetim ulusal ve
uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Performans
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denetimi yargıya açık olduğu için veri toplama ve belgeleme önemlidir. Ayrıca denetimle ilgili kanıtlar açık
ve net olmalıdır. İç denetçi kanıtları bulmak için farklı
kaynaklardan yararlanmalıdır.
Toplanan veri açıklanabilir ve ispat edilebilir olmalıdır. Bu nedenle veri yeterli, doğru, güvenilir, konuyla
ilgili ve akla yatkın olmalıdır. Veri saha analizi sonucu toplanmışsa belgelendirilerek, çapraz denetime
uygun hale getirilmelidir. Denetim bulguları fiziksel,
belgesel, tanıklık ve analitik olmak üzere sınıflandırılabilir.
Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonrasında denetim raporu hazırlanmalıdır. Denetim raporu hazırlanmadan önce aşağıda belirtilen sorulara cevap bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Denetim sorularına cevap oluşturacak açık ve net
kanıtlar bulundu mu?
Kanıtlar yeterince değerlendirildi mi ve yorum
yapıldı mı?
Denetim raporunun sonuçları yeterince somutlaştırılabildi mi?
Bulgular diğer denetim sonuçlarıyla uyumlu mu?
Bulgular denetlenen kişiler tarafından yeterince
açıklandı mı?
Taslak rapor şablonu belirlendi mi?

Eğitim kapsamında diğer katılımcılarla birlikte performans denetimi sırasında karşılaşılabilecek riskler
ve sorunlar belirlenmiştir. En önemlileri denetim öncesi talep edilen verilerin hazırlanmaması, gizli belge
ve bilgilerin yeterince korunmaması, iç denetçilerin
yeterli uzmanlığa sahip olmaması, toplanan verilerin
güvenilir olmaması ve bulguların somutlaştırılamaması olarak belirlendi.
8. Denetimin Gerçekleştirilmesi:
Performans denetimi sırasında iç denetçiler tarafından dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır:

Performans denetimi gerçekleştirilirken kısıtlayıcı
olabilecek faktörler ve yapılması gerekenler aşağıda
sıralanmıştır:
♦
♦
♦
♦
♦

Denetim sonucunda iç denetçi tarafından; bulguların
İşlemlerin
karmaşklğ,
kıstaslarla
karşılaştırılması,
neden – sonuç ilişkisinin
Fayda maliyet değerlendirmesinin yaplmas ve denetim süresinin belirlenmesi.
belirlenmesi, bulguların ölçülebilirliğinin belirlenmesi,
Denetim sonucundadenetim
iç denetçi tarafndan;
bulgularn
kstaslarla karşlaştrlmas,
neden –
bulguların
soruları
hiyerarşisi
ile karşılaştırılsonuç ilişkisinin belirlenmesi, bulgularn ölçülebilirliğinin belirlenmesi, bulgularn denetim
sorular
hiyerarşisi
ile
karşlaştrlmas
ve
denetim
raporunun
yapacağ
etkinin
ması
ve denetim raporunun yapacağı etkinin değerdeğerlendirilmesi gerekmektedir. Performans denetimine esas oluşturan belgeler ise aşağda
belirtilmiştir:
lendirilmesi
gerekmektedir. Performans denetimine
esas oluşturan belgeler ise aşağıda belirtilmiştir:



9. Denetimin Belgelendirilmesi:

9. Denetimin Belgelendirilmesi:

Uluslararas standartlara göre (INTOSAI), denetim bulgular belgelendirilmeli ve somut
kantlara dayandrlmaldr. Bilgisayar verilerine ihtiyaç duyulduğunda ise verilerin doğru ve
güvenilir olmasna dikkat edilmelidir.

Uluslararası standartlara göre (INTOSAI), denetim
Denetim raporunun oluşturacak bulgularn hepsi belgelendirilmeli; gözlemler, sonuçlar ve
öneriler bu belgelere
dayandrlmaldr. Belgelerin
olup olmadğ
değerlendirilirken
bulguları
belgelendirilmeli
veyeterli
somut
kanıtlara
dayanaşağdaki hususlara dikkat edilmelidir:
dırılmalıdır.
Bilgisayar
verilerine
ihtiyaç
duyulduğunDenetlenen kişinin performans mevcut yasa, yönetmelik, yönerge, sözleşme
ve planlara göredoğru
mi değerlendirilmiştir?
da ise verilerin
ve güvenilir olmasına dikkat
Belgeler problemi göstermekte, nedenlerini açklamakta ve sonuçlarna
değinmekte midir?
edilmelidir.
Belgenin ilgilendirdiği alan belirlenebiliyor mu?




Verilerin toplanmas srasnda verilerin yeteri kadar somutlaştrlmas, önceki deneyimlerden
Denetim
raporunun oluşturacak bulguların hepsi
yararlanlmas, denetlenen kişinin hassasiyeti, veri toplanmas için harcanacak zaman ve
maliyetin değerlendirilmesine özen gösterilmelidir. İç denetçinin çoğunlukla karşlaşabileceği
belgelendirilmeli;
gözlemler, sonuçlar ve öneriler bu
sorunlardan biri verilerin yeteri kadar somutlaştrlamamasdr. Örneğin; denetlenen birimde
çalşan baz personelin hiçbir eğitim almadğnn belgelendirilmesi. Baz personelin eğitim
belgelere
dayandırılmalıdır.
Belgelerin yeterli olup olalmadğn belirtmesi yeterli bir kant olmamakta bunun için söz konusu eğitim
madığı değerlendirilirken aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Bulguların birbirinden bağımsızlığı ve güvenilirliği,
Verinin ne kadar iyi analiz edildiği,
Bulguların ne kadar titizlikle elde edildiği,
Hangi bulgunun nasıl kullanılacağı,
Bulguların yeteri kadar somutlaştırılması.
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Belgelerin orijinal olması,
Sözlü ifadeler yerine yazılı hale getirilmiş belgelerin temin edilmesi,
Denetim güvenilirliğinin azalması,
İşlemlerin karmaşıklığı,
Fayda maliyet değerlendirmesinin yapılması ve
denetim süresinin belirlenmesi.

♦
♦

Denetlenen kişinin performansı mevcut yasa, yönetmelik, yönerge, sözleşme ve planlara göre mi
değerlendirilmiştir?
Belgeler problemi göstermekte, nedenlerini açıklamakta ve sonuçlarına değinmekte midir?
Belgenin ilgilendirdiği alan belirlenebiliyor mu?
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Verilerin toplanması sırasında verilerin yeteri kadar
somutlaştırılması, önceki deneyimlerden yararlanılması, denetlenen kişinin hassasiyeti, veri toplanması
için harcanacak zaman ve maliyetin değerlendirilmesine özen gösterilmelidir. İç denetçinin çoğunlukla
karşılaşabileceği sorunlardan biri verilerin yeteri kadar somutlaştırılamamasıdır. Örneğin; denetlenen
birimde çalışan bazı personelin hiçbir eğitim almadığının belgelendirilmesi. Bazı personelin eğitim almadığını belirtmesi yeterli bir kanıt olmamakta bunun
için söz konusu eğitim programlarının/kayıtlarının
incelenmesi ve insan kaynakları yetkilisiyle görüşülmesi gerekmektedir.
Denetim bulgularının belgelendirilmesine ek olarak;
bulgular ile denetim amaçları, kapsamı ve yöntemi
arasında bağlantı ve bütünlük olmalıdır. Denetim kıstasları bulgular belgelendirilirken de kullanılmalıdır.
Örneği, denetim kıstası olarak yasa belirlendiyse bu
yasaya göre denetim gerçekleştirilmeli ve denetlenen birimin yönetmeliği kıstas olarak kullanılmamalıdır. Kıstaslar zamanla değişse bile, denetlenen kişinin
uygulama periyodu sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerden sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

"İç denetçi, denetim raporunda
elde edilen belgelerin bulguları
ne kadar kanıtlar nitelikte olduğu
ve eksikliklerini belirtmelidir.
Gözlemlere dayalı elde edilen veriler
ve sistematik iç denetim faaliyetleri
sonucu elde edilmiş verilerin
yeterliliği daha fazladır"
İç denetçi, denetim raporunda elde edilen belgelerin
bulguları ne kadar kanıtlar nitelikte olduğu ve eksikliklerini belirtmelidir. Gözlemlere dayalı elde edilen
veriler ve sistematik iç denetim faaliyetleri sonucu
elde edilmiş verilerin yeterliliği daha fazladır. Benzer
şekilde; orijinal dokümanların incelenmesi kopyalarına göre daha güvenilirdir. Denetlenen kişilerin serbestçe konuşabildiği ve yönetim otoritesi yerine verilerin denetlenen birim hakkında bilgisi olan üçüncül
şahıslardan toplanabildiği durumlarda daha güvenilir
veri elde edilebilir.

2011/8

Performans denetiminin belgelendirilmesi sırasında
karşılaşılabilecek sorunlar ve zayıf noktalar şu şekilde
sıralanabilir:
♦
♦
♦
♦

Bulguların sadece bir kaynağa dayanması,
Sözlü ifadenin somutlaştırılamaması,
Bulguların güncel olmaması,
Bulguların elde edilmesinin maliyetinin yüksek
olması.

10. Denetimin Raporlanması:
Uluslararası (INTOSAI) standartlarına göre performans denetimi raporu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Tarafsız: Rapor sonuçları denetim kıstasları ve
sorularına dayandırılmalıdır. Rapor içerik olarak
dengeli, anlatım olarak doğal ve adil olmalıdır.
Bulgular olduğu gibi anlatılmalı, eksiklikler gereğinden fazla vurgulanmamalıdır.
Bütüncül: Rapor denetim soruları ve konularının hepsini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Denetim soruları, kıstasları, bulguları ve sonuçları arasında mantıksal bir bağlantı olmalı ve önerilere yansıtılmalıdır.
Açık: Rapor anlaşılabilir açıklamalar içermeli, içerikte karmaşık ve yanlış anlaşılabilecek ifadelerden kaçınılmalıdır. Anlaşılırlığı kolaylaştırmak için
başlık, şekil, fotoğraf, harita vb. yardımcı öğelerden yararlanılmalıdır.
İkna edici: Sonuçlar denetim sorularına dayandırılmalıdır. Gözlemler gerekli veriler sunularak iyi
açıklanmalıdır. Çıkarımlar ise mantıksal bir bağlantı içinde yapılmalıdır. Bilgi okuyucuyu bulguların geçerliliği, çıkarımların nedenleri ve önerilerin faydaları hakkında ikna edebilmelidir.
İlgili: Denetim raporu soruları kullanıcılara yönelik olmalı ve katma değeri bulunmalıdır. Rapor
güncel bilgiler içermelidir.
Doğru: Denetim bulguları eksiksiz ve doğru olarak raporda sunulmalı ve okuyucu ikna edilmelidir. Herhangi bir konuda yapılan yanlışlık, tüm
raporun güvenilirliğini etkileyecektir.
Yapıcı: Denetim raporu yardımcı ve cesaretlendirici olmalıdır. Başka bir ifadeyle, rapor denetlenen birim yönetimine mevcut sorunlar ve çözüm
yolları hakkında bilgi vermelidir. Yönetimi kontro-
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lü dışındaki konular hakkında eleştirmek doğru
bir yaklaşım değildir.
Kısa ve öz: Denetim raporu gereğinden fazla
uzun olmamalıdır. İç denetçiler önerileri destekleyecek konulara değinmeli ancak okuyucuyu
etkileyebilecek somutlaştırılamamış bilgilere yer
vermemelidir.

lar tarafından belirlenmeli ve düzenli olarak dosyalaması yapılmalıdır. Ayraçlar kullanılmalı ve ayraçların üzerinde denetimle ilgili bilgiler bulunmalıdır.
Çalışma notları hazırlanırken karşılaşılan başlıca hatalar matematiksel hatalar, mantıksal hatalar, yasalara ve standartlara uyumsuz denetim faaliyetlerinin
yürütülmesidir.

Denetim raporunun formatı INTOSAI (4.08) standartlarına uygun olmalı ve denetim hedefi, bulgular, sorunlu alanlar, öneriler ve değerlendirmeler bu formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

Belgeler mevcut ve kalıcı olarak ayrılmalıdır. Kalıcı
belgeler bir sonraki denetimde de kullanılabilecek
veri içerirken, mevcut notlar geçmiş senedeki durumu göstermektedir. Yasa, yönetmelik, kurallar, yönergeler, sözleşmeler ve önceki yıllara ait denetim
raporları kalıcı belge olarak kullanılabilir. Denetim
programı, denetim planı, yazışmalar, denetim raporu
ve bilanço gibi genel bilgileri içeren belgeler ise mevcut durumu yansıtmaktadır.

♦

Eğitim kapsamında diğer katılımcılarla birlikte performans denetimi sırasında denetlenen kişilerden beklenenler listelenmiştir. En önemlileri denetim öncesi
talep edilen verilerin hazırlanması ve yapıcı bir üslup
kullanılması olarak belirlenmiştir.
11. Dosyalama:
İç denetçiler denetim planlama, faaliyetler ve bulguları düzenli olarak dosyalamalıdır. Dosyalama aşağıdaki nedenlerden ötürü önemlidir:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

İç denetçinin görüşleri ve raporlarını desteklemek için kullanılabilir.
Denetimin verimlilik ve etkinliğini arttırır.
Raporlar için bilgi kaynağı oluşturur.
Denetlenen kurum veya üçüncül şahıslardan gelebilecek sorulara yanıtları içerir.
İç denetçinin standartlara uyumlu çalıştığının
göstergesidir.
İç denetçinin kişisel gelişimine katkıda bulunur.
Denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğinin
göstergesidir.

Çalışma notları iç denetçi tarafından araştırılacak ve
denetim raporuna katkıda bulunacak gerekli tüm
bilgiyi içermelidir. Çalışma notları sonraki denetimin
planlanması, denetim raporu çeşidinin belirlenmesi,
eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, raporlama kalitesinin arttırılması, eleştirilere karşı savunma ve bilgi
kaynağı olarak kullanılabilir. Çalışma notları birbirleriyle ilişkili olmalı ve referans bilgilerini içermelidir.
Çalışma notları ilgili standartlara göre hazırlanmalı ve
gerektiğinde yasal belge olarak kullanılabilmelidir.
Çalışma notları denetimin ihtiyaçlarına göre uzman-
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Bilgisayarda dosyalama yapılırken ise zaman kaybını
önlemek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Gereksiz belgelerin kaydedilmesinden kaçınılmalıdır.
Dosya isimlendirmeleri benzer şekilde yapılmalıdır.
İlişkili dosyalar birlikte depolanmalıdır.
Tamamlanmış ve devam eden işler için ayrı klasörler kullanılmalıdır.
Klasörler gereğinden fazla doldurulmamalıdır.
Klasörler düzenli yedeklenmelidir.
Dosyalar tarihe göre sıralanmalıdır.

Sonuç:
Kamu yönetiminde tüm kaynakların ekonomik, etkin
ve verimli kullanımı vergisini ödeyen vatandaşlara
saygı ve devlete olan güven açısından ayrı bir önem
arz etmektedir. Bu konunun performans denetimi vasıtasıyla gündemde tutulması ve yöneticilerin de konuya hassasiyet göstermeleri kamu oyunun bu yöndeki beklentileri açısından faydalı olacaktır.
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SİSTEM
DENETİMİNDE İÇ
DENETİMİN
ROLÜ VE BİLGİ
GÜVENLİĞİ

ÖZET: Bilişim teknolojilerine yönelik yasal alt yapının
sürekli olarak geliştirilmekte olması, kurumların bu
teknolojilere yaptıkları yatırımların boyutlarının giderek büyümesi ve nihayet kurumların iş ve işlemlerini
yürütürken artık bilişim teknolojilerine bağımlı hale
gelmesi, kamu kaynaklarının yürürlükteki mevzuata
uygun olarak tutumlu, verimli ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadıklarını denetleme ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bilgi işlem donanım ve yazılım uygulamaları gelişen bilişim teknolojisine paralel olarak
kamu kurum ve kuruluşlarında giderek yerleşik düzen
kazanmaya başlamıştır. Bu uygulamaların işlevsel ve
fonksiyonel işleyişiyle ilgili risk teşkil eden girdi, bilgi
işleme, çıktı ve sistem kontrollerinin gerçekleştirilmesinde iç denetimin hangi yöntemler kullanılarak,
nasıl yerine getirileceği önemlidir. Outsourcing - Dış
Kaynak Kullanımı yoluyla bilgisayar teknolojileri satın
alınması durumunda da iç denetim yaklaşımının nasıl
ve ne yönde gerçekleşeceği üzerinde durulması gereken diğer önemli bir husustur. Kurumsal hizmet anlayışının yerine getirilmesi ve bilgi varlığı güvenliğinin
sağlanmasında; bilgi-yazılım ve donanım varlıklarının
güvenliğine yönelik bilgi güvenliğinin temel bileşenleri “Gizlilik”, “Bütünlük” ve “Kullanılabilirlik” kriterlerine uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir.
Bütün bu hususlardan yola çıkarak denetimde nelere
dikkat edileceği bu makale içeriğinde kapsamlı olarak
inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
ANAHTAR KELİMELER: Bilgi Varlıkları, Bilgi Güvenliği,
Şifre ve Ağ Güvenliği, Yetkilendirilmiş Erişim, İç Denetim,
Giriş:

O. Selçuk YILMAZ
İç Denetçi,
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü
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Kamu kurumlarının gereksinim duydukları bilgisayar
teknolojileri uygulamaları hizmet konularına göre
farklı yapılarda ortaya çıkmaktadır. Bilgi işlem hizmet
ve faaliyetlerinin genel olarak finansman ve muhasebe ile ilgili yanının bulunmasının ötesinde, başta yerel
yönetim kademelerinde; su ve kanalizasyon idareleri,
belediyeler ve ilgili diğer idarelerde; ulaşım, tüketim
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ve kullanıma yönelik kullanıcı/yolcu/abonelerle ilgili kendine öz yazılım uygulamalarını kendi içerisinde
barındırarak; görev, yetki, sorumluluk ve ürettiği hizmetin yapı ve özelliğiyle ilintili farklı işleyiş gösteren
bilgi işlem yapılanması içerisinde olduğu görülmektedir. Her ne kadar kurumlar arasında hizmet, iş ve
işleyişte yapısal farklılıklar bulunsa da genel olarak
uygulamada bilgi işlem hizmet ve faaliyetlerinin güvenliği, etkin bir iç denetim için öncelikli olarak ele
alınması gereken önemli bir konudur.
Kamu kuruluşlarının bilgi varlıklarının tehlike analizleri yapılarak, teknik, idari ve fiziksel açıklarının tespit
edilmesiyle çok yönlü risk analizi çalışmaları gerçekleştirilerek bilgi varlıklarının envanteri ortaya çıkacak
ve bilgi varlıklarının iş hedeflerine göre güvenlik derecelendirilmeleri yapılabilecektir. Sonuçta bundan
kurum üst düzeyde fayda sağlayacaktır.
1- BİLGİ GÜVENLİĞİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ VE
VARLIK ENVANTERİ OLUŞTURMANIN ÖNEMİ1
Bilgi güvenliğinin temel bileşenleri “Gizlilik”, “Bütünlük” ve “Kullanılabilirlik” kriterleridir. Bu kriterlere
uygun doğrultuda bilgi varlığı ve güvenliği kavramları
ile bilgi güvenliğinin nasıl test olunacağı ve iç denetimde riski yüksek görülen alanlarda, nasıl sorgulanacağı üzerinde durulması gereken önemli hususlardır.
Bu süreçte varlık envanteri oluşturulması ve veri tabanı güvenliğiyle ilgili önemli hususlar da analize tabi
tutulmuştur.
1.1 Bilgi Varlıkları;
Genel olarak bakıldığında; uygulamada verinin ancak
yorumlandığı ve analize tabi tutulduğunda bilgiye
dönüştüğü bilinmektedir. Bilgi kurum için önemli bir
değer ifade eden soyut bir varlık olarak görülmelidir.
Bilgiyi somutlaştıran temel ögeler; bilginin sahibi,
tutulduğu ortam, bu ortamın fiziksel özellikleri, muhafaza edildiği teknik ortam ve bilginin çıktısı olarak
değerlendirilebilir.
Bilgi diğer kurum varlıkları gibi korunması gereken
bir varlık olarak ele alınmalıdır. Şöyle bir bakıldığında;
bilgi bazen basılı bir doküman, bazen çalışan perso1
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nelin zihninde yer eden, iletişimde, sürekli vurguladığı bir husus değil midir? Buradan yola çıkıldığında;
bilgi kendisine ulaşabilen tarafından kullanılan, depolanan, değiştirilen, iletilen ve silinebilen yani bir
bakıma günümüz teknolojisinde üzerinde çalışılabilen bir varlık olarak görülebilmelidir.
1.2. Bilgi Güvenliği;
Güvenlik açıklıklarının son yıllarda hızla artması, kurumların karşı önlem almasına ve yeni bilgi sistemi
pozisyonları oluşturmalarına yol açmıştır. Kurumun
güvenlikte daha kararlı bir noktaya ulaşabilmesi için
sağlıklı bir “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”(BGYS)
kurulması ve denetim altına alınması gerekmektedir.
Bilgi işlem faaliyetlerinin kurumda devamlılığının sağlanabilmesinde olası risk ve zararların asgari düzeye
çekilebilmesi, hizmette kalite, verimlilik ve etkililik
işleyişini olumsuz etkileyebilecek geniş bir tehdit kümesi ve yelpazesine karşı idare için gizlilik teşkil eden
bilginin her bakımdan korunabilmesine bilgi güvenliği denilmektedir.
Bilgi sistemlerinin giderek kurumlarda yaygınlaşmaya
başlamasıyla ortaya çıkan, merkezi depolama, bilgiye
ulaşabilme olanaklarının yaygınlaşması, işleme, izinsiz erişimler, bilinçli veya bilinçsiz hataların önemli
sonuçlar doğurması, bilginin yetkisiz imhası, yetkisiz değiştirilmesi ve görülmesi olasılıklarının artması
sorunları nedeniyle bilgi güvenliği kavramı gündeme
gelmiştir. Kullanıcı sayısı ve bilgi teknolojisi ürünleri
üretimi artışı, sistemlerin sürekli geliştirilip değiştirilmesi beraberinde güvenlik açıklarını ortaya çıkarmaktadır.

"Bilgi güvenliği bilgi işlem sistemleri
hakkında yapılan her türlü denetimde
ve özellikle iç denetimde risk teşkil
eden bir süreç olarak sorgulanması
gereken önemli bir alandır"
Bilgi güvenliği bilgi işlem sistemleri hakkında yapılan
her türlü denetimde ve özellikle iç denetimde risk
teşkil eden bir süreç olarak sorgulanması gereken
önemli bir alandır.
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Bilgi güvenliğinin baş sorumlusu o kurumun üst düzey
yöneticileri ile bilginin sahibi konumunda bulunan,
bilgi sistemini kullanan ve bilgi sistemini yönetenlerdir.
Bilgi güvenliğinin en temel mekanizmaları; kullanılabilirlik ve bilgi güvenliği dengesi, bilgiyi iş sürecinde
kullanan ve bilgi işleyen sistemleri yöneten kişilerin
sorumluluğunda bulunan risk seviyesinin belirlenmesi, kurum birimlerinin bilgi güvenliğine sağlayacağı
katkı ve üst yönetimin bilgi güvenliğini takip etmesi,
yönlendirmesi ve faaliyetleri onaylamasıdır.
Bilgi Güvenliğinin temel bileşenleri “gizlilik”, “bütünlük” ve “kullanılabilirlik” tir.
1.3 Bilgi Güvenliğinin Test Olunması;
Bilgi güvenliği denetimlerinde denetçiler çalışmalarında internet ortamında ya da literatürde var olan
kontrol listelerini kullanmayı tercih etmektedirler.
Fakat bu yönelim, yapılan testler hakkında bazı soru
işaretlerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Bunlar;
•
•

•

Denetimlerde kullanılan kontrol listeleri yeterince detaylı mıdır? Farklı kontrol listeleri ile karşılaştırılarak sağlaması gerçekleştirilmiş midir?
Kullanılan hazır kontrol listelerinde geçen maddeler net olarak anlaşılmış mıdır? Denetleme
sonucunda oluşturulacak tavsiyelerin güvenliğe,
performansa ve verilen servise olan etkileri net
olarak bilinmekte midir?
Kontrol listesi var olmayan BT varlıklarının denetimi ne şekilde gerçekleşmektedir?

1.4 Güvenlik Test Aşamalarında İç Denetçinin Sorgulaması Gereken Hususlar( 2 );
Bilgi güvenliğinin test aşamaları aşağıda riski yüksek
görülen alt süreçlerde ayrı ayrı analize tabi tutularak
değerlendirilmiş ve denetimde nelere dikkat edilmesi gerektiği sorgulanmıştır.
1.4.1. Ağ Topolojisindeki Konum;
Topolojik konum ve erişim kontrolünde şu genel kurallar uygulanmalıdır;
2

Tahsin Türköz, TÜBİTAK-UEKAE , BT Varlıklarının Güvenlik Testi
Adımları…
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1. Web, e-posta sunucu gibi kurumun verdiği servisler internet ve kurum ağından korunan “Yarı
Güvenli Bölgede” yer almalıdır. Erişim sadece ilgili porta açılmalıdır.
2. Veritabanı gibi hassas veri taşıyan (BT) varlıklarına direk erişim engellenmelidir. Dolaylı erişim,
salt uygulamaların koştuğu web platformları üzerinden sağlanmalıdır.
3. Yönetim merkezleri gibi bağlanılmaya ihtiyacı olmayan fakat diğer sunuculara bağlanma ihtiyacı
olan varlıklara erişimler tümüyle kapatılmalıdır.
4. Kurum ağında ki bilgisayarlara ve sunuculara diğer ağlardan erişim engellenmelidir.
5. Kuruma ait sunuculardan hiçbirisi güvenlik duvarının önünde yer almamalıdır.
1.4.2. Güvensiz Kurulum Yöntemleri; Denetçi testini
gerekleştirdiği varlıkta bu yazılımların kurulum yöntemini incelemeli, kullanım şartlarına uygun en güvenli
kurulum moduna geçiş için önerilerde bulunmalıdır.
1.4.3. Varlık Yapılandırması; Bilgi teknolojileri varlıkları için özel çalışma gerektiren test adımları bu başlık
altında yer alır. Internet ortamında ki varlık ve literatürdeki kabul görmüş kaynaklarla test yapılabilir.
1.4.4. İş Sürekliği ve Yedekleme Konuları; Saldırıya
uğramış bir sistem için yapılması gereken en önemli
şey sistemin tekrar çalıştırılmasıdır. Bu noktada alınan yedeklerin ve iş sürekliliği planının önemi ortaya
çıkmaktadır. Yeterli bir iş sürekliliği planı olmayan kurumlar, saldırı karşısında oluşacak maddi zararın ve
itibar kaybının artmasına engel olamazlar.
Denetçi, testi gerçekleştirilen “Bilgi Teknolojisi” (BT)
varlığının yedeklenmesi konusunda: Yedekleme politikası var mı? Ya da politikaya uyuluyor mu? Düzenli
aralıklarla geri dönüm (recovery) tatbikatları gerçekleştiriliyor mu? Yedek veriler doğru belirlenmiş mi ve
sistemin geri döndürülebilmesi için yeterli mi? Yedek
alma sıklığı ile verinin yedeklerden döndürülme süresi kabul edilebilir mi? Sorularını kendine sormalıdır.
1.4.5. Servisi Çalıştıran Kullanıcı; Yetkisiz komut
çalıştırma ile sonuçlanabilecek saldırılar ilgili servisi çalıştıran kullanıcının yetkileri seviyesinde erişim
hakkı kazanır. Bu sebeple servisler, sistem yöneticisi
yetkilerine sahip (Microsoft tabanlı işletim sistem-
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lerinde administrator, system; Unix tabanlı işletim
sistemlerinde root, toor vs.) kullanıcılar adına çalıştırılmamalı, bunun için yetkisi düşük yeni kullanıcılar
oluşturulmalıdır. Sunucu üzerinde birden fazla servis
çalışıyor ise her servis için farklı kullanıcı hesabı tercih edilmelidir.
1.4.6. Kullanıcı Hesapları ve Hakları; Kurulumla gelen varsayılan kullanıcı hesapları ve şifrelere dikkat
edilmelidir. Uzun süre kullanılmayan hesaplar, kurumdan ayrılan personelin hesapları, gereğinden fazla yetki verilen hesaplar değerlendirilmesi gereken
başlıklardır.
Kullanıcılara şifre politikası belirlenmeli ve bu politikaya uyma zorunluluğu getirilmeli, şifre politikalarının yeterliliği irdelenmelidir.
Sistemlere giriş sırasında kullanıcı bilgileri ve şifreler
hakkında sunulan bilgiler de incelenmesi gereken bir
diğer alt başlıktır. Örnek denetleme adımları şu şekilde belirlenebilir:

1.5 Varlık Envanteri Oluşturulmasının Önemi Ve
Metodolojisi;
Bilgi Varlığının korunması için bilgi varlıklarının envanterinin oluşturulmasının yanı sıra güvenlik kriterleri olarak belirtilen gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik değerlerinin tespit olunması gerekmektedir. Bilgi
varlıklarının eksik tespiti halinde; bu değerlerin eksik
ya da yanlış tespit edilmesi söz konusu olacaktır ki,
böyle bir durumda başta risk analizi olmak üzere,
uygulamada ve denetimin her aşamasında hatalara
sebep olunacaktır. Bilgi varlıklarının tehlike risk analizlerinin yapılarak, teknik, idari ve fiziksel açıklarının
tespit olunması gerek iç kontrol eylem planının kurumsal düzeyde uygulanabilirlik kazanması ve gerekse iç kontrolün bağımsız değişkeni iç denetimin etkin
olabilmesi bakımından önem arz etmektedir.4
Varlık envanteri oluşturma kriterleri metodolojisine
uygun bir sırada aşağıdadır.
•

1*Son giriş yapan kullanıcının veya tüm kullanıcıların
listesinin giriş ekranında bulunmaması.
2*Şifre hatası mesajının kullanıcı ismini varlığını bildirir içerikte olmaması.
1.4.7 Varlık Kayıt Tutma Yapılandırması; Kayıtla ilgili
diğer konu, kayıt tutma hacminin ihtiyaçları karşılamasıdır. Mevzuata ya da kurum politikalarına göre
belirlenen sürede kayıtlar tutulmalıdır. 5651 Sayılı
Yasa erişim sağlayıcıların 6 ay - 2 yıl arası erişim kayıtlarını güvenli şekilde saklamasını şart koşmaktadır. 3

•

•

1.4.8 Sürüm Bilgilerinin İfşası; Saldırganların bildiği
açıklıklar ile erişilebilen servisleri ilişkilendirebilmeleri için kullandıkları en etkin yol, hedef sistemin parmak izini çıkarmaktır. Parmak izi genellikle sistemlerin karakteristik yapılarının incelenmesiyle ortaya
çıkarılır. Üretilen hatalar, karşılama mesajları, ağ trafiğindeki ipuçları bu karakteristiğe örnektir.

•

3

4

5651 Sayılı Internet Ortamında   Yapılan Yayınların    Düzenlen
mesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun
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Önce varlık isimleri tespit olunmalıdır. Burada
donanım varlıkları en somut varlıklar oldukları
için tespiti en kolay olan varlıklardır. Dolayısıyla
idarelerde kullanılan bilgisayarlar ve bağlı aygıtların (Yazıcı vs) donanım olarak taşınır kayıt sistemi içerisindeki yeri, sayısı, konumu ve fiziki olarak yeterliliği sorgulanmalıdır.
Donanım varlıklarının bulunduğu liste sorgulanarak üzerlerindeki yazılım varlıkları tespit olunmalıdır. Bu tespitle; her bir yazılımın üzerinde kurulu
olduğu donanım varlığı ile ilişkilendirilmesi liste
ve kayıt düzeyinde yapılarak, çapraz kontrollerle
test olunmalıdır.
Sadece yazılımların işlediği bilgilerin dışında olabilecek diğer bilgi varlıkları da bu aşamada dikkate alınmalı, yazılı dokümanlarda bilgi varlığı
olarak değerlendirilmelidir. Bu tür bilgi varlıklarının nerede saklandığı da yukarıdaki listede belirtilmelidir.
Her bir varlığı daha somut olarak belirleyebilmek
için seri no, sahibi, lisans bilgisi, kod no, vs gibi
nitelendirici bilgiler kullanılarak varlık envanteri
oluşturulmalıdır.
Bülent GÜNGÖR, Bank Asya Yazılım Geliştirme Müdürü, Bilgi
Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri; http://www.innova.com.tr/
solution-detail/Bilgi-Guvenligi-Danismanlik-Hizmetleri/
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1.6 Veri Tabanı Kontrolü ve Şifre Güvenliğinin Sağlanması Hakkında;

1.6.4 Veri Tabanı Yönetim Sistemlerini Denetimi ve
Ağ Güvenliğinin Sağlanması;

Bir veri tabanı içerisindeki saklanan bilgilerin değeri
ne kadar önemliyse veri tabanının güvenliği ve kontrolünün sağlanması da bir o kadar önemlidir. İdarelerde ilgili birimlerin kendi faaliyetleriyle ilgili veri tabanına ve kritik verilere erişiminde yetkilendirmenin
önemi büyüktür. Bu konuda dikkat edilmesi gerekli
konular aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir.

Veri tabanı yönetim sistemleri denetimi ve ağ güvenliğinin sağlanmasında emsal alınması bakımından “Oracle Sistemi-Oracle Veri Tabanı” geniş bir
kullanıma sahip olan bir sistem ve veri tabanı olması
bakımından aşağıda örnek olarak ele alınıp uygulama içerisindeki yaşanan sorunlara değinmek yerinde
olacaktır.

1.6.1 Yetkilendirilmiş Erişim; Buradaki yetkilendirmenin hangi konuda ve nasıl yapıldığı, yetkilendirilmeye dair yetkili makamdan onay alınarak yazılı
görevlendirme yapılıp yapılmadığı, yetkilendirilmiş
kişinin zaman içerisinde görev yeri değişikliği halinde yetkilendirmenin iptali ve yeniden yetkilendirmede bulunulup bulunulmadığı hususlarının risk teşkil
eden hususlar olarak denetimde öncelikli olarak ele
alınması gerektiği açıktır.

Genel olarak ülkemizdeki yazılım ve donanım güvenliği çalışmaları incelendiğinde ortak görüş şu yöndedir;
“Oracle gelişmiş bir veritabanı yönetim sistemi olup
ilişkisel özelliklidir. Diğer bütün ilişkisel veri tabanı sistemlerinde olduğu gibi bu sistemde de büyük ölçekli
bir verinin çok kullanıcılı bir ortamda depolanması ve
güvenli bir şekilde erişimi kontrol edilerek yönetilmektedir. Oracle veri tabanı da bir çok şifre hesabı içerir.
Ve bu şifre hesaplarının şifreleri bilinir özelliklerde
olabilir ve değiştirilmedikleri takdirde veri tabanına
yetkisiz kişiler bağlanarak yetkisiz işlemler gerçekleştirebilirler. Oracle şifre parametrelerinin standardı
düşüktür: Bu durum sisteme yetkisiz erişimde bulunulması riskini artırmaktadır. Tanımlanması gereken
şifre parametrelerinin bu aşamada yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir.” Belirtilen bu tespitler
uygulamada ve denetimde dikkate alınması gereken
önemli hususlar olarak görülmelidir.

Kurumlarda yetkilendirilmiş personel listesinin sık sık
gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yetkilendirilmiş
personelin görev yeri değişikliğinden anında haberdar olunabilmesi için insan kaynakları departmanları
ile koordineli hareket edilmesi mutlaka sağlanmalıdır.
1.6.2 Şifre Güvenliği; Veri tabanına erişimde şifre
kullanımı önemli bir konudur. Bu şifreler karmaşık
yapıda olmalı, belirli dönemlerde değiştirilmesi sağlanmalı ve en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır.
Gerekli haller için şifre parametrelerinde yeni yeni
tanımlamalar yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
(Hesap kilitlenmeden önce yanlış şifre deneme sayısı
ve kullanıcının aynı şifreyi ne kadar deneyeceği sayısı,
v.s.)
Şifre dosyaları ve şifrelere ilişkin riskler; * Zayıf Şifre
politikaları, ** Şifre Değişim Aralıkları, *** Şifrelerin
Tekrar Kullanımı, olarak tanımlanabilir.
1.6.3 Görev-Yetki ve Sorumlulukla ilgili Rollerin Belirlenmesi; Yetkisiz işlemlerin gerçekleştirilmemesini
sağlayabilmek bakımından veri tabanı kullanıcılarının
yetki ve sorumlulukları ve üstlendikleri idari rolleri ile
ilgili görev tanımlarının açık ve net yazılı olarak ortaya konması sağlanmalı ve yapılacak denetimlerde bu
durum kontrol edilmelidir.
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Yazılım ve donanım güvenliği çalışmaları kapsamında
ağ güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak ortaya konan ve genel kabul gören tespit ve öneriler ile mevcut durumla ilgili görülen risk şöyle açıklanabilmektedir; “Lokasyonlar arası bağlantılı mevcut ağ üzerinde
transfer olunan her türlü verinin şifrelenerek transferi
sağlanmalıdır. Aksi taktirde olası bir dinleme ve bilgi
sızdırılması tehdidi ile karşı karşıya kalınması halinde
gerekli önlem alınmamış ve ağ güvenliği kurum için
oluşturulmamış olur. Ağ güvenliği sağlanmadıkça,
mevcut ağ sistemine dışarıdan gelebilecek her türlü
tehdit ve sızma sonucunda kriptolanmamış verinin
yetkisiz kişiler tarafından görülüp kontrol edilebilme
riski ortaya çıkacaktır. Sonuçta bu durumdan kamu
kurumu her bakımdan zarar görebilecektir.”5
5

*TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim
Notları.
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Söz konusu tespit ve öneriler ile mevcut durum riski
uygulamada ve denetimlerde dikkate alınması gereken
önemli hususlar olarak mutlaka değerlendirilmelidir.
2-BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN DENETLENMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM, USUL VE ESASLAR;
Bilişim sistemleri denetimi yürütülürken risk tabanlı
denetim yaklaşımına uygun olarak;6
•
•
•
•
•

Öncelikle incelenen bilişim sisteminden kaynaklanabilecek riskler belirlenir.
Bu riskleri minimize edecek kontrol mekanizmaları belirlenir,
Bu kontrol mekanizmalarının kurum tarafından
oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmuş ise
etkin çalışıp çalışmadığı incelenir.
İnceleme sonrası, iç kontrollerdeki zayıflıklar değerlendirilir,
Elde edilen bulgular belli bir prosedüre göre raporlanır.

Bu çerçeve ile ilgili örnek sayılabilecek bir uygulama
olarak; içeriğinde sistematik olarak bilişim sistemleri
denetiminin planlanması sırasında denetçinin yapacağı işler ile kontrol alanı bazında “Sistem Kontrollerinin Değerlendirilmesi” ve raporlama süreçlerini
barındıran, bilişimde dış denetim anlayışını yansıtan
“Sayıştay Bilişim Sistemleri Denetim Rehberinin”7
hazırlanmış olması, kamu kurum ve kuruluşlarının iç
denetim uygulamalarında mevcut yapılarına uyarlanabilecek yeni bir denetim rehberi anlayışının geliştirilmesine yol açabilecektir.
Uygulamada bilgisayarlı denetim yaklaşımları ağırlıklı
olarak
*Bilgisayar Sisteminin Denetlenmesi (Beyaz Kutu Modeli);
**Bilgisayar Destekli (Bilgisayar Yardımıyla) Denetim,
olarak belirtilebilir.
**Ferruh Mavituna, Netsparker Geliştirme Sorumlusu,
Web Uygulamalarındaki Açıklıklar ve Korunma Yolları,
6 Özcan Rıza YILDIZ-Bilişim Sistemleri Denetimi ve
Sayıştay, Sayı: 65 (Özel)
7 Davut ÖZKUL, “Bilişim Sistemi Kavramı ve Bilişim
Sistemlerinin Denetimi”,Sayıştay Dergisi, Sayı: 44-45,
Ocak-Haziran 2002.
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Denetçinin yukarıda 2. şıkta belirtilen bilgisayar destekli denetim tekniğini uygulayabilmesi için, daha
önceden eğitimini aldığı ve yapacağı denetim ile ilgili kurumunca satın alınmış ve piyasada genel kabul
görmüş bazı özel denetim ve işletim programlarını
yapacağı iç denetimde bizzat kullanabilmesi gerekmektedir. Kullanacağı bu bilgisayar programıyla denetleyeceği kurumun iş ve işlemleriyle ilgili mevcut
bilgisayar sistemine gömülü olarak denetim yapabilecek; kurum programlarını, karmaşık hesap ve işlemlerini test edebilmesi, uygulanabilir işlemleri gözden
geçirerek varsa açıkları tespit edebilmesi mümkün
olabilecektir. Bu uygulama denetimde henüz yerleşik
ve kabul görmüş düzeyde değildir.
Bilgisayar sisteminin denetlenmesi modelinin bakiye
riski minimize edebilmesi, farklı denetim metotlarını
da kendi içinde barındırarak gelişmeye açık olmasını
gerekmektedir.8
*Bilişim Sisteminin Denetlenmesi (Beyaz Kutu Modeli); “Beyaz Kutu” yaklaşımı da denilen bu yöntemde yazılım sistemi ve program akışının uygunluğunun
denetimi söz konusu olacaktır. Uygulamada denetimin en çok karşı karşıya kaldığı yaklaşım budur. Bu
yaklaşım denetçinin bilişimin temel konularına ve işleyişine iyice vakıf olmasını zorunlu kılmaktadır.
**Bilgisayar Yardımıyla Denetim; Denetim işlemlerinin yerine getirilmesinde önceden başka amaçlar için
hazırlanmış “İşletim Programlarından” ve denetim
için hazırlanmış “Denetim Programlarından” yararlanılır. Denetçi gerek duyarsa bilgisayar firmalarınca
hazırlanmış yardımcı programlardan yararlanabilir.
Günümüzde büyük işletmelerin iç kontrol oluşumlarının kontrollerini desteklemede bu tür özel bilgisayar
programlarından yararlanılmaktadır. Kurum programlarının ve dosyalarının test edilmesinde iç kontrollerin önemli bir bölümü bilgisayar işletim ve denetim programları aracılığıyla sağlanmaktadır. Finansal
ve muhasebeyle ilgili denetimin yanı sıra faaliyet ve
yönetim denetiminde de bu tür programlardan yararlanılmaktadır.
8

*Mehmet Kara, TÜBİTAK-UEKAE,    Türkiye’de Yazılım/Donanım
Güvenliği Değerlendirme Çalışmaları
*Enocta Eğitim Platformu notları
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Ülkemizde kamu sektöründe bu iş için özel olarak
oluşturulmuş yaygın bir “Denetim Programı” kullanımı söz konusu olmamakla birlikte yer yer bazı kurumlardaki hizmetle ilgili mevcut yazılımların işleyişi ve
varlığından yararlanılarak denetimi kolaylaştırıcı veri
analizi çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut yazılımlar
daha çok muhasebe ve finansman ağırlıklıdır. Ancak
söz konusu mevcut yazılımları dışarıdan test edecek
özel amaçlı farklı denetim programlarının kullanılması kamusal alanda henüz yaygın bir yerleşik düzen
kazanmamıştır. 9
Sayıştay ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) arasında bilişim sistemleri denetimi, eğitimi, rehber ve yazılım geliştirilmesi ile ilgili
konularda işbirliği yapılmasına ilişkin Haziran 2007 de
bir protokol imzalanmıştır.10 Buna göre, Sayıştay’ın
kamu kurumlarında yürüteceği bilişim sistemleri
denetimlerinde, 1995 yılından itibaren çalışmalarını
bilgi güvenliği alanında yoğunlaştırmış ve bilgi güvenliği alanında Türkiye’deki en yetkin ve tecrübe sahibi
kurum olan TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile işbirliği yapılması
öngörülmüştür. Bu işbirliği ile bir yandan Sayıştay’ın
bilişim sistemlerine yönelik denetim işlerinin kalite
güvencesini arttırması hedeflenmiş fakat bu işbirliğin
bilgisayar destekli denetim tekniği kullanma anlayışını içermediği görülmüştür. Nitekim Sayıştay’ın bazı
kurumların bilişim sistemleriyle ilgili raporlarında
işaret ettiği bulgular, kamuda bilgisayar destekli denetim teknolojisinin kurulmasının öngörülmesinin
ötesinde henüz tam yer etmediği, bununla birlikte
günümüzde mevcut bilişim sistemlerinin işleyişinde
bile hala aksamalar yaşandığını ortaya koymaktadır.
Denetimde güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için, dış
denetimin iç kontrol-bilişim sistemi-iç denetim düz9 Abdulkadir Poşul, TUBİTAK-UEKAE,   Bilgi Güvenliği Standartları.
10 Sayıştay Haber Bülteni, Haziran 2007, Yıl:11 Sayı:127, Bölüm 3. ;
“Sayıştay ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında, bilişim sistemleri denetimi, eğitimi, rehber ve
yazılım geliştirilmesi ile ilgili konularda işbirliği yapılmasına ilişkin
bir protokol haziran 2007 de imzalanmıştır. Sayıştay ve TÜBİTAK
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü(UEKAE),kamu
kurumlarının bilişim sistemlerinin denetimlerinin iş birliği ile
gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmışlardır. İki kurum
arasında imzalanan çerçeve protokolle, Sayıştay, kamu kurum ve
kuruluşlarının bilişim sistemlerinin denetimi görevini TÜBİTAK
UEKAE’ den alacağı danışmanlık ve eğitim hizmetleri desteğinde
gerçekleştirecektir.”
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leminde gerekli tüm bilgiyi edinme ve çözümlemeye
ihtiyacı olduğu genel olarak kabul gören bir anlayış
olarak gelişme göstermektedir 11

"Denetimde güvenilir sonuçlara
ulaşabilmek için, dış denetimin iç
kontrol-bilişim sistemi-iç denetim
düzleminde gerekli tüm bilgiyi
edinme ve çözümlemeye ihtiyacı
olduğu genel olarak kabul gören
bir anlayış olarak gelişme
göstermektedir"
2.1 Uygulamada Bilişim Sistem Denetimi;
Kamuda yerleşik muhasebe ve finansman programlarının doğruluğu ve işleyişi değişik metotlarla test
olunmalıdır. Muhasebe finansal konuların denetiminde doğrulama testleri yapılmalıdır. Doğrulama
testlerinde mevcut program kapsamındaki işlemlerin
hesaplama ve kayıt doğruluğu farklı işlem kategorilerinde de örnekleme yoluyla kontrol edilmelidir. Bu
kontroller genellikle mevcut ekipmanlar yardımıyla
manuel olarak yapılabilmektedir.
Bilişim sistem denetimi sırasında kontroller genel ve
uygulama kontrolleri olmak üzere iki sınıfta toparlanabilir. Genel Kontroller; organizasyonun yapısı ve işleyişi ile ilgili kontrollerdir. Örneğin donanım kontrolleri, sistem geliştirme kontrolleri vs. gibi. Uygulama
kontrolleri ise; girdi, bilgi işleme ve çıktıların bire bir
yapılan kontrollerdir.
Bilişim sistemlerindeki açıklara karşı her türlü önlemin alınabilmesi bakımından kurum içi bilişim güvenliğini denetlemek amaçlı açıklık tarama yazılımları
kullanılmalıdır.
2.1.1. Direk Test/Veri Tutarlılığı; Genellikle örnekler belirlendikten sonra testler denetçi tarafından
manuel olarak yapılır. Örnekleme rastlantısal, aralıklı
ve farklı işlem kategorileri üzerinde yoğunlaşma şek11 Adem Yaman, Kamu İç Kontrol Sisteminin Başarı Faktörleri, Mali
Hukuk Dergisi 138. Sayısı, Kasım/Aralık 2008
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liyle gerçekleştirilebilir. Veri girdi, işleme, depolama
ve çıktısı bir bütünsellik içerisinde tutarlılık göstermelidir. (Aslında bu yöntem bilgisayar destekli denetim uygulamaları kapsamında farklı özel denetim
programlarının sisteme gömülü hale getirilmesiyle o
kurumun bilgisayar sistemi içerisinde ki yazılımlarının
izlenebilmesi ve denetlenebilmesini test etmede başarıyla uygulanabilecektir.)
2.1.2. Uygunluk Testi; Hizmete dayalı program/yazılım uygulamalarının işleyişinde iç yapıda yapılan gözlemler ile müşteri ve vatandaş memnuniyeti dikkate
alınarak karşılaşılan hata ve sorunlara göre programın güncellenmesi, tadilatı ve hataların giderilmesi
sağlanabilir.
Uygunluk testi ile sistem denetiminin doğruluğu test
olunurken akabinde yapılacak uygunluk denetimi sırasında da verilerin kontrol edilebilir olması bir bakıma garanti altına alınmaktadır. Denetçi bu çalışmaları
yürütürken;
•
•
•

•

Uygunluk oranında kontrol toplamları arasında
mutabakat çalışmaları yapmalıdır.
Çıktıların makul olup olmadığını incelemelidir.
Program değişiklik kontrollerinin sisteme, programa ve/veya veri dosyalarına erişim kontrolünü
gerçekleştirmeli; bilginin nasıl depolandığı, kurum politikasına ve yasalara uygunluğunu kontrol
etmelidir.
Telif hakları ve lisans kontrollerinin uygunluğuna
bakmalıdır.

2.1.3. Denetçinin Dikkat Etmesi Gereken Diğer Konular;
•
•

•
•
•

Bilgisayarın kullanım imkanlarının değerlendirilmesi ve olası makine hatalarının tespiti,
Yeri geldiğinde koordineli çalışma potansiyelinin
denetim sırasında hayata geçirilmesi, ilgili yazılım
uzmanından yaratılan yazılım hakkında gerektiğinde yararlanma.
Akış ve küme diyagramlarının analizi ve okunmasının doğru yapılabilmesi.
Programlama metotları, değiştirme yöntem ve
program koruma hakkında bilgilenme.
Test yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve
bilgi taşıyıcıların işleyişini bilmek.
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Sistem denetimi sırasında delil ve kanıt teşkil edebilecek çıktıların bulguya dönüştürülebilir bir halde
kayda ve değerlendirmeye tabi tutulması, üzerinde
durulması gerekli konulardır.
2.2. Sistem Denetimde İş Sürekliliği Esası;
İş sürekliliğini bir yönetim süreci olarak algılarsak bu
sürecin hizmette kalite, etkililik ve verimlilik sağlanabilmesi bakımından hiçbir şekilde sekteye uğramaması gerekmektedir.12 Sistem denetimi yapılırken, iş
sürekliliğiyle ilgili etki ve risk belirleme analiz çalışmaları yapılarak bu çalışmanın yarattığı çıktılara göre
güvenlik ve kurtarma senaryoları, stratejileri geliştirilmelidir. İş sürekliliği geleceğe dönük güvenceli
planları da kendi içinde geliştirerek barındırmalıdır.
Bu planlar zaman içerisinde geliştirilmeli, test olunmalı ve bakımları sağlanmalıdır. Yetkili personelin
takım görev anlayışı, görev, yetki ve sorumlulukları
ile üstlendikleri rollerin iş sürekliliğine olumlu ya da
olumsuz etkileri sorgulanmalıdır.
2.3. Sistem Denetiminde Fiziksel Güvenlik;
Veri merkezlerinde donanım, merkezin büyüklüğü ve
yönetim araçları sistem denetiminin özünü teşkil etmektedir.
Donanımların türünün (bilgisayar, ağ yazıcısı, uygulama sunucusu, web sunucusu vs) ve donanımların
sağlandığı donanım tedarikçilerinin belirlenmesi, donanımların ne kadarının kiralık olduğunun sorgulanarak kiralama sözleşmelerinin incelenmesi önemlidir.
Diğer önemli bir konu ise; donanımların yaşı ve kullanılabilirlik durumudur. İdarece belirlenmiş yatırım
ve stratejik planlar doğrultusunda donanım yenileme
kural ve prosedürlerinin önceden öngörülerek oluşturulup oluşturulmadığı sorgulanmalıdır.
2.3.1. Veri Merkezleri ve Tesislerin Fiziksel Güvenliği Hakkında;
•
•

Kapasite durumu ve merkezin kapsadığı alan,
Yedekleme ve geri yükleme ekipmanlarının varlığı ve işleyişi.

12 Altay Onur, Risklere Hazırlıklı Olmak İçin “İş Sürekliliği Yönetimi”,
http://ahsetr.blogspot.com/2011/03/risklere-hazirlikli-olmakicin-is.html
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•
•

Kesintisiz güç kaynakları ve klimaların varlığı, çevresel zararlara karşı (doğal afet) koruma tedbirlerinin alınıp alınmadığı,
Bina ve tesisin yapı kalitesi, sistemi kaldırabilecek
bir yapı ömrüne sahip olup olmaması,

Veri merkezleri ve tesislerin fiziksel güvenliğinde dikkat edilmesi gereken hususlardır.
2.3.2. Fiziksel Güvenlikle İlgili İncelenebilecek Diğer
Önemli Konular
•
•
•
•
•

Donanım, ekipman sağlayıcılarıyla ve bina sahibiyle yapılmış kira sözleşmelerinin varlığı,
Telekomünikasyon şirketleri ile yapılmış hizmet
sözleşmeleri,
Alt yapı, ağ, donanım ve servislerin bakım ve servis sözleşmeleri,
Kurulum bakım ve değişiklik kontrolleri,
Tedarikçilerin sorumlulukları ve sahip olma maliyetleri ile sistem yazılım güvenliği,

Denetim sırasında riskli görülen alanlar olarak analize tabi tutulup sorgulanmalıdır.
2.3.3. Sözleşmeler ve Uygunluk; Veri koruma, güvenlik, mahremiyet ile ilgili
Sözleşmeler den mutlaka incelemeye tabi tutulması
gerekenler;
•
•
•
•
•

Yazılım lisansları, sınırlayıcı düzenlemeler (Şifreleme Algoritmaları)
Ülkelere göre değişik avantaj durumlarının idare
yararına analizi, (Örneğin vergi avantajı)
Fikri Mülkiyet hakları,
Düzenli olarak iç kontrolde uygunluk kontrollerinin yapılıp yapılmadığının takibi,
Yasalar ve düzenleyicilerle ilgili gelişmelerin takibi, hakkındaki konulardır.

3- OUTSOURCİNG/DIŞ KAYNAK KULLANIMI YOLUYLA BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMİNİ VE SİSTEM DENETİMİ
Outsourcing “Dış kaynak kullanımı” olarak tanımlayabileceğimiz bir kavramdır. İş yönetiminde, belli iş
alanlarında uzmanlaşmış firmalara iş aktarımı yapılarak, aktarımı yapan firmanın asıl işine odaklanması-
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nı sağlayan bir yöntemdir.13 Outsourcing/Dış kaynak
kullanımı kamusal alanda idarenin hizmet ve faaliyetlerini sürdürülebilir düzeyde kesintisiz yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojilerinin
belirli bir süre boyunca teknik şartname ve sözleşme
hükümlerine göre, verilen taahhütler doğrultusunda,
idareyle işbirliği ve koordinasyon içerisinde kullanılabilmesine olanak sağlayacak şekilde temin olunmasıdır.
Bilgi Güvenliği Standartları kapsamında; 14
•

Hızla değişen teknolojiyle temellendirilmiş bilgisayarların, uygulamaların ve ağ yapılarının yüksek tehdit altında bulunmaları.
• Yeni teknolojik sistemlerin sürekli saldırıya maruz kalmaları ve açıkların keşfedilmesi.
• Kurumların düşük maliyetli ve yüksek verimli sistemlere duydukları ihtiyaç.
• Yasal ve düzenleyici zorunlulukların “Bilgi Güvenliği” adına getirdikleri yükümlülükler.
• Kurum ve organizasyonların, kaynak, beceri ve
uzmanlık bakımından “Bilgi Güvenliğini”
sağlamadaki yetersizlikleri, güvenceli Outsourcing/
Dış kaynak kullanımı.
3.1 Outsourcing Dış kaynak Kullanımının Kuruma
Sağlayacağı Faydalar;
•
•
•
•
•
•

Kurumsal ana faaliyet alanında konuya odaklanma olanağı sağlar,
Dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlar,
İstenilen bilgiye kısa zamanda ulaşılabilmesi olanağını sunar,
Gizliliğin korunması sağlar,
Kaynakların etkin kullanımı, zamandan tasarruf,
verimlilik artışı sağlaması15
İşin uzman tarafından yapılması gibi önemli bir
avantaj yaratır,

13 Outsourcing´in avantajları, editör sunumu, http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020606/349
14 Abdulkadir Poşul, TUBİTAK-UEKAE,   Bilgi Güvenliği Standartları
15 Atila KARAHAN, Dış kaynak Kullanımının verimlilik üzerine Etkisi, Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 21 Haziran
2009.
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3.2 Denetimde Outsourcing/Dış Kaynak Kullanımı
Uygulamasıyla İlgili Dikkat Edilecek Bazı Hususlar;
Outsourcing/Dış kaynak kullanımı uygulamasında
idareye bilişim hizmeti taahhüdünde bulunan firma
gerektiğinde konusunda ihtisas sahibi alt yüklenici
firmalarla yazılım uygulamaları ve tasarımları konusunda çalışabileceğini ve hangi konuda hangi uzman
ve yetkili alt yüklenici firma ile çalışacağını sözleşmede ortaya koymak durumundadır. Bu firmaların yeterli etkinlikte, alanında ihtisas sahibi firmalar olması
gerekmektedir.
Taahhütte bulunan firmanın bilgi işlem hizmetleri için
idarenin kullanımına vereceği donanımlar varsa bunların sayısı ve taşınır kayıt listesi ve kullanıcıları, varlık envanterindeki yeri, bakım ve servis hizmetlerinin
sağlanması vs hususlar mutlaka sorgulanmalıdır.
Diğer önemli bir konu hizmet taahhüdünde bulunan
firmanın idare bünyesinde idarenin bilgi işlem departmanı çalışanlarıyla birlikte koordineli olarak görev yapacak personelinin (Proje Yöneticisi Bilgisayar
Mühendisi, Yazılım Uzmanı, Sistem Destek Uzmanı,
Desktop Destek Uzmanı vs) yetkinlikleri, benzeri bir
işte yaptıkları çalışmalara dair belge ve dokümanı
içeren kişisel dosyalarının idareye sunulmasıdır. Bu
aşamada idare bilgi işlem departmanında da eş değer yetkinlikte teknik personelin istihdam olunması
kontrol yetkisinin ehil ellerce idare yararına kullanılabilmesi bakımından çok önemlidir.
Sözleşme ve teknik şartnamede öngörülen yazılım
hizmetlerinin işlerlik kazandırılabilmesi için idare
personeli olan kullanıcısına eğitim verilmesi yönünde
yükümlülüğün firmasınca yerine getirip getirilmediği
izlenmelidir.
3.3. Outsourcing/Dış Kaynak Kullanımı Yoluyla Hizmet Satın Alınmasında Gizlilik Sözleşmesi Düzenlenmesinin Önemi;
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde gizliliğe dair genel bir hükmü olsa da, ilgili madde hükmünün Tip
Şartname hükmü olması ayrıca özel bir düzenlemeyi
zorunlu kılmaktadır.
Kurumsal bilgi yönetim sistemi kapsamında bilgi iş-
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lem hizmet ve faaliyetleriyle ilgili yapılacak her türlü
çalışma dolayısıyla kurumun yüklenici firmaya işle ilgili vereceği gizli bilgiler ile yüklenici tarafından herhangi bir şekilde öğrenilecek gizli bilgilerin ve/veya
yükleniciden alınacak olan gizli bilgilerin gizlilik sözleşmesi kapsamında belirtilen şartlar ve taahhütler
altında gizli tutulabilmesi bakımından “Gizlilik Sözleşmesi “nin16 hizmet satın alınan firma ile ilgili kamu
kurumu arasında düzenlenmesi yerinde olacaktır.
Böylece, tarafların birbirlerinden, çalışanlarından
yardımcılarından ve ilgili diğer üçüncü taraflardan
yazılı veya sözlü edindikleri, gizli olduğu açıkça ifade edilen veya edilmeyen işle ve taraflarla ilgili ticari
olup olmadığına bakılmaksızın her türlü gizli bilginin;
güvenliği, bütünlüğü, erişebilirliği daha fazla güvence
altına alınabilecektir.
Sonuç:
Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde güvenli bir yapı oluşturmaları mevcut iç kontrol
sisteminin daha etkin bir işlerlik kazanabilmesi bakımından temel bir algı olarak kabul edilmelidir. Bu
bağlamda;
I-Kurumun bilgi güvenliğini zedeleyici dışarıdan gelebilecek her türlü eylemlere karşı kurum içinde bir
bilgi güvenliği anlayışının geliştirilmesi ihtiyacı kaçınılmazdır. Bu bağlamda kurumlarda bilgi güvenliği
yönetim stratejileri geliştirilerek bilgi varlıklarının
güvenliğine yönelik tedbirler alınmalı, bilgi varlıkları
envanteri oluşturulmalıdır.
II-Devlet Planlama Teşkilatı tarafından geniş katılımla hazırlanan 2006-2010 yıllarını kapsayan ve eylem
planlarıyla desteklenen Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisinde kamusal alanda bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlarına
katkıda bulunulmasının hedeflendiği görülmektedir.
Söz konusu bu bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin
oluşturulması kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarında ki farklı hizmet çeşitliliği gözetilerek, dış denetimin yanı sıra iç kontrol ve iç denetim anlayışına
da giderek yer verilmesi gerekmektedir. Mevzuati alt
16 Gizlilik Sözleşmesi Örneği; “Bilişim Grup Gizlilik sözleşmesi”,
http://www.bilisimgrup.com/index.php?option=content&task=
view&id=192&Itemid=0
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yapısı ve standardı belirlenmiş olan bilgisayar destekli denetim tekniklerinin geliştirilerek yaygınlaştırılmasına yönelik temel politikaların oluşturulması kamu
yararına olacaktır.
III-Kurum ve organizasyonların düşük maliyetli ve
yüksek verimli bilişim teknolojisi sistemlerine duydukları ihtiyaç karşısında dış kaynak kullanımıyla bilişim hizmetleri ya da bilgisayar teknolojileri temin
ederek bilgi varlıklarının güvence altına alınması
kamu kurum ve kuruluşlarınca bir yöntem olarak kabul görmelidir. Bu yöntem sayesinde iç denetimin bir
bütünsellik içerisinde hizmet temin olunan teknolojik
sistem üzerinden idari uygulamaları kontrol ve test
etme yükümlülüğü, bilgi varlıkları sisteminin idari
bütünlük içinde ki sağlıklı ve güvenli işleyişine katkı
sağlayacaktır.
IV-Kamu iç kontrol eylem planında sistematik olarak yapılması öngörülen kontrollere ilişkin verilerin
kurumların kendi bilgi sistemlerinde yapılacak yeni
düzenlemelerle otomasyona dayalı yeni bir kontrol
anlayışıyla geliştirilerek sürdürülmesi daha güvenli
olacaktır.

Abdulkadir Poşul, TUBİTAK-UEKAE,    Bilgi Güvenliği Standartları.
Sayıştay Haber Bülteni, Haziran 2007, Yıl:11 Sayı:127, Bölüm 3. ; “Sayıştay ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK- UEKAE) arasında protokol imzalanması hakkında”
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KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUKTA
ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

ÖZET: Kurumsal sosyal sorumluluk son yıllarda iş dünyasında öne çıkan başlıca konular arasında yer almaktadır. Bunun iki temel nedeni olduğu söylenebilir.
Birincisi, işletmelerin toplumda artan rolü ve toplum
bilincinin giderek artmasına paralel olarak işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının
yükümlülük haline gelmesidir. İkincisi ise rekabetçi üstünlük açısından işletmelerin son yıllarda başvurduğu
konulardan birisinin de kurumsal sosyal sorumluluk
olmasıdır. Bu durum, ekonomik performansın sürdürülebilirliği kadar sosyal performansın da sürdürülebilirliğini ve önemini artırmakta ve gerçekleştirilen
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının çeşitli
ölçüm teknikleriyle denetimini gerekli kılmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
Kurumsal Sosyal Performans, Ölçüm Teknikleri
Giriş
Globalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim, sınırların ortadan kalkması, bilinçli ve yetişmiş
işgücündeki artış ve demokrasinin giderek yayılması
gibi gelişmeler, işletme ve toplum arasındaki ilişkilerin
yeniden şekillenmesine neden olmaktadır. Bu durum
paydaşların kendi hakları ve işletmelerin sorumlulukları konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmasına yol
açmaktadır. Bu nedenle son yıllarda kurumsal sosyal
sorumluluk iş dünyasında en çok üzerinde durulan konulardan biri olmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Muammer SARIKAYA
Yalova Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Arş. Gör. Yasemin AKARCA
Yalova Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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Kurumsal sosyal sorumluluk kısa vadeli yaklaşımla
birtakım hedef kitlelere hoş görünme aracı değildir.
Bizzat yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin uzun dönemli olabilmesi ve meşruiyet kazanması için bir zorunluluktur. Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin
birer kurum olarak topluma ve dolayısıyla paydaşlarına karşı ekonomik, yasal, etik ve gönüllü sorumluluklarını vurgulamaktadır. Nasıl ki toplumdaki her bir
bireyin o toplumda yaşaması birtakım sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıysa, işletmelerin de bir
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toplumda faaliyet göstermesi ve bu faaliyetlerini sürdürmesi sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır.
Bir anlamda işletmelerin gerçekleştireceği sorumlulukları, faaliyetlerinin meşruiyeti açısından bir zorunluluktur.
Bu bağlamda çalışmada, kurumsal sosyal sorumluk kavramı genel hatlarıyla ele alınarak, kurumsal sosyal performansın işletmeler için artan önemi ve bu performansın denetimi ve sürdürülebilirliği açısından yine son dönemlerde öne çıkan bazı ölçüm teknikleri incelenmiştir.
1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Tarihsel süreç içerisinde önceleri işletmelerin tek
amacı, kâr elde etmek ve maksimum kazanç sağlayarak sahiplerini memnun etmek olarak görülmüş,
bu nedenle de çalışanların ve toplumun refahı ve
mutluluğu arka plana itilmiştir1. Ancak günümüzde
işletmeler artan rekabet ortamı ile birlikte sürdürebilirliklerini sağlamak için ekonomik amaçlarının
yanında, çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, toplum
gibi paydaşlarının menfaatlerini de göz önüne almak
zorundadırlar. İşte bu noktada kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve sorumlu yönetim anlayışı ortaya
çıkmaktadır2.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk için literatürde farklı tanımlamalar mevcuttur. Kavrama ilişkin ilk tanımlardan biri olan Bowen (1953) ’in tanımına göre kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin hem kendi amaçlarına hem de toplumsal değerler ve beklentilerine
uygun politikalar belirleme ve uygulama, karar verme ve faaliyetleri yerine getirme ile toplumun yaşamını iyileştirmeye ilişkin yükümlülüklerin bütünüdür.
Avrupa Komisyonu’nun yaptığı tanımlamaya göre ise
kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin, gönüllülük
esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini,
örgütsel faaliyetleriyle ve sosyal paydaşlarıyla olan
etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir kavramdır3.
Kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik tanımlamalara
1
2
3

Filiz BaltaPeltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s.179.
M. Şerif Şimşek, Tahir Akgemici, Adnan Çelik, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 3. Basım, 2003, s. 378.
Coşkun Can Aktan, Deniz Börü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İgiad Yayınları, 2007, s.12.
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bakıldığında kavramın, kurumların kendi çıkarlarının
yanında toplumun çıkarlarını da koruma ve geliştirmesi, yani içinde bulunduğu topluma karşı olan görev ve sorumluluklarını ifade ettiği görülmektedir. Bir
kurumun sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi için,
kendi kurumundan ziyade toplum merkezli hareket
etmeli ve toplumun iyiliği ve gelişmesi için ne gibi
uygulamalar yapabileceğini değerlendirmelidir. Günümüzde sosyal konular, devletin tek başına altından
kalkamayacağı boyuta ulaşmış ve kurumlardan beklentiler artmıştır. İçinde bulunduğu topluma duyarlı
olan ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir
kurum güçlü bir sosyal sermayeye sahip, daha çok
farkındalık elde eden ve tercih edilen kurumlar haline gelmektedirler.
Carroll’ın (1991) geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk piramidi literatürde en çok kabul gören modeldir. Carroll kurumsal sosyal sorumluluğu 4 boyutta
değerlendirmektedir. Bunlar; ekonomik, yasal, etik
ve gönüllü sorumluluklardır.
Şekil 1. Carroll’ın Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Piramidi
İyi bir kurumsal
vatandaş ol

Gönüllü
Sorumluluk

Etik ol

Etik
Sorumluluk

Kanuna uy

Kârlı ol

Yasal
Sorumluluk
Ekonomik
Sorumluluk

Arzu edilen

Beklenilen

Zorunlu

Zorunlu

Kaynak: Archie B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, Vol.34, Issue.4, 1991, s.42.
Bu piramide göre; işletmelerin kuruluş amaçlarını sıraladığımızda; öncelikle kâr elde etmek gelmektedir.
Kârlılık bir işletmenin lokomotif amacıdır. Çünkü işletmeler süreklilik, sosyal sorumluluk gibi tüm amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için kârlı olmak zorundadır. Bunu başaran kurumlar hem toplumun ihtiyacını
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hem de kendi ihtiyaçlarını yerine getirmiş olurlar.
Ekonomik sorumluluğunu yerine getiremeyen kurumların sürdürülebilir olması beklenemez. Carroll’a
(1991) göre ekonomik boyutun unsurları; hisse başına kazanç maksimizasyonu sağlayacak bir durumda
çalışmak, mümkün olduğunca kâr elde etmek, güçlü
rekabetçi konumunu devam ettirmek, yüksek düzeyde bir faaliyet verimliliğini sürdürmek ve başarılı olan
işletmenin daima kazançlı olan işletme olduğunu kabul etmektir.

Kurumsal sosyal sorumluluk yalnızca gönüllü sorumlulukla sınırlı değildir. Gönüllü sorumluluk, sosyal sorumluluğun diğer 3 alanına göre daha az önemlidir.
Carroll (1991) gönüllü sorumluluğu ‘bir kekin veya
kurumsal sosyal sorumluluk piramidinin üzerindeki
şekerli krema’ olarak ifade etmektedir 7. Carroll aynı
zamanda, bir işletmenin bütün sosyal sorumluluklarını yerine getirirken, ekonomik, yasal, etik ve gönüllü
sorumlulukların birlikte, bir bütün olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır8.

Piramidin 2. basamağını yasal sorumluluklar oluşturmaktadır. Yasal sorumluluklar, önemli etik sorumlulukların, toplumun faydası için ve toplumun beklentilerine uygun olarak kanun koyucular tarafından
yazılı hale getirilen ve kuruluşların uyması beklenen
sorumluluklardır4. Bu sorumluluklar, daha çok ne yapılmasını değil yapılmamasını ifade etmekte ve uyulması gereken asgari şartları içermektedir.

Bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluğu, işletmelerin hem ekonomik hem de sosyal varlık olmalarının
sonucu olarak yapmakla yükümlü oldukları faaliyetler bütünü olarak ele almak mümkündür.

Piramidin 3. basamağında ise etik sorumluluklar yer
almaktadır. Bu sorumluluk boyutu, yasal sınırlamaların eksik kaldığı noktada devreye girmektedir. Kurumların ahlaken uymak zorunda hissettikleri kuralları
oluşturmaktadır. Etik sorumluluk, yaşanılan toplum
tarafından beklenilen, toplumun değerlerine göre şekillenen sorumluluklardır. Bu sorumluluk zorunluluk
taşımıyor gibi görünse de, işletmelerin faaliyetlerinin
toplum tarafından onaylanmasında toplumun normlarına uygun hareket etmek yani etik sorumlulukların
yerine getirilmesinin önemli bir etkisi vardır5.
Son basamak olan gönüllü sorumluluklara geldiğimizde toplumun beklentilerine uyumlu, toplumun
sorunlarına ilgili olan kurumlar toplum nezdinde iyi
niyetin oluşmasına ve böylelikle daha mutlu çalışanlara, müşterilere ve hissedarlara sahip olmaları sonucunu doğurmaktadır6. Kurumsal sosyal sorumluluk
piramidinin bu basamağı sosyal sermayeyi güçlendirmek adına önemli bir aşamadır.
4
5
6

Archie B. Carroll, Corporate Social Responsibility: Evolution of a
Definitional Contract, Business and Society, Cilt. 38, No. 3, 1999, s. 40.
Muammer Sarıkaya, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik, Ed. Senem Besler, 1. Basım,
Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s.77.
Yılmaz Argüden, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Rota Yayın Yapım,
İstanbul, 2002, s. 9.
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2. Kurumsal Sosyal Performans
1970’lerde ortaya konan kurumsal sosyal performans, kurumsal sosyal sorumluluğu gerçekleştirmek
için yönetsel bir çerçeve sunmakta ve aynı zamanda
kurumsal sosyal sorumluluğu ölçmeye çalışmaktadır9. Kurumsal sosyal performans kavramı, yalnızca
işletmenin sosyal sorumluluk düşüncesinin kabulüyle değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda, toplumsal
ihtiyaçları araştırmadaki tüm performansı, bu ihtiyaçları karşılamak için projeler gerçekleştirme ve bu
projelerin etkilerini değerlendirmeyi içeren geniş bir
yaklaşımdır. Kurumsal sosyal performans kavramı,
sömürge çağından beri varolagelen sosyal sorumluluk düşüncesinin daha gelişmiş bir çeşididir10.
Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal performans arasındaki ayrımı yapan ilk yazar S. Prakash
Sethi’dir. Sethi (1975), kurumsal sosyal performansın
tanımlanabileceğini ve ölçülebileceğini savunmuş ve
bunun içinde üç boyutta ele aldığı işletme davranışlarından yararlanmıştır. Çalışmasında, kurumsal sosyal performansın boyutlarını, “sosyal yükümlülük”,
7
8

Sarıkaya, 2009, a.g.e., s. 79.
Archie B Carroll,., Ann K. Buchholtz. Business and Society: Ethics
and Stakeholder Management, Fourth Edition, Australia: SouthWestern Collage Publishing, 2000, s. 36.
9 Carmen Valor, Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate Accountability, Business and Society Review; 110, 2, 2005, s. 193.
10 George A. Steiner, Jhon F. Steiner, Business, Government, and
Society: A Managerial Perspective, Eight Edition, Singapore:
McGraw-Hill, 1997, s.111.
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“sosyal sorumluluk” ve “sosyal duyarlılık” olarak ortaya koymuş ve süreç farklılıklarının olduğunu vurgulamıştır. Sethi, sosyal yükümlülüğü, piyasa güçlerine
ve yasal zorlamalara cevaben bir işletme davranışı
olarak ifade etmektedir. Bu kriter yalnızca ekonomik
ve yasaldır. Sosyal sorumluluğu bunun aksine sosyal
normlar, değerler ve performans beklentilerinin egemen olduğu bir düzeyde gerçekleşen işletme davranışı olarak ifade etmektedir. Sethi modelinin üçüncü
aşaması olan sosyal duyarlılığı, sosyal gereksinimlere yönelik işletme davranışı olarak tanımlamaktadır.
Sethi (1975) sosyal yükümlülüğün yasaklayıcı, sosyal
sorumluluğun kural koyucu, sosyal duyarlılığın ise
öngörücü ve önleyici olduğunu belirtmektedir. Kurumsal sosyal performansın çerçevesini oluşturan bu
boyutlar aynı zamanda ölçülebilmesine imkan sağlamaktadır11.
Kurumsal sosyal performans kavramını kullanan araştırmalar, işletmelerin davranışlarının sosyal yönlerini
nasıl gerçekleştirdiklerini veya gerçekleştirmeleri
gerektiğiyle ilgi olarak öneride bulunma, ölçme ve
tahmin etmeyle ilgilidir. Kurumsal sosyal performans
niteliği gereği çok boyutlu bir yapıya sahiptir ve kavramı tek bir faktör kullanarak işlevsel hale getirme
girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır12.
Kurumsal sosyal performans kavramı, örgütlerin sosyal sorumluluklarını algılamasına ve bu sorumlulukların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik sorulara cevap
veren kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal
duyarlılık kavramlarından gelişmiştir. Özellikle Carroll
(1979), Wartick ve Cochran (1985) ve Wood (1991)
ilgi çeken çalışmalarıyla kurumsal sosyal performans
için ilkeler, süreçler ve sonuçlar çerçevesi ortaya koydular13.
Carroll (1979), kurumsal sosyal performansın üç ayrı
boyutunu bir araya getirerek bir kurumsal sosyal per11 S. Prakash Sethi, “Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework”, California Management Review,
Vol.17, Issue, 3, 1975, s.58-63.
12 Rogene A. Buchholz, Sandra B. Rosenthal, Stakeholder Theory
and Public Policy: How Governments Matter, Journal of Business
Ethics, 51, 2, 2004, s.147.
13 Benjamin A. Neville, Simon J. Bell, Bülent Mengüç, Corporate
Reputation, Stakeholders and the Social Performance-Financial Performance Relationship, European Journal of Marketing,
Vol.39, No.9/10, 2005. s.1186.
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formans modeli ortaya koymuştur. Bu boyutlardan
birincisi; ekonomik, yasal, etik ve gönüllü sorumluluklardan oluşan kurumsal sosyal sorumluluk alanlarıdır. Bir diğeri ise, modelde ayrımcılık, tüketicilik,
çevre, ürün güvenliği gibi örneklere yer verdiği sosyal
sorunlardır. Carroll, bu sorunların zamanla değişebildiği gibi, işletmeden işletmeye, sektörden sektöre
de değişebileceğini ifade etmektedir. Örneğin çevre
sorunları konusunda imalatçı bir işletme ile bir bankanın sorumluluğu farklı olacaktır. Modelin son boyutu, işletmenin sorunlara ve sosyal sorumluluğa tepki
vermesinin arkasında yatan felsefeyi veya stratejiyi
gösteren sosyal duyarlılık felsefesidir. Bu felsefe veya
stratejiler, proaktif, uyum, savunma ve reaktif olarak
sıralanmıştır14.
Şekil 2. Carroll’ın Kurumsal Sosyal
Performans Modeli
SOSYAL
SORUMLULUK
FELSEFESİ

Proaktif
Uyum

Savunma
Reaktif
Gönüllü
Sorumlulklar
Etik
Sorumlulklar

Yasal
Sorumlulklar

SOSYAL
SORUMLULUK
ALANLARI

Ekonomik
Sorumlulklar
Tüketicilik

Çevre

Ürün
Ayrımcılık Güvenliği

Mesleki
Güvenlik Hissedarlar

İLGİLİ SOSYAL SORUNLAR

Kaynak: Archie B. Carroll, “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, The Academy of Management Review, Vol.4, No.4, (1979), s.
503.
Wartick ve Cochran (1985), kurumsal sosyal performansı ilkeler, süreçler ve politikalardan oluşan üç
boyutta inceleyerek daha da geliştirdiler. Model, ilkeleri, felsefik yönelimi gösteren kurumsal sosyal
14 Archie B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of
Corporate Performance, The Academy of Management Review,
Vol.4, No.4, 1979, s.499-502.
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sorumluluklar; süreçleri, kurumsal yönelimi gösteren
kurumsal sosyal duyarlılıklar ve politikaları da örgütsel yönelimi gösteren sosyal sorun yönetimi olarak
ele almaktadır. Özellikle Carroll’ın modelinden farklı
olarak sosyal sorun yönetimi modele dahil edilmiştir.
Wartick ve Cochran (1985), kurumsal soysal performansın üçüncü boyutu olarak gösterdikleri sosyal
sorun yönetiminin, sosyal duyarlılığı artırdığını, işletmenin sosyal sorumluluk anlayışının sonucunda oluştuğunu ve kurumsal sosyal performans için gerekli
nihai malzemeyi sağladığını öne sürmektedirler15.
Tablo 1. Wartick ve Cochran’ın Kurumsal
Sosyal Performans Modeli
İlkeler

Süreçler

Politikalar

Kurumsal Sosyal
Sorumluluklar

Kurumsal Sosyal
Duyarlılık

Sosyal Sorun
Yönetimi

(1) Ekonomik
(2) Yasal
(3) Etik
(4) Gönüllü

(1) Reaktif
(2) Savunmacı
(3) Uyumlu
(4) Proaktif

Hedef

Hedef

(1) İşletmenin Sosyal
Sözleşmesi
(2) Ahlaki Bir Ajan
Olarak İşletme

Felsefik Yönelim

(1) Değişen Toplumsal Koşullara
Yönelik Tepki Verme
Kapasitesi
(2) Gelişen Tepkilere
Yönelik Yönetsel
Yaklaşımlar
Kurumsal Yönelim

(1) Sorunları
Belirleme
(2) Sorunları
Analiz Etme
(3) Tepki Geliştirme
Hedef
(1) Beklenmedik
Şeyleri Azaltma
(2) Etkin Kurumsal
Sosyal Politikalar
Belirleme
Örgütsel Yönelim

Kaynak: Steven L. Wartick, Phillip L. Cochran,, Evolution of the Corporate Social Performance Model, Academy of Management Review, Vol.10, No.4, (1985)
s.767.
Wood (1991), kurumsal sosyal performansı; “bir işletmenin sosyal sorumluluk ilkeleri, sosyal duyarlılık
süreçleri ve politikaları, programları ve işletmenin
toplumsal ilişkileriyle ilgili olarak gözlenebilen sonuçlar bütünü” şeklinde tanımlamaktadır. Carroll
(1979) ve Wartcik ve Cochran’ın (1985) kurumsal sosyal performans modellerini inceleyen Wood, Tablo
2’de görülen modeli ortaya koyarak kurumsal sosyal
15 Steven L. Wartick, , Philip L. Cochran. Evolution of the Corporate
Social Performance Model, Academy of Management Review,
Vol.10, No.4, 1985, s.767.
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performansı yeniden biçimlendirdi. Wood, bu model
çerçevesinde işletmenin sosyal performansını incelemek için şu unsurların ele alınmasının gerektiğini öne
sürmektedir16:
1. Sosyal sorumluluk ilkelerinin, işletme adına yapılan faaliyetleri yönlendirme derecesi,
2. İşletmenin sosyal duyarlılık süreçlerini kullanma
derecesi,
3. İşletmenin toplumsal ilişkilerini yönetmek için
tasarlanan politikalar ve programların varlığı ve
doğası ve işletmenin faaliyetleri, programları ve
politikalarının sosyal etkileri (Örnek, gözlenebilir
sonuçlar).
Tablo 2. Wood’un Kurumsal
Sosyal Performans Modeli
Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
- Kurumsal İlke: Meşruiyet
- Örgütsel İlke: Kamu Sorumluluğu
- Bireysel İlke: Yönetsel İnisiyatif
Kurumsal Sosyal Duyarlılık Süreçleri
- Çevresel Değerlendirme
- Paydaş Yönetimi
- Sorun Yönetimi
İşletme Davranışının Sonuçları
- Sosyal Etkiler
- Sosyal Programlar
- Sosyal Politikalar

Kaynak: Donna J. Wood, Corporate Social Performance Revisted, Academy of Management Review,
Vol.16, No.4, 1991, s.694.
Tablo 2’de görüldüğü gibi Wood (1991), kurumsal
sosyal sorumluluğun ilkelerini kurumsal, örgütsel ve
bireysel olmak üzere üç boyutta ele almakta ve yorumlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk kurumsal düzeyde, örgütlerin sosyal sistem içerisinde belirli
işlevleri yerine getirmedeki meşruiyetiyle ilgili olmalıdır. Örgüsel düzeyde, örgütlerin belirli sorumluluk
alanlarının kapsamıyla yani söz konusu kamu sorumluluğu tanımlamasıyla ilgili olmalıdır. Bireysel düzey
ise, yöneticilerin, sorumluluklarını yerine getirip ge16 Donna J. Wood, Corporate Social Performance Revisted, Academy of Management Review, Vol.16, No.4, 1991, s.693.

2011/8

MAKALE

tirmeyeceği, bu sorumlulukları nasıl gerçekleştireceği hakkında tercihler yapmasıdır17.
Sonuç olarak kurumsal sosyal sorumluluğun ölçülebilir olmasına imkan sağlayan kurumsal sosyal performans ve bu kapsamda ortaya konan modeller hem
işletmelerin uygulamalarını daha somut bir düzleme
taşımakta hem de bu tür faaliyetlerin denetiminde
kolaylık sağlamaktadır.
3. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖLÇÜMÜ
Kurumsal sosyal sorumluluğun giderek artan önemi,
söz konusu uygulamaların denetimini ve ölçümü zorunlu kılmaktadır. Tüm araştırmacılar ve akademisyenler, kurumsal sosyal sorumluluğun ölçümünün
oldukça zor olduğunda hemfikirdir. Kullanılan tekniklerin birçoğunda sınırlılıklar mevcuttur. Bununla birlikte kurumsal sosyal sorumluluğun ölçümünde kabul
edilen birkaç metot vardır18.

indeksidir. Diğeri ise Fortune Dergisinin yaptığı itibar
indeksidir. İlki nadiren kullanılmasına rağmen ikincisinin kullanımı oldukça yaygındır21. Fortune Dergisinin
itibar indeksi, alanında uzman gözlemcilerin işletmeleri bir veya daha çok sosyal performans temelinde
değerlendirmesidir. Bu metodun en büyük dezavantajı sıralamadaki subjektiflik derecesidir. Ancak
metot, kapsamlılığı ve geçerliliğinden dolayı halen
en popüler metotlardan biridir. Ölçüm, işletmelerin
itibar skorlarını oluşturmak için itibarın sekiz temel
özelliği üzerinde belirli endüstrilerdeki üst düzey yöneticiler, genel müdürler ve finansal analistlerin yıllık
oylamalarıyla oluşturulmaktadır22.

Genellikle içerik analizinde, çeşitli işletme yayınları
ve özellikle yıllık rapordaki kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin raporlaması kapsamında ölçüm
yapılmaktadır. Bu anlamda içerik analizi işletmenin
kendisi tarafından sağlanan bilgilere, raporlara dayanmaktadır19. 1970’lerin sonu 1980’lerin başında
bazı bilim adamları tarafından ileri sürülen ve daha
çok muhasebecilik çalışmalarında kullanılan yöntem,
bu raporlarda yer alan toplumsal bilgileri özetleyen
sayısal göstergelerdir20.

Fortune dergisi, her yıl 30 endüstri grubundaki 300
işletme hakkında, 8000 kıdemli üst düzey yönetici,
işletme dışı yöneticiler ve finansal analistler üzerinde
araştırma yapmaktadır. Faaliyet gösterdiği endüstri grubundaki satışları en az 500 milyon dolar olan
işletmeler seçilmektedir. Araştırmaya katılanlardan
her bir işletmeyi sekiz temel özelliği kullanarak sıralamaları istenmektedir. Bu temel özellikler:1) yönetim
kalitesi, 2) sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, 3)
yenilikçilik, 4) uzun dönem yatırım değeri, 5) finansal yapının sağlamlığı, 6) kabiliyetli insanları çekme,
geliştirme ve elde tutma yeteneği, 7) toplum ve çevreye yönelik sorumluluklar, 8) işletme varlıklarını kullanma becerisidir. Fortune daha sonra elde ettiği bu
sonuçların ortalamalarını temel alarak bir sıralama
yapmakta ve bunu yayınlamaktadır. İşletmeler için bu
çalışma oldukça önemlidir. Çünkü itibar, günümüzde
en önemli rekabet avantajlarından biridir23.

3.2. İtibar İndeksi

3.3. KLD (Domini 400 Sosyal) İndeksi

Literatürde öne çıkan iki tür kurumsal itibar ölçümü
vardır. Bunlardan birincisi Moskowitz’in (1972) itibar

Kurumsal sosyal sorumluluğu ölçme yöntemlerinden
birisi de, Kinder, Lydenber ve Domini tarafından geliştirilen ve Domini 400 Sosyal İndeksi veya kısaca KLD
olarak adlandırılan indekstir. Aynı zamanda finansal
analiz ve yatırım danışmanlığı şirketi olan KLD, Domini 400 Sosyal İndekse Mayıs 1990’da başladı24.

3.1. İçerik Analizi

17 Jeanne M. Logsdon, Kristi Yuthas, Corporate Social Performance, Stakeholder Orientation, and Organizational Moral Development, Journal of Business Ethics, 16, 12/13, 1997, s.1216.
18 Zeina A. Karake, An Examination of the Impact of Organizational Downsizing and Discrimination Activities on Corporate Social
Responsibility as Measured by a Company’s Reputation Index,
Management Decision, 36, 3, 1998, s.208.
19 Karake, 1998, a.g.e., s.209.
20 Jacques Igalens, Jean-Pascal Gond, Measuring Corporate Social
Performance in France: A Critical and Empirical Analysis of ARESE Data, Journal of Business Ethics, 56, 2005, s.134.
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23
24

Igalens, Gond, 2005, a.g.e., s.135.
Karake, 1998, a.g.e., s.208-209.
Karake, 1998, a.g.e., s.209.
Jennifer J. Griffin, John F. Mahon, The Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance Debate, Business
and Society, Vol.36, No.1, 1997, s.14-15.
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Domini Sosyal İndeksinin temel evreni, Amerika’nın
hisse senetleri piyasasının %80’ini oluşturan büyük ölçekli işletmelerin yer aldığı Standard & Poor’s
500’dür. S&P 500’ün dışındaki işletmeler de seçilebilmektedir. Alkol, tütün, ateşli silahlar, kumar, nükleer
güç, askeri silahlar kapsamında faaliyet gösteren işletmeler değerlendirmeye alınmamaktadır. KLD, Domini 400 Sosyal İndeks için toplum ilişkileri, kadınlara
ve azınlıklara muamele, çalışan ilişkileri, insan hakları,
ürün ve hizmetlerin kalitesi ve güvenliği, çevre ve kurumsal yönetim konularında olumlu sosyal ve çevresel sicile sahip işletmeler seçilmektedir. KLD, işletmeleri geniş bir piyasa bağlamında değerlendirdiği gibi
kendi sektörleri içinde de değerlendirmektedir. Ayrıca işletmelerin seçiminde, yaklaşık 250’sini S&P’dan,
100’ünü sektör çeşitlendirmesi ve piyasa değeri için
S&P dışından seçilen işletmelerden, 50’sini ise örnek
gösterilen sosyal ve çevresel sicile sahip işletmelerden oluşturmaya çalışmaktadır25.
KLD İndeksinde derecelendirme yapılırken yukarıda
belirttiğimiz her bir boyutta işletmeler değerlendirilir. Her boyut için etkinlik ve sorun puanı verilir. Eğer
herhangi bir etkinlik veya sorun görülmüyorsa 0 puan
verilir. Orta düzeyde etkinlik için 1, güçlü etkinlik için
2, orta düzeyde sorun için -1, ve güçlü sorun için -2
verilerek puanlandırma yapılır. Böylece işletmeler,
belirlenen kurumsal sosyal performans boyutları için
verilen -2 ile +2 arasında değişen puanlarla derecelendirilir26. KLD’nin en önemli avantajlarından birisi,
yapılan derecelendirmenin KLD şirketinin kullandığı
bağımsız analistlerin yoğun araştırmasına dayanmasıdır. Şirket, sosyal sorumluluğa önem veren yatırımcıların yatırım kararlarına danışmanlık yapmaktadır27.

gesini oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu envanter,
havanın, suyun ve toprağın kullanımı ve tehlikeli atıkların yok edilmesine yönelik rapor edilen bilgilerden
oluşmaktadır28.
Zehirli Atık Envanteri bir kirlilik hesaplama sistemidir.
Bu sistem, belirli büyüklükteki imalat işletmelerinin
Amerika’da bulunan Çevre Koruma Temsilciliği (Environmental Protection Agency) için çıkardıkları 651
zehirli kimyasalı rapor etmelerini gerektirir. Bu raporlar EPA tarafından depolanır ve düzenlenerek halkın
ulaşabileceği hale getirilir. Ancak üretim tesislerinin
yaklaşık üçte biri her yıl bu raporu hazırlamada başarısızdır. Hazırlanan bu veriler günümüzde düzenli
olarak, bireyler, sivil toplum örgütleri, çevreci gruplar, hükümetler, avukatlar, yatırım danışmanları ve
medya tarafından kullanılmaktadır29.
Bu yöntemin en önemli avantajlarından birisi, aynı
üretim tesislerinin uzun dönem boyunca çıkardıkları
aynı zehirli atıkları kurallara uygun olarak aynı tarzda raporlamalarıdır. Böylece emisyonlardaki artma
veya azalma ve işletmelerin buna yönelik gösterdikleri performans ölçülebilmektedir. Bu anlamda zehirli
atık envanteri, daha çok bir çevresel performans ölçümü veya çevresel yönetim göstergesi olarak kullanılmaktadır30.
Sonuç:

Zehirli Atık Envanteri, özellikle hükümet ve özel çıkar
grupları tarafından, çevreye boşaltılan atıkların çizel-

Kurumsal sosyal sorumluluğun kazandığı önem literatürde de bu konuda yapılan çalışmalarda artışa yol
açmıştır. Bugünkü anlamıyla kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili çalışmalar Howard Bowen’la (1953) başlayıp günümüze kadar devam etmektedir. Kavramın
herkesin hemfikir olduğu bir tanımı yoktur. Bunda kurumsal sosyal sorumluluğun değişken yapısının yanı
sıra kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik yaklaşım
farklılıklarının etkisinin de olduğu söylenebilir.

25 http://www.kld.com/indexes/data/ fact _sheet/DSI_Fact_Sheet.
pdf; Erişim: 11.07.2010.
26 Daniel B. Turban, Daniel W. Greening, Corporate Social Performance and Organizational Atrractiveness to Prospective Employees, Academy of Management Journal, Vol.40, No.3, 1996,
s.662.
27 Jeffrey S. Harrison, R. Edward Freeman, Stakeholders, Social
Responsibility, and Performance: Empirical Evidence and Theoretical Perspectives, Academy of Management Journal, Vol.42,
No.5, 1999, s.481.

28 Griffin, Mahon, 1997, a.g.e., s.15.
29 Archon Fung, Dara O’Rourke, Reinventing Environmental Regulation from the Grassrots Up: Explaining and Expanding the
Success of the Toxics Release Inventory, Environmental Management, Vol.25, No.2, 2000, s.116-118.
30 Virginia W. Gerde, Jeanne M. Logsdon, Measuring Environmental Performance: Use of the Toxics Release Inventory and Other
Us Environmental Databases, Business Strategy and the Environmental, 10, 2001, s.271.

3.4. Zehirli Atık Envanteri
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Kavramın tanımlanmasındaki değişkenlik, uygulamada ve bu uygulamaların ölçümündeki zorlukları da
beraberinde getirmektedir. Ancak hem işletme hem
de toplum için etkin bir kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamasının ölçülebilmesi ve sürecin denetlenebilmesi gerekmektedir. Özellikle bireylerin artan bilinç
düzeyi ve baskı gruplarının iş dünyasını takibi bu tür
ölçüm tekniklerini önemini artırmaktadır. Tıpkı diğer
alanlarda olduğu gibi kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin de başarısı sistematik ve etkin bir şekilde
ölçülebilmesine ve denetlenebilmesine bağlıdır.
Kaynaklar:
Aktan, Coşkun Can, Deniz Börü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İgiad Yayınları, 2007.
Argüden, Yılmaz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Rota Yayın
Yapım, İstanbul, 2002.
Bowen, Howard R., Social Responsibilities of the Businessman, NY: Harper & Brothers Publishers, 1953.
Buchholtz, Rogene A., Sandra B. Rosenthal, Stakeholder
Theory and Public Policy: How Governments Matter, Journal of Business Ethics, 51, 2, 2004, s.143-153.
Carroll, Archie B., A Three-Dimensional Conceptual Model
of Corporate Performance, The Academy of Management
Review, Vol.4, No.4, 1979, s. 497-505.
Carroll, Archie B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, Vol.34, Issue.4,
1991, s.39-48.
Carroll, Archie B., Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Contract, Business and Society, Cilt.
38, No. 3, 1999.
Carroll, Archie B., Ann K. Buchholtz. Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, Fourth Edition,
Australia: South-Western Collage Publishing, 2000.
Griffin, Jennifer J., John F. Mahon, The Corporate Social
Performance and Corporate Financial Performance Debate, Business and Society, Vol.36, No.1, 1997, s. 5-31.
Fung, Archon, Dara O’Rourke, Reinventing Environmental
Regulation from the Grassrots Up: Explaining and Expanding the Success of the Toxics Release Inventory, Environmental Management, Vol.25, No.2, 2000, s. 115-127.
Gerde, Virginia W., Jeanne M. Logsdon, Measuring Environmental Performance: Use of the Toxics Release Inventory and Other Us Environmental Databases, Business
Strategy and the Environmental, 10, 2001, s. 269-285.
Harrison, Jeffrey S., R. Edward Freeman, Stakeholders, Social Responsibility, and Performance: Empirical Evidence

2011/8

and Theoretical Perspectives, Academy of Management
Journal, Vol. 42, No.5, 1999, s. 479-485.
Igalens, Jacques, Jean-Pascal Gond, Measuring Corporate Social Performance in France: A Critical and Empirical
Analysis of ARESE Data, Journal of Business Ethics, 56,
2005, s. 131-148.
Karake, Zeina A., An Examination of the Impact of Organizational Downsizing and Discrimination Activities on Corporate Social Responsibility as Measured by a Company’s
Reputation Index, Management Decision, 36, 3, 1998, s.
206-216.
Logsdon, Jeanne M., Kristi Yuthas, Corporate Social Performance, Stakeholder Orientation, and Organizational
Moral Development, Journal of Business Ethics, 16, 12/13,
1997, s. 1213-1226.
Neville, Benjamin A., Simon J. Bell, Bülent Mengüç, Corporate Reputation, Stakeholders and the Social Performance-Financial Performance Relationship, European Journal
of Marketing, Vol.39, No.9/10, 2005, s.1184-1198.
Peltekoğlu, Filiz Balta, Halkla İlişkiler Nedir?, 2. Baskı, Beta
Yayınları, İstanbul, 2001.
Sarıkaya, Muammer, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik, Ed. Senem
Besler, 1. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.
Sethi, S. Prakash, Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework, California Management
Review, Vol.17, Issue. 3, 1975, s. 58-64.
Steiner, George A., Steiner, Jhon F, Business, Government,
and Society: A Managerial Perspective, Eight Edition, Singapore: McGraw-Hill, 1997.
Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemici, Adnan Çelik, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 3. Basım, 2003.
Turban, Daniel B., Daniel W. Greening, Corporate Social
Performance and Organizational Atrractiveness to Prospective Employees, Academy of Management Journal,
Vol. 40, No.3, 1996, s. 658-672.
Valor, Carmen, Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate Accountability, Business and Society Review; 110, 2, 2005, s.191-212.
Wartick, Steven L., Philip L. Cochran, Evolution of the Corporate Social Performance Model, Academy of Management Review, Vol.10, No.4, 1985, s.758-780.
Wood, Donna J, Corporate Social Performance Revisted,
Academy of Management Review, Vol.16, No.4, 1991, s.
691-718.
http://www.kld.com/indexes/data/ fact _sheet/DSI_Fact_
Sheet.pdf; Erişim: 11.07.2010.
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KAMU
HİZMETLERİNİN
İŞLETİLMESİ

ÖZET: Devletin son yıllarda değişen yapısı kamu yönetimi anlayışını derinden etkilemiş ve bu etkileşim
kamu hizmeti sunumuna sirayet etmiştir. 20. yüzyılın
sonlarına doğru hızlı bir yükseliş ve yayılma sağlayan
Yeni Kamu Yönetimi anlayışı devletin hesap verebilir,
verimli, denetlenebilir ve müşteri odaklı bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Aynı süreçte ortaya çıkan
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda hassas alanları
regüle ederek, bu yeni anlayışı somutlaştırmışlardır.
Yaşanılan değişimin gerisinde kalmamak ancak değişimi anlamak ve analiz etmekle mümkün hale gelebilir. Çalışmanın âmâcıda bu yöndedir.
ANAHTAR KELİMELER: Kamu Hizmeti, Yeni Kamu Yönetimi, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Giriş
Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veyahut bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini karşılamaya yönelik faaliyetler olarak tanımlanan kamu
hizmetinin yapısı, değişen yönü nedeniyle farklılığa
uğramıştır.
Dünya ölçeğinde iktisadi krizlerin tetiklediği, işletme
bilimi ile teknolojik alanlarda meydana gelen gelişmeler ülkelerin kamu yapılanmalarını değişime zorlamaktadır. Küreselleşme olgusu, teknolojik değişimler
özellikle de bilişim teknolojilerinde meydana gelen
hızlı gelişmeler toplumsal yapıyı değişime zorladığı
gibi insanların ihtiyaçlarını hem nitelik hem de nicelik olarak farklılaştırmaktadır. Devletin yerine getirdiği
kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelik farklılaşması bu
hizmetlerin sunumuna uygun yeni örgütlenmeleri, bu
örgütlenmeler uygun kamusal ilişkileri ortaya çıkarmaktadır.1

Ufuk ÜNLÜ
Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı,
Başbakanlık Teftiş Kurulu
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ARSLAN, Nagehan Talat (2010) “Klasik – Neo Klasik Dönüşüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Cilt 11, Sayı 2, s:22.
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Bu gelişmeler, bireyin her alanda olduğu gibi, yönetim alanında da bilgi dağarcığını artırmış ve yönetsel
konular hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasını
sağlamıştır. Bu yeni dönemde devlet ve toplum arasında yeni etkileşimsel ilişkiler gelişmiş ve sivil toplum da önemli bir güç haline gelmiştir.2

"Modern bilgi ve iletişim teknolojileri
farklı gruplara seslerini duyurma
fırsatı verirken, vatandaşların
ihtiyaçlarının daha az maliyetle ve
daha iyi karşılanmasına yönelik şeffaf
ve hesap verilebilir kamu hizmeti
talepleri de hızla büyümektedir"
Modern bilgi ve iletişim teknolojileri farklı gruplara
seslerini duyurma fırsatı verirken, vatandaşların ihtiyaçlarının daha az maliyetle ve daha iyi karşılanmasına yönelik şeffaf ve hesap verilebilir kamu hizmeti
talepleri de hızla büyümektedir. Bu sebeple hükümetler, vatandaş talep ve ihtiyaçlarına cevap verme
yönünde her geçen gün daha da artan baskılarla karşılaşmaktadırlar. Bu baskılar, ağırlıklı olarak; yönetim
tarafından bilgilendirilme, kamu politikaları ve hizmetlerin sunumu ile ilgili karar alma süreçlerine katılma ve bu süreçte belirleyici olma, ihtiyaçlara uygun
kamu hizmetlerinden yararlanma ve kalite-maliyet
unsurları dikkate alınarak seçim şansına sahip olma
şeklindeki taleplerden kaynaklanmaktadır.3
1970’lerin ortasından itibaren hükümetler ciddi mali
krizlerle karşı karşıya kalmaya başlayınca, tüm dünyada devletin klasik sınırlarına dönmesi, verimlilik esasına göre örgütlenmesi ve özel sektör değerlerinin,
tekniklerinin ve pratiklerinin kullanılması gibi yeni
düşünceler gündeme gelmiştir. Bu şekilde özel sektör
menşeli yönetim fonksiyonunun, klasik kamu yönetiminden ve politika yapımından daha önemli olduğu
görülmüştür.4
2
3
4

ÇUKURÇAYIR, M. Akif ve SİPAHİ, Esra B. (2003) “Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite”, Sayıştay Dergisi, Sayı:50-51,
s:35.
ÇUKURÇAYIR ve SİPAHİ, a.g.m., s:35.
ÖZER, Akif (2005) “Günümüzün Yükselen Değeri: Yeni Kamu
Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı:59, s:4.
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Bütün bu gelişmeler ışığında, devletin değişen yönü
ve bakış açısı nedeniyle kamu yönetimi olgusunun
içerisine yerelleşme, yönetişim ve özelleştirme kavramları dâhil edilerek Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışı, bir başka ifadeyle kamu yönetiminde “işletme
yöneticiliği” anlayışı ön plana çıkmış, diğer yandan
regülasyon politikasına bağlı olarak Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar kurularak kamu hizmeti sunumunda devlet düzenleyen ve denetleyen bir örgüt
haline gelmiştir.
Bu çalışmada, değişen kamu yönetimi anlayışının
kamu hizmet sunumuna etkileri üzerine değinilecektir. Kamu idaresi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar hakkında bilgi verildikten sonra sonuç bölümüyle çalışmamız nihayete
erdirilecektir.
I. Kamu İdaresi Kavramı
Devlet, birleştirici bir hükümran kurum ve hükümet
olmaktan başka, sosyal güveni ve düzeni garanti altına almaya, bireysel faaliyetleri tamamlamaya ve
toplumun korunması, refahı ve gelişmesi için gerekli
olan varlıkları ve hizmetleri sağlamaya yönelik somut
bir faaliyette bulunduğunda “kamu idaresi” (kamu
yönetimi) olarak ortaya çıkar.5 Kamu idaresi kavramı
yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerini kapsar.
Ayrıca yasama gücünün koyduğu emirleri gerçekleştirmeye yönelik tamamlayıcı emirler koyma görevi de idareye aittir. Bütün bu görevler özel organlar
vasıtasıyla yerine getirilir. Kendilerine idari faaliyette
bulunma yetkisi verilen bu organlar kamu idaresini
oluştururlar.6
Dolayısıyla, kamu idaresi kavramıyla, sadece teknik
ve dar anlamıyla kamu idaresi kastedilmemektedir.
Kamu idaresi kavramı, devletin üç temel fonksiyonu
konumundaki Yasama, Yürütme ve Yargı faaliyetlerinin yanı sıra, devletin ve diğer tüm kamu kurumlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır.7
5
6
7

TOROSLU, Nevzat (2008) “Ceza Hukuku Özel Kısım”, Savaş Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, s:271.
TOROSLU, a.g.e., s:271.
SOYASLAN, Doğan (2005) “Ceza Hukuku Özel Hükümler”, 5.Baskı,
Ankara, s:511.
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II. Tarihsel Gelişim
20. yüzyıl öncesine kadar siyasal iktidarlar, sürekli
olarak sorunların çözüm yerleri olarak düşünülmüş,
geleneksel kamu yönetimi ve kamu politikası yaklaşımları, bu süreçte geçerliliklerini sürdürmüştür.8
Neo liberal düşüncenin etkisiyle 20. Yüzyılın son çeyreğinde kamu yönetimi anlayışı, siyasal ve akademik
alanda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir.
1970’li yıllarda ortaya çıkan ekonomik bunalım ve
sosyal devleti sorgulayan liberal hareketin etkisiyle,
devletin rolü tartışılmaya başlanmıştır. Sınırlı bir devletin yanında ekonomik, etkin ve etkili kamu hizmet
sunumu sağlayabilecek yeni yönetsel yapılar oluşturma arayışına girişilmiştir.9
1980’li ve 1990’lı yıllar, birçok gelişmiş ülkede kamu
sektörü yönetiminde önemli bir dönüşüme tanıklık
etmiştir. Katı, hiyerarşik ve bürokratik kamu yönetimi,
esnek, piyasa tabanlı kamu yönetimine dönüştürülmüştür. Bu durum yönetim tarzında basit bir değişiklik olarak algılanmamış, genelde uzun süredir birçok
ülkede hakim konumda olan klasik kamu yönetiminde bir paradigma değişikliği olarak görülmüştür.10
Bu süreçte kamu yönetimi yaklaşımının ikamesi olarak işletme yönetimi yaklaşımı görülmüştür. 1980’li
ve 1990’lı yıllarda yükselen bir kavram olarak YKY
yaklaşımı, değişimi yakalamakta daha başarılı olan
özel sektör kuruluşlarına egemen olan işletme yönetimi değerlerini kamu sektörüne taşımak olarak özetlenebilir.
Farklılaşan kamu yönetimi anlayışı ve kamu hizmet
sunumunda oluşturulan yeni örgütler değişimin günümüz toplumlarında halen devam ettiğini göstermektedir.
III. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
Yeni kamu yönetimi anlayışı klasik yönetim anlayışı8
9

ÖZER, a.g.m., s:4.
KARCI, Şükrü Mert (2008) “Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının
Temel Değerleri Üzerine Bir İnceleme”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi,
Sayı:16, s:41.
10 ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur (1997), “The New Public Management”, AÜSBF Dergisi, S.52, s:517.
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na bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım tarzı “yeni kamu yönetimi”, “piyasa odaklı yönetim”,
“kamu işletmeciliği” gibi adlarla da isimlendirilmektedir.11
Küreselleşme ile birlikte, daha önce kalkınmanın
motoru olarak görülen devlet, artık sorunun kaynağı
olarak görülmeye başlanmış, devletin küçültülmesi
gerektiği savunulmuş ve devlet, nasıl küçültülecek/
düzenleyici bir hale getirilecek sorusuna verilecek cevaplar şu üç anahtar kelime ile ifade edilmiştir: Küreselleşme, yerelleşme, yönetişim.12

"Yönetişim anlayışıyla birlikte
vatandaş merkezli; devlet, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
bir araya gelerek hizmet sunumunu
gerçekleştirdikleri bir mekanizma
oluşturulmaya çalışılmıştır"
Devletin sorun olarak görülmesi ve küçültülmesi isteği kamu hizmetlerinin merkezi idareden yerel idarelere ve bağımsız idari otoritelere transferine neden
olmuştur. Yönetişim anlayışıyla birlikte vatandaş merkezli; devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
bir araya gelerek hizmet sunumunu gerçekleştirdikleri bir mekanizma oluşturulmaya çalışılmıştır.
YKY anlayışı bir paradigma değişimidir. Bu anlayışla
klasik yönetim ekolünün bütün değerlerine alternatifler getirilmektedir. Klasik yönetim eleştirilirken
ekonomik rasyonellik esasına göre yeni öneriler sunulur. Bu öneriler de iktisat, işletme bilimleri ile küreselleşme sayesinde kendi algılamalarına göre kamuyu şekillendirmektedir.13
Yaşanan bu gelişmeler bürokraside işletme yönetiminin egemen kılınması düşüncesinin bir sonucu
olarak görülmüştür. YKY yahut Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) düşüncesi, idarelerin daha verimli çalışması
11 ARSLAN, a.g.m., s:27.
12 KAYIKÇI, Sabrina (2007) “Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Paradigmasına Etkisi ve Türk Kamu Yönetimine Yansıması”, Mülkiye
Dergisi, Cilt 31, Sayı:256, s:167-168.
13 ARSLAN, a.g.m., s:29.
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için özerk olmaları gerekliliğine dayanmaktadır. Özerk
birimler bağımsız kararlar alarak yönetimde etkinliği
sağlayacaklardır.

•
•
•

Kamu işletmeciliği anlayışında vatandaş kavramından
müşteri kavramına doğru bir kayma söz konusudur.
Esnek üretim, uzmanlaşma ve özerk birimler önem kazanmıştır. Yine kaynak kullanımında israfın önlenmesi
ve rekabete dayalı bir hizmet sunumu ilkeleri benimsenmiştir. Devlet küçültülmeli düşüncesinin yanında
devlet piyasadaki bir girişimci gibi hareket etmelidir.14

•

YKİ çerçevesinde; refah devleti anlayışı içinde sosyal
adalet, eşitlik, kamu malı, toplumsal sorumluluk, toplumsal dayanışma gibi kavramların yerini sınırlı devlet, özelleştirme, rekabet, gönüllüleştirme, bireysel
sorumluluk, karlılık, verimlilik gibi kavramlar almıştır.
Kamu yararı, kamu çıkarı, kamu güvencesi, ortak faydanın gözetilmesi gibi değerler zayıflarken, kişisel yarar, kişisel çıkar, kar elde etme, risk alma, girişimcilik
gibi değerler gelişmiştir.15
İşletmecilik anlayışıyla sunulan kamu hizmetlerinin
tarafsızlık, eşitlik ya da sosyal devlet olma gibi bir takım anayasal değerleri zedeleyip yok edeceğini öne
süren görüşler olmakla birlikte, bu anlayışla demokratik unsurlara değer katarak katılımcılık ve özgür seçim ilkelerinin tüm topluma egemen olacağını savunan görüşler de vardır.
Türkiye’de ise bu anlamda çeşitli reform çalışmalarına hız verilmiş ve kanun tasarıları, stratejiler v.b.
uygulamalar hazırlanmıştır. 2003 yılında başlatılan
“Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma” çalışmaları çerçevesinde Başbakanlık tarafından yayınlanan
“Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” adını
taşıyan kitap, kamu yönetiminde yaşanılan evrensel
değişimin ulusal bazda yansıması olarak algılanmıştır.
Söz konusu kitaba göre; dünyada yaşanan hızlı ve çok
yönlü değişim özellikle yönetim anlayışında ve klasik
bürokratik yapılarda köklü bir yeniden yapılanmayı
gündeme getirmiştir. Yönetim anlayışını ve yapılarını
köklü bir şekilde etkileyen veya uyaran değişim faktörleri, dört ana başlık altında özetlenebilir:16
14 ARSLAN, a.g.m., s:33.
15 SARAN, Ulvi (2004) “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma”,
Atlas Yayınevi, Ankara, s:19.
16 T.C. BAŞBAKANLIK (2003a) Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1. Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Ankara, s:21.
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Ekonomi teorisinde değişim,
Yönetim teorisinde değişim,
Özel sektörün rekabetçi yapısı ve kaydettiği ilerlemeler,
Toplumsal eleştiri ve değişim talebi ile sivil toplumun gelişimi.

Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında anayasa niteliği taşıyan ve “Değişimin Yönetimi
İçin Yönetimde Değişim” sloganının temelini oluşturan
5227 sayılı “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Kanun” Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmeyerek geri gönderilmiş olmasına
rağmen her zaman tartışma konusu olmuştur. Anılan
Kanun, kamu hizmetlerinin sunumundaki yüzde seksenlik merkezi idare yüzde yirmilik yerel idare anlayışını tam
tersi yönde çevirmesi, teftiş kurullarını tavsiye ederek iç
denetimin hâkim kılınması ve benzeri köklü değişiklikleri nedeniyle eleştirilere uğramıştır. Kanun yapıcılar, veto
edilen yasayı uygulamaya geçirebilmek için parça parça kanunlar halinde yürürlüğe koymayı denemişlerdir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393
sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve düzenlemeleri halen devam eden birçok
Kanun, YKY anlayışının bir neticesidir.
Türkiye açısından belirtilmesi gereken bir diğer nokta
ise Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 1988 yılında imzalanmasının ardından, 1992’de 92/3398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmasıdır. Türkiye,
sözleşmenin yirmi maddesini kabul ederek imzalamıştır. Sözleşmenin en dikkat çekici noktalarından
biri subsidiarite (yerelleşme) ilkesidir. Hizmette halka
yakınlık olarak Türkçe’ye çevrilen bu ilke, kamu hizmetinin hizmeti alan kişilere en yakın birimler tarafından sunulmasını ifade etmektedir. Böylelikle kamu
yönetiminde etkinlik ve verimlilik artacaktır.
IV. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Öncelikle bahsetmemiz gereken “regülâsyon” sözcüğü, belli bir faaliyete ilişkin olarak oyunun kurallarının belirlenmesi (düzenleme) ve bu kurallara riayetin
sağlanması (denetim) olarak tanımlanabilir.17
17 TEPE, Berna ve ARDIYOK, Şahin (2004) “Devlete Yeni Rol:
Regülâsyon”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:37, Sayı:1, Ankara, s:107.
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Devletin değişen yönüyle birlikte regülasyon kavramı
karşımıza Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları çıkarmıştır. Devlet tekelindeki alanlarda özel sektör anlayışının ikame edilmesinin bu kurulların vasıtasıyla
gerçekleştirilmesi gündeme gelmiştir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar bir başka ifadeyle Bağımsız İdari Otoriteler, belirtilen ekonomik
veya teknolojik alanı gözlemek için kanun ile kurulan
yarı hukuki devlet kuruluşlarıdır. Tanımlanmış sınırlamalar çerçevesinde kanun gücüne sahip olan çeşitli
düzenleme kuruluşları/otoriteleri, iddia edilen düzenleme ihlallerini kapsayan davaları kararlaştırmak
için yetki ile donatılmıştır. Düzenleyici kurullara gerek
duyulmasının nedeni; meclislerin, yeterli ve sürekli
modern endüstri ekonomisindeki gelişmeleri yakından izleyememesidir.18
Devlet için yaşamsal öneme sahip olan sektörlerin
düzenlenmesi ve denetlenmesi için kurulmuşlardır.
Yaşanan yolsuzluklar ve siyasetçilerin bu yolsuzluklara sebep oldukları düşüncesi, bu kurumların meşruiyet kazanmasında önemli bir etki sahibi olmuştur.
YKİ yaklaşımında, merkezi yönetimin genel politika
yapma işlevi dışında başka görevleri olmaması, kamu
hizmetlerinin sunulması ile ilgili faaliyetlerin özerk
kamu kuruluşları aracılığıyla yürütülmesi gerektiği
ileri sürülmektedir.19
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile birlikte kamu
bürokrasisi içerisinde yeni bir bürokrasi alanı yaratılmıştır. Bu yeni alan, devlet anlayışındaki değişmenin
bir yansımasıdır. Düzenleyen, denetleyen ve bunları
bağımsız kararlar alarak yapabilen bu yeni örgütlerin
sayısı giderek artmıştır.
Bağımsız İdari Otoritelerin çeşitli ülkelerdeki benzerlerine bakıldığında, önce ABD’de ortaya çıktığı görülmektedir. Kıta Avrupası açısından bakıldığında ise
güçlü bir idare hukuku ve idari yargı sistemi bulunması nedeniyle, Anglo Sakson ülkelerinden daha sonra
uygulanma başlamıştır.20
18 DOĞRU, Cem (2007) “Dünya’da ve Türkiye’de Bağımsız Düzenleyici Kurulları Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s:136.
19 KARCI, a.g.m., s:54.
20 KARAKAŞ, Mehmet (2008) “Devletin Düzenleyici Rolü ve
Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler” Maliye Dergisi, Sayı:154,
Ankara, s:107.
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Ülkemizde ise bu kurullar 1980’den sonra kurulmaya
başlanmış ancak 2000’li yıllarla birlikte popülariteleri
artmıştır.
Sonuç:
20. yüzyılın sonlarına doğru neo-liberal düşüncenin
etkisiyle kamu sektörünün idaresi önemli bir tartışma
konusu haline gelmiştir. Devlet çözüm üretmekten ziyade, sorunun kaynağı olarak görülmüş ve devletin
küçültülerek kamu hizmet sunumunda daha verimli hale geleceği düşüncesi zihinlere hâkim olmuştur.
Yeni Kamu Yönetimi olarak adlandırılan bu anlayış,
özel sektördeki işletmeciliğin kamu örgütlerine yansımasına neden olmuştur. Bu paradigma değişimi
yerelleşme, küreselleşme ve yönetişim kavramlarını
popüler hale getirerek, devletin hesap verebilir, verimli, denetlenebilir ve müşteri odaklı bir yapıya bürünmesi amaçlanmıştır.
Bu gelişmeler, YKY’nin somutlaştığı bir örgütlenme
biçimi olarak Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları
kamu bürokrasisi içerisine dâhil etmiştir. Yaşamsal
öneme sahip, doğal tekel konumundaki sektörlerin
düzenlenmesi ve denetlenmesi için oluşturulan bu
kurumlar, kamu bürokrasisi içerisinde bağımsız ve
müdahalelerden uzak bir bürokrasi alanı oluşturmuşlardır. Kamu hizmetlerini yönlendirme ve işletme
gücüne sahip Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar,
görev aldıkları alanda izleme ve denetleme, regüle
etme ve yaptırım uygulama yetkilerine sahip hale
gelmişlerdir.
Bu değişimlerle birlikte, devletin kar eden bir kuruluş haline getirilmek istenmesinin devlet kurumunun
sosyal olma ilkesiyle ters düştüğü söylenebilir. Devletin öncelikli hedefi kar etmek değil, hizmet sunmaktır. Devlet küçültülmeye müsait olmayan bir organizma olduğunu yüzyıllardır örnekleriyle göstermiştir.
Asıl amaçlanan hizmet kalitesi ile hizmet sunumunun
verimliliği ve etkinliği olmalıdır. Yeni bürokrasi alanları yaratmak eski bir evden yeni bir eve taşınmaya
benzer ve bilinmelidir ki, yaşadığımız baş döndürücü
bu teknolojik çağda mekânların yozlaşıp eskimesi hiç
de zor olmamaktadır.
Devlet anlayışındaki değişimler tarihin ilk dönemlerinden bu yana yaşanılagelmiş olmasına rağmen 20.
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yüzyıldan itibaren teknolojik gelişmeler ve yaşanılan mali krizler nedeniyle farklı devlet anlayışlarının
hâkim oldukları zaman dilimleri oldukça kısalmış ve
neredeyse her 20–30 yılda bir paradigmalar arasında
geçişler yaşanmıştır. Dolayısıyla YKY’ne ilişkin görüşlerinde yıllar içerisinde daha uç veya daha orta noktalara gelmesi muhtemeldir.
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BİLİŞİM SUÇLARI

ÖZET: Bu yazıda insanlık tarihi açısından düşünüldüğünde geçmişi çokta uzun sayılamayacak ancak gelişim evresi açısından hayatımıza oldukça hızlı bir şekilde
giren bilişim kavramı çerçevesinde işlenen suçlar kavramsal açıdan incelenmiş, tarihi gelişimi ve tasnifine
yer verilmiştir. Bu konudaki yasal düzenlemelere değinilerek bilişim suçlarına karşı açılabilecek davalar ve
bilişim suçları müeyyideleri incelenmeye çalışılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Bilişim, Bilişim Hukuku, Bilişim
Suçları, Mukayeseli hukukta bilişim suçları, Etik Korsanlık.
Giriş
İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın “Bilgi Çağı” olarak
nitelendirilmesinin yanında, bilgi alış verişinin saliselerle kısıtlanması insanoğlunun bilgiye olan açlığının
yanı sıra yaşamını sürdürmesinin tek yolu olarak önümüze çıkmaktadır. Bu çerçevede bilişim teknolojileri
insanı şaşırtan boyutlarda büyüyerek örümcek ağı
gibi tüm dünyayı kaplamakta, hayatımızın her alanına
nüfuz ederek durmaksızın geniş bir konsepte yayılmaktadır.

Ebru ALTUNOK
Milli Eğitim Bakanlığı,
Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı
Ali Fatih VURAL
Stajyer Avukat
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Artık bilgisayarlar insan hayatının içinde büyük oranında olup bilgisayarsız yapılan bir iş neredeyse kalmamıştır. Ancak bilişim teknolojilerinde son noktaya gelindiğini söylemek, ABD Patent Dairesi Başkanı
Charles H. Duell’in 1899’da söylediği iddia edilen
“icat edilebilecek her  şey icat edildi” cümlesindeki hataya düşmemize sebep olacaktır. Günümüzde insanlar
adeta anestezik olarak hayatlarını en ince ayrıntısına
kadar siber bir ortama aktarmaktadır. Gelecekte ise
her türlü işlemin bilgisayar aracılığıyla yapılması kaçınılmazdır. Bu durum bilgi dünyası ile teknoloji dünyası
arasındaki köprüyü kurarak hayatımızı kolaylaştıran
bilişim kavramının insan haklarının ihlal edilmesine
de zemin hazırlamasını beraberinde getirmektedir.
Tarihsel gelişim evresi boyunca bilişim sektöründe
meydana gelen marjinal faydası yüksek gelişmeler ve
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beraberinde getirdiği sorunlarla ortaya çıkan bilişim
suçları kötü niyetli kişilere karşı kullanıcıları koruma
amacıyla yasa koyucuları yeni hukuki düzenlemelere
gitmeye zorlamış ve yeni bir hukuk dalı oluşturulması
zorunluluğunu belki de ortaya çıkartmıştır.
Kavramsal Açıdan Bilişim ve Bilişim Suçları
Türk Dil Kurumu sözlüğünde bilişim, ”insanoğlunun
teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal
biçimde işlenmesi bilimi, enformatik…” veya “insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki
iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli
ve ussal biçimde işlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi
saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı.
Disiplinlerarası özellik taşıyan bir öğretim ve hizmet
kesimi olan bilişim bilgisayar da içeride olmak üzere, bilişim ve bilgi erişim dizgelerinde kullanılan türlü
araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle
ilgili konuları da kapsar. Bundan başka her türlü endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine
ilişkin teknikleri kapsayan özdevin alanına giren birçok konu da, geniş anlamda, bilişimin kapsamı içerisinde yer alır.” şekillerinde ifade edilmektedir.1
Aydın tarafından ise bilişim, ”bilginin ve iletişim yapısı özellikleri; bilginin aktarılması, organize edilmesi,
saklanılması, tekrar elde edilmesi, değerlendirilmesi
ve dağıtımı için gerekli kuram ve yöntemler ve öte
yandan da; bilgiyi kaynağından alıp kullanıcıya aktaran ve genel sistem bilimi, sibernetik, otomasyon ile
insanın çalışma çevrelerindeki yerinde ve zamanında
kullanılan teknolojileri temel alan bilgi sistemleri, şebekeleri, işlevleri, süreçleri ve etkinlikleridir.” şeklinde
tanımlanmaktadır.2
Milattan önce sayma işlemine yarayan abaküsler ve
1800’lü yıllarda üretilen hesap makinelerinden sonra, 30 ton ağırlığında, 18000 vakum tüpünden oluşan
ve bugünkü bilgisayarların atası olan dünyanın ilk
1
2

http://tdkterim.gov.tr/bts/ Er. Tar. 20/09/2011
Aydın, E.(1984). Bilişim Genel Sistemleri ve Sibernetik Terimleri
Sözlüğü. S.256. İstanbul: Mistaş-Beytur A.Ş.
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sayısal bilgisayarı ENIAC’ın II. Dünya Savaşı sırasında
ABD ordusu tarafından geliştirilmesi ile bilişim teknolojileri serüveni başlamıştır.3 Ticari anlamda satışı yapılan ilk bilgisayar UNIVAC ise 1952 yılında piyasaya
sunulmuş, 1960’lı yıllardan sonra ise elektron tüplerinin yerini önce transistörler, daha sonra da yüzlerce
transistörün birleşimi olarak tarif edilebilecek entegre devreler almıştır.4
1957 yılında Sovyetler Birliği’nin Sputnik uydusunu uzaya göndermesinin ardından ABD ortaya çıkabilecek bir savaş veya karışıklık halinde dünyanın
çeşitli yerlerine yerleştirilmiş savaş sistemlerini bir
bilgisayar ağı ile yönetme kararı sonucu oluşturulan
modelin,5 1970’lerde ABD’li mühendisler tarafından
geliştirilmesi ile günümüzde bilgisayar ağı olarak bilinen yapının temelleri atılmıştır.
Zaman içerisinde bu bilgisayar ağı, ordu ve akademik
birimler ile sınırlı kalmayarak milyonlarca bilgisayar
içeren Bilgisunar (Internet veya Genel ağ) oluşmuştur. 1990’larda İsviçre’nin CERN araştırma merkezinde geliştirilen Küresel ağ (World Wide Web, WWW)
adlı iletişim kuralları, e-posta gibi uygulamalar ve ethernet gibi ucuz donanımsal çözümler ile bilgisayar
ağları yaygınlık kazanmıştır. 21. yüzyılda bilgisayarlar
bir kol saatine sığacak ve küçük bir pil ile çalışacak
duruma gelmiştir. Bilişim teknolojilerindeki değişim,
dönüşüm ve gelişimin sınırları günümüzde insanoğlunun sınırsız olan hayal gücüne eşdeğer boyuta ulaşmıştır. Ancak bu gelişim ve dönüşüm bilişim suçları
kavramını da beraberinde getirmiştir.
Bilişim suçları konusunda herkesin ittifak ettiği bir
tarif yoksa da en geniş kabul gören tarif Avrupa Ekonomik Topluluğu Uzmanlar Komisyonu’nun Mayıs
1983 tarihinde Paris Toplantısı’nda “Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan
bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı
gerçekleştirilen her türlü davranış” olarak tanımlanmıştır.6
3
4
5
6

Aydın, E.(1992). Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş. S.3. Ankara:
Doruk Yayınları
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar%C4%B1n_
tarih%C3%A7esi, Er.Tar. 20/09/2011
Avşar, B. Z. ve Öngören, G.(2009). İnternet Hukuku. Ankara:
TOBB Yayınları
Özel, C. (2002). Bilişim-İnternet Suçları. Er.Tar.20/09/2011,
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/bilisim_internet_
suclari.htm
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Bilişim alanında işlenen suçların tam ve doğru istatistiklerini elde etmenin zorluğu ve neden olduğu gerçek zararın hesaplanamamasındaki zorluklar ile bu
alanda yetişilemeyen gelişme ve genişlemeler bilişim
suçlarının kâfi derecede tanımlamasını engellemektedir. Bilişim suçları ile ilgili bir çerçeve çizmek mümkün olmadığı için bu suçlar “çizgisiz çerçeveli suçlar”
olarak adlandırılmaktadır. Karagülmez’e göre bilişim
suçu, bilişim sistemlerine yönelik veya bilişim sisteminin kullanıldığı suç olarak tanımlanmaktadır.7

5. Şahıslardan kaynaklanan hatalar(İnsan hataları
neticesi oluşan ihlaller)
6. Gasp
7. Sır aleyhine ihlaller
8. Sabotajlar
9. Maddi kısımlara yönelik hırsızlıklar
10. Vakalarda gerçekleştirilen sahtekârlıklar
11. Bankamatik(ATM) kartları konusundaki hırsızlıklar
12. Manyetik kartların şifreleri hususunda gerçekleştirilen eylemler

Dünya bilişim suçları olgusu ile 1960’lı yılların sonunda tanışmıştır. Kişisel verilerin toplu olarak işleme
tabi tutulduğu veri bankalarının oluşmasıyla gizliliğe
karşı sorunlar ve tehditler başlamış ve ilk olarak bilgisayar manüpülasyonu, sabotaj ve casusluk suçları görülmüştür. 1970’lerde bilişim ağlarının kullanılmaya
başlamasıyla hackleme türünden bilgisayar korsanlığı fiilleri, 1980’lerde kişisel bilgisayarın kullanımının
yaygınlaşmasıyla program korsanlığı fiilleri artış göstermiştir. Aynı süreçte ATM’lerin bankacılık işlemlerinde kullanılmaya başlanması banka kartları ile ilgili
suçları beraberinde getirmiştir. World Wide Web ile
birlikte yasal ve yasal olmayan pek çok işlemde hayal
bile edilemeyecek hızla kullanılmaya başlanmış, ticari
ve kişisel bilgiler başta olmak üzere pek çok değer,
dünya genelinde ülke sınırı tanımadan saldırıya açık
hedef haline gelmiştir.8

Avrupa Birliği İle Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak
raporunda ise 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar;10

Bilişim suçları farklı kaynaklarda bilgisayarın amaç
veya araç olması, malvarlığı haklarının ihlali, bilişim
sistemleriyle bağlantı, bilgisayar kullanımı, suçu işleyen fail gibi kriterler doğrultusunda farklı tasnif
edilmiştir. Bilişim suçlarına ilk olarak rastlanılan ABD
doktrininde suçlar 12 başlık halinde incelenmiştir.
Bunlar; 9
1. Verilere veya hizmetlere karşı gerçekleştirilen
hırsızlıklar
2. Mülkiyete karşı hırsızlıklar
3. Giriş İhlalleri
4. Veri sahtekârlığı
7
8
9

Karagülmez, A.(2010). Bilişim Suçları ve Soruşturma-Kovuşturma
Evreleri. S.40. İstanbul: Seçkin Yayınları
Karagülmez, A.(2010). Bilişim Suçları ve Soruşturma-Kovuşturma
Evreleri. S.41. İstanbul: Seçkin Yayınları
Avşar, B. Z. ve Öngören, G.(2009). İnternet Hukuku. S.96. Ankara: TOBB Yayınları
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1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
Bilgisayar sistemine erişim, bilgisayar sisteminin tamamına veya bir bölümüne, bu eylem için hazırlanmış programlar, çeşitli virüs programları, gizli yazılımlar yolu ile ulaşılmasıdır. Kişilerin özel hayatının
gizliliğinin korunması çerçevesinde, dinleme, izin
alınmaksızın kişisel veya şirket bilgisayarına erişimin
Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanında Suçlar Başlığı
altındaki 243. maddesinde suç olduğu belirtilmiştir.
2. Bilgisayarların Sabote Edilmesi
Bilgisayar içerisinde yer alan bilgilerin, sistem içerisine izinsiz girilerek silinmesi değiştirilmesi ve yok
edilmesidir. Bilgisayarın sabote edilmesi, teknolojik
imkânlardan faydalanmak suretiyle uzaktan sisteme
erişilerek yapılabileceği gibi, fiili olarak bilgisayar başında da yapılabilmektedir. Bilgisayarın Sabote Edilmesi Türk Ceza Kanunu’nun 243/ 3 maddesi ve 244/1
ve 2 maddelerinde tanımlanmış ve müeyyide altına
alınmıştır. Ancak bilgisayar virüsleri, solucanlar ve
zombi programları Türk Ceza Kanunu tarafından suç
olarak sayılmamıştır.
3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
Kişilerin bilgisayar veya teknolojik araçlar kullanılmak marifetiyle aldatılması, kandırılması veya şaşırtılmasıdır. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan şekli ile
dolandırıcılık “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp,
10 Şener,K.
http://www.kemalsener.av.tr/bilisim-suclari/bilisimsuclari-nelerdir.html Er.Tar. 20/09/2011
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onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya
başkasına bir yarar sağlamaktır” Kredi kartlarının
kopyalanması, Bilgisayardan izinsiz olarak elde edilen verilerin kopyalarının oluşturulması, bu bilgi ve
kopyaların kullanılarak hesaplardan para aktarımı, bu
bilgiler ile üçüncü kişiler ile iletişim kurularak onları
kandırmak örnek olarak verilebilir. Türk Ceza Kanunu
bu tip suçları 158/1 fıkrası f bendi, 244/3 fıkrası ve
245/1 fıkrasında hüküm ve müeyyide altına almıştır.
4. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
Sahtecilik genel anlamıyla, bir şeyin aslına benzetilmesi yoluyla kişilerin kandırılmasıdır.
Bir web sitesinin benzerinin yapılması veya başka kişilerin adına web sitesi hazırlanarak diğer kişilere buradan mesajlar göndermek ,iletişim kurulmasını sağlamak , sahte mail (fakemail) ve Phishing yöntemleri
ile kişilerin özel bilgilerini elde etmek , sahte olarak
evrak oluşturmak , sahte bilet satmak vb.. bilgisayar
kullanılarak sahtecilik yapılmasına örnek verilebilir.
Türk Ceza Kanunu’nda bu suçlara ilişkin net tanım
mevcut olmasa da 158/f bendi bu suçlarda uygulama
alanı bulacaktır.
5. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin
Alınmadan Kullanılması
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından koruma altına alınmış bir yazılımın sahibinin izni dışında kopyalanması, çoğaltılması, satılması, dağıtılması ve kullanılması yasaktır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bir
yazılımı yasal yollardan satın alan kişiye, bu yazılımın
yedekleme amaçlı olarak 1 adet kopyasını alma hakkı vermektedir. Yazılımın bir adetten fazla kopyasının
alınması, yazılımın kiralanması, satılması yasaktır.
6. Yasaya Aykırı Yayınlar
Yasadışı yayınların internet üzerinde veya bilgisayar
sistemleri üzerinde, web siteleri, e-mail, forum ve
benzeri teknolojik iletişimde kullanılan her türlü araç
ile topluma iletilmesi ve vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı hazırlanmış web siteleri, toplum ahlakına
aykırı içerikler, kişi veya kurumlara karşı yapılan sövme ve hakaret içerikli yayınlar suç teşkil etmektedir.
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Avrupa Ekonomik Topluluğu ise bir tavsiye kararında
bu suçları beşe ayırmıştır.11 Bunlar sırası ile;
1. Bilgisayarda mevcut olan kaynağa veya herhangi
bir değere gayri meşru şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar verilerine girmek, bunları bozmak, silmek, yok etmek,
2. Bir sahtekârlık yapmak için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek,
3. Bilgisayar sistemlerinin çalışmasını engellemek
için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek,
4. Ticari manada yararlanmak amacı ile bir bilgisayar programının yasal sahibinin haklarını zarara
uğratmak,
5. Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın,
konulmuş olan emniyet tedbirlerini aşmak sureti ile sisteme kasten girerek müdahalede bulunmaktır.
Birleşmiş Milletler 10. Kongresinde ise bilişim suçları
siber suçlar başlığı altında, dar anlamda ve geniş anlamda siber suçlar olmak üzere iki alt başlıkta değerlendirilmiştir. Dar anlamıyla siber suçlar; yetkisiz ve
izinsiz erişim(Hacking), verilere yönelik suçlar, bilişim
ağlarına yönelik suçlar, sanal tecavüz olarak kategorilendirilmiştir. Geniş anlamda ise; bilişim ortamında cinayet, tehdit ve şantaj, hakaret ve sövme, taciz
ve sabotaj, pornografi, röntgencilik, manüpilasyon,
dolandırıcılık, hırsızlık, sahtekârlık, sanal/siber terör
maddeleriyle ele alınmıştır.12
Bilişim suçlarının işlendiği en önemli alan olan internetin gelişimiyle, özel hayatın gizliliğinin korunması
kapsamında “veri mahremiyeti” ya da diğer bir ifadeyle “enformasyon mahremiyeti “ne karşılık gelen,
özel hayatın gizliliğin korunmasının bir yönü olarak
karşımıza çıkan kişisel verilerin korunması da oldukça
güçleşmiştir.13
11 Özel, C. (2002). Bilişim-İnternet Suçları. Er.Tar.20/09/2011,
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/bilisim_internet_
suclari.htm
12 Avşar, B. Z. ve Öngören, G.(2009). İnternet Hukuku. S.96. Ankara: TOBB Yayınları
13 Ketizmen M.( 2008). Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları. S.193
Ankara: Adalet Yayınları
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"Bilişim suçlarının işlendiği en önemli
alan olan internetin gelişimiyle,
özel hayatın gizliliğinin korunması
kapsamında "veri mahremiyeti” ya
da diğer bir ifadeyle “enformasyon
mahremiyeti"ne karşılık gelen, özel
hayatın gizliliğin korunmasının bir
yönü olarak karşımıza çıkan kişisel
verilerin korunması da oldukça
güçleşmiştir"
Ayrıca, Elektronik Ticaret kapsamında internet üzerinden, bilgisayar desteği ve telekomünikasyon teknolojisi kullanılarak mal satılması ve hizmet sunulması,
ürünlerin ve hizmetlerin tanıtılması ve bunların ticari
amaçlarla piyasaya arz edilmesi, satışların yapılması
ve satış bedellerinin tahsil edilmesi de bu alanı suça
açık hale getirmiştir.14 İnternet yoluyla girişilen ilişkilerde sözleşmenin kurulması elektronik imza haricinde şekil serbestîsi olduğu sürece mümkün olup yazılı
şekle tabi sözleşmeler elektronik imza yoluyla yapılabilmektedir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda
“Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik
veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” şeklinde
tanımlanmakta, 5.maddesinde “Güvenli elektronik
imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur"
denilmektedir. Bu kanunda elektronik imza kapsamında ele alınan suçlar ise imza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı suçu, elektronik sertifikalarda
sahtekârlık suçu, idari suçlar şeklindedir.15
Bilişim suçları değişik şekillerde işlenebilir. Hakim
Kurt’a göre bilişim suçlarının işlenme şekilleri aşağıdaki gibidir.16
14 Avşar, B. Z. ve Öngören, G.(2010). Bilişim Hukuku. S.180 İstanbul : Türkiye Bankalar Birliği Yayınları
15 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1328.html, Er. Tar.
20/09/2011
16 Kurt, L.( 2005). Açıklamalı-İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları
ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması. S.60-77 İstanbul: Seçkin
Yayınları
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1) Çöpe Dalma (Scavenging)
Çöplenme veya atık toplama olarak adlandırılan yöntem, bilişim sisteminde gerçekleştirilen veri-işlem
sonunda kalan bilgilerin depolanmasıdır. Bu bilgiler
öncelikle, çıktı birimlerince üretilen ve daha sonra
çöpe atılan kâğıt, mürekkep şeridi gibi malzemeler
üzerinde kalan bilgilerin toplanmasıyla elde edilmektedir. Diğer bir teknik ise bilişim sisteminin belleğinde
bulunan ve artık ihtiyaç duyulmayan silinmiş bilgileri,
gelişmiş yöntemlerle tekrar geri getirmektedir.
2) Gizlice Dinleme (Eavesdropping):
Bilişim sistemlerinin veri taşımada kullandığı ağlara
girilerek veya bilişim sistemlerinin yaydığı elektromanyetik dalgaların yakalanarak verilerin elde edilmesi yöntemidir.
3) Veri Aldatmacası (Data Diddling):
Veri sistemlerine veri girilirken yanlış veriler girilmesi
veya girildikten sonra değiştirilmesidir. Bilişim suçları
alanında uygulanan basit, güvenli ve yaygın bir suç
tekniğidir. Veri aldatmacası, bilişim sistemlerine verilerin girilmesi sırasında müdahaleler, verilerin değiştirilmesi sırasında yapılan müdahaleler, bilginin
alınması sırasında yapılan müdahaleler olarak gruplandırılabilir.
4) Truva Atı (Troyan Horse):
Truva atı, görünüşte yararlı bir işlevi yerine getirdiği düşünülen ancak bunun dışında bilişim sistemine zarar verecek gizli kod da içeren bir programdır.
Genellikle internette ücretsiz yazılım sağlayan web
sitelerinde ya da elektronik posta yoluyla kullanıcılara ulaştırılmaktadır. Truva atı; sisteme bulaştıktan
sonra, sistemin açılması ile beraber kendisini belleğe
yükler ve sistem ağlarının açıklarını kullanarak, programı yerleştiren tarafın isteklerine cevap verir.
5) Tarama (Scanning):
Değeri her seferinde, sıralı bir diziyi takip ederek değişen verilerin, hızlı bir biçimde bilişim sistemlerine
girilmek suretiyle, sistemin olumlu cevap verdiği durumların raporlanması için yapılan işlemlerdir.
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6) Süper Darbe (Super Zapping):
Süper Darbe yazılımları, bütün güvenlik kontrollerini
atlatarak sisteme müdahale eden programlardır.
7) Salam Tekniği (Salami Techniques):
Bu teknik çok fazla sayıda kaynaktan, çok az sayıda
değerlerin transferini esas alır. Genel olarak, tekniğin
uygulanmasında Truva atı programları kullanılır. Bu
yöntem özellikle bankacılık alanında kullanılmaktadır.
8) Gizli Kapılar (Trap Doors):
İşletim sistemleri normal şartlar altında yetkisiz şekilde girişe veya herhangi bir program ya da kod çalıştırmasına ve değiştirilmesine izin vermeyecek şekilde
tasarlanmaktadır. İşletim sistemlerini ve programları hazırlayan programcılar, ilerde ortaya çıkabilecek
durumlara karşı hatta bulma amacıyla kod ekleyebilmek veya ara program çıktısı alabilmek amacıyla
programa istediğinde “trap doors” adı verilen durma
mekanizmaları eklerler. Bu gizli kapıların program ve
işletim sistemi tamamlandığında temizlenmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda hata sonucu olarak ya da
ileride kullanılmak amacıyla gizli kapılar kapatılmaz.
Bu durumlarda gizli kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilmektedir.

Ağ solucanları bilişim ağında ulaştıkları bir sistemin
güvenlik duvarıyla karşılaştıklarında, tahmin edilmesi
kolay şifreleri ve verileri kullanarak, genellikle kullanılan şifrelerden oluşan bir sözlükten anahtarları deneyerek, duvarı aşmaya çalışmakta ve iyi oluşturulmamış güvenlik duvarlarını aşarak sistemlere girerek
eylemlerine başlamaktadırlar.
11) Bilgisayar Virüsleri:
Bilgisayar virüsleri işletim sisteminin ve makine dilinin verdiği olanaklar kullanılarak yazılan, kendi kendisini çoğaltabilen, kopyalarını çeşitli yöntemlerle
başka bilişim sistemlerine ulaştırarak bu sistemleri
de etkileyebilen yazılımlardır.
12) Sırtlama (Pıggybacking):
Fiziksel ya da elektronik yollarla kullanılmasıyla bilişim sistemlerine yetkisiz olarak girme tekniğidir.
13) İstem Dışı Alınan Elektronik İletiler (Spam):
Spam teknik olarak, internet üzerinde aynı mesajın
yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesi olarak ifade edilebilmektedir.
14) Mantık Bombaları (Logic Bombs):

9) Eşzamansız Saldırılar (Asynchronous Attacks):
Bilgisayarın aynı anda birden fazla işlemi yürütmesine eşzamanlı çalışma denmektedir. Bilgisayar belirli
durumlarda eşzamanlı çalışma yerine işlemleri belirli sırada yürüterek, bir işlemin başlamasını diğer bir
işlemin sonucuna göre belirlemesine ise eşzamansız
çalışma adı verilmektedir.
10) Ağ Solucanları (Network Worms) :
Ağ solucanları, herhangi bir kullanıcı müdahalesine
ihtiyaç duymadan kendi kendini çalıştırabilen ve kendisi bir kopyasını ağa bağlı olan diğer bilişim sistemlerine de kopyalayabilen bir programdır. Ağ solucanları
çoğunlukla bilgisayar virüsleri ile karıştırılmaktadır.
Fakat ağ solucanları, bilgisayar virüsleri gibi sisteme
zarar verme zorunluluğu olmadan da sistemin içinde
dolaşabilmektedir.
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Mantık bombaları, bilişim sistemlerinde veya ağlarında, daha önceden belirlenmiş özel durumların gerçekleşmesi durumunda zarar verici sonuçlar yaratan
programlardır.
15) Yerine Geçme (Masquerading):
Yetkisi olmayan veya sınırlı erişim yetkisi olan bir kişinin, parola veya erişim kodunun yazılması veya ona
özgü niteliklerin taklit edilmesi şeklinde yapılmasına
denmektedir.
16) Kredi Kartı Sahtekârlıkları
Elektronik ortamda kredi kartı sahtekarlığında; sahte
müracaat, sahte kart, hacking, fishing, web link, wireless network hırsızlığı gibi yöntemler kullanılmaktadır.
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16) Diğer

•

Tavşanlar, Bukalemun, Sahte İleti(Fake Mail), Yazılım
Bombaları, Kurtlar, Bug Ware gibi yöntemlerde bilişim suçları işlenme şekilleri arasında sayılmaktadır.

•
•

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları:
Türk Hukukunda Bilişim suçları yönüyle diğer ülkelerden farklı bir yol izlenmemiş, ayrı bir kanuni düzenleme yapılmamış, ancak temel ceza kanunu içinde ele
alınmıştır. Türk Ceza Kanununda bilişim suçlarına aşağıdaki maddelerde yer verilmiştir;17
•
•
•
•

•
•

135. Madde: “Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu”
136. ve 137. Maddeleri: “Kişisel verileri hukuka
aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu”
138. Madde: “Verileri yok etme suçu”
243. Madde: “Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalmaya devam etme
suçu”
244. Madde: “Sistemi engelleme, bozma, verileri
yok etme veya değiştirme”
245. Madde: “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”

Bunların dışında TCK’da bilişim sistemleri aracılığı ile
işlenebilecek ancak salt bilişim suçu nitelendirilemeyecek suçlar da mevcuttur18. Bunlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

81. ve 82. Maddeleri: “Kasten Öldürme Suçu "
84. Madde: “İntihara azmettirme”
86. ve 87. Maddeleri: “Kasten yaralama”
91. Madde: “Organ ve doku ticareti”
96. Madde: “Eziyet suçu”
105. Madde: “Cinsel taciz”
106. Madde: “Tehdit”
107. Madde: “Şantaj”
123. Madde: “Kişilerin huzur ve sükununu bozma
suçu”
124. Madde: “Haberleşmenin engellenmesi”
125. Madde: “Hakaret suçu”
132. Madde: “Haberleşmenin gizliliğini ihlal
suçu”

17 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html, Er. Tar.
20/09/2011
18 Ergin,İ. (2005). Polis Bilişim Sempozyumu Bildiriler “Yeni Türk
Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları”. S.23-29. Ankara: EGM Yay.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

133. Madde: “Kişisel konuşmaların dinlenmesi ve
kayda alınması suçu”
134. madde “Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu”
142. Madde: 2.fıkrası e bendi “Bilişim sistemlerinin kullanılması süretiyle nitelikli hırsızlık”
148. ve 149. Maddeleri: “Yağma suçu”
157. ve 158. Maddeleri: “Dolandırıcılık”
170. Madde: “Genel güvenliğin kasten tehlikeye
sokulması”
179. Madde: “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma”
213. Madde: “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”
214. Madde: “Suç işlemeye tahrik”
215. Madde: “Suçu ve suçluyu övme”
216. Madde: “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve
aşağılama”
217. Madde: “ Kanunlara uymamaya tahrik”
225. Madde: “Hayasızca hareketler”
226. Madde: “Müstehcenlik”
227. Madde: “Fuhuş”
228. Madde: “Kumar oynanmadı için yer ve imkan sağlama”
237. Madde: “Fiyatları etkileme”
239. Madde: “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması “
258. Madde: “Göreve ilişkin sırrın açıklanması”
267. Madde: “İftira”
271. Madde: “Suç uydurma”
281. Madde: “Suç delillerini yok etme, gizleme
veya değiştirme”
282. Madde: “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”
285. Madde: “Gizliliğin ihlali”
286. Madde: “Ses veya görüntülerin kayda alınması”
288. Madde: “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”
299. Madde: “Cumhurbaşkanına hakaret”
300. Madde: “Devletin egemenlik alametlerini
aşağılama”
301. Madde: “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin
kurum ve organlarını aşağılama “
304. Madde: “Devlete karşı savaşa tahrik”
318. Madde: “Halkı askerlikten soğutma”
319. Madde: “Askerleri itaatsizliğe teşvik”
323. Madde: “Savaşta yalan haber yayma”
327. Madde: “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri
temin etme”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

329. Madde: “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri
temin etme”
330. Madde: “Gizli kalması gereken bilgileri açıklama “
331. Madde: “Uluslararası casusluk”
334. Madde: “Yasaklanan bilgileri temin”
335. Madde: “Yasaklanan bilgilerin casusluk
maksadıyla temini”
336. Madde: “Yasaklanan bilgilerin casusluk
maksadıyla temini”
337. Madde: “Yasaklanan bilgileri siyasal veya
askerî casusluk maksadıyla açıklama”
340. Madde: “Yabancı devlet başkanına karşı
suç”
342. Madde: “Yabancı devlet temsilcilerine karşı
suç”

Bilişim Suçları İle ilgili Yasal Düzenlemeler
Bilişim suçlarının niteliği, hızlı işlenebilmesi, uluslararası sonuçlar doğurması bu suçlarla ilgili yasal düzenlemeleri yapma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bilgisayarın vatanı olan ABD’de ilk düzenleme yapılmış ve
“Bilgisayar ve Hukuk”(Compiters and the Law) adıyla
ayrı bir dal olarak ele alınmıştır. Bilişim suçları ile ilgili
yapılan düzenlemelerde iki yöntem ön plana çıkmaktadır. Birinci yöntemde bilişim suçları ayrı bir kanunla
özel olarak düzenlenmektedir. ABD’nin de dâhil olduğu Anglo Sakson hukuk sisteminde bu yol izlenmiştir.
İkinci yöntemde ise ayrı bir düzenlemeye gidilmeyip
mevcut düzenlemelerle konu incelenmeye çalışılmıştır. Bu guruptaki ülkelerden bazıları mevcut düzenlemeler içinde ayrı bir bölümde bilişim suçlarını
düzenlerken, bazıları ise mevcut yasalar içerisinde
ancak hangi hukuki yarar ihlal edildi ise bu hukuki
yararı ihlal eden suçun düzenlendiği bölümde incelenmiştir. Şili, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Avusturya, İsveç, Norveç
gibi ülkeler Mevcut ceza yazası içerisinde yer alan bir
bölüm halinde düzenleme yapan ülkeler arasında
olup bunların başında Fransa gelmektedir. Türk Ceza
Kanununda da Fransız ceza mevzuatının etkisinde kalınarak böyle bir düzenleme yoluna gidilmiştir. Bazı
ülkelerde ise mevcut ceza kanununda değişiklik yapılarak bilişim suçuyla ilgili düzenleme yapılmaktadır.
Örneğin Alman ceza hukukunda “mala karşı işlenen
suçlarda” düzenlenen maddesinin nitelikli hali bilgisayarla girilmek suretiyle mevcut programların bo-
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zulması olarak verilmiştir. Sahtecilik, Dolandırıcılık ve
Hırsızlık suçları içinde aynı şeyler söylenebilmektedir.
Federal sistemle yönetilen ABD’de bilişim suçlarıyla
ilgili her eyalette farklı bir düzenleme olduğu gibi tüm
ülkeyi kapsayan düzenlemeler de bulunmaktadır. İlk
Federal Kanun 1984 tarihli “ Bilgisayar Sahtekârlığı ve
Bilgisayarların Kötüye Kullanılması Kanunu” ‘dur. Bu
kanundaki düzenlenen suç tipleri;19
•

•
•

Atom enerjisi, savunma veya dış politika konularında gizli belgeleri elde etmek ve bunları ABD
aleyhine veya başka ülke yararına kullanmak
amacıyla yetkisiz olarak bilgisayarlara girme eylemi,
Finansal bilgiler elde etmek amacıyla gayri meşru
surette bilgisayarlara girilmesi veya bunların kullanılması
Hükümet tarafından kullanılan bilgisayarlardaki
bilgilerin tahribi, değiştirilmesi veya yok edilmesidir.

Bilişim Suçlarına Karşı Açılabilecek Hukuki Davalar
Bilişim suçu kapsamında yapılan saldırılara ve hak
ihlallerine karşı gerek savcılığa şikâyette bulunup
ceza davası gerekse hukuk davası açılabilmektedir.
Medeni Kanun’un 24. ve 25. maddeleri ile Borçlar
Kanunu’nun 48. ve 49. maddeleri, her tür yayınlardan dolayı zarara uğrayan kişileri çeşitli hukuk davaları ile bu saldırıya karşı korumaktadır.20
Bu davalar:
Yasaklama ve Önleme Davası:
Bu dava, henüz olmayan, fakat yakında yapılacak saldırılar için açılmaktadır. Önleme davasına çok benzeyen diğer mücadele “ihtiyati tedbir” olayıdır. HUMK
103. Maddesi’ne göre, geciktirilmesinde tehlike olan
veya önemli zarar doğacağı anlaşılan hallerde, yargıç,
tehlike ve zararı önlemek için gereken tedbirlere karar verebilmektedir. Yasaklama ve önleme davasının
açılması için haksız bir saldırı konusunda belirtiler
19 Kurt, L.( 2005). Açıklamalı-İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları
ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması. S.87-94 İstanbul: Seçkin
Yayınları
20 Avşar, B. Z. ve Öngören, G.(2010). Bilişim Hukuku. S.303-313 İstanbul : Türkiye Bankalar Birliği Yayınları
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bulunması yeterli olup, ayrıca saldırıda bulunmaya
hazırlanan kişinin kusurlu olması aranmamaktadır.
İnternette bir sitenin yakında A şirketinin gerçeğe
aykırı biçimde çevreyi kirleteceği veya B bankasının
hesaplarına girmek için şifre kırıcının dağıtılacağı duyurusuna karşı bu dava açılarak gerekli önlemlerin
alınması mahkemeden istenebilmektedir.
Kaldırma Davası
Bu dava, mali ve kişilik haklarına yönelmiş ve sürmekte olan saldırılara karşı açılmaktadır. Bu davanın
açılabilmesi için, internette yapılan yayın veya iletilen
mesajlardaki saldırının haksız olması yeterlidir. Ayrıca
saldırganın kusuru gerekmez. Hatta bir zarar meydana gelmese bile salt haksız saldırının varlığı karşısında
bu dava açılabilir. Zarar meydana gelmişse de davacı
hem saldırının kaldırılmasını hem de maddi ve manevi tazminatta isteyebilir. Eğer saldırı kalktıktan sonra
zarar ortaya çıkmışsa, bu zararın giderilmesi ayrı bir
tazminat davasıyla istenebilir.
Tespit Davası
Tespit ya da saptama davası, haksız bir yayının ve
açıklamanın yapılmış, yapılmakta ya da yapılacak olduğunu belirleme amacıyla açılır. Bu davada sadece,
hukuka aykırı bir saldırının saptanması istenir. Örneğin; mahkeme A sitesindeki B şahıslı kişi hakkında
yazılan haber gerçeklere aykırı mıdır değil midir diye
tespit eder. Ayrıca tespit kararının yayın organlarında
ilan edilmesini de isteyebilir.
Esasen, bu davanın uygulamada çok önemi yoktur.
Çünkü kişilik hakkına yapılan saldırıya yönelik olarak
açılan öteki davalarda, az çok bir tespit kısmı bulunmaktadır. Önleme, kaldırma ve tazminat davalarında,
yargıcın her şeyden önce haksız bir saldırının bulunup bulunmadığını saptanması gerekir ki, maddi
veya manevi tazminat verilsin, saldırı yasaklansın. Bu
davanın sonucu, aynı anda verilecek kararın ilanı ya
da üçüncü kişilere bildirilmesi isteğini içeriyorsa işe
yarayabilecektir.
Maddi Tazminat Davası
Bu dava parayla ölçülebilen zararı giderme amacı güder. Bu davanın şartları, haksız bir saldırı bulunulması,
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saldırıda bulunanın kusurlu olması, saldırı dolayısıyla
parayla ölçülebilen bir zararın doğması, zararla saldırı
arasında illiyet bağının bulunması olarak sayılır.
Manevi Tazminat Davası
Manevi hakları; internet yayınları veya mesajları yoluyla saldırıya ve zarara uğrayan kişi, uğradığı manevi
zararı azaltmak için Medeni Kanun’un 25. maddesi
ve Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde ifade olunan
manevi tazminat davasını açabilir. Manevi zarar daha
çok kişinin manevi acılar duyma, ağır bir ruhsal sarsıntı geçirme, yaşama sevincini yitirme, toplum içine
çıkamayacak derecede utanç duyma gibi farklı şekillerde karşımıza çıkar. Manevi tazminat olarak ödenecek paranın tutarını, takdir yetkisine dayanarak hakim belirler.
Kınama ve Kararın Yayını Davası
Bu davanın dayanağı Borçlar Kanunu’nun 49. maddesindeki “Hakim, bu manevi tazminatın ödenmesi
yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edilebileceği gibi, tecavüzü kınayan bir karar vermekle
yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedilir” düzenlemesidir. Burada mahkeme iki yoldan
birini seçebilir. Ya maddi ve manevi tazminat artı diğer bir tazmin şekli kararı verir ya da maddi ve manevi tazminat vermeyip, kınama artı kararın bir iletişim
organında ilanına karar verir.
Bilişim Suçlarının Müeyyidesi:
TCK’da veri, program veya diğer herhangi bir unsuru
ele geçirme, program veya diğer herhangi bir unsuru
ele geçirme cürmü için TCK’da hem hürriyeti bağlayıcı ceza, hem de para cezası öngörülmüştür. Bilişim
Alanında Suçlar başlığı altında aşağıdaki müeyyideler
yer almaktadır.21
Bilişim sistemine girme
MADDE 243. - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe
veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis
veya adlî para cezası verilir.
21 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html, Er.Tar.
20/09/2011
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(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur
veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme
MADDE 244. - (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden,
değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da
bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi
üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi
suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına
haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
MADDE 245. - (1) Başkasına ait bir banka veya kredi
kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya
elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın
kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın
bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya
başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle
kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha
ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
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Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
MADDE 246. - (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Madde metninde hürriyeti bağlayıcı cezanın alt sınırı
bir yıl, üst sınırı üç yıl olarak belirtilmiştir. Mukayeseli
hukukta hürriyeti bağlayıcı cezaların süresi bakımından değişik uygulamalar göze çarpmaktadır. Örneğin;
Yeni Fransız Ceza Kanununda(m.323-1) bir yılı aşmayacak şekilde, Avustralya Ceza Kanununda (m. 76B-1)
6 ay, Belçika Ceza Kanununda (550-b) 3 aydan 1yıla
kadar, Danimarka Ceza Kanununda (m.263) 6 ayı aşmayacak şekilde, Yunan Ceza Kanununda (370C-2) 3
aya kadar, Polonya Ceza Kanununda (m.267) 2 yıla
kadar olacak şekilde çeşitli cezalar düzenlenmiştir.22
Etik Korsanlık (Ethical Hacher) Kavramı
Bilişim suçlarındaki korkunç artış, bilişim sistemlerini
kullanan kurum ve kuruluşları yeni güvenlik arayışlarına itmiştir. Bilişim sistem güvenliğinin test edilmesi,
yoklanması ve kontrol edilmesinin gündeme gelmesi
ise Ethical Hacher kavramını ortaya çıkarmıştır.
Bu konudaki ilk örnek; Amerikan Hava Kuvvetleri
bilişim suçları araştırması ünitesi yöneticisi James
Christy’nin askeri bilişim sistemlerinin güvenliğini
test etmek için bir hacker takımı yerleştirmesidir. Bu
takımın 15 saniyede Pentangon’un erişimi yasak olan
bilişim sistemine girdikleri rapor edilmiştir. Birçok şirket ve kamu kurumları kendi bilişim sistemlerini test
etmek için bu yolu kullanmaktadır. Daha önce bilişim
korsanlığı yapmış suçluların hacker olarak kullanılması daha başarılı kontrol edilmesini sağlamaktadır. Bu
çerçevede ABD de “Digital Millennium Copyright Act
“adlı kanununda Ethical Hacher ile ilgili düzenlenme
yapılmıştır. Kanunun 1201. maddesiyle koşullarına
uygun olarak yapılabilecek Ethical Hacher testi bir bakıma yasal statüye bağlanmıştır. Türk Ceza Kanunda
ise bilişim sistemlerini tahrip resen takibi gerektiren
suçlardandır. Ancak, kişinin test etme fiilinde, suçun
unsurları bakımından suç oluşmaz şeklinde nitelemeler yapılabilse de bu yaklaşım tarzı yüzeysel kalacaktır23
22 Yenidünya, A.C. ve Değirmenci, O. (2002). Mukayeseli Hukukta
ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları. S.82-83 İstanbul: Legal Yay.
23 Karagülmez, A.(2010). Bilişim Suçları ve Soruşturma-Kovuşturma
Evreleri. S.74-80. İstanbul: Seçkin Yayınları
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Sonuç:
Bilişim teknolojilerinde faydalı olduğu kadar suç teşkil edebilecek unsurları da beraberinde getiren inkâr
edilemez bir gelişim ve değişim söz konusudur. Bilişim suçları üzerine yapılacak araştırmaların hiçbiri,
bilişimdeki hızlı gelişim düşünüldüğünde bilişim suçlarını yeterince kapsamayacaktır. Günümüzde bilişim
teknolojik bir devrim olma niteliği yanında suçla da
birlikte anılan bir kavram haline gelmiştir.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde;
•
•

•

•
•
•

Bilişim suçlarının yasa koyucular tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınmasının gereği kaçınılmaz hale gelmiştir.
II. Dünya Savaşından sonra hızlı bir şekilde hayatımızın içine giren bu “yeni “dünya” düzeninde
yasa koyucu ve uygulayıcılarının toplumun belirli
dinamiklerini korumak sürdürmek zorundadır. Bu
durum beraberinde yeni düzenleme ve uygulamaların ve belirli müeyyidelerin gerekliliğine yol
açmıştır.
Bilişim alanında oluşturulacak yeni düzenlemelerin insan ve toplumların hak ve özgürlüklerini
koruyucu bir biçimde sürdürülebilirlik ilkeleri
esaslarına dayanarak düzenlenmeleri ve evrenselleştirmeleri gerekmektedir.
Dünya çapında bir standart oluşturulması gerekliliği ütopik olarak değerlendirilemeyecektir.
Bilişim sistemlerinin suç doğuran yapısı ve suçu
tetikleyici özelliğinin önüne geçmek için yasal
tedbir ve uygulamalara ihtiyaç vardır.
Bilişim suçlarına karşı yeni yaklaşımlarla önleyici,
tedbir alıcı ve koruyucu uygulamaların yasa koyucularca hüküm altına alınması zorunluluktur.
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BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE SINIRLARI
İÇİNDE TAHSİL EDİLEN
GENEL BÜTÇE VERGİ
GELİRLERİNDEN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİNE
AKTARILAN PAYLAR

1. Giriş
Yerel yönetimlerin gelirleri; öz gelirler (vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları ve ücretler), genel
bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar, merkezi yönetim tarafından yapılan çeşitli transferler ve diğer
gelirler (işletme ve teşebbüs gelirleri, mal satışları,
borçlanmalar, cezalar vb.) olarak dört ana grupta mütalaa edilebilir. Mevcut durumda yerel yönetimlerin
en önemli gelir kaynağı ise, kendilerine genel bütçe
vergi gelirlerinden aktarılan paylardır.
Yerel yönetim birimlerinden biri olan belediyelere merkezi yönetim bütçesinden aktarılması gereken paylara
ilişkin olarak bu güne kadar birçok yasal düzenleme yapılmış olup, bu yasal düzenlemelerden konumuzla ilgili
olanlara aşağıda özet olarak yer verilmiştir.
Çalışmamızda, bu yasal düzenlemelere göre büyükşehir belediye sınırları içinde tahsil edilen genel bütçe
vergi gelirlerinden ilgili büyükşehir belediyelerine aktarılan paylarla ilgili adil bir dağılımın mümkün olamayacağı sonucuna varılmış olup, bu husustaki değerlendirmelerimiz aşağıda yer almıştır.
2. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Pay Verilmesi Hakkındaki Yasal Düzenlemeler

Ahmet GÖKMEN
İç Denetçi,
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Ekrem YEŞİL
İç Denetçi,
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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İnsan ihtiyaçlarının çeşitlendiği ve arttığı günümüz
dünyasında asli fonksiyonları insanlara hizmet sunmak olan yerel yönetimlerin, bu hizmetlerini sunulabilmeleri için mevcut öz gelirlerinin yanı sıra merkezi
idareden almış olduğu paylar da çok büyük bir önem
arz etmektedir.
Tarihi süreç içerisinde değişik yasal düzenlemeler ile
merkezden mahalli idarelere aktarılan paylara ilişkin
birçok değişiklik yapılmış olup, özellikle büyükşehir
belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden almış
olduğu paylara ilişkin yakın dönemde yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
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2.1. 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun:
Merkezi yönetim bütçesinden yerel yönetimlere verilen paylara ilişkin yapılan yasal düzenlemelerden biri
olan 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 05/02/1981 tarih ve 17242 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2380 sayılı eski Yasanın 1’inci maddesinde;
“(4629 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişen madde, Yürürlük: 03.03.2001, Geçerlilik:
01.01.2002) Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyelere % 6 (4833 sayılı 2003 yılı
Bütçe Kanununun 51/v maddesiyle Şubat 2003 ayı
gelirlerinin dağıtımından başlamak üzere % 5, Geçerlilik:1.1.2003, Yürürlük: 31.03.2003), il özel idarelerine % 1.12 nispetinde pay verilir.
Bu paylar, ek 2’nci madde hükümlerine göre aylık olarak hesaplanır, tahsil edilen ayı takip eden ay sonuna
kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara
kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır.
İller Bankasından her ay sonuna kadar toplanan belediye payı banka tarafından İçişleri Bakanlığınca
bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre
büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere dağıtılır….” Şeklinde düzenleme yer almaktaydı.
2380 sayılı yasada pay ayrılmasında asıl kriter belediyelerin nüfusu idi. Nüfus artınca ayrılan pay artar,
nüfus azaldığında pay da azalırdı.
2.2. 3030 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun:
09/07/1984 tarih ve 18453 Resmi gazetede yayımlanan 3030 sayılı Yasa’nın 18’inci maddesinin a ve b
bentlerinde, büyükşehir belediyelerine genel bütçe
vergi gelirlerinden ayrılacak paylara yer verilmiştir.
İlgili bentlerde bu paylar, 2380 sayılı yasa ve ek tadilleri uyarınca genel bütçe vergi gelirleri üzerinden
büyükşehir ilçe belediyelerine verilmesi gereken
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paylardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar
(1984 ve 1985 yıllarında % 30, takip eden yıllarda %
35) dahilinde ayrılacak pay ile büyük şehir belediyesinin bulunduğu il merkezinde yapılan genel bütçe
vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden hesaplanacak % 3’lük pay (% 5, % 4,1, % 3,5 gibi farklı oranlarda
uygulanmıştır.) olarak belirlenmiştir. İl merkezlerinde
tahsil edilecek genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine aktarılacak paylarla ilgili 4736
sayılı Yasa’nın 6’ıncı maddesi ile (K.T: 8.1.2002) “Bu
payın % 40’ı bu miktardan düşülerek ilgili belediye
hesabına, kalan % 60’ı ise İller Bankası nezdindeki büyük şehir belediyeleri hesabına yatırılır ve büyük şehir belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılır.” şeklinde
bir düzenlemeye gidilmiş, ancak bu düzenleme Anayasa Mahkemesinin Kararıyla (Esas Sayısı: 2003/62,
Karar Sayısı : 2003/77, Karar Günü : 24.7.2003) iptal
edilmiştir.
3030 sayılı Yasa’da yer alan bu hükümler ek ve değişiklikleri ile birlikte, 23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı
resmi gazetede yayımlanan (Kabul tarihi: 10/07/2004)
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 31’inci
maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından bu yasaya
detaylı olarak yer verilmemiştir.
2.3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:
10/07/2004 tarihinde kabul edilen ve 23/7/2004 ve
25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, “Büyükşehir belediyesinin gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesinin a ve
b bentlerinde genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine aktarılacak paylara yer verilmiş
olup, bu bentler aşağıya aynen alınmıştır.
“a) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilen paylardan
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek oranlar içinde
ayrılarak İller Bankası tarafından gönderilecek pay.
b) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel
bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden Maliye
Bakanlığı tarafından hesaplanıp, ertesi ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesine yatırılacak % 5 pay.”
Yine aynı maddenin sondan bir önceki paragrafında,”
Bakanlar Kurulu, birinci fıkranın (b) bendindeki % 5
pay oranını iki katına kadar artırmaya veya kanunî
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haddine indirmeye yetkilidir. Bu payın % 75’i bu tutardan düşülerek doğrudan ilgili belediye hesabına,
kalan % 25’i ise büyükşehir belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılır. Hesaplama ve dağıtım işlemleri Maliye Bakanlığınca yapılır.” İfadesi yer almıştır.
2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Yasan’ın
23’üncü maddesinin a ve b bentleri 5779 sayılı İl Özel
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe
girmesi ile birlikte mülga olmuştur.
2.4. 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun:
Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasına
ilişkin olarak 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2005 yılında da 5393 sayılı Belediye
Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılmış olup, yerel yönetimlerin idari yönetimine ilişkin
çıkan bu yasalara paralel finansman boyutuna ilişkin olarak da 15/7/2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 2/7/2008 tarih ve 5779 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile yeni
bir düzenlemeye gidilmiştir.

Yine aynı yasanın “Belediye paylarının tahsisine ilişkin esaslar” başlıklı 5’inci maddesinin 1. Fıkrasında
“2’nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen orana
göre ayrılan belediye payının; yüzde 80’lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı gelişmişlik
endeksine göre İller Bankası tarafından belediyelere
dağıtılır.”,
3’ncü fıkrasında “2’nci maddenin ikinci fıkrasına göre
ayrılan büyükşehir ilçe belediyeleri payı, nüfus esasına göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30'luk
büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan
miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İller
Bankası tarafından aktarılır.”,
4’üncü fıkrasında da “2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan büyükşehir belediye payının; yüzde
70’i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına
aktarılır. Kalan yüzde 30’luk kısmı ise büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılır.”
hükümlerine yer verilmiştir.
3- Büyükşehir Belediyelerine Aktarılan Paylar Arasındaki Tutarsızlıklar

(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının;
yüzde 2,85’i büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde
2,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15’i
il özel idarelerine ayrılır.

Yazımızın bir önceki bölümünde, genel bütçe vergi
gelirlerinden büyükşehir belediyelerine pay verilmesine ilişkin yasal düzenlemelere yer verilmiştir. Bu
bölümde, halen yürürlükte bulunan 5779 sayılı Kanunun 2’inci maddesine göre, büyükşehir belediye
sınırları içinde tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine aktarılan % 5 oranında pay değerlendirilecektir. % 5 oranı, büyükşehir
belediye sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi
gelirlerinden red ve iadeler düşürüldükten sonra kalan kısma uygulanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan
tutarın % 70’i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine
aktarılmakta, kalan % 30’lar bir havuzda toplanarak
16 büyükşehir belediyesine nüfusları oranında tekrar
dağıtılmaktadır.

(3) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel
bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 5’i ile
genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden
büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde
30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.” Hükmü
yer almaktadır.

Maliye Bakanlığının 2010 yılı faaliyet raporuna göre
5779 sayılı yasanın 2/3 maddesine göre büyükşehir
belediye sınırları içerisinde toplanan vergi gelirlerinden ilgili belediyelere aktarılan % 5’lik (% 70’i doğrudan, % 30 havuz kanalıyla) pay tutarları aşağıda tablo
halinde çıkarılmıştır.

Söz konusu yasanın “Payların hesaplanması ve oranı”
başlıklı 2’inci maddesinde,
“(1) İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden pay verilir. Pay,
genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından, vergi
iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden
hesaplanır.
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TABLO-1

İstanbul
Ankara

2002
(000)
688.814
271.428

2003
(000)
750.201
287.770

2004
(000)
1.149.314
425.351

2005
(000)
1.731.154
671.568

2006
(000)
1.910.983
636.584

2007
(000)
2.334.327
729.381

2008
(000)
2.759.478
822.074

2009
(000)
2.865.967
935.050

2010
(000)
3.400.278
1.115.969

İzmir

131.180

148.204

245.208

414.521

463.478

559.764

694.473

772.191

920.905

51.406
53.382
33.913
30.816

59.628
67.326
41.791
38.105

71.269
103.621
49.942
43.369

76.975
154.498
48.276
48.533

83.089
158.575
51.527
52.478

98.749
187.151
62.638
63.811

117.800
217.418
78.536
78.005

127.712
214.007
91.152
85.089

152.616
256.807
109.383
101.741

İli

Adana
Bursa
Gaziantep
Konya
Kayseri

24.955

29.225

38.606

48.948

52.344

64.162

77.689

81.008

97.079

Antalya
Diyarbakır
Erzurum

28.918
21.791
14.116

34.848
26.165.
17.567

49.252
31.362
20.648

62.873
33.501
21.218

66.072
35.649
22.059

80.541
43.982
27.149

98.018
52.703
28.057

103.949
58.579
28.581

124.208
70.293
34.297

Eskişehir
Mersin
Samsun
Kocaeli
Sakarya

23.168
33.097
16.955
35.851
14.390

26.661
36.996
19.846
35.143
15.553

33.745
55.793
26.256
130.084
18.208

39.335
81.635
33.355
316.030
24.076

42.957
92.937
36.021
326.250
25.719

50.890
123.023
46.632
419.389
29.730

57.032
143.549
56.333
468.764
37.573

58.287
140.790
53.490
391.213
38.932

69.785
168.948
63.639
468.507
46.706

Yukarıda düzenlenen tablodan da anlaşılacağı üzere, il
merkezlerinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin
ilgili büyükşehir belediyelerine aktarılmasında nüfus
kriterinin ağırlıklı dikkate alındığı 2002 ve 2003 yıllarında, büyükşehir belediyelerine aktarılan payların daha
eşit ve adil bir dağılım gösterdiği görülmektedir.

2004 yılıyla birlikte büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden ilgili büyükşehir belediyelerine direkt aktarılan % 75’lik
payların (5779 sayılı Yasa ile % 70), bazı büyükşehir
belediye paylarında çok büyük bir artışa neden olduğu aşağıdaki tablodan (TABLO 2) anlaşılabilmektedir.

TABLO -2
İli
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Bursa
Gaziantep
Konya
Kayseri
Antalya
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Mersin
Samsun
Kocaeli
Sakarya
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2003
750.201.000
287.770.000
148.204.000
59.628.000
67.326.000
41.791.000
38.105.000
29.225.000
34.848.000
26.165.000
17.567.000
26.661.000
36.996.000
19.846.000
35.143.000
15.553.000

2010
3.400.278.000
1.115.969.000
920.905.000
152.616.000
256.807.000
109.383.000
101.741.000
97.079.000
124.208.000
70.293.000
34.297.000
69.785.000
168.948.000
63.639.000
468.507.000
46.706.000

2003-2010 yıları arasındaki
artış oranı %
353.2
287.7
521.3
155.9
281.4
161.7
167.0
232.1
256.4
168.6
95.2
161.7
356.6
220.6
1.233.1
200.3
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Tablo, büyükşehir belediyelerinin il merkezinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payın,
büyükşehir belediyesi bulunan ilin vergi potansiyeline ne kadar endeksli olduğunu ortaya koymaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin aldıkları pay, bulundukları ilin vergi potansiyeline bağlı olarak yükselmekte
veya düşmektedir. Bu gerçek, İstanbul, Kocaeli, İzmir,
Mersin ve Ankara büyükşehir belediyelerinin aldıkları
paylar ile Erzurum, Diyarbakır ve Gaziantep büyükşehir belediyelerinin aldıkları paylar karşılaştırılarak
görülebilir
Büyükşehir belediyeleri arasında bu payların dağılımını etkileyen başka bir faktör ise vergi sistemidir. Vergi
sistemimize göre işletmeler vergilerini faaliyet merkezlerinin bulundukları illerde ödemektedirler. Böyle
olunca işletmelerin faaliyet merkezlerinin bulunduğu
illerdeki büyükşehir belediyelerinin aldıkları paylar da

artmaktadır. Örneğin kamu ve özel bankaları ile bazı
şirketler ülkenin her yerinde faaliyet göstermelerine
rağmen, vergilerini yönetim merkezleri olan Ankara
veya İstanbul’da ödemektedirler. Dolayısıyla Ankara
ve İstanbul’da ödenen bu vergilerden şirketlerin faaliyet gösterdiği diğer illerdeki büyükşehir belediyeleri
çok az pay alabilmektedir. Böyle olunca ekonomik olarak zengin gibi görünen Adana, Bursa, Samsun ve Gaziantep gibi illerin büyükşehir belediyelerinin aldıkları
paylar da tahmin edilenden çok daha az olmaktadır.
Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve
Maliye Bakanlığı faaliyet raporunda yer alan verilere
göre 16 büyükşehir belediyesinin 2010 yılı nüfusları
ile belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi
gelirleri tahsilâtından 2010 yılında aldıkları paylar ve
bu verilere göre bu belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfusa göre kişi başına hesaplanan pay tutarları
aşağıdaki tabloda yer almıştır.

TABLO-3
1
Aktarılan Pay
(2010)
3.400.278.000

2
Nüfus
(2010)
13.120.596

1.115.969.000

4.431.719

251

İzmir

920.905.000

3.354.934

274

Adana

152.616.000

1.501.598

101

Bursa

256.807.000

1.905.570

134

Gaziantep

109.383.000

1.341.054

081

Konya

101.741.000

1.036.027

098

İller
İstanbul
Ankara

259

Kayseri

97.079.000

950.017

102

Antalya

124.208.000

1.001.318

124

Diyarbakır

70.293.000

843.460

083

Erzurum

34.297.000

367.250

093

69.785.000

629.609

110

168.948.000

843.429

200

Eskişehir
Mersin
Samsun

63.639.000

531.997

119

Kocaeli

468.507.000

1.459.772

320

46.706.000

560.876

083

7.201.161.000

33.879.226

Sakarya

Yukarıda düzenlenen tablodan anlaşılacağı üzere, büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplanan vergi
gelirlerinden bu belediyelere aktarılan paylar dikkate alındığında, kişi başına düşen tutarlar Kocaeli’nde
320-TL, İzmir’de 274-TL, İstanbul’da 259-TL,
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Kişi Başına Düşen Pay
(1/2)

Ankara’da 251-TL olurken, Sakarya ile Diyarbakır’da
83-TL, Gaziantep’te ise 81-TL de kalmaktadır.
Halen yürürlükte bulunan bu yasal düzenleme, böylesi bir tablonun ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmak-
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tadır. Çünkü Maliye Bakanlığı 2010 yılı verilerine
göre, Türkiye’de tahsil edilen toplam 210 milyar 532
milyon 315 bin lira gelirin % 80’ni İstanbul (91 milyar
891 milyon 715 bin lira), Ankara (26 milyar 291 milyon 316 bin lira), İzmir (22 milyar 678 milyon 552 bin
lira) ve Kocaeli (27 milyar 577 milyon 368 lira) illerinde tahsil edilmiştir.
Tarihi süreç içerisinde oluşturulan sermaye birikimi
ile gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörünün
sanayi ve yatırım merkezi olarak belirlenen bu ilerde
toplanan vergilerin, büyükşehir belediyelerinin aldıkları paylar arasında büyük adaletsizliklere neden
olmasında KDV ve 5779 sayılı Yasa ile kapsama alınan
ÖTV’nin de etkisi büyük olmuştur.
Tüpraş ve benzeri mükelleflerden yüksek miktarda
KDV ve ÖTV tahsil edilmesi nedeniyle, bu firmaların
mükellef oldukları Kocaeli ilindeki Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi, nüfus olarak Gaziantep ve Adana büyük-

şehir belediyelerine yakın olmasına rağmen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 4.3 kat ve Adana
Büyükşehir Belediyesinden 3.6 kat fazla pay alabilmektedir.
Büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplanan vergi gelirlerinin büyükşehir belediyeleri arasında pay
edilmesine ilişkin 5779 sayılı Yasa’da yer alan düzenlemede nüfus kriteri esas alınmış olsaydı, 16 büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde kişi başına
düşen tutar (toplam aktarılan pay/16 büyükşehir belediye nüfusu) 7.201.161.000/33.879.226 = 212,554TL olurdu.
Kişi başına göre hesaplanan bu yaklaşık pay tutarının,
büyükşehir belediyelerinin nüfus oranlarına uyarlanması halinde ise, bu belediyelerin alacağı tutarlar ve
illere göre ortaya çıkan farklar da TABLO-4 teki gibi
olacaktı.

TABLO-4

İller

1
Nüfus
(2010)

2
3
4
Kişi Başına
Nüfus Kriterine Göre Mevcut Yasaya Göre
Hesaplanan
Alınması Gereken
Alınan Paylar
Pay
Pay
(2010)
212,554
2.788.835.000
3.400.278.000

5
Lehte Ve Aleyhte
Çıkan Farklar

İstanbul

13.120.596

(+) 609.921.000

Ankara

4.431.719

212,554

941.979.000

1.115.969.000

(+) 173.475.000

İzmir

3.354.934

212,554

713.104.000

920.905.000

(+) 207.411.000

Adana

1.501.598

212,554

319.170.000

152.616.000

(-) 166.728.000

Bursa

1.905.570

212,554

405.036.000

256.807.000

(-) 148.450.000

Gaziantep

1.341.054

212,554

285.046.000

109.383.000

(-) 175.819.000

Konya

1.036.027

212,554

220.211.000

101.741.000

(-) 118.591.000

Kayseri

950.017

212,554

201.929.000

97.079.000

(-) 104.961.000

Antalya

1.001.318

212,554

212.834.000

124.208.000

(-) 88.742.000

Diyarbakır

843.460

212,554

179.280.000

70.293.000

(-) 109.085.000

Erzurum

367.250

212,554

78.060.000

34.297.000

(-) 43.806.000

Eskişehir

629.609

212,554

133.825.000

69.785.000

(-) 64.114.000

Mersin

843.429

212,554

179.274.000

168.948.000

(-) 10.424.000

Samsun

531.997

212,554

113.078.000

63.639.000

(-) 49.501.000

Kocaeli

1.459.772

212,554

310.280.000

468.507.000

(+) 158.057.000

Sakarya

560.876

212,554

119.216.000

46.706.000

(-) 72.575.000

7.201.157.000

7.201.161.000

33.879.226
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3- Genel Değerlendirme
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşıldığı üzere
Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üzerinden
büyükşehir belediyelerine aktarılan paylarda 2002 ve
2003 yılları hariç, nüfus belirleyici kriter olarak dikkate alınmamıştır. Nüfus kriterinin ağırlıklı olarak dikkate alınmamış olması, bu statüdeki özellikle sanayileşmiş, kat kat fazla vergi toplanabilen bazı illerdeki büyükşehir belediyelerinin gelir paylarını önemli ölçüde
arttırdığı ve diğer büyükşehir belediyelerine göre çok
avantajlı hale getirdiği görülmektedir.
2002, 2003 yıllarında yürürlükte bulunan yasal düzenlemede büyükşehir belediyelerinin il merkezlerinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden almış
oldukları paylarda esas kriter (payın % 40’ı ilgili belediye hesabına direk, kalan % 60’ı nüfusa göre) nüfus
kriteridir. Bu kriter doğrultusunda yapılan pay dağıtımları sosyal adalet ilkelerine daha yakın bir sonuç
doğurmuştur. Maliye Bakanlığı’nın 2010 yılına ilişkin
faaliyet raporuna göre yıllar itibarıyla büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden, büyükşehir belediyelerine aktarılan paylara yukarıdaki bölümde tablo
halinde yer verilmiş olup (Tablo-1) bu tablodan da
anlaşıldığı üzere, bu dönemlerde nüfus olarak bir birine yakın olan Kocaeli, Mersin ve Gaziantep büyükşehir belediyelerinin almış oldukları paylar arasında
pek fark bulunmamaktadır.
10/07/2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Yasa ile
büyükşehir belediyelerine verilen paylara ilişkin yeni
bir düzenlemeye gidilmiş; büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplanan vergi gelirlerinden ilgili belediyelere aktarılan % 5’lik payın % 75’i doğrudan ilgili
büyükşehir belediye hesaplarına, geri kalan % 25’i
de havuz kanalıyla nüfus oranlarına göre dağıtılması yöntemi yürürlüğe konularak, payların dağıtımında nüfus kriterinin etkisi önemli ölçüde azaltılmıştır.
02/07/2008 de kabul edilen 5779 sayılı yasa ile de
büyükşehir belediyelerine aktarılan % 5’lik pay korunmuş, ancak bu payın % 70’nin direk ilgili büyükşehir belediyesine, kalan % 30’nun ise havuz kanalıyla
nüfus oranlarına göre dağıtılmasına hükmedilmiştir.
Bu yeni yasal düzenleme, yukarıda yer verilen Tablo-2 de belirtildiği üzere vergi potansiyeli yüksek illerin büyükşehir belediyelerinin 2003-2010 yılları
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içerisindeki paylarında çok büyük artışlara neden
olurken, vergi potansiyeli düşük ilerde bu artış oranı
çok yetersiz kalmıştır. Bu dönem içerisinde, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesinde % 1.233, İzmir Büyükşehir
Belediyesinde % 521, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde % 353 ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde %
287 olarak gerçekleşen pay artışlarının, Erzurum Büyükşehir Belediyesinde % 95, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesinde % 161, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde % 161 ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde % 168 olarak gerçekleşmesi dikkate değerdir.
Yine bu yasal düzenleme sonucu 2010 yılı itibari ile
büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplanan vergi gelirlerinden ilgili belediyelere yapılan transfer
dikkate alındığında Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere, o ildeki kişi başına düşen tutar, Kocaeli’nde 320TL, İzmir’de 274-TL, İstanbul’da 259-TL ve Ankara’da
251-TL olurken, Gaziantep’te 81-TL, Sakarya’da 83TL, Diyarbakır’da 83-TL ve Erzurum’da 93-TL’de kalmaktadır.
Sadece nüfus kriterinin esas alınıp pay dağıtımında
bulunulması halinde netice tablo 4’teki gibi olmaktadır. Tablodan da (4.sütun) anlaşılacağı üzere İstanbul,
İzmir, Ankara ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine
ait paylarda bir azalma olurken, diğer 12 büyükşehir
belediyesinin paylarında artış meydana gelmektedir.
Buna göre, gelişmişlik seviyeleri ve kentsel dönüşüme duyulan ihtiyaç dikkate alındığında en çok finansmana ihtiyaç duyan Erzurum, Samsun, Sakarya, Gaziantep ve Diyarbakır büyükşehir belediyeleri de şu
an almış oldukları payların bir o kadarını veya daha
fazlasını ayrıca alacaklardı.
Büyükşehir belediyeleri arasında transferlerin dağılımını etkileyen başka bir faktör ise vergi sistemidir.
Vergi sistemimize göre işletmeler vergilerini faaliyet
merkezlerinin bulundukları illerde ödemektedirler.
Böyle olunca işletmelerin faaliyet merkezlerinin bulunduğu illerdeki büyükşehir belediyelerinin aldıkları
paylar da artmaktadır. Örneğin kamu ve özel bankaları ile bazı şirketler ülkenin her yerinde faaliyet göstermelerine rağmen, vergilerini yönetim merkezi olan
Ankara veya İstanbul’da ödemektedirler. Dolayısıyla
Ankara ve İstanbul’da ödenen bu vergilerden faaliyetin yürütüldüğü illerdeki büyükşehir belediyeleri çok
az faydalanabilmekte, asıl faydayı, verginin ödendiği
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Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri görmektedir. Böyle olunca ticari ve sanayi alanında gelişmiş
olmasına rağmen Adana, Bursa, Samsun ve Gaziantep gibi illerde büyükşehir belediyelerinin aldıkları
paylar tahmin edilenden çok daha az olmaktadır.
Yerel yönetimlerin mahalli nitelikli görevlerini yerine
getirebilmeleri, bu görevlerini yerine getirebilecek
düzeyde gelir kaynaklarına sahip olmaları ile mümkün olabilir. Gerek 1961 Anayasası’nda gerekse 1982
Anayasası’nda “Yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynağı sağlanır” hükmü yer almasına rağmen,
günümüzde yerel yönetimlerin mali sorunlarının giderilemediği görülmektedir.
Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere, Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlere aktarılan payların belirlenmesinde, ülkeden ülkeye farklılıklar olmakla beraber ağırlıklı olarak nüfus kriterinin
esas alındığı, bunun yanında gelir kapasite farklılıkları, eğitim çağındaki nüfus, yolların uzunluğu, sosyoekonomik gelişmişlik, toplam alan ve imarlı alan
gibi yerel yönetimlerin harcama miktarına etki eden
faktörlerin de dikkate alındığı yapılan araştırmalardan tespit edilmiştir.

pay ödenmesine ve geri kalan on iki büyükşehir belediyesinin daha az pay almasına neden olduğu,
Mevcut yasal düzenlemenin devamı halinde büyükşehir belediyeleri arasındaki olumsuz pay farklarının
giderek büyüyeceği ve özelikle kentsel dönüşümünü
tamamlamış ve altyapısını oluşturmuş olan bu dört
ilin fazladan almış olduğu bu paylar, kentsel dönüşümünü tamamlamamış ve büyük bir altyapı sorunuyla
yüzyüze kalan büyükşehir belediyelerinin finansman
sıkıntısını daha da artıracağı,
Genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine aktarılan payların dağılımı ile ilgili bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi; bu düzenlemede, nüfus kriteri ağırlıklı olmak üzere gelir kapasite farklılıkları, eğitim
çağındaki nüfus, yolların uzunluğu, sosyoekonomik
gelişmişlik, toplam alan ve imarlı alan gibi yerel yönetimlerin harcama miktarına etki eden faktörlerin
de dikkate alınmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine aktarılan payların dağılımı ile ilgili ülkemizdeki
mevcut adaletsizliğin ortadan kaldırılması için yeni
bir yasal düzenlemeye gidilmesi, bu düzenlemede,
birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi nüfus kriteri başta olmak üzere yerel yönetimlerin harcama miktarına
etki eden diğer bazı faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.
4. Sonuç
Büyükşehir belediye sınırları içerinde toplanan vergi
gelirlerinden ilgili büyükşehir belediyelerine aktarılan paylar ile ilgili olarak yapılan inceleme/araştırma
sonucunda;
Büyükşehir belediye sınırları içerinde toplanan vergi
gelirlerinden alınan payları belirleyen ve halen yürürlükte bulunan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun’un, Türkiye’de vergi gelirlerinin %
80’ninin tahsil edildiği İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli illerindeki büyükşehir belediyelerine daha fazla
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