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Yayın
Kurulundan
Değerli okurlarımız,
Dergimizin 9. Sayısında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İçeriği itibarı ile her geçen gün
daha kaliteli hale gelen dergimiz ilgi ile takip edilen
bir referans kaynağı olmuştur. Dergimiz içerik olarak
sadece iç denetime odaklanmanın yanı sıra iç denetim ile yakından ilgisi olan İç Kontrol, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi gibi konularda da herkesin takdirini kazanan çalışmalar yayımlamaktadır. Sizlerin
desteği ile dergimizin kalitesi her geçen gün daha da
artacaktır.
Dergimizin 9. Sayısında;
Özellikle son dönemde ki çalışmaları kamu oyu tarafından yakından takip edilen ve herkesin takdirini kazanan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker AYCI’nın görüşlerini dergimizde bulacaksınız.
Üniversitelerde ki İç Denetim Kulüplerinin tanıtımı
amacı ile Marmara Üniversitesi İç Denetim Kulübü
hakkında bilgi verilmiştir. Bundan sonraki sayılarımızda da İç Denetim Kulüpleri ve faaliyetleri hakkında
bilgilendirmeler devam edecektir.
Birinci makalemizde, modern iç denetimin kurumsallaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak yapacağı çalışmalar değerlendirilmiştir.

İkinci Makalemizde, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu, Uluslar arası İç Denetim Standartları açısından değerlendirilmiştir.
Üçüncü makalemizde, T.C. Merkez Bankasında iç denetim fonksiyonu üzerine değerlendirme yapılmıştır.
Dördüncü makalemizde, Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin kurumsal aktörleri hakkında işlevsel ve
yapısal bir analiz yapılmıştır.
Beşinci makalemizde, iç denetim faaliyetlerinin etkin
yürütülmesi için doğru bilginin nasıl kullanılması gerektiği üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
Altıncı makalemizde, kurumsal yönetim üzerine ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır.
Uygulama Önerisi köşesinde, Tedavi Sürecinin Faturalandırılması ile ilgili olarak yapılan iç denetim faaliyeti hakkında bilgi verilmiştir. Bu tür çalışmaların
dergimizde yayımlanmasına ayrıca önem verdiğimizi
belirtir, emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Dergimizin 10. Sayısında tekrar birlikte olmak dileği
ile…
Yayın Kurulundan

SÖYLEŞİ

DENETİŞİM: Sayın Başkan, okuyucularımıza kısaca
kendinizi tanıtır mısınız? M. İlker AYCI kimdir?
M. İlker AYCI: 1971 yılında İstanbul’da doğdum. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nden 1994 yılında mezun olarak, Siyaset
Bölümü’nde çeşitli araştırmalarda bulunmak üzere
İngiltere Leeds Üniversitesi araştırmacı olarak görev
aldım.1997 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programından mezun oldum.

M. İlker AYCI*
“Denetim, fırsatlar yaratan,
bakış açılarını değiştiren,
hatalardan dönmeyi sağlayan
ve riskleri görünür kılan bir
mekanizmadır.”

Kurtsan İlaçları’nda 1994 yılında başlayan iş hayatım
sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Universal Dış
Ticaret AŞ, Başak Sigorta ve Güneş Sigorta Genel Müdürlükleri ve son olarak da Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı Başkanlığı olarak devam etmektedir.
Aynı zamanda, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik
A.Ş. ve VakıfBank Güneş Sigorta Spor Kulübü (2008
Avrupa Challenge Cup Şampiyonu) gibi kurumlarda
yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık gibi görevler de
üstlendim.
DENETİŞİM: Başkanlığını yaptığınız Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı hakkında bilgi verir
misiniz?
AYCI: Öncelikle Denetişim dergisine bu imkânı tanıdığı için teşekkür ediyor, okurlarınıza da selamlarımı
sunuyorum.

*T.C. Başbakanlık
Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı Başkanı
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2011 yılı Ocak ayından itibaren Başkanı olduğum
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı;
ülkemizin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım
yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım destek ve
tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
maksadıyla 21/06/2006 tarihli 5523 sayılı Kanun’la
kurulmuştur.
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Ajansımız, direkt Sn. Başbakana bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı; ülkemizin yatırım ortamını ve yatırım fırsatlarını ulusal ve global düzeyde tanıtmakta, aynı zamanda ülkemize yapılacak yatırımlar konusunda farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak Ajans; yerli ve yabancı yatırımcılara, yatırımları öncesinde, yatırımları sırasında ve yatırımların gerçekleşmesi sonrasındaki süreçlerde koordinatör kurum olarak ‘tek durak ofisi’ yaklaşımıyla
her türlü desteği sağlamaktadır.
DENETİŞİM: Ajansın ismi özellikle son dönemlerde
kamuoyunda çok sık bir şekilde gündeme gelmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonraki projeleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
AYCI: Türkiye özellikle son on yılda siyasi istikrarla
birlikte gelen ekonomik güven ortamında neredeyse
tüm makro göstergelerde gerçek bir başarı hikâyesi
olarak tanımlayabileceğimiz ilerlemeler kaydetti. Son
zamanlarda bütün bu göstergelerin yanında üzerinde
gayret gösterilmesi gerektiği konusunda ciddi bir farkındalık oluşan cari açık hususunun ön plana çıktığını görüyoruz. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı olarak bizim yatırım çekme stratejimizin ana
eksenlerinden biri ödemeler dengesine pozitif yansıyacak yatırımların ülkemize çekilmesidir. Bu yüzden
Ajansın isminin özellikle son dönemlerde daha çok
gündeme gelmesi de bu bağlamda çok da tesadüfi
değildir. Genel itibariyle bu stratejiniz nedir diye soracak olursanız, şöyle açıklayabiliriz; ödemeler dengesi
eksenli doğrudan yatırım çekmenin üç önemli özelliği var. Birincisi, her şeyden önce ülkeye doğrudan
yatırım sermayesi çekerek cari açığın finansmanına
katkı sağlamak, ki siz de takdir ederseniz, cari açığın
en sağlıklı finansman kaynaklarından biri uluslararası
doğrudan yatırımlardır. İkinci önemli özellik ise ithalatımızı azaltacak yatırımların ülkemize çekilmesidir.
Bunun için önce ticaret açığı verdiğimiz sektörleri
bir bir tespit ediyoruz, daha sonra bu sektörlerde ithal ettiğimiz ürünleri tespit ederek bu ürünlerinden
Türkiye’de üretilme imkânı olanları seçerek dünya
bu alanda üretim yapan yatırımcıları tespit edip onları yakın markaja alıyoruz. 2011 yılında duyurusunu
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yaptığımız bazı yatırımlar bu stratejinin amaçladığı
yatırımlar açısından güzel örnekler oldular. Örneğin,
kimyasal ürünler Türkiye’nin en fazla ticaret açığı verdiği ürünlerin başında gelmektedir, 20 milyar doların
üzerinde bir açıktan bahsediyoruz, kısa bir süre önce
dünyanın kimya devi, DOW Chemical, yerli ortağı ile
beraber Türkiye’de 1 milyar dolarlık bir yatırım kararı
aldı, aynı şekilde Hindistan’ın önde gelen şirketlerinden ADİTYA Adana’da viskon elyaf üretimi yapmak
için 510 milyon dolar tutarında bir yatırım kararı
aldı, viskon elyaf tamamen ithalat ile karşıladığımız
bir ürün, ve ihracatımızın hiç olmadığı bu ürün için
yıllık ithalatımız 500-600 milyon dolar civarında, ki
gittikçe de artmaktadır. Yine Güney Kore’nin en büyük firması ve dünyanın en büyük üçüncü demir çelik
üreticisi POSCO Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi
yapmak için 350 milyon dolarlık bir yatırım yaptı, ki
bu da tamamen ithalat ile karşıladığımız bir ürün.
Stratejimizin üçüncü önemli özelliği de ihracatımızı
artıracak yatırımların ülkemize çekilmesidir, buna örnek de HP’nin Türkiye’yi bir üretim üssü olarak seçip,
Çorlu’da yılda 200 bin civarında bilgisayar üreterek,
Türkiye’den Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer çevre pazarlara ihracat yapmak için yapmış olduğu yatırımdır.
Bundan sonra da Ajansımızın çalışmalarında Türkiye’nin
ekonomik hedefleri doğrultusunda ve özellikle sektörel çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgiler
ışığında şekillendireceğimiz stratejilerimizle ülkemizin gücüne güç katacak çalışmalar yaptığımızı göreceksiniz.
Ajansımıza yüklenmiş olan misyon, hızla değişen
makro dinamikler doğrultusunda hızlı çözümler üreten dinamik bir yapı olmamızı zorunlu kılıyor; zaten
bu yüzden kuruluş kanunumuz alışılagelmişin dışında bir şekilde dizayn edilerek Ajansımıza münhasır
bir yapı kazandırılmıştır. Bu yeni yapının anlaşılması
da takdir edersiniz ki zaman alacağından çalışmalarımız sırasında bazı zorluklarla karşılaşmıyor değiliz;
fakat özellikle ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğuracak
çalışmalarda bulunabilmenin sağladığı yüksek motivasyon ve bağlı bulunduğumuz Sayın Başbakanımız
başta olmak üzere tüm devlet kurumlarımızdan ve
sivil toplum kuruluşlarından aldığımız destek ile başaramayacağımız şey olmadığına inanıyoruz.
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DENETİŞİM: Sizce iyi bir yöneticinin denetime yaklaşımı nasıl olmalıdır?
AYCI: Şöyle bir düşünün, hayatımızın her anında denetim ve kontrol vardır. Keza denetim evrenseldir. Amacına, türüne ve kuruluşuna bakılmaksızın tüm teşkilatlar
denetimsiz çalışamaz. İnsan da kendini denetlemeden
işlerini yapıp gerçekleştiremez. Bence denetim, hedef
ve amaçlardan sapmayı önlemek için, teşkilatın işlemesini izleme ve düzeltme sürecidir.
Denetim, fırsatlar yaratan, bakış açılarını değiştiren,
hatalardan dönmeyi sağlayan ve riskleri görünür kılan bir mekanizmadır. İyi bir yönetici de elindeki bu
imkânı etkin ve etkili bir şekilde kullanmalı, yönetim
biliminin olmazsa olmaz ayağı olarak görmelidir.
Kendisinden emin olan ve ülkesi için en iyisini yapmayı şiar edinmiş hiçbir yöneticinin denetimden ve
hesap vermekten korkmaması lazım. Çok şükür bizde
kendimizden eminiz ve ülkemiz için görevimizi en iyi
şekilde yapmanın peşindeyiz.
DENETİŞİM: Genel olarak iç denetim hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
AYCI: Dünya değişiyor, ülkemiz de değişiyor. Değişim
sürecine ayak uyduranlar gelişebiliyor. Bilindiği üzere son yıllarda ülkemizde gelişim sürecinde. Özellikle
kamu yönetiminde meydana gelen gelişmeler umut
verici. Bunlardan biri de kamu denetim sistemine iç
denetimin girişidir. Bizler iç denetimi modern denetim
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yaklaşımı olarak görüyoruz. Yıllardır bildiğimiz klasik
denetim yaklaşımının kamu yönetimine katkıları artık
yetersiz kalmakta ve yeni bir soluk ile katma değer
üreten bir denetim anlayışına ihtiyaç duyulmakta idi.
İşte iç denetim de tam bu ihtiyacın hissedildiği anda
ülkemiz gündemine girdi. Gerek mahalli idarelerdeki
ve gerekse risk yönetimi alanındaki görevlerimde iç
denetimin özellikle kurumlara ve idarecilere artı değer kattığını, yol gösterdiğini, danışmanlık fonksiyonunu faydalı bir şekilde kullandığını gördüm. Denetimin, kontrolün hiç te soğuk bir yüzü olmadığını, uluslararası standartlara bağlı, gayet şeffaf ve sistematik
bir şekilde de denetim yapılabileceğini iç denetim uygulamaları ile bir kez daha anlamış durumdayız. Keza,
ajansımızda da iç denetim faaliyetlerine son derece
önem veriyoruz, iç denetçimiz ile uyumlu bir şekilde
çalışıyoruz ve kendisinden maksimum düzeyde verim
alıyoruz. Tabi bu; üst yönetici olarak bizlerin iç denetçilere olan desteğinin de önemini ortaya koymakta.
Öte yandan denetçilerin yaklaşımları, mesleki bilgilerini korumaları, denetçi terbiyesi ile hareket etmeleri
ve idarenin amaç ve hedeflerine inanmaları da çok
önemli.
Değişimden bahsettik, özellikle kamuda iç denetimin
gündeme girişi yeni sayılır. İç denetim sistemin oturması için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim. İç denetim uygulamaları arttıkça, ihtiyaç
duyulacak yeni düzenlemeler ve destekler mutlaka
sağlanacaktır. Bizlerde iyi uygulamaların arkasında
oluruz ve elimizden gelen her türlü desteği de vermeye çalışırız. Bu mülakat vesilesiyle iç denetçi arkadaşlarımıza mesleklerinde başarılar diliyorum. Ayrıca
DENETİŞİM derginizi de zaman buldukça okuyor ve
istifade ediyorum. Yayın hayatınızın daim olması dileklerimle tekrar teşekkür ediyor tüm okuyucularınızı
en kalbi duygular ile selamlıyorum.

"Denetimin, kontrolün hiç te soğuk bir
yüzü olmadığını, uluslararası standartlara
bağlı, gayet şeffaf ve sistematik bir
şekilde de denetim yapılabileceğini iç
denetim uygulamaları ile bir kez daha
anlamış durumdayız."
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DENETİŞİM: Denetim Kulübü Nasıl Kuruldu?
Ahmet Hamza KARAÇAY: Kulübümüz 14 Şubat 2008
tarihinde TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) ‘nin üniversitelerde denetim kulüpleri kurulması projesi kapsamında pilot uygulama olarak değerli hocamız Prof.
Dr. Nuran Cömert ve TİDE Kurucu Başkanı Ali Kamil
Uzun’un desteği ile üniversitemiz öğrencileri tarafından kurulmuştur.
DENETİŞİM: Bugüne kadar kulüp olarak neler yapıldı, bundan sonra neler yapılması düşünülüyor?

“İç denetim, kurumun hem
mali hem de mali olmayan
faaliyetlerini geliştirerek artı
değer yaratma amacı güden,
kurum içerisinde bağımsız
güvence veren ve danışmanlık
yapan bir faaliyettir.”

KARAÇAY: 2008 ylından bu yana öğrenci arkadaşlarımızın parlayan meslek olan denetim mesleğini tanımaları için seminerler, paneller düzenlenmiştir. Öğrenci arkadaşlarımızın mesleği tanıması ile mesleğe
olan ilgi artmış ve arkadaşlarımızın kafalarında soru
işaretleri oluşmuştur. Bu soru işaretlerini gidermek
üzere denetim sektöründeki büyük firmalardan konuşmacıların katılımı ile seminerler gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. Son dönemde Tide ile yürütülen
ortak projeler kapsamında arkadaşlarımızın mesleği
daha da yakından tanıması için staj merkezi projesi
kurulmuş ve kulüp üyesi arkadaşlarımızdan gerekli
donanıma sahip arkadaşlara staj olanağı sağlanmıştır.

"Son dönemde TİDE ile yürütülen ortak
projeler kapsamında arkadaşlarımızın
mesleği daha da yakından tanıması
için staj merkezi projesi kurulmuş ve
kulüp üyesi arkadaşlarımızdan gerekli
donanıma sahip arkadaşlara staj
olanağı sağlanmıştır."
Ahmet Hamza KARAÇAY
Marmara Üniversitesi
Denetim Kulübü Başkanı
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Gelecekte yapacağı seminerlerde Yeni TTK ile önemi
daha da artan denetim mesleğini daha da çok kişiye
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SÖYLEŞİ

tanıtmayı ve öğrenci arkadaşlarımıza daha fazla artı
değer yaratmayı amaç edinen kulübümüz vaka analizi
şeklinde uygulamalı seminerler düzenlemeyi düşünmekte ve aynı zamanda okulumuzda bulunan Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans programının derslerine
büyük firmalardan ilgili birim yöneticileri getirerek
gerçekte yaşanan olayların çözümünde nasıl bir yol
izlendiği konusunda öğrenci arkadaşlarımızın daha
üniversite sıralarında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.Ayrıca kulübümüz üyelerinin eksik görülen
yanlarını geliştirmeleri için kulüp içerisinde projeler
geliştirmeyi de hedeflemektedir.
DENETİŞİM: Üniversite Yönetiminin Denetime Bakışı Nasıl?
KARAÇAY: Üniversitemiz Muhasebe ve Finansman
Anabilim dalında ülkemizin önde gelen üniversitelerindendir. Üniversitemizde bulunan Denetim kulübünün ve Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans programının açılmasında en büyük neden de hocalarımızın
denetime olan olumlu bakışları ve bu mesleği öğrencilerine tanıtmaları ile olmuştur.
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DENETİŞİM: Neden Denetim?
KARAÇAY: Denetim mesleğinin disiplinli bir meslek
olmasının yanı sıra okuldan sonra okul gibi sürekli öğretici ve geliştirici bir meslek olması denetim mesleğine olan ilgiyi oluşturmaktadır. Bunun yanında diğer
sektörlerde uzun sürelerde kazanılan bilgi ve tecrübenin bu meslekte daha kısa sürelerde kazanılması
da yine biz öğrenciler arasında denetime olan ilginin
oluşmasına bir etkendir.
DENETİŞİM: Sizce iç denetim nedir?
KARAÇAY: İç denetim kurumun hem mali hem de
mali olmayan faaliyetlerini geliştirerek artı değer
yaratma amacı güden, kurum içerisinde bağımsız
güvence veren ve danışmanlık yapan bir faaliyettir.
Kurumun hedeflerine ulaşması için süreçlerin kontrolünü yaparken geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
Bunun yanı sıra kurumun risk yönetimine sistemli ve
disiplinli bir yaklaşım getirir.
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MODERN
İÇ DENETİM İLE
DEĞER YARATMAK

İç denetim mesleği küresel ekonomik ortamda işletmelerin organizasyon yapısı içinde değer yaratan ve
üst yönetim tarafından talep edilen kurumsal bir özellik kazanmıştır. Söz konusu kurumsallaşmayı hızlandıran en önemli neden, ekonomik karar birimi olan
işletmelerin ölçeklerinin ve büyüklüğünün denetlenmesinin özel bir uzmanlık alanını gerekli kılmasıdır.
Bunun sonucunda, kurumsallaşmış işletme yapılarında iç denetim katma değer yaratan bir bilgi üretme
süreci haline gelmektedir (Şekil 1).
Şekil 1-Modern İç Denetimin Tarihsel Gelişimi

Kaynak: KPMG, 2009

Sezer Bozkuş KAHYAOĞLU
CIA, CFE, CFSA, SMMM1
1 KPMG Risk Yönetimi Danışmanlık
Hizmetleri Bölümü, Kıdemli
Müdür, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Muhasebe ve Denetim Yüksek
Lisans Programı Öğretim Görevlisi
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Günümüzde İç Denetim, sürekli değişen iş ortamında zorlu ve fırsatlarla dolu bir konumdadır. Bir yandan şirket ortakları büyümeyi isterken, diğer yandan
Denetleyici ve Düzenleyici Otoriteler incelemelerinin
kapsamını artırmakta ve bu durum gelişen ve değişen küresel piyasalarda sürekli olarak yaşanmaktadır.
Katma değer yaratan bir yaklaşım için, İç Denetimin
değişen rolünün iyi anlaşılması, önceliklerinin belirlenmesi ve güçlü olduğu alanlarda faaliyetlerini devam ettirmesi hızlı değişen koşullara uyum sağlaması
açısından önem taşımaktadır.
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Şekil 2- Kurumsal Yönetimin Temel Yapı
Taşı Olarak İç Denetim

“Bütünleşik Güvence Modeli” adı verilmektedir. Bütünleşik Güvence Modeli’ni uygulayabilmek için İç
Denetimin organizasyonda bulunan diğer birimlerden
(örneğin, Yönetim, Risk Yönetimi, Mevzuat Uyum, Finans ve Bilgi Teknolojileri gibi) topladıkları veri ve bilgileri sentez yoluyla birleştirerek Üst Yönetime, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Düzenleyici ve
Denetleyici Otoritelere kontrol ortamı hakkında geniş
bir perspektiften güvence vermeleri beklenmektedir.
İç Denetim ideal olarak organizasyonun Kurumsal
Risk Yönetimi (ERM)’ne katkı sağlarken, iş süreçlerine
ve bu süreçlerin sorumlusu konumundaki çalışanlara
da danışmanlık rolünü üstlenmektedir (Şekil 2).
Şekil 3- Modern İç Denetimin Unsurları

Kaynak: KPMG, 2008
Modern İç Denetim anlayışında ve organizasyon içerisinde üstlendiği rolde önemli bir değişim gözlenmektedir. İç Denetim artık “bilgi veren” değil, “yorum
katan” konumundadır. Yeni İç Denetim yaklaşımında,
bilgi analiz ve sentez edilerek üst yönetime sunulmaktadır. Bu yolla yöneticiler iş ortamındaki gelişen
ve değişen eğilimler, fırsatlar, tehditler ve riskler konusunda daha etkin kararlar alabilmektedir. Günümüzde Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Komitesi
üyeleri artık İç Denetim Bölümünden sadece münferit konularda yazılmış raporlamalar yapması yerine,
“gerçek zamanlı-anlık” olarak kontrol ortamı hakkında geri bildirimleri talep etmektedir. Özellikle üst yönetim, kontrol ortamının güvenilirliği konusunda bir
kanaate varırken iç Denetim Bölümünün görüşlerini
dikkate alarak karar vermektedir.

Kaynak: KPMG, 2010

"Modern İç Denetim anlayışında ve
organizasyon içerisinde üstlendiği rolde
önemli bir değişim gözlenmektedir. İç
Denetim artık 'bilgi veren' değil, 'yorum
katan' konumundadır."

İç Denetçilerin Bütünleşik Güvence Modelini uygularken risklerin tanımı ve kontrol mekanizmaları
konusunda organizasyon genelinde “ortak dil” oluşturmaları önemli bir başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir. Riskin olma olasılığı ve etkilerinin tüm
çalışanlar tarafından doğru anlaşılması kontrol maliyetlerini de daha etkin hale getirecektir.

Burada üzerinde durulan en önemli nokta, İç Denetimin görüşlerini oluştururken “çok yönlü ve gerçek
zamanlı” olarak yorumlar yapmasıdır. Bu yaklaşıma

İç denetim yarattığı katma değer ile bir organizasyonda üst yönetime makul güvence sağlarken, aynı
zamanda Yönetim Kurulunu ve Denetim Komitesini
yetki ve sorumluluklarının icrasında desteklemekte-
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dir. Bu süreçte İç Denetime düşen görevleri ve rolünü
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Şekil 3):





Üst yönetimin faaliyetlerini inceleyerek onların
gösterdiği en iyi gayretin uygunluğunu, etkinliğini
ve iç kontrol sistemlerinin verimliliğini denetler
ve raporlar.
Üst yönetimin uygulamalarının kurallara, standartlara, prosedürlere, ilgili yasal düzenlemelere ve mevzuata uygun olup olmadığını denetler ve raporlar.
Organizasyonun kontrol ortamının güçlendirilmesine yönelik risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için bağımsız ve objektif bir yaklaşımla öneriler geliştirir. Burada önemli olan iç denetimin
risk odaklı bir yaklaşımla paydaşların beklentilerini karşılamasıdır. Aynı zamanda, iç denetimin
yarattığı katma değerin gözle görülür, somut, tanımlı ve ölçülebilir olması esastır.

İç denetimin gerek Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu ve
gerekse dış paydaşlarının beklentileri konusunda bir
denge kurma zorunluluğu vardır. Düzenleyici ve Denetleyici Otoritelerin beklentileri bu dengenin sağlanmasında belirleyici olacaktır. Böylece, iç denetim hazırladığı
raporları ile hem organizasyona makul güvence sağlarken, hem de Düzenleyici ve Denetleyici Otoritelere karşı
raporların güvenilirliği konusunda bilgi vermektedir.
Genel olarak, üst yönetimin yatırımcılarla ve düzenleyici otoriteleriyle olan iletişimi son dönemdeki yasal
zorunlulukların ve düzenlemelerin etkisiyle (Basel IIIII, Sarbanes-Oxley gibi) daha da gelişmiştir. Bununla
birlikte üst yönetimin risk algısı da geliştiğinden dolayı, iç denetimin iş yapma ortamında bir iyileşme sağlandığı gözlenmektedir. Çünkü yasal düzenlemeler ve
zorunluluklar sıkılaştıkça, iç denetimin rolü ve paydaşların beklentilerini karşılamadaki gerekliliği organizasyon genelinde daha fazla kabul görmektedir.
İç denetimden paydaşların beklentisi arttıkça, iç denetimin kaynaklarını ve kapasitesini optimum düzeyde kullanma zorunluluğu ve önceliklerini risk odaklı
bir şekilde belirleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hızla
değişen iş dünyasında oldukça dinamik bir risk ortamı oluştuğundan dolayı, iç denetimin eskisinden
daha fazla risk odaklı olmaya ve risk odaklı bir denetim anlayışıyla paydaşların beklentilerini karşılamaya
çalışması gerekmektedir.
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"İç denetimin gerek Üst Yönetim
ve Yönetim Kurulu ve gerekse dış
paydaşlarının beklentileri konusunda
bir denge kurma zorunluluğu vardır.
Düzenleyici ve Denetleyici Otoritelerin
beklentileri bu dengenin sağlanmasında
belirleyici olacaktır."
İşte tüm bu görüşlerden yola çıkarak başarılı iç denetim uygulamaları için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:










Bütünleşik güvence modelini uygulayarak Yönetim Kurulunu, Denetim Komitesini ve çok çeşitli
paydaşlarının beklentilerini karşılayarak organizasyona fayda sağlamak ve bu yolla lider olmak,
Organizasyona katma değer sağlamanın yanında,
organizasyonun kontrol altyapısının geliştirilmesini ve kontrol ortamının iyileştirilmesini sağlamak,
İç denetimin geliştirdiği yöntem ve teknikler aracılığıyla organizasyon genelinde risk bakış açısının uyumlaştırılmasını sağlamak ve güvence faaliyetlerini başarıyla uygulamak,
Organizasyon genelinde kullanılabilecek rapor
formatları ve süreçler geliştirmek ve Üst Yönetimin, Yönetim Kurulunun ve Denetim Komitesinin
kontrol ortamına olan bakış açısının uyumlaştırılmasını sağlamak,
İşe alımlarda sadece iç denetim alanındaki üstün
yetenek ve tecrübeye göre değil, aynı zamanda
analitik düşünme yeteneğine sahip iş ortamındaki gelişmeleri yorumlayarak aktarabilecek personelin iç denetim alanında işe alınması ve istihdam edilmesini sağlamak.

Türkiye’de yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe
girmesi ile birlikte Kurumsallaşmanın önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak İç Denetim uygulamalarında
da küresel uygulamalara paralel olarak gelişme yaşanması beklenmektedir. İşletmelerin artan rekabet
ortamında katma değer yaratan ve kurumsal işleyişin
gözetimini üstlenen bir mekanizma olarak İç Denetim
faaliyetlerinden yararlanması kaçınılmaz olmaktadır.
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ULUSLARARASI
İÇ DENETİM
STANDARTLARI
AÇISINDAN KAMU
MALİ YÖNETİMİ VE
KONTROL
KANUNU’NUN
(KMYKK)
İNCELENMESİ

ÖZET: Dünyada, kamu yönetimi alanında son yıllarda ortaya çıkan yeni kamu yönetimi yaklaşımı çerçevesinde birçok ülkede reformlar yapılmaktadır. Bu
yaklaşım, kamu yönetiminin; katılımcı ve paylaşımcı,
şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetimine dayalı, sonuç ve hedef odaklı, yerinden yönetim ağırlıklı
olarak yürütülmesini öngörmektedir. Dünyada ortaya
çıkan bu yeni kamu yönetimi anlayışına paralel olarak, Türk kamu mali yönetimi anlayışında da önemli
bir değişim yaşanmaktadır. Bu kapsamda Türk kamu
mali yönetim ve kontrol sistemi, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği müktesabatı ile uyumlaştırılması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu makalede, kamu idarelerine getirilen iç denetim yaklaşımını uluslararası standartlar açısından incelemek,
aradaki uyum ve farklılıkları tespit etmek ve işleyişi
ortaya koyarak sorunlara ve çözümlere dikkati çekmek amaçlanmıştır.
1. Giriş

Nihat ARI
İç Denetçi, YMM
Marmara Üniversitesi
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Önceleri bir uzmanlık alanı gibi algılanan iç denetim,
modern yaklaşımları, ilkeleri, standartları, yetkinlik
belgeleri olan ve bir mesleki teşkilata üye meslektaşlar tarafından yürütülen bir meslek haline gelmiştir.
Bu mesleğin gelişimine merkezi ABD’de bulunan IIA
(Uluslararası İç Denetim Enstitüsü- The Institute of
Internal Auditors) rehberlik etmektedir. ABD’de bir
milli komite gibi çalışan COSO (Sponsor Organizasyonlar Komitesi-Committee of Sponsoring Organisations) komitenin sponsorlarından biri olan bu örgütün, yayımladığı standartlar dünya uygulamalarına
yön veren değişik mesleki örgütler tarafından kabul
görmektedir. Paydaşlarına hesap verme durumunda
olan yöneticilere, işletmenin iç kontroller, risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkililiği konusunda güvence ve danışmanlık hizmeti veren iç
denetimin, küresel kabul gören ilke ve standartlarına
uygun çalışması her ülkede doğrudan ya da dolaylı bir
zorunluluk haline gelmiştir.
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Ülkemizde AB mevzuatına uyum sürecinde kamu kurumlarında önemli bir yeniden yapılanma öngören
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
uluslararası mevzuatın zorlayıcı etkisi ile uluslararası
standartlar esas alınarak düzenlenmiştir. Bu çalışma
kapsamında söz konusu düzenlemelerin uluslararası
standartlara uygunluğunu ortaya koymak amacıyla
iki düzenleme arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Aşağıda tablo halinde sunulan karşılaştırmamızda IIA’ın Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi
(UMUÇ) yer alan sıralama esas alınmıştır. Karşılaştırmada özellikle iç denetimin tanımı, etik ve davranış
kuralları ve nitelik standartları ele alınmış ve zorunlu
olan standartların yorumları ve alt hükümlerine ayrıntılı olarak yer verilmemiştir.

IIA’IN STANDARTLARI

Tanım

Ülkemizde AB mevzuatına uyum sürecinde kamu kurumlarında önemli bir yeniden yapılanma öngören
5018 sayılı KMYKK uluslararası mevzuatın zorlayıcı
etkisi ile uluslararası standartlar esas alınarak düzenlenmiştir. Bu çalışma kapsamında söz konusu düzenlemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu
ortaya koymak amacıyla iki düzenleme arasında bir
karşılaştırma yapılmıştır. Aşağıda tablo halinde sunulan karşılaştırmamızda IIA’ın UMUÇ’unda yer alan
sıralama esas alınmıştır. Karşılaştırmada zorunlu olan
standartların yorumları ve alt hükümleri ayrıntılı olarak verilmemiştir.

KAMU MALİ YÖNETİMİ KONTROL K
ANUNU DÜZENLEMELERİ

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına
değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
İç Denetim: İç denetim, bir kurumun
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına
faaliyetlerini geliştirmek ve onlara degöre yönetilip yönetilmediğini değerlendirğer katmak amacını güden bağımsız
mek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan
ve objektif bir güvence ve danışmanbağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışlık faaliyetidir.
manlık faaliyetidir.
İç denetim, kurumun risk yönetim,
kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek
amacına yönelik sistemli ve disiplinli
bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Etik İlkeler
1. Dürüstlük

İç denetçilerin dürüstlüğü, güven
oluşturur ve böylece verdikleri hükümlere itimat edilmesine yönelik bir
zemin sağlar.

2.Objektiflik

Objektiflik:
İç denetçiler, inceledikleri süreç veya
faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst
seviyede meslekî objektiflik sergiler.
İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar
ve bir yargıya varırken kendilerinin
veya başkalarının menfaatlerinden
çok etkilenmez.
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2. Uluslararası İç Denetim Standartları İle Kamu
Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Düzenlemelerinin
Karşılaştırılması

FARKLILIKLAR

KMYKK ‘da (Kanun) iç denetim tanımında “rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve
danışmanlık” ifadesi ile iç denetimin
daha çok danışmanlık faaliyeti yönü ön
plana çıkmaktadır. IIA standartlarında
yer alan “nesnel güvence sağlama” ibaresi denetim faaliyetlerine işaret etse
de Kanunun uygulamasında bu ifadenin
“denetim” anlamına geldiği açıkça ifade
edilmelidir.

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol
yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi,
yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sis-Kanunda iç denetimi tanımlarken ifade
tematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve
edilen“genel kabul görmüş standartlara
genel kabul görmüş standartlara uygun olarak
uygun” ifadesinin IIA standartlarına mı
gerçekleştirilir.
referans verdiği belli değildir.

İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve değerlendirmelere
itimat edilmesine zemin oluşturur.
-IIA’nın belirlediği etik ilkelerde “Objektiflik” başlığı altında tanımlanırken
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarında “Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık” başlığı altında açıklanmıştır.

Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık:
İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi
toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en
üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. İç de-IIA Etik İlkelerde “İç denetçiler ilgili
netçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini
tüm şartların değerlendirmesini dengeadil ve önyargısız bir şekilde yapar ve kendisi
li bir şekilde yapar.” İfadesinde dengeli
veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmez
kelimesi Meslek Ahlak Kurallarında
“adil ve önyargısız “ olarak ifade edilmiştir.

13

MAKALE

3. Gizlilik

İç denetçiler, elde ettikleri bilginin
sahipliğine ve değerine saygı gösterir;
hukukî ve meslekî bir mecburiyet
olmadığı sürece de gerekli yetkiyi
almaksızın bilgiyi açıklamaz.

4. Yetkinlik
(Ehil Olma)

İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürügerçekleştirilmesinde gereken bilgi,
tülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi
beceri ve tecrübeyi ortaya koyar.
ortaya koyarlar

Davranış
Kuralları
1.Dürüstlük

İç denetçiler,
1.1. Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve
sorumluluk duygusuyla yaparlar,
1.2. Hukuku gözetir ve hukukun ve
mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yaparlar,
1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve
isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve kurum açısından yüz
kızartıcı eylemlere girişmezler,
1.4. Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar.

2. Objektiflik

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık
İç denetçiler:
2.1. Görev alanındaki sorunları ve konuları ele
alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır.
2.2. Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden
2.Objektiflik
korur.
İç denetçiler,
2.3. Bireysel ya da kurumsal iç veya dış men2.1. Değerlendirmelerinin tarafsızfaat ve baskılara karşı durur.
lığına zarar verebilecek veya zarar
2.4. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri
vereceği varsayılabilecek herhangi
sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını
bir ilişkiye ve faaliyete katılmazlar; bu
özgür iradesiyle oluşturur.
katılım, kurumun çıkarlarıyla çatışan
2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biilişki ve faaliyetleri de içerir,
çimde hazırlar. (sonuçlar yalnızca elde edilen
kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartla2.2. Meslekî muhakemelerini zayıfrına uygun olarak birleştirilmelidir).
latabilecek veya zayıflatacağı varsa2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihyılabilecek herhangi bir şeyi kabul
lal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir
etmezler,
faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz.
Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatışabilecek
2.3. Tespit ettikleri ve açıklanmadığı
faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir.
takdirde gözden geçirdikleri faali2.7.Denetçinin profesyonel yargılama yapyetlere ilişkin raporları bozacak tüm
masını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir
önemli bulguları açıklarlar.
menfaat kabul etmez.
2.8.Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun
sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya
koyar.
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İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri
bilgilerin gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve
mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz

İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken:
1.1.Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket ederler.
1.2. Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin
gerektirdiği özel durum açıklamalarını yaparlar,
1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği
ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere
girişmezler,
1.4. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı
duyar, katkıda bulunurlar.
1.5 Aldıkları kararlarda kamu yararını göz
önünde bulundururlar.

-IIA’ın Etik İlkelerinde” elde ettikleri
bilginin sahipliğine ve değerine saygı
gösterir” ifadesine karşılık Meslek
Ahlak Kurallarında “bilgilerin gizliliğine
saygı gösterir.” İfadesi kullanılmıştır.
IIA’da kullanılan ifade, hem bilginin
gizliliğine hem de kimden öğrenildiğini
açıklamaz anlamı vermektedir.

.

Tablodan da görüleceği üzere Kamu
İç Denetçileri Davranış Kurallarında
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 maddeleri ekleme
yapılmıştır.
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3. Gizlilik

İç denetçiler,
3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri
bilgilerin korunması ve kullanımı
konusunda ihtiyatlı olurlar,
3.2. Sahip oldukları bilgileri kişisel
menfaatleri için veya hukuka aykırı
olarak veya kurumun meşru ve etik
amaçlarına zarar verebilecek tarzda
kullanmazlar.

İç denetçiler:
3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin
korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı
olur. Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği
yetkili makamlara bildirir.
3.2. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin
meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek
tarzda kullanmaz

4. Yetkinlik (Ehil
Olma)

İç denetçiler,
4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi,
beceri ve tecrübeye sahip oldukları
işleri üstlenmelidirler,
4.2. İç denetim hizmetlerini, Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun
bir şekilde yerine getirirler,
4.3. Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkililik ve kalitesini devamlı
geliştirirler.

İç denetçiler:
4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri
ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir.
4.2. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim
standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir.
4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik
ve kalitesini devamlı geliştirir.

Kamu İç Denetçileri Davranış Kurallarında “Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat
gereği yetkili makamlara bildirir.”ifadesi
eklenmiştir.

-IIA standartlarında “İç Denetim Yönetmeliği” ifadesine karşılık, Kamu İç
Denetim Standartlarında (Standartlar)
“İç Denetim Yönergesi “ ifadesi geçİç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorummektedir.
sorumlulukları, İç Denetimin Tanımı, lulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak
-Yönerge, yönetmeliğe göre hiyerarşik
Etik Kuralları ve Standartlarla uyumlu Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına
olarak daha alt bir düzenlemeyi ifade
1-Nitelik Stanolan bir iç denetim yönetmeliğinde
(Standartlar) uygun olarak her kamu idaresi
etmektedir.
dartları
açıkça tanımlanmak zorundadır. İç
için üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir
- Standartlarda yönergede yapılması
1000 Amaç, Yetki Denetim Yöneticisi, iç denetim yöyönerge ile belirlenmek zorundadır. İç denegereken değişiklikleri üst yöneticiye
ve Sorumluluklar netmeliğini dönemsel olarak gözden tim yöneticisi, iç denetim yönergesini dönemöneriler sunulmak kaydıyla değergeçirmek ve üst yönetime ve Yönetim sel olarak gözden geçirmek ve üst yöneticiye
lendirilirken, IIA’de “dönemsel olarak
Kuruluna onay için sunmak zorunonay için sunmak zorundadır.
gözden geçirmek ve üst yönetime ve
dadır.
Yönetim Kuruluna onay için sunmak
zorundadır.”ifadesi kullanılarak Standartlarda yer verilmeyen yönetim
kurulu ifadesine yer verilmektedir.

1010 - İç Denetim Tanımının,
Etik Kurallarının
ve Standartların İç Denetim
Yönetmeliğinde
Tanınması

1100-Bağımsızlık
ve Objektiflik

2012/9

İç Denetim Tanımına, Etik Kurallarına
ve Standartlara uyma zorunluluğu, iç
denetim yönetmeliğinde tanınmak
zorundadır. İç Denetim Yöneticisinin,
İç Denetim Tanımını, Etik Kurallarını
ve Standartları üst seviye yönetim ve
yönetim kurulu ile tartışıp değerlendirmesi gerekir.

İç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara uyma zorunluluğuna, iç
denetim yönergesinde yer verilmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, İç Denetim Tanımını,
Meslek Ahlak Kurallarını ve Kamu İç Denetim
Standartlarını üst yönetici ve üst yönetime
açıklamalıdır.

Bağımsızlık ve Objektiflik
İç denetim faaliyeti bağımsız olmak
zorundadır ve iç denetçiler görevlerini
yaparken objektif davranmak zorundadır.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık
İç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız davranmak zorundadır.

İdarelerde Kamu İç Denetim Yönergesi
hazırlanıp üst yönetici ve birimde görev
yapan iç denetçiler tarafından imzalanmaktadır. Ancak iç denetim birim
yöneticisinin İç Denetimin tanımını, Etik
Kurallarını ve Standartlarını yönetim
kurulu ile değerlendirmesi yapılmamaktadır.

-IIA ‘de yer alan “Objektiflik” ifadesi
Standartlarda “Tarafsızlık” olarak ifade
edilmiştir.
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Uluslararası İç Denetim Standartları
iç denetim faaliyetinin bağımsızlığına
ve iç denetçilerin tarafsızlığına büyük
önem vermiş ve adeta iç denetim
faaliyetini bu standart üzerine yapılandırmıştır. Bu amaçla IIA Standartları, iç
denetim biriminin kurum içerisinde iç
denetim faaliyetinin sorumluluklarını
yerine getirmesine imkân sağlayan
uygun bir yönetim kademesine bağlı
olmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.
Standartlar; iç denetim faaliyetinin
kapsamının belirlenmesinin, iç denetim
faaliyetlerinin yürütülmesinin ve faaliyet sonuçlarının raporlanmasının her
türlü müdahalelerden uzak olarak yürütülmesini, iç denetimin bağımsızlığını
sağlamak ve iç denetçinin tarafsızlığını
temin etmek bakımından bir güvence
olarak görmektedir.

1110-Kurum İçi
Bağımsızlık

Kanun, standartların yönetim kuruluna
verdiği bağımsızlık ve tarafsızlığa ilişkin
sorumlulukları üst yöneticiye vermiştir.
İç Denetim Yöneticisinin, kurum
Kamuda üst yöneticilerin icrai faaliyetiçinde, iç denetim faaliyetinin sorumlerden dolayı yönetsel sorumluluğu
luluklarını yerine getirmesine imkân
vardır. Uluslararası uygulamalarda bilsağlayan bir yönetim kademesine
hassa icrai faaliyetlerden uzak tutulmabağlı olması gerekir. İç Denetim Yöneİç denetim yöneticisi, doğrudan üst yöneticiye ya çalışılan iç denetim, Kanun ile icrai
ticisi, en az yılda bir, yönetim kuruluraporlama yapmak zorundadır
faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Kamuda
na iç denetim faaliyetinin kurum içi
yürütülen iç denetimlerde faaliyetlerin
bağımsızlığını teyit etmek zorundadır.
üst yöneticiden bağımsız olduğundan,
iç denetçilerin tarafsız görev yaptıklarından ve yapılan faaliyetlerin nesnel
güvence sağladığından bahsetmek
zor olacaktır. Bu durumda iç denetim
faaliyetinin uluslar arası düzeyde sorumluluklarını yerine getirebileceğini
söylemek zordur. Bu yüzden iç denetim
birimlerinin iç denetim faaliyetlerinin
sorumluluklarını yerine getirebilecekleri uygun bir yönetim kademesine
raporlama yapabilmeleri sağlanmalıdır.
İç denetçilerin atanması, görevden
alınması, terfilerinin yapılması, denetim plan ve programlarının hazırlanmasında müdahale etme ve onaylama gibi
önemli yetkilere sahip bir üst yönetici
karşısında iç denetçiye güvence verecek herhangi bir mekanizma Kanunda
ihdas edilmemiştir. Üst yöneticilerin
yetki ve sorumluluklarını gereği gibi
yerine getirmemeleri halinde üst yönetici ile iç denetçi arasında görüş ayrılığı
bulunması halinde Kurulun görevi
anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı
olmaktan öteye gitmemektedir.
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1111-Yönetim
İç Denetim Yöneticisi Yönetim Kurulu
Kurulu İle Doğruile doğrudan iletişim ve etkileşimde
dan Etkileşim
olmak zorundadır.

1120 – Bireysel
Objektiflik

İç denetçilerin tarafsız ve önyargısız
bir şekilde davranmak ve her türlü
çıkar çatışmasından kaçınmak zorundadır.

1130 - Bağımsızlık ve Objektifliğin Bozulması

Denetçilerin bağımsızlığı veya objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu
izlenimi doğduğu takdirde, bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu açıklamanın kapsamı,
bozucu etkenin niteliğine bağlıdır

Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve
1200-Yeterlilik ve Dikkat
Azami Mesleki
Görevler, yeterlilik ve azamî meslekî
Özen ve Dikkat
özen ve dikkat ile yerine getirilmek
zorundadır.

Kanunda ve diğer düzenlemelerde, iç
denetim bağımsız bir faaliyet olarak
ifade edilirken, bu birimlerin yöneticilerinin konumlarına yönelik herhangi bir
ifadeye yer verilmemiştir. IIA standartlarında İç Denetim Birim Yöneticisine iç
Üst Yöneticiyle Doğrudan İletişim
denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde
İç denetim yöneticisi üst yönetici ile doğrudan
çok önemli görevler verilmiştir. Etkili bir
iletişim ve etkileşimde olmak zorundadır.
iç denetim faaliyeti, kendi bütçesi olan,
görev, yetki ve sorumlulukları Kanunla
belirlenmiş güçlü bir iç denetim birim
yöneticisi ile mümkündür. Ve iç denetim birim yöneticilerinin idarenin yönetim kurulu ile doğrudan etkileşimde
olması zorunludur.

İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde
davranmak ve her türlü çıkar çatışmasından
kaçınmak zorundadır.

Bağımsızlığın veya tarafsızlığın fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde,
durum ilgili taraflara açıklanmak zorundadır.
Bu açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin
niteliğine bağlıdır.

Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat
Görevler yetkin kişilerce, azami mesleki özen
ve dikkatle yerine getirilmek zorundadır.

1210 - Yeterlilik

İç denetçiler, kişisel olarak, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken
bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip
olmalıdır. İç denetim faaliyeti de,
toplu olarak, kendi sorumluluklarını
yerine getirmek için gereken bilgi,
beceri ve diğer vasıflara sahip olmak
veya bunları edinmek zorundadır.

Yetkinlik
İç denetçiler, kişisel sorumluluklarını yerine
getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer
niteliklere sahip olmak zorundadır. İç denetim
faaliyeti de kurumsal sorumluluklarını yerine
getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer
niteliklere sahip olmak veya bunları edinmek
zorundadır.

1220 - Azamî
Meslekî Özen ve
Dikkat

İç denetçiler, makul sınırlar içinde
tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye sahip olmak, azamî
özen ve dikkati göstermek zorundadır.
Azamî meslekî özen ve dikkat, hiç
hata yapılmayacağı anlamına gelmez

İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli ve
ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye sahip
olmak ve azamî özen ve dikkati göstermek
zorundadır. Azamî meslekî özen ve dikkat, hiç
hata yapılmayacağı anlamına gelmez.

1230 - Sürekli
Meslekî Gelişim

İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve
diğer vasıflarını sürekli meslekî gelişimle artırmak ve bunu sürdürmek
zorundadır.

İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer
niteliklerini sürekli meslekî gelişimle arttırmak
ve güçlendirmek zorundadır.

2012/9
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İç denetim yöneticisi, iç denetim
1300-Kalite
faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan
Güvence ve Gebir kalite güvence ve geliştirme progliştirme Programı
ramı hazırlamak ve bunu sürdürmek
(KKGP)
zorundadır.

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin
tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence
ve geliştirme programı hazırlamak ve bunu
sürdürmek zorundadır.

1310 - Kalite GüKalite güvence ve geliştirme progravence ve Geliştirmı, hem iç hem de dış değerlendirme Programının
meleri ihtiva etmek zorundadır.
Gereklilikleri

Kalite güvence ve geliştirme programı, hem
iç hem de dış değerlendirmeleri içermek
zorundadır.

1311 – İç Değerlendirmeler

1312 Dış Değerlendirmeler

1320 - Kalite
Güvence ve
Geliştirme Programı Hakkında
Raporlama

18

İç değerlendirmeler:
İç değerlendirmeler;
• İç denetim faaliyetinin performansı• İç denetim faaliyetinin performansının
nın devamlı izlenmesini,
devamlı izlenmesini,
• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlen•Özdeğerlendirme (kendi kendini
dirme) yoluyla veya kurum içinde iç denetim
değerlendirme) yoluyla veya kurum
uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip
içinde, iç denetim uygulamaları hakkişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeleri
kında yeterli bilgiye sahip kişilerce
kapsamak zorundadır.
yapılan dönemsel gözden geçirmeleri
kapsamak zorundadır.

Dış değerlendirmeler, kurum dışından
vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme
uzmanı veya ekibi tarafından en azından beş yılda bir yapılmak zorundadır.
Dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik ihtiyaç, dış gözden
geçirme uzmanı veya ekibinin sahip
olması gereken vasıflar ve bunların
bağımsızlığı meseleleri, menfaat çatışması ihtimali de dikkate alınarak, İç
Denetim Yöneticisi ile Yönetim Kurulu
ve Denetim Kurulu arasında tartışılıp
değerlendirmek zorundadır.

İç Denetim Yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının
sonuçlarını üst yönetime ve yönetim
kuruluna iletmek zorundadır.

Dış değerlendirmelerin en az beş yılda bir, İç
Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından idare dışından nitelikli ve bağımsız bir
gözden geçirme uzmanı veya ekibine yaptırılması zorunludur.
İç denetim yöneticisi, üst yönetici ve Kurul ile
aşağıdaki hususları tartışmak zorundadır:
• Dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına
yönelik ihtiyaç.
• Menfaat çatışması ihtimali de dikkate alınarak dış gözden geçirme uzmanı veya ekibinin
bağımsızlığı.

İç denetim yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını
üst yöneticiye ve Kurula iletmek zorundadır.
Ayrıca, iç denetim yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını bakanlıklar ve bağlı idarelerde
bakana sunmak zorundadır.

Kanuna göre dış değerlendirme en
az beş yılda bir yapılmak zorundadır.
Kamu idarelerinde İç Denetim Faaliyetleri 2008 yılında başlamış ve beş yıllık
süre henüz dolmamıştır.
IIA standartlarında yapılacak dış değerlendirmenin sıklığı, dış gözden geçirme
uzmanı veya ekibinin sahip olması gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı
meseleleri ve menfaat çatışması ihtimali ile ilgili durumlar en üst seviyede
(İç Denetim Birim Yöneticisi ile Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu) tartışılması
gerektiği ifade edilirken, Standartlarda
dış değerlendirmeyi yapacak uzman
ekibin İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından belirleneceği
belirtilmiştir. Standartlarda dış değerlendirmenin sıklığı, dış gözden geçirme
uzmanı veya ekibinin sahip olması
gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı meseleleri ve menfaat çatışması
ihtimali ile ilgili durumlar İç Denetim
Birim Yöneticisi, Üst Yönetici ve Kurul
tarafından tartışılması gerektiği ifade
edilmiştir.

IIA standartlarında KGGP sonuçlarının
üst yönetime ve yönetim kuruluna
iletmek zorunluluğu varken Standartlarda sonuçları üst yöneticiye ve Kurula
göndermesi gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca IIA standartlarından farklı olarak
iç denetim yöneticisi, bakanlıklarda
ve bağlı idarelerde dış değerlendirme
sonuçlarını bakana sunmak zorundadır.

2012/9

MAKALE

1321 - “Uluslararası İç Denetim
Meslekî Uygulama Standartlarına Uygundur”
İbaresinin Kullanılması

İç Denetim Yöneticisi, yalnızca Kalite
Güvence ve Geliştirme Programının
sonuçları desteklerse, iç denetim
faaliyetinin (biriminin) Uluslararası İç
Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir.

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallarına ya da Standartlara aykırılık, iç
denetim faaliyetinin genel kapsamını
1322 - Aykırılıklave faaliyetini etkilediği zaman, İç Derın Açıklanması
netim Yöneticisi, aykırılığı ve etkilerini
üst yönetime ve yönetim kuruluna
açıklamak zorundadır.

İç denetim yöneticisi raporlamalarında, iç
ve dış kalite değerlendirmelerini kapsayacak
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı sonuçlarının desteklemesi şartıyla, iç denetim
faaliyetlerinin Kamu İç Denetim Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir.

İç Kalite Değerlendirmesi sonuçlarına göre; İç
Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına
ya da Standartlara aykırılık, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini etkilediği
belirlendiğinde, aykırılık ve etkileri iç denetim
yöneticisi tarafından üst yöneticiye ve Kurula
açıklanmak zorundadır.

3- Değerlendirmeler
IIA iç kontrolü, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesi
ve risk yönetiminin geliştirilmesi amacıyla tüm yöneticiler ve personel tarafından alınan her türlü önlem,
karar ve uygulamalar olarak tanımlamaktadır. Söz konusu Standartlara göre yönetim, kurum içinde etkili
kurumsal yönetim süreçlerinin oluşturulmasından,
risk yönetimi sürecini uygulamaktan ve iç kontrollerin etkili bir şekilde oluşturulmasından sorumludur.
İç denetçiler ise, kurum içi kontrol süreçlerinin etkililiğinin ve yeterliliğinin sistematik bir şekilde denetlenmesinden sorumludurlar. İç denetçilerin, risk
yönetimi ve kontrol süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesine yönelik herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Etkili bir kurumsal yönetim, kurumun iç
kontrol sistemi ve risk yönetimi ile bunların etkililik
ve yeterliliğini denetleyen iç denetim birimlerini birbirlerinden ayrı faaliyetler olarak öngörür. 5018 sayılı
Kanunda yapılan iç kontrolün tanımında, “İç kontrol;
idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam
olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak
üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer
kontroller bütünüdür.”şeklinde iç denetim ifadesine
yer verilmesi iç denetimin uluslararası uygulamalarına aykırıdır.1
1

Hayrullah Keleş,Kamuda Etkin Bir İç Denetim İçin Temel Şartlar,http://
www.tkgm.gov.tr/turkce/ dosyalar/diger/
içerikdetaydh229.doc, (Erişim: 25.12.2011)
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"İç denetçilerin, risk yönetimi ve kontrol
süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesine
yönelik herhangi bir sorumlulukları
bulunmamaktadır. Etkili bir kurumsal
yönetim, kurumun iç kontrol sistemi
ve risk yönetimi ile bunların etkililik
ve yeterliliğini denetleyen iç denetim
birimlerini birbirlerinden ayrı
faaliyetler olarak öngörür"
IIA’in iç denetim tanımı ile Kanunun iç denetim tanımı arasında farklılık göze çarpmaktadır. KMYKK’ya
ilişkin olarak, bu kanunun sadece mali bir yasa olarak
algılanması ve bu nedenle genel faaliyetler veya işleyişle bağlantısının bulunmadığının düşünülmesidir.
Bu düşünceyi doğrular biçimde Kanun “Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu” adıyla yasalaşmıştır.
KMYKK’da iç denetimi tanımlarken ifade edilen “genel kabul görmüş standartlara uygun” ifadesinin IIA
standartlarına mı referans verdiği belli değildir.
Uluslararası İç Denetim Standartları iç denetim faaliyetinin bağımsızlığına ve iç denetçilerin tarafsızlığına
çok büyük önem vermiştir. Bu amaçla Standartlar, iç
denetim biriminin kurum içerisinde iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkân
sağlayan uygun bir yönetim kademesine bağlı olmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.2
2

TİDE,s.5.
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Uluslararası İç Denetim Standartları, iç denetim kapsamının belirlenmesinin, iç denetim faaliyetlerinin
yürütülmesinin ve faaliyet sonuçlarının raporlanmasının her türlü müdahalelerden uzak yürütülmesini,
iç denetimin bağımsızlığını ve iç denetçinin tarafsızlığını temin bakımından bir güvence olarak saymaktadır. Kamu kurumlarında iç denetçiler, yönetsel
sorumluluğu olan üst yöneticiye bağlı olarak görev
yapmaktadırlar. Bu kapsamda yürütülen iç denetim
faaliyetlerinde, faaliyetin üst yöneticiden bağımsız
olduğundan, iç denetçilerin tarafsız görev yaptıklarından ve iç denetim faaliyetinin nesnel güvence verdiğinden bahsetmek zordur.3
Etkili bir iç denetim, iç denetimin bağımsız bir faaliyet olarak yapılandırılması ve iç denetçilerin tarafsız
görev yapmalarıyla mümkündür. Etkili bir iç denetim
faaliyeti için 5018 sayılı Kanun’da öngörülen tedbirler
yeterli değildir. 5018 sayılı Kanun’da iç denetim yapacak olan iç denetçilerin bağımsızlığı daha sağlam temellere oturtulmalıdır. Örneğin aynı kurumda çalışıp
sonrada iç denetçi olanların üst yöneticilerine karşı
bağımsız olarak çalışabilmeleri oldukça zor olacaktır.
Uluslararası İç Denetim Standartları iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde iç denetim birimi yöneticisine çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Etkili
bir iç denetim faaliyeti, kendine ait bütçesi olan bir
iç denetim birimini, güçlü bir iç denetim birimi yöneticisini gerektirir. İç denetim faaliyetinin kurumsallaşması güçlü bir iç denetim birim yönetimi ile mümkündür. Yoksa bu faaliyetin yapılan bir görevlendirme
ile sıradan bir görev olarak yürütülmesi, iç denetim
faaliyetinden beklenen katkıyı temin etmeyecektir.
Kanunda, iç denetim bağımsız bir faaliyet olarak belirtilmesine karşın, bu birimin yöneticisinin konumuna yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir.4
5018 sayılı Kanun’da, iç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç denetçilerin tarafsızlığını güvence altına
alan hükümlere yer verilmemiştir. KMYKK’da Kurulun
iç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç denetçilerin tarafsızlığını sağlama konusunda bir rolü yoktur.

3

4

Hayrullah Keleş,Kamuda Etkin Bir İç Denetim İçin Temel Şartlar,http://
www.tkgm.gov.tr/turkce/ dosyalar/diger/
içerikdetaydh229.doc,s.9 (Erişim: 25.12.2011)
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/içerikdetaydh229.
doc,s.10
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"Uluslararası İç Denetim Standartları iç
denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde
iç denetim birimi yöneticisine çok önemli
sorumluluklar yüklemektedir. Etkili bir
iç denetim faaliyeti, kendine ait bütçesi
olan bir iç denetim birimini, güçlü bir iç
denetim birimi yöneticisini gerektirir."
İç denetçilerin atanması, görevden alınması, terfi
ve tezkiyelerinin doldurulması, idarenin risklerinin
değerlendirilmesi, denetim plan ve programlarının
hazırlanması ve onaylanması, denetim veya danışmanlık görevlerinin belirlenmesi gibi kritik konularda
önemli yetkilere sahip bir üst yönetici karşısında iç
denetçiye güvence verecek herhangi bir mekanizma
öngörülmemiştir. Üst yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemeleri durumunda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
üst yöneticileri ilgili bakana, mahalli idarelerin üst
yöneticileri ise ilgili meclislerine karşı sorumlu olacaklardır. Bu kapsamda Kurula verilen görev ise iç
denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı
bulunması durumunda anlaşmazlığın giderilmesine
yardımcı olmaktan öteye gitmemektedir.5
5018 sayılı Kanun’da, idarelerce yürütülen iç denetim
faaliyetlerinin standartlar ve rehberlere uygun olarak
yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesi konusunda öngörülen uygulanabilir bir tedbir de yoktur.
İç Denetim Birim Yöneticilerinin kamu idarelerindeki
önemli rolleri KMYKK’da tanımlanmış durumda değildir; oysa uluslararası iç denetim standartlarında
İç Denetim Yöneticisi çok önemli görevler yürütmektedir. Kurulun kamu idarelerindeki İç Denetim Birim
Yöneticilerinin rolleri, sorumlulukları ve yetkinlikleri
üzerine bir düzenleme yapması gerekmektedir.
IIA’de İç Denetim Yöneticisi kalite güvence ve geliştirme programını (KGGP) hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır. Standartlarda da bu görev iç denetim birim yöneticisine verilmiştir. Ancak Standartlar5

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/içerikdetaydh229.
doc,s.10
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da kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin
“iç denetim birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi” ifadesiyle birim yöneticisi ile Kurula
yer vermektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
Avrupa Birliği müktesabatı ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, bütçe birliğinin sağlanması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin ön plana çıkması, kamu kaynaklarının etkili,
verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması ve çağdaş kamu mali yönetimi ilkelerinden biri olan harcama sonrası etkin bir denetim yapılması konusunda
önemli değişiklikler yapılmıştır.
Dünyada yaşanan ekonomik krizlerle birlikte, kamu
kaynaklarının kötüye kullanılmasına tepkiler gün
geçtikçe artmış ve bu bağlamda kamu yöneticilerinin hesap vermeleri günümüzde önem kazanmıştır.
Bu amaçla oluşturulan kamu iç denetim sistemleri,
kamu idaresinin çalışmalarına değer katmayı, geliştirmeyi, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik
esasına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmeyi ve rehberlik yapmayı amaçlamaktadır. 5018 sayılı kanunla yeniden şekillendirilen ve büyük oranda
Uluslararası ve AB standartlarına uygun hale getirilmiş, kamu iç denetim yapısında; Avrupa Birliği’nin
titizlikle üzerinde durduğu en önemli konu olan iç denetim sisteminin bağımsızlığı, ülkemizde tam olarak
fonksiyonel hale getirilememiştir. 6
Makalemizin daha önceki bölümlerinde yapılan açıklamalar, tespitler ve yaklaşık beş yıldır kamu idarelerinde uygulanan iç denetim faaliyetleri sonucu görülen eksiklikler göz önünde bulundurularak kamuda
iç denetimin sürdürülebilirliği ile ilgili görüşlerimiz
aşağıdaki gibidir.
1- Etkili bir kurumsal yönetim, kurumun iç kontrol
sistemi ve risk yönetimi ile bunların etkililik ve
yeterliliğini denetleyen iç denetim birimlerini birbirlerinden ayrı faaliyetler olarak öngörür. 5018
sayılı Kanunda yapılan iç kontrolün tanımında,
6

Doç.Dr. Mehmet Erkan, Öğr. Gör. Serkan Özdemir, Arş. Gör. Mehtap
Karakoç,” Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim: Pamukkale
Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi
(C.X II,S I, 2010)
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“İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller
bütünüdür.”şeklinde iç denetim ifadesine yer verilmesi iç denetimin uluslararası uygulamalarına
aykırıdır. İç kontrol tanımının uluslararası uygulamalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.
2- 5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde geçen iç denetim tanımı IIA’ın yaptığı iç denetim tanımı ile
uyumlu hale getirilmelidir. Özellikle kanun metninde yer alan “genel kabul görmüş standartlar”
ifadesi ile kastedilenin ne olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
3- Etkili bir iç denetim faaliyeti, iç denetim birimlerinin bağımsız olarak yapılandırılması ve iç denetçilerin bağımsız ve tarafsız görev yapmalarıyla
mümkündür. Etkili bir iç denetim faaliyeti için gerekli olan düzenlemeler 5018 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatta yeterli değildir. Kanunda öngörülen
iç denetim faaliyeti, bağımsız nesnel bir güvence
sağlama faaliyetinden ziyade bir danışmanlık faaliyeti olarak yer almaktadır.
4- Mevcut düzenlemede plan ve programın üst yöneticinin “onayına” sunulması uygulaması, iç denetimin fonksiyonel bağımsızlığını zedelemektedir.
Kamu idarelerinde plan ve programların üst yönetici tarafından onaylanmaması veya geç onaylanması, birim yönergelerinin yürürlüğe konulamaması,
birçok iç denetçinin üst yönetici tarafından verilen
arızi işleri yapması, bazı iç denetçilerin soruşturma
görevi yürütmesi uygulamaları dikkate alındığında
kamu idarelerinde etkili bir şekilde iç denetim yapılmasının zor olduğu görülmektedir. Üst yönetici
uygun görmeyeceği/beğenmeyeceği plan ve programı onaylamamak veya değiştirerek onaylamak
suretiyle iç denetime müdahale edebilmektedir.
Bu durum bazı konularda/birimlerde hiç denetim
yapılmaması sonucuna kadar varabilecektir.
Bu açıdan yapılması gereken iç denetim plan ve programının üst yöneticinin beklenti, görüş ve önerileri
de alınmak suretiyle iç denetim birimi tarafından ha-
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zırlanması ve üst yönetime ve yönetim kuruluna onay
için sunulması olacaktır
5- Kurulun idarelerde iç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç denetçilerin tarafsızlığını sağlama
konusunda herhangi bir rolü yoktur. Kurul; standartlar belirleyen, rehberler hazırlayan, eğitimler
planlayan, arşivleme yapan ve istatistikler tutan
bir kuruldur. Kanunda, idarelerce yürütülen iç
denetim faaliyetlerinin standartlar ve rehberlere
uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesi konusunda öngörülen uygulanabilir
bir tedbir mevcut değildir.
6- Kanunda, “iç denetim iç denetçiler tarafından
yapılır” hükmü uygulamada birçok soruna yol
açmakta ve birim yönetimlerinin zayıf kurulmasına sebebiyet vermektedir. Oysaki uluslararası iç
denetim standartlarına baktığımızda, iç denetim
birim yönetimlerine ilişkin ayrı standart ve kapsamlı açıklamalar bulunmaktadır. Bu durum, iç
denetimin yönetiminin çok önemli olduğunu göstermektedir. Etkili bir iç denetim faaliyeti, kendine
ait bütçesi olan bir iç denetim birimini, güçlü bir
iç denetim birim yöneticisini gerektirir. İç denetim
faaliyetinin kurumsallaşması güçlü bir iç denetim
birim yönetimi ile mümkündür Bu bakımından
kanun metninde iç denetim faaliyetinin/fonksiyonunun idarenin iç denetim birimi tarafından yürütüleceğinin öngörülmesi daha güçlü bir yapının
kurulması açısından gereklidir.
7- 5018 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen bir ek
maddeyle, kamudaki teftiş faaliyetleri, birçok
uluslararası uygulamalarla paralel olacak şekilde
tanımlanmalı ve iç denetim-teftiş görev ayrıştırması, hiçbir çakışmaya sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır.
Kamu idarelerinde etkili bir iç denetim faaliyetinin
yürütülmesi ve yönetilmesi için;
•

Uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu,
idarenin üst yönetimi tarafından onaylanmış, iç
denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği iç denetim yönetmeliği bulunmalıdır. Söz konusu yönetmelik sürekli gözden
geçirilmeli ve güncellenmelidir.
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•

•

•

İdarenin faaliyetleri, süreçleri ve bunlara ilişkin
risklerinin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan
risk esaslı iç denetim planı ve programı bulunmalıdır.
İdarenin üst düzey yönetimine sunulan raporlarda yer alan bulgulara ilişkin eylem planlarının sonuçlarının izlenmesi için raporlama takip sistemi
kurulmalıdır.
İç denetim faaliyetinin etkililiğinin ve standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının sürekli gözetimi için kalite güvence ve geliştirme programı
hazırlanmalıdır. Programın sürekli iç ve dış değerlendirmelerinin yapılması sağlanmalıdır.

İç denetim faaliyetinin performansı ve sağladığı katma değerin ölçülmesini sağlayacak değerlendirme
göstergeleri belirlenmelidir.
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TÜRKİYE
CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI
İÇ DENETİM
FONKSİYONU

GİRİŞ
Hızla gelişen dünyada bilgiyi bulmak ve yönetmek
değişen koşullara uyum sağlayabilmek için temel bir
koşuldur. Bunun için gerek kamu gerekse özel sektörün gelecekte olmak istenilen yere gelmesi için bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla üst yönetime bu
açıdan büyük görevler düşmektedir. Ancak bu durum
beraberinde büyük riskleri de taşımaktadır. Denetim
yönetimin bir fonksiyonu içerisinde yer aldığından
yeni stratejiler ve politikalar için belirli bir rol oynamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dünya ekonomileri
içerisinde önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu durumda olmasının en büyük etkeni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üst yönetiminin uyguladığı başarılı
politikalardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bu politikaları uygularken denetim fonksiyonunu
özellikle iç denetim faaliyetlerinin kapsamı çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır.
1. İÇ DENETİM KAVRAMI
İç denetim bir kuruluşun faaliyetlerine değer katmak ve bu kuruluşun faaliyetlerini geliştirmek üzere
tasarlanmış, bağımsız ve nesnel bir sağlamlama ve
danışmanlık faaliyetidir1. Bu faaliyet kurumun risk
yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla kurumun
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur2. Başka bir ifadeyle iç denetim, işletme süreçlerine değer katmak
ve iyileştirmek amacıyla bağımsız ve objektif olarak
denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan faaliyetler
1

Ar. Gör. Dr. Dilek TOKEL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk Anabilimdalı
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2

Adnan DÖNMEZ,P.Başak BERBEROĞLU,Ayten ERSOY, “Ülkemiz Bağımsız Dış Denetim Standartlarının ABD Genel Kabul Görmüş Denetim
Standartları-AB Sekizinci Yönergesi ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırılması”Akdeniz İİBF Dergisi,S:9, 2005, s.52-78.
Ali Kamil Uzun, “Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Kalite Güvencesi”, Deloitte, 2007,s.1. http://www.denetimnet.com/Pages/kurumsalyonetim.aspx (Erişim Tarihi 13.02.2012)
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bütünüdür. İç denetim, organizasyonun hedeflerine
ulaşmasına destek olmakta, bu amaçla sistematik ve
hedeflere uygun bir anlayış içinde yönetim ve geliştirme süreçlerine değer katmakta, kontrollere ve risk
yönetiminin etkinliğinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.3
Uluslararası İç Denetim Standartları(IIA)’na göre iç
denetimin kapsamı şu konulardan oluşmaktadır4:
-

Uygulamanın örgütsel politikalara ve planlara uygun olması
Uygulamanın kanunlara ve dış düzenlemelere
uygun olması
Varlıkların korunmasının değerlendirilmesi
Kaynakların etkin ve ekonomik kullanımının değerlendirilmesi
Faaliyetler ve programlarda hedeflere ulaşmanın
değerlendirilmesi

Yukarıda sayılanlar ile birlikte iç denetim işlevi bir işletmenin risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin;
-

-

-

Risklerin uygun bir biçimde tespit edilip yönetilmesi,
Değişik yönetişim grupları arasında gerekli etkileşimin olması,
Önemli finansal, yönetsel ve faaliyetle ilgili bilgilerin doğru, güvenilir ve zamanlı olması,
Çalışanların politika, standart, yordam ve ilgili
yasa ve düzenlemelere uygun biçimde davranması,
Kaynakların ekonomik biçimde temin edilmesi,
verimli kullanılması ve yeterli derecede korunması,
Program, plan ve amaçlara ulaşılması,
İşletmenin kontrol süreçlerinin kalite ve sürekli
gelişimi desteklemesi

-

Dünyada iç denetim, bir meslek olarak 1941 yılında
ABD’de kurulan ve halen 165 ülkede 150.000’den fazla üyesi bulunan İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute
of Internal Auditors) tarafından kurumsal bir yapıya
kavuşturulmuştur. İç denetim mesleğiyle ilgili bir
başka önemli kurum da, 1982 yılında kurulan ve 32
Avrupa ülkesindeki iç denetim enstitülerinin oluşturduğu Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonudur (European Confederation of Institutes of Internal
Auditing). İç denetim mesleğinin standartları bu iki
kurum tarafından belirlenerek yayımlanmakta ve iç
denetimle ilgili araştırma ve toplantılar düzenlenerek
uluslararası işbirliği sağlanmaktadır6
Bankacılıkta iç denetim konusu, ilk olarak 1998 yılında
Basel Komitesi tarafından iç kontrol hakkında yapılan
çalışmayla ele alınmıştır. Basel komitesi, İsviçrenin
Basel kentinde Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan
(BIS Bank For International Settlements) 10 gelişmiş
ülkenin merkez bankası başkanlarının 1974 yılında
oluşturdukları ve çalışmalarına halen devam eden bir
komitedir. Bankalar üzerinde bir yaptırım gücü olmayan Basel komitesi uluslararası bankacılık sisteminin
sağlıklı işlemesi ve güvenilirliğinin arttırılması yönünde tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır7.
2. İÇ DENETİM- İÇ KONTROL İLİŞKİSİ
İç denetim olgusunu belirtirken iç kontrol kavramına da değinmek gerekmektedir. Çünkü iç denetim iç
kontrolün önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Kuruluş açısından iç kontroller kuruluşun amaçlarına ve hedeflerine ulaşılmasını sağlamaya çalışan
bütün faaliyetler biçiminde tanımlanmaktadır. Daha
açık bir ifade ile bu kavram, organizasyonun hedef5

3

4

Klaus HEESE ve Volker PEEMÖLLER, “Zusammenarbeit zwischen
Interner Revision und Absclussprüfern”, Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Betriebs Berater (BB), 62(25): 2007, s.1378.
Şaban Uzay, “İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız
Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, SPK No:132, s.38.
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İşletmeyi etkileyen önemli yasal ve diğer düzenleme konularının bilinmesi ve izlenmesi konularında güvence sağlayıp sağlamadığının belirlenmesine yardımcı olmaktadır5.

6
7

Grant D.BAUMGARTNER,Angela HAMILTON,”Internal Audit:Consider
the Implementations“,Healthcare Financial Manegement Vol:58,
No:6, ss.34-35.
Münevver YILANCI, İç Denetim, Nobel Yayınları, 2. Baskı,
Eskişehir,2006,s.8
Murat Kiracı-Sıtkı Çorbacıoğlu, Kamu Bankalarında İç Denetimin YenidenYapılandırılması: Ziraat Bankası Teftiş KurulundaYaşanan Örgütsel, Teknik Ve Kültürel Değişim, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık
2008 Cilt: 32 No:2,s.333-335.
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lerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu bütün
plan, politika, prosedür ve uygulamaları kapsayan bir
yönetim aracıdır8.
İç kontrol, bir organizasyonun karşı karşıya kaldığı değişimlere sürekli bir biçimde uyum gösteren dinamik
ve tamamlayıcı bir süreçtir. Yönetim ve her düzeydeki
personel kurumun misyonunu ve genel hedeflerini
başarması için riskleri karşılayan ve makul güvence
sağlayan bu sürece müdahil olmak durumundadır.9
İç Denetçiler Enstitüsü’ne göre iç kontrol;
-

Belirlenmiş faaliyet ve program amaç ve amaçlarına ulaşılması,
Kaynakların ekonomik ve etkili kullanımı,
Varlıkların korunması,
Bilginin güvenilirliği ve dürüstlüğü,
Politika, plan, yordam, yasa ve düzenlemelere
uygunluk

amaçlarına ulaşılması konusunda makul güvence
sağlamak için yeterli faaliyetleri planlamak, organize
etmek ve yönetmek için yönetimin yürüttüğü faaliyetlerdir10.
Yönetim, iç kontrol yapısının bir parçası olarak iç
denetim birimi oluşturur. İç denetçiler sağlıklı bir iç
kontrol yapısının yerine geçmemelidir. İç denetim,
yönetime yönelik bir hizmettir. İç kontrolün incelenip
değerlendirilmesi ve en üst yöneticiye güvence sağlanması iç denetim işlevleri kapsamındadır. İç denetimin bizzat kendisi örgütün iç kontrol sisteminin bir
parçasıdır ve iç denetimin kapsamına yalnızca finansal kontrol değil, iç kontrolün bütün yönleri dahildir.11
3. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİMİN
TARİHSEL GELİŞİMİ
Türkiye’de bankaların denetimi, iç denetim, bağımsız dış denetim ve kamu denetimi şeklinde yapıl8

Baran ÖZEREN, İç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları,
Ankara,2003, Sayıştay Yayınları,s.3.
9 INTOSAI,Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi, (Çev. Baran
ÖZEREN), Sayıştay Yayınları, Ankara:2006, s.6.
10 Dimitris N. CHORAFAS, Implementing and Auditing the Internal
Control System, New York: Palgrave Macmillan, 2001, s.53.
11 Sacit YÖRÜKER, “Başka Ülke Örmekleri Temelinde Kontrol, Denetim,
Teftiş ve Soruşturma: Kavramsal Bir Çerçeve”, TESEV Denetim Çalıştayı İkinci Toplantısı Sunumu, Ankara, 12 Mayıs 2004, s.5.
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maktadır. Ülkemizde bankaların dış denetimi yetkisi
kamu denetimi olarak önceleri Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı’na, bazı konularda da kısmi olarak TCMB
ve Türkiye Bankalar Birliği’ne bırakılmıştır. Ancak, 23
Haziran 1999 tarihli 23734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ile bankaların dış denetimi esas olarak BDDK
(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu)’na
bırakılmıştır. Ayrıca bankaların etkin bir iç denetim
sistemi kurmaları için yeteri kadar denetçi (müfettiş)
çalıştırmaları zorunlu kılınmıştır.12

"İç kontrol, bir organizasyonun karşı
karşıya kaldığı değişimlere sürekli bir
biçimde uyum gösteren dinamik ve
tamamlayıcı bir süreçtir. Yönetim ve her
düzeydeki personel kurumun misyonunu
ve genel hedeflerini başarması için
riskleri karşılayan ve makul güvence
sağlayan bu sürece müdahil
olmak durumundadır"
Bankacılık sektöründe günümüzdeki iç denetim
uygulamalarını şekillendiren ilk kanun maddeleri
4389 sayılı kanun yerine çıkarılan 01 Kasım 2005
tarih ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nda yer almıştır. Bu Kanuna göre13,
İç denetim sistemi
Madde 32. - Bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan bir iç denetim
sistemi kurmak zorundadır. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve
bankacılık ilkelerine uygunluğu, banka müfettişleri
tarafından denetlenir. İç denetim faaliyetleri, tarafsız
ve bağımsız bir şekilde, gerekli meslekî özen gösteri-

12 Mehmet Takan, Bankacılık, 1. Baskı, Ankara.Nobel Yayın Dağıtım,
(2001),s.536.
13 5411 sayılı, Bankacılık Kanunu,
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanunu/15405411_degisiklik_islenmis_5.12.2011_662_sayili_khkx.
pdf s.17(Erişim tarihi,15.02.2012)
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lerek, yeterli sayıda müfettiş tarafından yerine getirilir. Ana ortaklık niteliğindeki bankanın iç denetiminde
görev alanlar konsolidasyona tâbi ortaklıklarda iç
denetim görevini ifa edebilir. İç denetimle görevli birimce veya yetkili müfettişlerce bu Kanunun 29 uncu
maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenecek iç
denetim raporunun, en az üçer aylık dönemler itibarıyla ve denetim komitesi aracılığıyla yönetim kuruluna tevdii zorunludur.
4. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN
KURUMSAL ÇERÇEVESİ
1211 sayılı 14.1.1970 kabul tarihli TCMB Kanunu ile
kurulan TCMB, Türkiye’de banknot ihracı imtiyazına
münhasıran sahiptir. Banka anonim şirket statüsündedir.
Banka, bu Kanunun 3. Maddesine göre, merkez bankalarının katıldığı milletlerarası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere Banka Meclisinin kararıyla üye olabilir ve Hükümetin muvafakatiyle bu gibi teşekküllere
hissedar olarak katılabilmektedir.
Aynı Kanunun 4. Maddesine göre, (25.4.2001 tarih,
4651 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli) Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olup, Banka, fiyat
istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan
kendisi belirlemektedir. Bununla birlikte Banka, fiyat
istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını desteklemektedir. Buna göre;
Madde 4-Bankanın temel görev ve yetkileri şunlardır:

c) Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer
mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili
usul ve esasları belirlemek,
d) Reeskont ve avans işlemleri yapmak,
e) Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,
f) Türk Lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek,
ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat
sistemleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve denetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dahil olmak üzere kullanılacak
yöntemleri ve araçları belirlemek,
g) Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak,
h) Mali piyasaları izlemek,
ı)

Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel
finans kurumlarındaki katılma hesaplarının vadelerini belirlemektir.

"Bankacılık sektöründe günümüzdeki iç
denetim uygulamalarını şekillendiren
ilk kanun maddeleri 4389 sayılı kanun
yerine çıkarılan 01 Kasım 2005 tarih ve
25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu’nda yer almıştır"
II- Bankanın temel yetkileri;

I- Bankanın temel görevleri;
a) Açık piyasa işlemleri yapmak,
b) Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini
korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı
paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit
etmeye yönelik kur rejimini belirlemek, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli
alım ve satımı ile dövizlerin Türk Lirası ile değişimi
ve diğer türev işlemlerini yapmak,

26

a) Türkiyede banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir.
b) Banka, Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para politikasını belirler. Banka, para politikasının uygulanmasında
tek yetkili ve sorumludur.
c) Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla bu Kanunda belirtilen para politikası araçlarını kullanmaya, uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını
da doğrudan belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir.
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g) Banka, mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar
ve diğer mali kurumlardan ve bunları düzenlemek
ve denetlemekle görevli kurum ve kuruluşlardan
gerekli bilgileri istemeye ve istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir.14

teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka bu üyeler, ticaretle uğraşamayacakları gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamamaktadır Hayır dernekleri ve amaçları hayır, sosyal ve eğitim işlerine matuf vakıflardaki görevler ve
kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hüküm
dışındadır. Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile
karar vermektedir. Oyların eşitliği halinde, Başkan‘ın
katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılmaktadır.
Para Politikası Kurulu, Başkan (Guvernör)ın başkanlığı
altında, Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkan
(Guvernör)ın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşmaktadır.

Banka 6 (altı) organdan oluşmaktadır:

Para Politikası Kurulu;

a) Genel Kurul,
b) Banka Meclisi,
c) Para Politikası Kurulu,
d) Denetleme Kurulu,
e) Başkanlık (Guvernörlük),
f) Yönetim Komitesi.

-

Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası
ilke ve stratejilerinin belirlenmesi,

-

Para politikası stratejisi çerçevesinde Hükümetle
birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi,

-

Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak Hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,

-

Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve
yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini
tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi
ile görevli ve yetkilidir.

d) Banka, olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonunun kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fona avans vermeye yetkilidir.
e) Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi
verme işlerini yürütür.
f) Banka, bankaların ödünç para verme işlemlerinde ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz
oranlarını, belirleyeceği usul ve esaslara göre
bankalardan istemeye yetkilidir.

Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Genel Kurulunu oluşturmaktadır.
Genel Kurul’un görevleri şunlardır:
-

Banka Meclisi tarafından verilen yıllık rapor ile
Denetleme Kurulu raporunun tetkik edilmesi

-

Banka‘nın bilanço, kar ve zarar hesabının tetkiki
ile karara bağlanması

Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde seçilmektedir:

-

Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibrası;

-

Sermayenin artırılması;

- (A) sınıfı hissedarınca bir üye,

-

Esas Mukavele‘de değişiklik yapılması;

- (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca iki üye,

-

Banka‘nın tasfiyesi hakkında karar verilmesi

- (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye.

Banka Meclisi, Başkan (Guvernör) ile Genel Kurulca
seçilecek altı üyeden kurulmaktadır. Üyelerin görevleri, özel bir kanuna dayanmadıkça, Banka dışında
14 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, http://www.
tcmb.gov.tr/yeni/banka/tcmbkanun.html (Erişim tarihi: 15.02.2012)
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Sınıflara ait her hisse, bir oy sahibidir.
Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır.
Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin yüksek öğrenim yapmış, bankacılık ve muhasebe alanında bilgi
ve tecrübe sahibi olmaları şartı bulunmaktadır.
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Denetleme Kurulu, Bankanın bütün muamele ve hesaplarını denetler. Başkanlık (Guvernörlük), Denetleme Kurulunun talep edeceği bütün malumat ve
vesikaları vermekle yükümlü olmaktadır. Denetleme
Kurulunun yönetme yetkisi olmayıp, mütalaalarını
yazılı olarak Banka Meclisine bildirir ve bir kopyasını
da Başbakanlığa verir. Kurul yıl nihayetinde muamele
ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula arz etmektedir.
Denetleme Kurulu üyeleri, Bankanın karına iştirak
edememektedirler.
Yönetim Komitesi, Başkan (Guvernör)ın başkanlığı
altında Başkan (Guvernör) Yardımcılarından kurulmaktadır. Başkan (Guvernör)ın başkanlık edemediği
hallerde, tayin edeceği Başkan (Guvernör) Yardımcısı
Yönetim Komitesine başkanlık etmektedir15.
1211 sayılı Kanunun 25.4.2001 tarih, 4651 sayılı Kanun ile değiştirilen şekline göre, Başbakan, Bankanın
işlem ve hesaplarını denetlettirebilmektedir Başbakanlık bu hususta her türlü bilgiyi Bankadan isteyebilmektedir. Ayrıca Banka, bilanço, kar ve zarar hesaplarını bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirebilir.
Başkan (Guvernör) tarafından, Banka faaliyetleri ile
uygulanmış ve uygulanacak olan para politikası hakkında her yıl nisan ve ekim aylarında Bakanlar Kuruluna rapor sunulur. Banka, faaliyetlerine ilişkin olarak,
yılda iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve
Bütçe Komisyonunu bilgilendirmektedir.
5. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN
DENETİM FAALİYETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
TCMB’nin uluslararası standartlara uyumlu bir iç
denetim birimini ve işlevini oluşturması hazırlanan
2002 yılı niyet mektubu çerçevesinde IMF’ye taahhüt
edilmiştir. Bu mektuba göre, TCMB yeni bir yönetmelik ve uygulama planı oluşturarak iç denetim fonksiyonunun yeniden yapılandırılmasını 2002 yılı sonuna
kadar tamamlayacaktır. Bunu sağlamak üzere, Merkez Bankası Teftiş Kurulu’nun hazırladığı İç Denetim
Mesleki Uygulamalarına İlişkin Standartlar doğrultusunda, denetim fonksiyonunun misyonu, kapsamı,
hesap verilebilirliği, bağımsızlığı, sorumluluğu ve yet15 1211 sayılı TCMBKanunu, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/banka/
tcmbkanun.html (Erişim tarihi:17.02.212)
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kisini detaylı olarak belirleyecek yeni bir yönetmelik
çıkaracaktır.16
Banka’nın 2002 yılı Yıllık Raporu’nun yönetim, personel ve mali işler başlığı altında; TCMB’nin finansal ve
operasyonel her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek, güvence ve danışmanlık hizmeti
vermek, Bankanın iç denetim etkinliklerini uluslararası denetim standartları ve en başarılı denetim uygulamaları paralelinde geliştirmek üzere “İç Denetim
Genel Müdürlüğü” adı altında yeni bir birim kurulduğu ve yönetmeliği yürürlüğe girerek faaliyete geçtiği
belirtilmiştir. Adıgeçen Birimin, Bankanın etkinliklerinde karşı karşıya olduğu her türlü risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, azaltılması ile iç kontrol
etkinliklerinin güçlendirilmesi amacıyla iç denetim
etkinliklerini yeniden yapılandıracağı belirtilmiştir.
Ayrıca Kontrol Kurulu Başkanlığı Bankamız bünyesinden çıkarıldığı bununla birlikte geçici bir süre için
halen İç Denetim Genel Müdürlüğünün yönetiminde
devam etmekte olan iç kontrol faaliyetleri etkinlik
açısından yeniden değerlendirilmekte olup 2003 yılı
sonuna kadar tekrar düzenlenerek güçlendirilecek ve
etkinliği artırılacağı ifade edilmiştir.17
5 Kasım 2008 tarihinde yapılan Banka Meclisi
Toplantısı’nda dünyada genel kabul görmüş çağdaş
denetim felsefesine uygun olarak risk bazlı denetim
çerçevesini güçlendirmek ve bu doğrultuda 20092011 yılları Bankanın orta vadeli stratejik planında
yer alan hedeflerine yönelik olarak İç Denetim Genel
Müdürlüğü’nün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri arasındaki örtüşmeler ve bu birimlerin fonksiyonlarının birbirini tamamlar nitelikte olduğu dikkate
alınarak etkinliğin artırılması ve Bankanın denetim
faaliyetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmaların
başlatılması ve bu çalışmaların etkin, hızlı ve objektif
bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere “Denetim
Genel Müdürlüğü” adı altında yeni bir birim kurulmasına karar verilmiştir18.
16 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 3 Nisan 2002 tarihli Niyet Mektubu http://www.tcmb.gov.tr/yeni/niyet/15042002/mektup_tr.pdf
s.9-10.(Erişim tarihi: 20.02.2012)
17 TCMB2002
Yıllık
Rapor
http://www.tcmb.gov.tr/research/
yillik/02turkce/bolum_V2002.pdf
s.142-143 (Erişim tarihi:
20.02.2012)
18 TCMB2008
Yıllık
Rapor
http://www.tcmb.gov.tr/research/
yillik/08turkce/08turkce.pdf. s.127.(Erişim tarihi: 22.02.2012)
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Ayrıca 2-15 Mayıs 2009 tarihine kadar
-

TCMB Denetim Yönetmeliği taslağının oluşturularak yürürlüğe konulmasıyla birlikte, TCMB Teftiş
Kurulu Yönetmeliği ile TCMB İç Denetim Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması,

-

Denetim Genel Müdürlüğünün teşkilat ve kadro
yapısının belirlenmesi ile TCMB Teftiş TCMB Teşkilat ve görevleri Esas Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesi,

-

Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girene kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Genel Müdürlüğü faaliyetlerinin mevcut düzenlemelere göre
sürdürülmesine karar verilmiştir.19

suç veya kusur sayılan ve ceza gerektiren fiillerin veya
hareketlerin varit olup olmadığına dair araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak görüş oluşturmak,
1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereğince Banka
dışında incelenmesi uygun görülen hususları incelemek ve bunlarla ilgili görüş oluşturmak,denetim ve
soruşturma faaliyeti dışında araştırılması istenilen
konuları ya da Genel Müdürlüğe aksettirilen hususları incelemek ve bunlar hakkında görüş oluşturmak
olarak belirtilmiştir.
Yönetmeliğe göre, denetim işlevleri, aşağıda belirtilen dört tür faaliyetle yerine getirilmektedir;
a) İç denetim faaliyeti,

6. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI’NIN
DENETİM İŞLEVLERİ

b) Soruşturma faaliyeti,

29/08/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan TCMB
Denetim Yönetmeliği’ne göre, Bankanın denetim işlevleri, Bankanın faaliyetinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirerek iyileştirici önerilerde bulunmak
ve Banka yönetimine Bankaya değer katma amacı
güden, bağımsız ve nesnel bir güvence vermek, danışmanlık yapmak, birimlerde, şubelerde ve temsilciliklerde yürütülen süreçlerde ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek, değerlendirmek ve alınması gerekli
önlemler hususunda önerilerde bulunmak, Bankanın
her türlü varlığının yeterli derecede korunduğu konusunda makul güvence sağlamak, birimlerin ve şubelerin yönetim ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ile etkinliğini değerlendirerek nesnel güvence sağlamaktır.
Ayrıca Bankada yapılan her türlü işin ve işlemin; 1211
sayılı Kanuna, Banka Esas Mukavelesine, diğer ilgili
mevzuata, talimatlara ve emirlere uygun yapıldığı konusunda makul güvence oluşturmak, Bankanın sahip
olduğu veya kullandığı bütün yazılımların, donanımların ve bilişim teknolojilerinin yeterliliği, etkinliği,
bütünlüğü, sürekliliği, verimli bir şekilde kullanıldığı,
izinsiz erişimlere karşı güvenilirliği, amaçlara ulaşmak
için uygunluğu; bilişim sistemlerinde yer alan bütün
kayıtların ve bilginin gizliliği ve bunlara erişimlerin
kontrol altında tutulduğu hususlarında makul güvence sağlamaktır. Bunlara ek olarak Banka personeli için

d) Dış denetim faaliyeti.

19 TCMB2008
Yıllık
Rapor
http://www.tcmb.gov.tr/research/
yillik/08turkce/08turkce.pdf. s.127-128.(Erişim tarihi: 22.02.2012)
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c) İnceleme ve danışmanlık faaliyeti,

Genel Müdürlük, 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuatın tanıdığı yetkiler ve görevler çerçevesinde Bankanın birimleri, şubeleri ve temsilcilikleri ile Banka dışı
kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim yapmak;
inceleme ve araştırmalarda bulunmak; gerektiğinde
soruşturma yapmak ve danışmanlık faaliyetinde bulunmak görev ve yetkisini haiz bulunmaktadır. Genel
Müdürlük, doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapar ve denetim sonuçları hakkında, Başkana rapor
sunmaktadır. Genel Müdürlük, Başkan adına Genel
Müdür tarafından yönetilmektedir.
Denetim faaliyeti, Denetim Genel Müdürünün yönetiminde denetim elemanları tarafından yerine getirilir.
Bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olanlardan en fazla üç denetim elemanı,
Genel Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yılı aşmamak üzere Genel Müdüre görevlerinde yardımcı
olmaktadır.
Genel Müdürlük bünyesinde bir Danışma Kurulu ve
İdari İşler Bürosu bulunmaktadır.20
20 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/28493.html
(Erişim Tarihi:23.02.2012)
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7. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN İÇ
DENETİM FAALİYETİ
TCMB Denetim Yönetmeliği’ne Madde 36’ya göre, iç
denetim faaliyeti, Bankanın her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve Bankaya değer
katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Bankanın risk yönetiminin, iç kontrol ve
yönetişim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik
yaklaşımlar geliştirerek Bankanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bankanın risk yönetimi
süreçlerinin etkinliğini de değerlendirerek iç denetim
faaliyeti; Bankadaki olası risklerin saptanması, değerlendirilmesi ve azaltılması için öneriler getirmeyi ve
bu yolla Bankanın risk yönetimi sürecine katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Bankanın
amaçlarına ulaşmasını tehdit eden riskler tanımlanarak kabul edilebilir düzeyde tutulabilmesi için alınması gereken önlemler belirlenir ve risklere yönelik risk
yönetim stratejileri ile risk gözetimini de içeren risk
yönetim sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir.
İç kontrollerin etkinliğini değerlendiren iç denetim
faaliyeti ile Bankanın finansal ve operasyonel raporlamalarının doğru ve tam olduğu; Banka operasyonlarının etkin, verimli ve Bankanın stratejik plan ve
programları doğrultusunda yürütüldüğü; Banka operasyonlarının mevzuata uygunluğu; Banka varlıklarının yeterli düzeyde korunduğu konularında güvence
oluşturmak üzere, icrai birimlerde mevcut olan iç
kontrollerin yeterliliği ve etkinliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır.
Yönetişim süreçlerinin etkinliği konusundaki iç denetim faaliyeti ile Bankada etik değerlerin geliştirilmesi,
etkin bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirliğin sağlanması, risk ve kontrollere ilişkin bilgilerin uygun yerlere iletilmesi ve Banka yönetimi ile iç
denetim ve bağımsız dış denetim arasında bilgi akışının etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Banka yönetişim
süreçleri değerlendirilmektedir.
Denetim elemanlarının, denetimlerini risk odaklı iç
denetim planları ile gerçekleştirmeleri esas alınarak
faaliyet, Standartlara ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirilmektedir.

30

İç denetim türleri; Bankanın bütün birimlerinde, şubelerinde ve temsilciliklerinde aşağıda belirtilen iç
denetim türlerinden biri ya da birden fazlası bir arada
yapılmaktadır. Bu denetimler;
a) Operasyonel denetim.
b) Finansal denetim.
c) Uygunluk denetimi.
d) Bilişim teknolojileri denetimi.
Operasyonel denetimler, Bankanın risk odaklı iç denetim planı dahilinde belirlenen iş süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin, yönetsel performansının ve
süreçlerdeki iç kontrollerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmaktadır.Örgütsel yapı, iç kontrol sistemi,
iş akışları, mevzuat ve yönetim performansı incelenmek suretiyle, süreçlerin, Bankanın stratejik planları doğrultusunda amaç ve hedeflerine ne derecede
ulaşmış olduğu değerlendirilmektedir.
Finansal denetimler, Bankanın finansal tablolarının,
Bankanın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru
ve gerçeğe uygun bir biçimde, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, muhasebe standartlarına ve mevzuata uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı hakkında makul
düzeyde güvence sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Uygunluk denetimi kapsamında Bankanın bütün birimlerinde, şubelerinde veya temsilciliklerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin ve faaliyetin, 1211 sayılı Kanun ve Banka Esas Mukavelesi ile diğer kanunlara, kararlara, yönetmeliklere, tebliğlere, talimatlara
ve emirlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı incelenmektedir. Birimlerin, şubelerin veya temsilciliklerin
denetimi kural olarak, bir önceki denetimin kaldığı
yerden başlamak üzere örnekleme yöntemiyle yapılır. Denetim sırasında gerek görüldüğünde, önceki
dönemler de incelenebilmektedir. Birimlerin, şubelerin ve temsilciliklerin denetimine, mevcut kıymetlerin miktar ve tutarlarının kayıtlara uygun olup olmadığının tespitiyle başlanmaktadır.
Denetim raporlarının tabi olacağı işlemler ise şu şekildedir;
Genel Müdür, denetim raporlarını Danışma Kurulundan geçirerek, gerekli görülen hallerde kendi düşün2012/9
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cesini de belirtmek suretiyle, bu Yönetmeliğin 40 ıncı
maddesi kapsamında gerçekleştirilen şube veya temsilcilik denetimleri sonucunda düzenlenen raporları
ilgili birimlere, diğer denetim raporlarını ise Başkana
ve ilgili birimlere intikal ettirmektedir.
Birimler, kendilerine intikal eden şube veya temsilcilik
denetim raporlarını en geç üç ay içinde sonuçlandırmaktadırlar. Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi kapsamında gerçekleştirilen şube veya temsilcilik denetimleri
sonucunda düzenlenen raporlarda yer alan hususlara ilişkin birimlerin görüşünün denetim elemanının
görüşü ile uyumlu olması halinde, konuya ilişkin talimat amiri birim tarafından, denetlenen şube veya
temsilcilik bir yazıyla uyarılır ve söz konusu yazının bir
nüshası da Genel Müdürlüğe gönderilmektedir. Birim
görüşünün denetim elemanının görüşünden farklı olması durumunda ise, keyfiyet; tam, açık, tatmin edici
ve rapordaki hususları bir sonuca bağlayan gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilmektedir. Son
olarak Yönetmeliğin 38, 39, 40 ve 42 nci maddeleri
kapsamında yapılan birim denetimleri sonucu düzenlenen raporlardaki hususlarda, birimlerin görüşünün
denetim elemanının görüşünden farklı olması halinde, bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde belirtilen denetim raporlarının sonuçlarının izlenmesi kapsamında, durum Yönetim Komitesince değerlendirilerek
karara bağlanmaktadır.21
SONUÇ
Bankacılık sektöründe iç denetim bankaların kurumsal denetim anlayışına uygun bir şekilde Basel I ve Basel II kararları ile oldukça önem kazanmıştır. Bununla
birlikte bağımsız denetim veya dış denetimin tek başına yetersiz kalması sonucu iç denetim zorunlu hale
gelmiştir.
Yönetimin istenilen amaçlar doğrultusunda gerçekleşmesi için iç kontrol ortamının bulunması da bir zorunluluk doğurmuştur. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen iç denetim ve iç kontrol süreçleri bankaların yönetim süreçleri içerisinde önemli yer kazanmıştır. Özellikle son yıllarda merkez bankaları başarılarında iyi
ve kontrollü bir denetim süreçlerinin olmasının rolü
21 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/28493.html
(Erişim Tarihi:23.02.2012)
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olduğunu belirtmektedirler. Bu bağlamda TCMB’de İç
Denetim Genel Müdürlüğü ile Tetiş Kurulu birimlerini
birleştirerek, kaynakların verimli kullanıldığı, etkin bir
denetim faaliyetine yönelmiştir.
TCMB denetim biriminin yapacağı Operasyonel denetim, Finansal denetim, Uygunluk denetimi, Bilişim
teknolojileri denetimi ile etkin bir kontrol sistemi
oluşturularak kendi iç düzenlemelerine uygun faaliyet göstermeleri sağlanacak ve başarılı politikalar
uygulanabilecektir. Ayrıca etkin bir iç denetim ve
kontrol sistemi ile riskler azalarak bankanın itibarı da
korunabilecektir.

"TCMB denetim biriminin yapacağı
Operasyonel denetim, Finansal denetim,
Uygunluk denetimi, Bilişim teknolojileri
denetimi ile etkin bir kontrol sistemi
oluşturularak kendi iç düzenlemelerine
uygun faaliyet göstermeleri sağlanacak
ve başarılı politikalar uygulanabilecektir"
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2002 Yıllık Rapor
http://www.tcmb.gov.tr/research/yillik/02turkce/bolum_
V2002.pdf
(Erişim tarihi: 20.02.2012)
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I. GİRİŞ
2003 yılında kabul edilen ve bütün hükümleri bakımından ancak 2006 yılından itibaren uygulanmaya
başlanılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu (bundan böyle “5018 sayılı Kanun” veya kısaca “Kanun” olarak kullanılmıştır.), kanun taslak ve
tasarısının hazırlanmasından yasalaşmasına, yasalaşmasından yürürlüğe girmesine ve yürürlüğe girmesinden Kanunun öngördüğü ilke, sistem, yapı, süreç
ve metotların hayata geçirilmesine kadar geçen her
aşamada önemli tartışmalara konu olmuştur. Kanun
kimi kesimlerce kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin yeni gelişmeler ve uluslararası iyi uygulamalar
doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına yönelik bir
reform düzenlemesi olarak desteklenirken, kimilerince de mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa dayalı yapının korunması ve reform yapılacaksa
da mevcut sisteminin ıslah edilmek amacıyla kısmi
kanun değişikliği yapılması gerektiği gerekçesiyle
karşı çıkılmıştır. Özellikle kamu mali yönetiminin kimi
kurumsal aktörleri ve mali sistem ve süreçlerde yer
alan görevlilerin direnciyle karşılaşan reform düzenlemesi kamuoyu, akademik dünya ve iş dünyasının
desteğini almıştır. Neticede yapılan düzenlemeyle geniş anlamıyla kamu maliyesi-kamu ekonomisinin kapsam, amaç ve ilkeleri, kamu mali yönetiminin yapısı
ve işleyişi, kurumsal düzeyde mali yönetim ve kontrol sistemlerinin tasarımı ve uygulanması, kurumsal
aktörlerin rol ve sorumlulukları, kontrol ve denetim
mekanizmaları yeniden kurgulanmıştır.
Katılımcılık, esneklik, yönetim sorumluluğu, hesap verilebilirlik, mali saydamlık, kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli yönetimi, stratejik yönetim ve
performans esasına dayalı planlama ve bütçeleme,
aktörler arasında görev-yetki-sorumluluk dengesinin tesisi, yönetime, yetkili mercilere ve kamuoyuna
bilgi-rapor üreten muhasebe sistemi, uluslararası
standartlara uygun konsolide ve mukayese edilebilen
kamu hesapları ve mali istatistikler, faaliyet sonuçları-
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na ve mali işlemlere ilişkin raporlama mekanizmaları,
yönetime, yetkili mercilere ve vergi mükelleflerine
güvence sağlayan kontrol ve denetim (iç ve dış denetim) mekanizmaları, sistem ve süreçlerin standartlara uygunluğunu ve birbirleriyle uyumunu sağlayan,
işleyişini gözeten merkezi uyumlaştırma birimleri gibi
araçlara dayalı ve hepsinden önemlisi mali yönetim
sürecinde bütçe hakkı doğrultusunda Parlamentoyu
önceleyen ve güçlendiren bir yaklaşım getiren 5018
sayılı Kanun, 6 yıllık uygulama döneminde yaşanan
tartışmalara ve görülen çeşitli sorunlara rağmen,
kamu yönetiminin yapısını, idarelerin örgütlenme
ve çalışma biçimlerini, yöneticilerin yönetim yaklaşımlarını ve görevlilerin çalışma usullerini yeniden
şekillendirmiştir. 5018 sayılı Kanunun kamu yönetimi
üzerindeki müspet tesirinin izlerini kendisinden sonra yapılan tüm yasal ve idari düzenlemelerde ve mali
konulardaki çeşitli uygulamalarda görmek mümkündür.
Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin organik
yapısına bakıldığında bazı kamu idarelerine sistemin kurgulanması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi sürecinde önemli görev ve yetkiler verildiği
görülmektedir. Kanunun kendilerine tanıdığı görev
ve yetkilerin sonucu olarak, bu idareler düzenleme
yapmak, standart ve metot belirlemek, uygulamayı
izlemek ve yönlendirmek, rehberlik yapmak ve gerektiğinde tedbir almak gibi işlevleri üstlenmektedir.
Harcamacı kamu idareleri ise mali yönetim ve kontrol sistemlerini Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri ile
merkezi otoritelerin belirlediği esaslar çerçevesinde
oluşturmakta ve mali hizmet ve işlemlerini bu çerçevede yürütmektedirler.
Bu noktada, kamu mali yönetiminde söz konusu iki
kesimi oluşturan kurumsal aktörlerin kendi aralarındaki rol ve sorumluluk paylaşımı önem kazanmaktadır. Merkezi otoriteler ile harcamacı kamu idareleri
arasındaki ilişkinin seviyesi, bir başka anlatımla merkezi otoritelere tanınan yetkiler ile harcamacı kamu
idarelerinin inisiyatifine bırakılan hususların boyutu
sistemin merkeziyetçi/adem-i merkeziyetçi yapısını
ve esneklik düzeyini belirlemektedir.
Başta ifade edildiği gibi 5018 sayılı Kanunun getirdiği
sistem esas itibarıyla hesap verme ve yönetim sorumluluğunun da gereği olarak, önceki sisteme nispetle
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daha katılımcı, esnek ve adem-i merkeziyetçi bir keyfiyete haizdir. Buna karşın bazı alanlarda merkeziyetçi
ve katı uygulamalar da görülmektedir. Dolayısıyla görev, yetki ve sorumluluk dengesini bozan çeşitli düzenleme ve uygulamalar sistemin kurumsal aktörleri
arasındaki ilişkiyi bozabilmektedir. Diğer yandan, harcamacı kamu idareleri arasında da Kanun hükümlerine tabi olma ve merkezi otoritelerle ilişkiler bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Genel yönetimi
oluşturan idareler bakımından yapılan tanımlama ve
tasnif, buna dayalı olarak tasarlanan bütçeleme, harcama, mali işlem süreci ve çeşitli idareler bakımından
öngörülen ayrıcalıklar harcamacı kamu idarelerinin
mali özerklik seviyelerini birbirinden farklılaştırmıştır.
Bu anlamda idarelere tanınan inisiyatif, yapılan yetki
devri ve sistemin esneklik seviyesi standart olmayıp,
idare gruplarına göre değişebilmektedir.

"5018 sayılı Kanunun getirdiği sistem
esas itibarıyla hesap verme ve yönetim
sorumluluğunun da gereği olarak, önceki
sisteme nispetle daha katılımcı, esnek ve
adem-i merkeziyetçi bir keyfiyete haizdir.
Buna karşın bazı alanlarda merkeziyetçi
ve katı uygulamalar da görülmektedir"
Bu durum kamu mali yönetiminin bu anlamdaki yapılanması, politika oluşturma ve karar verme sürecinde
kurumsal aktörler arasındaki rol ve sorumluluk paylaşımı, görev-yetki-sorumluluk dengesi ve mevcut yapının etkinlik seviyesinin tartışılmasını gündeme getirmektedir. Bu açıdan kamu mali yönetiminin yapısal
görünümü, kurumsal aktörleri ve bunların sistem
içindeki işlevleri, görev, yetki ve sorumluluklarının,
kamusal politika oluşturma ve karar verme sürecindeki rolleri ve işlevlerinin ele alınması ve tartışılması
önemli görülmektedir.
II. KAMU MALİ YÖNETİMİ: TANIM VE İLKELER
5018 sayılı Kanun genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamakta
ve kamu mali yönetiminin ve kontrol sisteminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
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raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenlemektedir.
Kanunla kamu mali yönetiminin tanımı, kapsamı, unsurları ve ilkeleri yeniden belirlenmiştir. Bu suretle,
kamu idarelerinin politika oluşturma ve karar verme
süreçlerine esas teşkil eden yapı, sistem, süreç ve
metotlar yeniden kurgulanmıştır.
Kamu mali yönetimi, Kanunda (md. 3), fonksiyonel
bir yaklaşımla “kamu kaynaklarının tanımlanmış
standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve
süreçler” şeklinde tanımlanmıştır. Kamu mali yönetiminin kurumsal çerçevesine ilişkin olarak Kanunda
bir tanım yer almamaktadır. Kanundaki kamu mali
yönetimi tanımından ve genel düzenlemelerden yola
çıkarak, kamu mali yönetimini organik/yapısal anlamda aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür:
“Kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının belirlenmiş amaç ve politikalara, tanımlanmış standartlara
ve hukuk kurallarına uygun olarak, hesap verilebilirlik
ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak
amacıyla oluşturulan teşkilat, yapı ve diğer organizasyonlardan meydana gelir.”
Bu tanım Kanundaki genel ilkelere (kamu kaynağının
kullanılmasının genel esasları) dayalı olarak kamu
mali yönetiminin yapısal-kurumsal çerçevesini ve
aktörlerini tarif etmektedir. Bu kapsamda, mali yönetim sürecinde rol alan parlamentoyu, hükümeti,
diğer siyasi mercileri, merkezi kamu idarelerini, tüm
harcamacı kamu idarelerini ve diğer kurum, kurul ve
kuruluşları kamu mali yönetimini oluşturan unsurlar
arasında saymak gerekir. Doğal olarak idarelerin harcama birimlerini, mali hizmetler birimlerini, denetim
birimlerini ve bu amaçla oluşturulan diğer birim ve
organizasyonları da kamu mali yönetiminin bir parçası olarak kabul etmek gerekir.
Kamu mali yönetiminin tanımı ve unsurlarından sonra kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi bakımından uyulması gerekli ilkelere dikkat çekmek uygun
olur. Bu konudaki ilkeler doğrudan 5018 sayılı Kanunda yer almaktadır. Kanunda (md. 4, 5) kamu maliyesinin kapsamı ve ilkelerine ilişkin olarak yer alan düzenlemeler kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi
bakımından önemli bazı referanslar içermektedir.

2012/9

Kanuna göre, kamu maliyesi;
•
•
•
•

Gelirlerin toplanması
Harcamaların yapılması,
Açıkların finansmanı
Kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin

yönetimini kapsamaktadır. Kamu maliyesinin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülmesi
öngören Kanun, kamu idarelerinin görevlerinin, ilgili
kanunlarında açık olarak belirlenmesi ve kaynakların
dağıtımında esas alınmasını hükme bağlamaktadır.
Kamu maliyesinin temel ilkeleri (bunların bir kısmını
kamu mali yönetiminin temel ilkeleri olarak kabul etmek gerekir) aşağıdaki gibi sayılmıştır:
•
•
•
•
•
•
•

Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak
oluşturulur ve yürütülür.
Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.
Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.
Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.
Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar.
Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır.
Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer
ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.

Bu genel düzenlemeler dışında Kanunun diğer bazı
maddelerinde işbirliği ve koordinasyona yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme
ve izleme görev ve yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Ancak, bu konuda Maliye Bakanlığınca genel
bir düzenleme yapılmamıştır.   
5018 sayılı Kanunda hükme bağlanan ilkeler, Kanun
Koyucunun kamu mali yönetiminde/kurumsal aktör-
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ler arasında uyum, işbirliği ve koordinasyona verdiği
önemi ortaya koymaktadır. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilemeyen kimi yapısal reformların doğurduğu boşlukların ve muhtemel sorunların
Kanuna eklenen bu tür hükümlerle izale edilmeye
çalışıldığını söylemek mümkündür. Esasında “yasal
temenni” nevinden gözükse de, Kanunda yer alan
bazı hükümlerin kamu mali yönetiminin yapısal olarak tüm kurumsal aktörleriyle birlikte aynı amaç ve
hedefler doğrultusunda işlemesinin zorunluluğuna/
gerekliliğine işaret etmektedir.

"Kamu mali yönetiminin oluşturulması
ve yürütülmesi bakımından Kanunda
'uyumluluğa' ve 'bütünlülüğe'
yapılan atıflar kamu mali yönetimin
kurumsal örgütlenmesi/kurumsal
aktörleri arasındaki çok başlılıktan
kaynaklanmaktadır"
Kamu mali yönetiminin oluşturulması ve yürütülmesi bakımından Kanunda “uyumluluğa” ve “bütünlülüğe” yapılan atıflar kamu mali yönetimin kurumsal
örgütlenmesi/kurumsal aktörleri arasındaki çok başlılıktan kaynaklanmaktadır. Sistemin yapısal görünümü, kurumsal aktörlerin rol ve sorumlulukları ve
çeşitli konulardaki görev ve yetkileri incelendiğinde,
bu konudaki sorunları ve yeniden yapılandırma ihtiyacını görmemek kabil değildir. Ancak, dönemin koşulları, kurumsal talepler, yerleşik uygulamalar, güç
dengeleri vd. saikler (ya da siyasi otoritenin bu yöndeki yaklaşımı) bu alanda gerçek anlamda bir reform
yapılabilmesine imkan vermemiş gözükmektedir.
Kanun Koyucu yasalaşma sürecindeki mevcut yapıyı veri kabul ettiğinden, kamu mali yönetiminin (bir
anlamda kurumlar arasında) koordinasyon, uyum
ve bütünlük ihtiyacını bu ilkelerle gidermeye çalışmış gözükmektedir. Netice itibarıyla, bu tür düzenlemeler, süreç içerisinde fonksiyonel ve organik bakımından parçalı bir yapıya dönüşen kamu mali yönetiminin uyumlu bir bütün olarak yönetilebilir hale
getirilmesine yönelik arayışların bir tezahürü olarak
görülmelidir. Bu yöndeki belirsiz irade Kanunda an-
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cak “ilke” seviyesinde vücut bulmuş ve teşkilatlanma
bakımından müşahhas bir hal almamıştır.
Benzer bir durumu Hazine işlemleri bakımından da
görmek mümkündür. Kamu yönetiminin yeniden
yapılandırılması ve kamu mali yönetim reformu sürecinde gerçek anlamda Hazine birliği sağlanamadığından bu alandaki boşluk yasada farklı şekilde çözülmeye çalışılmıştır.
Kanunda, genel kural/ilke olarak “merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat,
ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür.” ilkesine (md. 6/1)
yer verildikten sonra, hemen bu ilkeden ayrılarak,
“Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri bu
veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne açamaz.”
hükmü (md. 6/2) getirilmiştir. Bu hükmün ardından
da, “her türlü iç ve dış borçlanma, yurt dışından hibe
alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara ilişkin geri
ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit
yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususlarda 9.12.1994
tarihli ve 4059 sayılı, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı
Kanun hükümleri uygulanır” (md. 6/3) denilmek suretiyle yine bir istisna hükmüne yer verilmiştir. Böylece, maddenin ilk fıkrasındaki hüküm, ikinci ve üçüncü
fıkra hükmüyle anlamsız hale gelmiştir. Dolayısıyla
bu noktada da birinci fıkra hükmü yasal bir temenni
haline gelmiş ve merkezi yönetim bakımından gerçek
anlamda Hazine birliğini tesis edecek bir düzen kurulamamıştır.
Kamu idare bütçeleri bakımından Kanunda öngörülen bütçe ilkelerinin anlamı ve sonuçları da yukarıda
belirtilen durumdan çok farklı değildir. Kanun (md.
13), bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulacak ilkeleri aşağıdaki gibi belirlemiştir:
•

Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında,
makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamak esastır.

•

Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin
yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

•

Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer
alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde,
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idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır,
uygulanır ve kontrol edilir.
•

Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen
iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve
değerlendirilir.

•

Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

•

Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde
gösterilir.

•

Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi
esastır.

•

Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması
esastır.

•

Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye
Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul
edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

•

Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer
verilmez.

•

Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak
hazırlanır ve uygulanır.

•

Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve
malî saydamlık esas alınır.

•

Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

•

Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

•

Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.

Kanunda “bütçe ilkesi” olarak tadat edilen bazı hususların (yasaklanan veya yapılması öngörülen) zaten
bütçe mantığının-bütçe tekniğinin bir sonucu olduğu, kanunun diğer hükümleri ve genel hukuk kuralları
nedeniyle de böyle bir düzenleme yapılmasının abes
olduğu söylenebilir. Fakat Kanun Koyucunun önem
verdiği hususlara dikkat çekmek ve bu ilkelere uyulması gereğini vurgulamak bakımından olsa gerek, bu
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tür hükümleri bütçe ilkesi halinde düzenlediği anlaşılmaktadır. Öte yandan, Kanunda öngörülen bütçe
ilkelerinin yine Kanunun çeşitli maddelerinde yer
alan istisna hükümleriyle ihlal edildiğini ifade etmek
gerekir. Yılı merkezi yönetim bütçe kanunları ve özel
kanunlarla yapılan çeşitli istisnai düzenlemelerin de
aynı şekilde Kanunda tanımlanan bütçe ilkelerinden
sapma şeklindeki düzenleme ve uygulamaların yaygınlaşmasına neden olduğu görülmektedir. Bu itibarla Kanunda tadat edilen bütçe ilkelerinin de neticede
yasal temenni haline geldiği, dolayısıyla etkisinin zayıfladığı ve bunlara uyum seviyesinin düştüğü görülmektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
kimi idareler ve çeşitli mali işlemler bakımından muafiyet veya istisna getiren yasal düzenlemelerle de
Kanunun ilk başta öngördüğü ilkelerden taviz verilmiş
gözükmektedir.
III. KAMU MALİ YÖNETİMİNİN KURUMSAL AKTÖRLERİ VE İŞLEVLERİ
Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin kurumsal
çerçevesine dahil idare ve mercileri aşağıdaki gibi
üçlü bir şekilde tasnif etmek mümkündür:
1. Parlamento ve Siyasi Otoriteler
2. Merkezi İdareler/Otoriteler
3. Harcamacı Kamu İdareleri
Esasında 5018 sayılı Kanuna tabi idareleri “merkezi
otoriteler” ve “harcamacı kamu idareleri” şeklinde
kategorize etmek hukuki bir tasnif değildir. Pozitif hukukta böyle bir sınıflandırma söz konusu değildir. Fakat
kamu mali yönetim yazınında, bu şekildeki tasniflere
rastlanmaktadır. Ayrıca, idarelerin kanunlar ve diğer
mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları bu
tür genel bir tasnif yapılmasına imkan vermektedir. Bu
şekilde yapılan ayrımla kamu mali yönetim ve kontrol
sistemi bakımından kural koyan, standart belirleyen,
sistemin tasarımında ve işleyişinde kontrol, izleme, denetim, eğitim, rehberlik ve diğer şekillerde görev üstlenen, çeşitli yetkilerle donatılan idareler ile bu tür görev
ve yetkileri bulunmayan ve bir anlamda uygulayıcı konumunda bulunan idareler birbirinden ayrıştırılmış ve
gruplandırılmış olmaktadır.
Bu tür tasniflerin mutlak manada ve hukuken kesin ve
tek doğru olmadığı açıktır. Ancak, kabul etmek lazım
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gelir ki, sistemdeki aktörlerin statüleri, görev, yetki
ve sorumluluklarını açık bir şekilde ortaya koyabilme
bakımından bu tür tasnifler belli ölçüde kolaylık sağlar. Bu itibarla aşağıda kamu mali yönetim ve kontrol
sisteminin kurumsal aktörleri incelenirken üçlü bir
tasnif esas alınmıştır. Sayıştay’ın sistem içindeki ko-

numu, görev, yetki ve sorumlulukları ise Anayasal ve
yasal statüsü ve işlevleri paralelinde bu kategorilerin
dışında ayrıca ele alınmıştır.
Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin kurumsal
aktörleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Kurumsal Aktörleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ*
BAKANLAR KURULU/YÜKSEK PLANLAMA KURULU**
Düzenleyici ve Yönlendirici İdareler (Merkezi Otoriteler)
•
•
•
•

Maliye Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı (DPT)
Hazine Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı

Harcamacı Kamu İdareleri

Merkezi Uyumlaştırma Birimleri

Dış Denetim

•
•
•

•

•

•
•

Genel bütçeli idareler
Özel bütçeli idareler
Düzenleyici ve denetleyici
kurumlar
Sosyal güvenlik kurumları
Mahalli idareler

Birimler
•
•
•
•

•
•

İç Denetim Koordinasyon
Kurulu
Mali Yönetim ve Kontrol
Merkezi Uyumlaştırma
Birimi (Maliye Bakanlığı)
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu***

Sayıştay

Harcama birimleri
Mali hizmetler birimi
Muhasebe birimi
İç denetim birimi

* Mahalli idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında yerel meclisler ve yetkili organlar.
** Özelleştirme Yüksek Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu gibi diğer kurullar.
*** Mevzuatta “merkezi uyumlaştırma birimi” olarak tanımlanmayan ancak muhasebe sistemi bakımından benzer bir işlevi yürüten ve
Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunu da merkezi otoriteler veya merkezi uyumlaştırma birimleri arasında değerlendirmek gerekir.
Not: İşlevleri ve yürüttükleri hizmetler bakımından geniş anlamda kamu mali yönetiminde merkezi görevler üstlenen diğer kamu idareleri (örneğin Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kamu İhale Kurumu gibi) ihmal edilmiştir.

Kamu mali yönetimini oluşturan kurumsal aktörlerin
kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki rolleri/statüleri görev, yetki ve sorumlulukları ve politika
oluşturma ve karar verme sürecindeki işlevleri aşağıda ayrı ayrı irdelenmiştir.
A. Parlamento ve Siyasi Otoriteler
Sistemde yer alan kurumsal aktörler yukarıdaki tabloda şematik olarak gösterilmişti. Aşağıda bunların
sistem ve süreçler bakımından rolleri ve işlevleri ele
alınacaktır.1 Kurumsal aktörlerden özellikle TBMM ve
1

Konuya ilişkin bazı incelemelerde kamu mali yönetiminde rol alan
aktörler arasında (sistemin en tepesinde) Cumhurbaşkanına da yer
verilmekte ve Cumhurbaşkanının mali sistemdeki rolünün sembolik
olduğu, ancak TBMM tarafından kabul edilen kanunların Cumhurbaşkanının onayına sunulması nedeniyle, bu makamın da sistem içe-
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Bakanlar Kurulunun sistem içindeki görev ve yetkileri
detaylı olarak incelenecek, diğer merciler ile merkezi
risinde gösterildiği ifade edilmektedir. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı
Devletin/yürütmenin başı olarak geniş anlamda kamu mali yönetim ve
kontrol sisteminin bir aktörü olarak değerlendirilebilir. Çünkü Anayasa
ve yasaların Cumhurbaşkanına yasama, yürütme ve yargı ile ilgili olarak verdiği görev ve yetkiler böyle bir değerlendirmeye imkan sağlar.
Hatta Devlet Denetleme Kurulunun Cumhurbaşkanına bağlı olduğu ve
onun talimatıyla görev yürüttüğü dikkate alındığında, idarenin denetlenmesi bakımından da ayrı bir işleve sahip olduğu görülür. Bununla
birlikte, bu çalışmada kamu mali yönetim ve kontrol sistemi daha dar
anlamıyla 5018 sayılı Kanundaki hükümler çerçevesinde ele alınmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamını bu sistemin bir parçası ve
aktörü olarak konumlandırılarak incelenmesi uygun görülmemiştir.
Diğer yandan, Cumhurbaşkanının bütçe süreci içerisindeki rolünün
Anayasayla sınırlandırıldığı göz önünde bulundurulacak olursa (Bütçe
kanunlarının diğer kanunlarda olduğu gibi Cumhurbaşkanınca kısmen
veya tamamen uygun bulunmadığı gerekçesiyle bir daha görüşülmek
üzere TBMM’ye geri gönderilememesi) Cumhurbaşkanının dar anlamda sistemin dışında yer aldığı ifade edilebilir.

2012/9

MAKALE

otoritelerin görev ve yetkilerine ise daha kısa olarak
temas edilecektir. Harcamacı kamu idarelerinin tabi
oldukları ortak hükümler, kategorik olarak yararlandıkları ayrıcalıklar ve diğer hususlar ayrıca ele alınacaktır.
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kamu mali
yönetim ve kontrol sisteminde iki temel işlevi bulunmaktadır. Birincisi yasama yetkisinin kullanımı
yoluyla sistemin tasarımı ve işleyişine ilişkin kuralları koymak, bütçe hakkı kapsamında bütçe ve kesin
hesap kanunlarını görüşmek ve kabul etmek. İkincisi ise Anayasayla kendisine verilen bilgi edinme ve
denetim yolları ve Sayıştay marifetiyle uygulamayı
izlemek, Hükümeti, bakanlıkları ve kamu idarelerini
denetlemek.
Anayasa (md. 87) TBMM’nin görev ve yetkilerini şöyle düzenlemiştir:
“Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri,
kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar
Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına
ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve
Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri
kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları Anayasada (md. 98) aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması
yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.”
Diğer yandan, Anayasada (md. 160) Sayıştay’ın, denetleme, kesin hükme bağlama ve diğer görevlerini
TBMM adına yapacağı hükme bağlanmıştır. TBMM
böylece doğrudan yaptığı denetim dışında, Sayıştay
marifetiyle de yürütme organını dolaylı yönden de-
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netim altında bulundurmuş olmaktadır.2 Sayıştay’ın
denetlenmesi de 5018 sayılı Kanun ve 6085 sayılı
Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda, TBMM
adına TBMM Başkanlık divanı tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu suretle kamu idarelerinin dış denetimini TBMM
adına yapan Sayıştay’ın dış denetimi de yine TBMM
adına görevlendirilen denetim elemanları tarafından
ifa edilmiş olmaktadır.
Kamu idarelerin faaliyetlerine yön veren, çeşitli makro politika dokümanları ile kurumsal planlara ve bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasına referans teşkil
eden beş yıllık kalkınma planları da TBMM tarafından
onaylanmaktadır/kabul edilmektedir. Dolayısıyla
TBMM hem makro planlama aşamasında, hem de
bütçeyle yapılan kaynak tahsislerinde rol üstlenmektedir. Anayasa (md. 166) bu konudaki onaylama yetkisini TBMM’ye vermiştir. Ayrıca, TBMM özellikle bütçe vasıtasıyla kamu idarelerine/faaliyetlere/projelere
ödenek tahsis etmek suretiyle idarelerin yürütecekleri faaliyetlere, sunacakları hizmetlere, yapacakları
2

Bu bağlamda şu hususu vurgulamak lazım gelir ki, gerek mülga 832
sayılı Sayıştay Kanununda gerekse 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanununda Sayıştay ile TBMM arasındaki ilişki açık bir şekilde düzenlenmemiştir. Yeni Sayıştay Kanununda da; Anayasa hükmüne paralel
olarak denetimlerin TBMM adına yapılacağı, Sayıştay’ın işlevsel ve
kurumsal yönden bağımsız olduğu; Sayıştay’ın kamu idarelerinin
mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetleyeceği ve sonuçları hakkında TBMM’ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunacağı, genel uygunluk bildirimini
ve düzenleyeceği diğer raporları TBMM’ye sunacağı, her türlü kamu
kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların kendileri için mevzuatta öngörülen sorumlulukları yerine getirip
getirmediklerinin TBMM’ye sunulacak raporlarda gösterileceği gibi
hususlar hükme bağlanmıştır. Ayrıca, Sayıştay Başkanının, Sayıştay’ın
faaliyetleri ile ilgili olarak yılda en az iki defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu ve gerektiğinde diğer ilgili komisyonları bilgilendireceği
öngörülmüştür. Buna karşın, Sayıştay’ın TBMM’ye karşı hesap verme
ve yönetim sorumluluğu açıkça düzenlenmemiştir. Sayıştay denetim
görevlerini TBMM adına yürüttüğü halde, özellikle yargı fonksiyonunun bir sonucu olarak yüksek yargı organı gibi tamamen bağımsız
bir organ şeklinde konumlandırılmıştır. Bu konunun yeni Anayasanın
hazırlanması sürecinde yeniden ele alınması ve TBMM ile Sayıştay
arasındaki ilişkinin, Sayıştay’ın TBMM’ye karşı hesap verme ve yönetim sorumluluğunun yeniden ve açıkça düzenlenmesinin önemli
ve gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu amaçla, Anayasa ve Sayıştay Kanununa, Sayıştay’ın yargısal nitelikli kesin hükme bağlama
işleri dışındaki denetim ve inceleme görevleri bakımından TBMM’ye
karşı sorumlu olduğunu öngören bir hükmün ilave edilmesinin uygun
olacağı düşünülmektedir.
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yatırımlara yön vermiş olmaktadır. Bu konudaki esas
inisiyatif mevcut parlamenter rejimimizin yapısı ve
işleyişi bakımından Hükümette olsa da, TBMM üyeleri özellikle bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde ve gelir ve giderlere ilişkin kanun
tasarılarının görüşülmesi sırasında belli ölçüde etkin
olabilmektedir.
TBMM’nin bütçe ve kesin hesap kanunları ile diğer
konulardaki görev ve yetkileri hem Anayasada (md.
161-165) hem de 5018 sayılı Kanun, Sayıştay Kanunu
ve diğer kanunlarda yer almaktadır. Aşağıda bunlardan bazılarına yer verilmiştir:
TBMM, yasama yetkisinden doğan bütçe hakkının
gereği olarak Hükümet tarafından hazırlanan bütçe
ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmekte ve karara bağlamaktadır. 5018 sayılı Kanunda, kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında; kamu mali yönetiminin TBMM’nin bütçe hakkında uygun şekilde yürütülmesi ilkesine yer verilmek suretiyle, TBMM’nin bütçe
hakkı, bütçelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasını
da aşacak şekilde, daha geniş anlamıyla kamu mali
yönetiminin yürütülme usulünü de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Esasında TBMM’nin kamu mali yönetimine ilişkin geniş kapsamlı bu yetkisi Anayasada tanımlanan yasama yetkisinden doğmaktadır. Çünkü yasama yetkisi
kamu mali yönetimine ilişkin çerçeveyi ve kuralları
koyma yetkisini TBMM’ye vermektedir. Dolayısıyla
TBMM kamu mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin ilk yetkisini 5018 sayılı Kanun, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, borçlanmaya ve nakit yönetimine ilişkin
kanun, planlamaya ilişkin esasları düzenleyen kanun
ve diğer gelir ve gider kanunları, teşkilat kanunları,
personel kanunları ve diğer özel kanunlarla kullanarak, bu kanunlarda belirlediği sınırlar çerçevesinde
Hükümete, diğer merkezi otoritelere ve kamu idarelerine çeşitli yetkiler vermiştir. Bu itibarla, Hükümetin
ve kamu idarelerinin bu konudaki görev ve yetkileri
TBMM tarafından yasalarla yapılan düzenlemelerden
doğmakta (doğrudan Anayasadan kaynaklanan hususlar hariç) ve ikincil niteliktedir.
a) Kamu İdare Bütçelerinin Tasnifi ve TBMM
Kamu idare bütçelerine ilişkin esaslar Anayasadaki
hükümler çerçevesinde 5018 sayılı Kanunla belirlen-

40

miştir. Kanun (md. 12) kamu idare bütçelerinin tasnifi
konusunda temel olarak üçlü bir ayrım getirmiş ve
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:
•

Merkezi yönetim bütçesi (Kanuna ekli I, II ve III
sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçesini kapsamaktadır)

•

Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri (Kanuna ekli
IV sayılı cetvelde sayılan her bir kamu idaresinin
bütçesini kapsamaktadır)

•

Mahalli idareler bütçeleri (mahalli idare olarak
tanımlanan kamu idarelerinin bütçelerini kapsamaktadır)

Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki idarelerin
bütçeleri yukarıdaki tasnife göre (merkezi yönetim
bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri, mahalli
idareler bütçeleri) hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe
oluşturulamaz.
Bu bütçelerden yalnızca merkezi yönetim bütçesi kanun olarak yürürlüğe konulmaktadır. Hem bütçenin
içeriği, sonuçları ve etkileri, hem de hazırlanış, karara
bağlanış ve uygulanış ve finansman biçimi bakımından merkezi yönetim bütçesi diğer bütçe türlerinden
farklılaşmaktadır. Tabii olarak bu bütçenin siyasi, iktisadi, mali ve sosyal etkileri diğerlerinden farklıdır. Diğer iki grup kapsamındaki idarelerin bütçeleri TBMM
tarafından değil kendi özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili mercilerince karara bağlanmaktadır.
Merkezi yönetim bütçesi yüzlerce idareyi kapsayan
tek ve konsolide bir bütçe şeklindeyken, diğer idarelerin bütçeleri her bir idare için ayrı ayrı hazırlanmaktadır.
Kanunda (md. 12) kamu idarelerinin öngörülen bütçe
tasnifi dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulması yasaklanmakla birlikte, gerek Kanunun öngördüğü istisnalar ve döner sermaye işletmeleri ve
fonlar için öngörülen geçiş süreci gerekse de özel kanunlarla kimi kamusal örgütlenmeler ve çeşitli hizmet
ve faaliyetlere yönelik olarak yapılan çeşitli ayrıksı
düzenlemelerle bu konudaki yasak ihlal edilebilmektedir. Kamu idare bütçelerinin 5018 sayılı Kanunla
bütçe türlerinin yeniden düzenlenmek suretiyle belli
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bir standarda kavuşturulduğu, bütçenin kapsamının
genişletildiği ve bütçe dışı kaynakların azaltıldığı yadsınamaz bir gerçektir. Fakat yine de bu alanda nihai
ve kesin bir çözüme ulaşılamadığını kabul etmek gerekir. Söz gelimi döner sermayelerin yapısı, işleyişi,
kamu idareleriyle hizmet ve bütçe bakımından ilişkisi
ve yönetimi bakımından yeniden yapılandırma sürecinin öngörülen takvim içerisinde gerçekleştirilememiş olması misal olarak verilebilir.
5018 sayılı Kanun kamu idare bütçelerinin hazırlanması, karara bağlanması, uygulanması ve denetlenmesi konusunda idare türleri itibarıyla farklı usuller
öngörmüştür. Bu konuda merkezi yönetim bütçesine
dahil idareler arasında dahi uygulama birliği bulunmamaktadır. İdarelerin (bütçe rejimine göre tasnif
edilen idare grupları) tabi olduğu hükümler ve usuller
birbirinden farklıdır. Bu anlamda özel bütçeli idareler
ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara yönelik çeşitli ayrıcalıklar tanınmıştır. Keza mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçelerinin hazırlanması,
karara bağlanması, uygulanması ve denetlenmesi
konusu istisnai durumlar dışında merkezi yönetim
bütçesinden farklı usullere tabi tutulmuş ve bu konuda bu idarelerin özel mevzuatının uygulanması esası
getirilmiştir.
Bu bağlamda, mahalli idareler bakımından yapılan
düzenlemenin bu idarelerin yapısı, işlevleri, finansman usulleri ve yerel özerklik ilkesi gibi kriterler bakımından doğru ve yerinde olduğu kabul edilmekle birlikte, aynı şekilde sosyal güvenlik kurumlarının bütçe
ve kesin hesap işlemlerinin TBMM’nin yetkisi dışında
bırakılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
Sosyal güvenlik kurumları Sayıştay denetimine tabi
olduğu halde, bütçe ve kesin hesap bakımından diğer idarelerden ayrıştırılmış ve kapsam dışına çıkartılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarının özellikleri gereği,
bunların merkezi yönetim kapsamı dışında tutulması
kabul edilebilir. Uluslararası standartlar ve uygulamalar (bu kurumların üyelerinin ödediği prim ve keseneklerle finanse edilmesi nedeniyle) doğrultusunda
böyle bir tasnife ihtiyaç duyulduğu anlaşılabilir. Ancak, bu hususlar, ülkemizde giderleri-bütçe/finansman açıkları-görev zararlarının büyük çoğunluğu
merkezi yönetim bütçesinden finanse edilen bu kurumların tamamen TBMM’nin denetim yetkisi dışına
çıkarılmasını makul ve anlamlı kılmaya yetmez.
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Genel yönetim kapsamı dışında kalan ve 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu iktisadi teşebbüsleri
üzerinde dahi TBMM’nin özellikli bir denetim yetkisi
bulunduğu halde, 5018 sayılı Kanuna tabi iki sosyal
güvenlik kurumunun (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) bütçe, kesin hesap ve denetim bakımından bu kapsama
alınmamasının TBMM’nin bütçe hakkı, yasama yetkisi ve işlevleriyle bağdaşmadığı değerlendirilmektedir.
Sosyal güvenlik hizmetleri, bu hizmetlerin finansman
usulleri, bütçe uygulamaları (açıklar, görev zararları,
Hazineden yapılan aktarmalar vs.) ve yürütülen faaliyetler konusunda Hükümetin, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanının ve duruma göre Maliye Bakanının yahut Hazine Müsteşarlığından sorumlu bakanın
siyasi sorumluluğunun bulunduğu dikkate alındığında, sosyal güvenlik kurumlarının bütçelerinin parlamenter denetim dışında bırakılması (TBMM’nin genel hükümlere göre bilgi edinme ve denetim yetkisi
kapsamında yaptığı denetimler hariç) politik açıdan
ve kamusal fayda bakımından doğru bir usul olarak
görülmemektedir.
Bu konudaki sorunu çözme bakımından sosyal güvenlik kurumlarının organları/yetkili mercilerince hazırlanan bütçelerinin doğrudan TBMM’ye sunulması
(veya Bakanlar Kurulu vasıtasıyla tasarı haline getirilerek), bu bütçelerin merkezi yönetim bütçesinden
ayrı olarak görüşülmesi ve karara bağlanması yönünde düzenleme yapılabileceği düşünülmektedir. İkinci
bir çözüm olarak da bu kuruluşlar, denetim bakımından kamu iktisadi teşebbüslerine benzer bir prosedüre tabi tutularak hizmet ve faaliyetleri ile bütçeleri
doğrudan TBMM’nin denetimi kapsamına alınabilir.
b) Merkezi yönetim bütçesi
Mevcut Anayasal ve yasal düzenlemeler uyarınca
TBMM merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerini karara bağlamaktadır. Bunlar dışında kalan idarelerin bütçeleri özel mevzuat hükümleri
doğrultusunda yetkili mercilerce karara bağlanmaktadır.
Bakanlar Kurulunca, TBMM’ye sunulan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte
ve karara bağlanmaktadır. TBMM’ye sunulan bütçe
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tasarısı TBMM Başkanlığınca ihtisas komisyonu olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmakta, iktidar
ve muhalefet gruplarının temsil edildiği Komisyon
bütçe tasarısını Anayasa, 5018 sayılı Kanun ve TBMM
İçtüzüğündeki usuller ve süreler çerçevesinde görüşmektedir. Komisyon çalışmalarına/görüşmelere
Hükümet (Maliye Bakanı, ilgili bakan) ve idarelerin
yönetici ve çalışanları da katılmaktadır. Komisyonun
kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu gündemine
alınmakta ve burada görüşülerek kanunlaşmaktadır.
Bütçenin TBMM tarafından mali yılbaşına kadar karara bağlanması gerekmektedir. Bütçe kanunları için
Anayasanın öngördüğü istisna nedeniyle TBMM’nin
kabul ettiği bütçe kanunu Cumhurbaşkanınca tekrar
görüşülmek üzere iade edilememektedir.
Anayasa bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanmasında TBMM üyelerine çeşitli kısıtlamalar getirmiştir. Buna göre, TBMM üyeleri, Genel Kurulda, kamu
idare bütçeleri hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar;
bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. TBMM üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı
önerilerde bulunamazlar. 5018 sayılı Kanun uyarınca, TBMM, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının
metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu
idareleri itibarıyla görüşür ve bölümler halinde oylar. Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yılbaşından
önce Resmî Gazetede yayımlanır.
TBMM merkezi yönetim bütçe kanunuyla merkezi
yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerin harcama
sınırlarını belirlemiş olmaktadır. Anayasa (md. 163)
gereği, merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek,
harcanabilecek miktarın sınırını göstermektedir. Anayasa bu konuda çeşitli sınırlamalar getirse de, uygulamada kanunla verilen ödenekler belli hallerde aşılabilmektedir. Diğer yandan, 5018 sayılı Kanun gereği,
kamu idarelerinin bütçeleri, ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM tarafından kabul edilmedikçe veya
onaylanmadıkça uygulanamamaktadır.
5018 sayılı Kanun gereği, geçici ve ek bütçe yapılması (md. 19) ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları
(md. 21) da ancak kanunla yapılabileceğinden, bu ko-

42

nudaki yetki TBMM’ye aittir. Keza, mali iş ve işlemlere ilişkin olarak birçok esas, limit ve yetki (borçlanma
limiti, taşınmazlara ilişkin yetki, kamu alacaklarının silinmesi, ödeneklerin kullanılmasına ilişkin esaslar vs.)
merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilmektedir.
Dolayısıyla TBMM merkezi yönetim bütçe kanunu ve
eki cetvellerde yer alan hükümlerle de bütçenin uygulanmasına yön vermektedir.
Bütçenin TBMM’de görüşülme ve karara bağlanma
süreci (Plan ve Bütçe Komisyonu aşaması ve Genel
Kurul aşaması) her yönüyle hem iktidar ve muhalefet bakımından, hem de kamu idareleri halk ve bütün
toplumsal kesimler bakımından önemli bir işleve sahiptir. Geniş anlamda kamusal kaynakların toplanma
ve harcanma usulü ile hizmetlerin finansmanı ve bu
bağlamda öngörülen kamusal mükellefiyetlere ilişkin esasların belirlendiği bütçe, siyasi yönden olduğu
kadar mali, sosyal, ekonomik ve diğer hususlar bakımından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Zaten bunun sonucu olarak ülkemizde bütçe kanununa ilişkin
görüşmeler diğer kanunlardan farklı olarak daha ilgi
ve hassasiyetle takip edilmektedir.
Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, mevcut bütçe sınıflandırması (bütçe ödeneklerinin tertiplenme biçimianalitik bütçe sınıflandırması çerçevesinde kurumsalfonksiyonel-ekonomik-finansman tipi bakımından
yapılan sınıflandırma), bütçenin TBMM’ye sunulma
biçimi (Maliye Bakanlığınca kurum teklifleri esas alınarak hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metin kısmına ek yapılan ayrıntılı ödenek cetvelleri) ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel
Kurulundaki görüşülme usulü (bütçenin onaylanma
düzeyi) bütçe üzerindeki parlamenter denetimi sınırlamakta ve işlevsiz kılmaktadır. Mevcut bütçe tekniği, sınıflandırma biçimi ve görüşülme usulü bilinenin
aksine bütçenin açıklık, basitlik, şeffaflık ilkelerine
ters düşmekte, karar vericilerin, kamuoyunun, halkın
bütçe üzerindeki denetim yetkisini zayıflatmaktadır.
Tabii olarak bununla bağlantılı olarak yürütmenin
(hükümet ve idare) yasama organına ve doğrudan
millete karşı olan hesap verme yükümlülüğü etkili bir
şekilde işletilememektedir.
Özellikle Genel Kurulda bütçenin özüne girilememekte; ödenek tahsis edilen programlar, faaliyetler,
projeler tam anlamıyla görüşülememekte ve tartışı-
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lamamaktadır. Bütçenin görüşülme ve oylanma biçimi buna imkan vermemektedir. Diğer yandan, 5018
sayılı Kanun performans esaslı bütçeleme tekniğini
öngörmesine karşın bütçenin sınıflandırılması, görüşülmesi ve onaylanması sürecinde gerekli dönüşümler ve alt yapı sağlanamadığından bütçe öngörüldüğü
şekliyle performans odaklı/esaslı olarak hazırlanamamakta, tabiatıyla bütçenin görüşülmesi ve karara
bağlanması sırasında performans-ödenek bağlantısı
kurulamamaktadır. Aynı olumsuzluklar kesin hesap
kanun tasarılarının görüşülmesi ve onaylanması süreci bakımından da geçerlidir.
Öte yandan, bu konuyla bağlantılı olarak bir başka
noktaya dikkat çekmek gerekir. Mevcut Anayasa ve
yasal düzenlemeler gereğince merkezi yönetim bütçesi ve kesin hesap kanun tasarılarının TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulunda görüşülmesine yönelik olarak öngörülen usul, süreç ve takvim
TBMM’nin çalışma takvimini dolayısıyla da yasama
yetkisinin kullanımını olumsuz etkilemektedir. Çünkü yıllın belli dönemleri bütçe ve kesin hesaplara
hasredilmek durumunda kalınmaktadır. Bütçenin
Parlamento da kapsamlı ve tafsilatlı bir şekilde görüşülmesi, bunun için zaman tahsis edilmesi önemli ve
yararlıdır. Fakat konuya ilişkin prosedürler ve bütçe
tekniği bütçe görüşmelerinin beklenen faydayı temin
etmesini engellemektedir. Bütçenin özüne girilemeden detaylı bir şekilde hazırlanmış gider cetvellerinin
şekli olarak oylanmasıyla zaman harcanmaktadır. Dolayısıyla bütçe görüşmeleri, bütçeden (yeni yıl bütçesiyle yapılacak kaynak tahsisleri, bunun kamu hizmetlerine etkisi, geçmiş yıl bütçesinin kesin hesabının
onaylanması, hesap ve harcamaların denetimi) çok,
güncel siyasi gelişmelerin tartışıldığı, İktidar-Muhalefet çekişmelerinin yaşandığı, popülist talep, konuşma
ve eleştirilerin öne çıktığı bir arenaya dönüşmektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere esasında idare bütçelerinin
tasnif biçimi ve uygulanan bütçe rejimi dolayısıyla
TBMM üyelerinin özüne giremediği ve program/faaliyet/proje anlamında tahsis edilen kaynaklar kolayca
belirlenemediğinden ve tartışılamadığından, bütçe
dışında yapılan konuşmalar ve şekli olarak yapılan oylamalar nedeniyle yasama organının çalışma takvimi
esasen yürütme organınca amacı dışında kullanılmış
olmaktadır. Genel olarak 1982 Anayasasının getirdiği düzenlemelerden ve Maliye Bakanlığının (yıllardır
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uygulanan geleneksel bütçe araçlarını ve bundan
doğan kazanımları kaybetmek istemeyen tutucu kesim) bütçenin kodlanması ve oylanması konusundaki mevcut yaklaşımlarından kaynaklanan bu durum
Parlamentonun zaten sınırlı olan çalışma takviminin
birkaç ayının usulen yapılan tartışmalara ayrılmasına
neden olmaktadır.
Bu itibarla ya bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarının görüşülme süreci yeniden tasarlanmalı ya da
bütçe ödeneklerinin TBMM’deki görüşme, karara
bağlanma ve oylamaya esas alınacak sınıflandırması yeniden belirlenmelidir. Okunması ve anlaşılması,
nüfuz edilmesi mümkün olmayan metinlerin ve eki
cetvellerin bütçe olarak TBMM’ye ve kamuoyuna sunulması bütçe hakkının işlevsiz kılınmasından başka
bir anlam ifade etmemektedir. TBMM üyelerinin bütçe tekniği ve sınıflandırmaları konusundaki uzmanlığı
ve bilgisi dikkate alındığında özellikle Genel Kurul görüşmelerinin işlevini yitirdiği görülmektedir.
Bu itibarla 5018 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere
rağmen gerçekleştirilemeyen “bütçe reformu”nun,
özellikle Parlamentonun bütçe hakkı doğrultusunda,
bütçe ve kesin hesap kanunlarının karara bağlanması ve onaylanması, yürütmenin ve kamu idarelerinin
denetlenmesi sürecindeki rolünün güçlendirilmesi,
kamu idarelerinin Parlamentoya karşı olan yönetim
ve hesap verme sorumluluklarının geliştirilmesi, bütçeyle yapılan kaynak tahsisleri ve harcamalar ile hizmet/faaliyet/proje ve performans ilişkisinin ortaya
konulabilmesi, bütçenin sadeleştirilmesi ve kısaltılması yönündeki reform düzenlemelerinin yapılması
elzem görülmektedir.3
c) Kesin hesap kanunu
TBMM, bütçeye (merkezi yönetim bütçe kanununun
uygulama sonuçlarını) ilişkin onama yetkisini kesin
3

Bu noktada 5018 sayılı Kanunla birçok alanda getirilen reformun
özellikle bütçe tekniği (kaynakların idareler, hizmetler/faaliyetler,
programlar ve projeler arasında paylaşım usulü) bütçenin görüşülme, karara bağlanma ve kanunlaşma biçimi, ödeneklerin dağıtım
ve takip usulü konusunda hayata geçirilememiş olmasının ve Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlayan ve esas olarak muhasebe
odaklı tasnif aracı olan, uygulamaları takip ve sonuçları mukayese ve
analiz etmeye yarayan analitik bütçe sınıflandırması hariç tutulacak
olursa ciddi bir mesafe alınamamış olmasının, stratejik planlama ve
performans esaslı bütçeleme konusunda gerçek anlamda bir dönüşüm yaşanmamış olmasının sebepleri ve sonuçlarının ayrıca sorgulanması gerektiği açıktır.
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hesap kanunlarıyla kullanmaktadır. Kesin hesap kanun tasarısı Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta ve
Bakanlar Kurulunca TBMM’ye sunulmaktadır. TBMM,
Bakanlar Kurulunca kendisine sunulan merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısını görüşmekte ve
karara bağlamaktadır. Kesin hesap kanunlarının görüşülmesinde Sayıştayca hazırlanan ve TBMM’ye sunulan genel uygunluk bildirimi de dikkate alınmaktadır.
Kesin hesap kanun tasarıları da bütçede olduğu gibi
Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.
5018 sayılı Kanun (md. 42), idarelerin faaliyet raporlarının, genel faaliyet raporunun, dış denetim genel
değerlendirme raporunun ve kesin hesap kanunu
tasarısı ile merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının
birlikte görüşüleceğini ve bu raporlar ile genel uygunluk bildiriminin TBMM komisyonlarında öncelikle görüşüleceğini öngörmektedir.
Bununla birlikte, kesin hesap kanun tasarılarının
mevcut görüşülme usulü nedeniyle TBMM’nin bütçeye ilişkin onama ve uygulama sonuçlarını denetleme
yetkisini gerçek anlamda ve etkili bir şekilde kullanabildiğini söylemek güçtür. Önceki yıllara ilişkin kesin
hesap kanun tasarılarının yeni yıl bütçesiyle birlikte
gündeme alınması ve aynı komisyonda görüşülmesi
bu konudaki görüşmelerin etkinliğini sınırlamaktadır.
TBMM üyelerince bütçe tasarılarına gösterilen önem
ve hassasiyet kesin hesap kanun tasarılarına gösterilmemektedir. Ayrıca, Komisyon ve Genel Kurul aşamasındaki zaman kısıtları, Anayasa, 5018 sayılı Kanun ve TBMM İçtüzüğünün öngördüğü prosedürler,
Sayıştay’ın raporlamasındaki yetersizlikler nedeniyle
kesin hesap yoluyla etkili bir parlamenter denetim
gerçekleştirilememektedir. Dolayısıyla kesin hesap
kanunlarının kabulü, bütçeye ilişkin onama yetkisinin
şekli olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Bütçe
reformu bağlamında bu konudaki sorunların da çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
d) Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi
Yukarıda belirtildiği üzere, TBMM kamu idareleri üzerindeki doğrudan denetimini Anayasa gereğince bilgi
edinme ve denetim yolları vasıtasıyla ve esas olarak
Başbakan ve Bakanlar (Bakanlar Kurulu) üzerinden
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gerçekleştirmektedir. Dolaylı denetimi ise Sayıştay
marifetiyle yapmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri Sayıştay tarafından 5018 sayılı
Kanun ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde
denetimine tabi tutulmakta ve sonuçlar mevzuatta
öngörülen usule göre TBMM’ye raporlanmaktadır.

"5018 sayılı Kanun (md. 42), idarelerin
faaliyet raporlarının, genel faaliyet
raporunun, dış denetim genel
değerlendirme raporunun ve kesin
hesap kanunu tasarısı ile merkezi
yönetim bütçe kanunu tasarısının
birlikte görüşüleceğini ve bu raporlar
ile genel uygunluk bildiriminin
TBMM komisyonlarında
öncelikle görüşüleceğini
öngörmektedir"
Öte yandan, Anayasa (md. 165) kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi konusunda da TBMM’ye yetki
vermektedir. TBMM bu konudaki denetim yetkisini
3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Sayıştay Kanunu
ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Daha önce kamu iktisadi teşebbüsleri üzerinde
TBMM adına mülga Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetimler artık
Sayıştay tarafından yerine getirilmekte ve raporlar
TBMM’ye ve ilgili mercilere sunulmaktadır. Bu raporlar TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda
görüşülmektedir.
Diğer taraftan, Sayıştay Kanunu (md. 45) TBMM’nin
belli konulardaki denetim taleplerinin Sayıştay tarafından karşılanacağını amirdir. Buna göre, TBMM
Başkanlığı; araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına istinaden Sayıştaydan, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetimine tâbi
olup olmadığına bakılmaksızın özelleştirme, teşvik,
borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere, tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının (Cumhurbaşkanlığı
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hariç) hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak,
kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma
çerçevesinde, her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme,
şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri
teşekküllerin hesap ve işlemlerinin denetlenmesini
talep edebilir. Sayıştay’ın TBMM’den gelen denetim
taleplerine öncelik vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan denetimlerin sonuçları TBMM Başkanlığına sunulmaktadır. Raporlar TBMM’nin çalışma
kuralları çerçevesinde gerektiğinde komisyonlarda ve
Genel Kurulda görüşülebilmektedir. TBMM, bu yolla
riskli veya önemli gördüğü konularda veya idarelerde
Sayıştay’a denetim yaptırabilmektedir.
Söz konusu denetim usullerine ilave olarak 2010 yılında yapılan Anayasa değişiklikleriyle TBMM’ye bağlı
olarak kurulması öngörülen Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından idarenin işleyişiyle ilgili şikayetlerin
incelenmesini de TBMM’nin Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla “idare” üzerinde gerçekleştireceği
bir denetim yolu olarak kabul etmek gerekir. Bunun
dışında, TBMM’nin ve çeşitli ihtisas komisyonlarının
vatandaşlarca yapılan başvurular üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları da geniş anlamda yasama denetimi kapsamında değerlendirmek mümkündür.
Daha önce ifade edildiği üzere parlamenter rejiminin işleyişinden kaynaklanan çeşitli nedenler, yapısal sorunlar,
öngörülen prosedürler ve kabullenilen çeşitli teamüller
nedeniyle bütçe ve kesin hesap konusunda olduğu gibi
TBMM’nin doğrudan ve dolaylı denetim mekanizmaları
güçlü ve etkili bir şekilde işletilememektedir.
e) Başbakan ve bakanların TBMM’ye karşı olan sorumlulukları
Gerek 5018 sayılı Kanun (md. 10), gerekse Sayıştay
Kanununda (md. 7) yer alan hüküm gereği bakanlar,
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda sadece Başbakana ve TBMM’ye karşı sorumludurlar. Bakanların
TBMM’ye karşı olan sorumlulukları Anayasa ve özel
kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Bu
sorumluluk siyasi veya hukuki sorumluluk şeklinde
ortaya çıkabilir. Hukuki sorumluluk mali veya cezai
sorumluluğu kapsamaktadır. 5018 sayılı Kanun ve
Sayıştay Kanununda sadece “bakanlar” ibaresi geçmesine karşın Anayasanın bilgi edinme ve denetim
yollarına ilişkin hükümleri dikkate alındığında, benzer
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şekilde Başbakanın da TBMM’ye karşı sorumlu olduğunu kabul etmek gerekir.
f) Kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarının görüşülmesi
5018 sayılı Kanun (md. 41), TBMM’nin kendisine Sayıştayca sunulacak faaliyet raporları (mahalli idareler
hariç idare faaliyet raporları, mahalli idareler genel
faaliyet raporu, genel faaliyet raporu) ve Sayıştay’ın
görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak
kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşeceğini öngörmektedir. Bu görüşmelere idarenin üst yöneticisinin veya görevlendireceği
yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Buna göre, TBMM 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde kendisine sunulan faaliyet raporları,
Sayıştay’ın bunlara ilişkin görüş ve değerlendirmeleri,
Sayıştay’ın denetim raporları çerçevesinde kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını
görüşecektir. Ancak, bu görüşmenin kapsamı, sonuçları ve ilgili kamu idareleri veya bakan ve yöneticiler
hakkında uygulanacak müeyyidelerin kapsamı ve sonuçları belirsiz bırakılmıştır.
Ne 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanununda ne de
TBMM İçtüzüğünde bu konuda bir düzenleme bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu görüşmenin daha
çok kamu idarelerinin kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması konusundaki sorumluluklarının
TBMM’ce kamuoyu önünde görüşülmesi ve bu konuda gerekli bilginin alınmasıyla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda idarelerin ve üst yöneticilerin
yönetim performanslarını ölçmeye ve gerektiğinde
çeşitli teşvik ve müeyyide uygulanmasına imkan veren mekanizmaların ihdasına gerek bulunmaktadır.
Bunun için kamu yönetiminde ve personel rejiminde
kapsamlı değişiklikler yapılması gerekmektedir.
g) Kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların TBMM’ye karşı
olan sorumlulukları
5018 sayılı Kanuna göre, her türlü kamu kaynağının
elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili
olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hu-
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kuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından
ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere
hesap vermek zorundadır.
Sayıştay Kanununda da (md. 7), Sayıştay’ın her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında
görevli ve yetkili olanların; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi,
kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve
kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması sorumluluğunu yerine getirip getirmediklerinin
TBMM’ye sunacağı raporlarda belirtileceği ve kamu
zararına sebep olunan durumlarda ise bu zararın tazmininin hükme bağlama işlemi ile sonuçlandırılacağı
öngörülmektedir.
Bakanlar dışında kalan kamu görevlilerinin sorumlulukları 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde belirlenmektedir. İki kanun hükümleri birlikte
değerlendirildiğinde, Bakanlar dışında kalan kamu
görevlilerin hukuki/mali yönden Sayıştay’a karşı sorumlu oldukları (hesap yargılaması anlamında) anlaşılmaktadır. 5018 sayılı Kanunda TBMM’nin kamu
idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarının görüşüleceği öngörülmüş olmakla birlikte,
burada kamu idarelerinin yönetici ve çalışanlarının
(kamu görevlilerinin) yönetim ve hesap verme sorumluluğundan değil, genel anlamda kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluğundan söz
edilmektedir.
Dolayısıyla TBMM’nin kamu görevlilerinin hesap verme sorumluluğunu görüşmesinin yasal alt yapısının
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sayıştay Kanununda
kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında
görevli ve yetkili olanların sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin Sayıştayca TBMM’ye raporlanacağı öngörülmekle birlikte, bu konuda yapılacak işlem
ve uygulanacak müeyyide konusunun belirsiz olduğu
dikkate alındığında, bu hükmün sadece bilgilendirme
mahiyetinde ve TBMM’ce 5018 sayılı Kanunun 41 inci
maddesi kapsamında ilgili idarenin yönetim ve hesap
verme sorumluluğunun görüşülmesi bağlamında dikkate alınmak üzere yapılacak bilgilendirmeyi ihtiva
ettiği söylenebilir.
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ğ) Parlamentonun karar verme ve denetim sürecine
etki eden faktörler
TBMM kamu mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken temel olarak Anayasa, TBMM İçtüzüğü ile TBMM çalışmalarına ilişkin
teamülleri referans almaktadır. TBMM’nin ve TBMM
üyelerinin karar verme sürecinde hukuki referanslar
dışında çok çeşitli iç ve dış faktörlerden etkilendiğini
ve görev ve yetkilerini kullanırken bu gibi faktörlerin
tesir altında kalabildiğini kabul etmek gerekir.
Bu gibi faktörleri vatandaşlar/seçmenler, kamuoyu,
sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, Hükümet, siyasi partiler ve TBMM’deki parti grupları, yargı
kuruluşları, kamu idareleri, yazılı ve görsel basın kuruluşları ile çeşitli çıkar grupları olarak saymak mümkündür. TBMM üyelerinin de belli aidiyetleri (örneğin
memleket, meslek, ) olduğu dikkate alındığında, kurumsal ve parti grupları dışında, üyelerin de bireysel
olarak karar verme sürecinde belli ölçüde çeşitli dış
faktörlerden (aile, ideolojik referanslar, mensubu olduğu siyasi parti, mesleği veya yürüttüğü işi vs. gibi)
etkilendiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.
Karar verme sürecine tesir eden faktörler TBMM’nin
kendi iç denetim usulleri dışında, hem kamuoyu (seçmen, halk, medya vs.) denetimine, hem de belli konularla sınırlı olmak üzere yargı denetimine (Anayasa
Mahkemesi) tabidir.
2. Bakanlar Kurulu
Bakanlar Kurulu, yürütmenin bir unsuru olarak Anayasal ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu mali
yönetim ve kontrol sisteminin baş aktörüdür. Parlamenter rejimimizin yapısı nedeniyle hükümetlerin
parlamento içindeki etkinlikleri dikkate alındığında
sistemin kurucu aktörünün esas olarak Bakanlar Kurulu olduğu görülecektir.
a) Genel Çerçeve
Anayasal ve yasal düzenlemeler gereği TBMM’ye verilen birçok yetki ancak Bakanlar Kurulunun iradesi
doğrultusunda kullanılabilmektedir. Görev ve yetkiler
sembolik olarak TBMM’ye verilmiş olsa da Hükümet
siyasi gücü ve parlamento içindeki sandalye dağılımı-
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na bağlı olarak esas belirleyici irade olabilmektedir.
Özellikle tek parti iktidarları döneminde ya da hükümetin yasa çıkarma konusunda yeterli çoğunluğa
sahip olduğu durumlarda yasama yetkisi belli ölçüde
Bakanlar Kurulunun iradesi doğrultusunda kullanılabilmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze
kadar TBMM’ye sunulan kanun teklifleri ile kanun
tasarılarının kanunlaşma oranının incelenmesi bu
konudaki gerçeği tartışmasız bir şekilde ortaya koyacaktır.
Bu itibarla Bakanlar Kurulu hem yasama yetkisinin
kullanımı ve TBMM’nin işleyişi bakımından hem de
yürütme organının bir parçası olarak kendi emrinde işleyen idarenin yönetimi ve işletilmesi bakımından eşsiz bir güç ve işleve sahiptir. Bununla birlikte,
TBMM’nin sınırlı da olsa kimi konularda Bakanlar Kurulundan bağımsız hareket ettiğini/edebildiğini (bu
hususun misallendirilmesine gerek görülmemiştir)
kabul etmek gerekir.
Diğer yandan, Anayasa ve yasalarla Bakanlar Kurulunun yönetimi dışında bırakılan yargı kuruluşları ile
diğer bazı bağımsız veya özerk kuruluşları bundan istisna etmek gerekir. Ayrıca, bu konuda Anayasal konumu ve görev ve yetkileri nedeniyle Devletin/yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına verilen özel görev
ve yetkileri de hariç tutmak icap eder.
Anayasa gereği (md. 112), Başbakan ve bakanlardan
oluşan Bakanlar Kuruluna, Başbakan başkanlık etmektedir. Başbakan, bakanlar/bakanlıklar arasında
işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bu siyasetin yürütülmesinden
Bakanlar Kurulu birlikte sorumlu tutulmuşsa da, esas
olarak bu konudaki sorumluluk siyaseten Başbakana aittir. Zaten bunun sonucu olarak, Anayasada her
bakanın Başbakana karşı sorumlu olduğu gibi, ayrıca
kendi yetkileri içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumlu oldukları
öngörülmüştür. Bakanların görevlerinin Anayasa ve
kanunlara uygun olarak yerine getirmesini gözetmek
ve düzeltici önlemleri alma yükümlülüğü de Anayasal
olarak Başbakana yüklenmiştir.
Dolayısıyla Başbakanın Anayasal konumu dikkate
alındığında, hükümetin yönetimi, bunun sonucu olarak da parlamentonun işletilmesi bakımından Başba-
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kanın önemli bir güç ve işleve sahip olduğu anlaşılmaktadır. Başbakanın bakanlar ve bakanlıklar üzerindeki gözetim ve denetim yetkisine ilişkin hükümler
Anayasal düzenlemeler paralelinde hem çeşitli özel
kanunlarda (Başbakanlığın teşkilat ve görevlerine
ilişkin 3056 sayılı Kanun, bakanlıkların kurulmasına
ilişkin 3046 sayılı Kanun) hem de 5018 sayılı Kanunda
yer almaktadır.
Anayasa bakanlıkların kurulmasını, dolayısıyla da
bakanlar kurulunu oluşturacak bakanlıkların tayinini
Kanun Koyucuya bırakmıştır. Yani bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı
kanunla düzenlenmektedir. Başbakan ve bakanlar,
Anayasa, teşkilat kanunları ve diğer özel kanunlar
çerçevesinde faaliyet yürütmektedirler.
Başbakanın, bakanların ve Bakanlar Kurulunun görev
ve yetkileri Anayasada, ne TBMM ve Cumhurbaşkanı,
ne de diğer çeşitli idareler/yargı organları gibi açıkça
ve tadadi olarak düzenlenmiştir. Çeşitli maddelerde
yapılan sınırlı bazı düzenlemeler dışında, Anayasa Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tadadi olarak
belirlememiştir. Dolayısıyla, Bakanlar Kurulu Anayasa’daki görev ve sorumlulukları çerçevesinde kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkileri yürütmektedir. Bu konuda genel bir düzenleme bulunmamakta
ve birçok kanun, kanun hükmünde kararname ve
diğer düzenleyici işlemlerde Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Diğer
yandan, Bakanlar Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulunun toplanması, karar alması, gündeminin
belirlenmesi, görüşmelerin yapılması, kararların alınması, imzalanması, görüşmelerin tutanağa bağlanması ve diğer iş ve işlemler teamüller çerçevesinde
yürütülmektedir.
Bakanlar Kurulu görev ve yetkileri çerçevesinde faaliyet gösterirken ve bakanlar kurulu kararı alınması gerekli konulardaki kararların hazırlanması ve kararlaştırılmasında hem Başbakanlığın ilgili birimleri
(Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Personel ve
Prensipler Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu Sekreterliği gibi) hem de konuyla ilgili bakanlığın/idarenin
ilgili birimlerinden destek almaktadır. Karar taslakları
bu birimlerce hazırlanmakta ve daha sonra Bakanlar
Kuruluna sunulmaktadır. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu-
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nun kararlarının oluşum sürecinde Başbakanlık dışında işin niteliğine göre Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer bakanlıklar veya
idareler de yer almaktadır.
Bu genel açıklamalardan sonra Bakanlar Kurulunun
kamu mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki görev
ve yetkilerine temas etmek uygun olur.
Bakanlar Kurulunun mali süreçteki rolünü sadece
bütçe kanun tasarısını Meclise sunmaktan ibaret olarak değerlendiren kimi yorumlarla karşılaşılabilmektedir. Ancak belirtelim ki, böyle bir değerlendirme
ne Anayasal ve yasal düzenlemelerle ne de uygulamadaki işleyişle örtüşmektedir. Bakanlar Kurulunun
mali süreçteki rolünün bu şekilde hukuki olmayan bir
yaklaşımla minimize edilmesi, Kurulun sistem/süreç
içerisindeki rol ve konumunu anlayabilmeyi imkansız
kılar. Dolayısıyla hem pozitif hukuk hükümlerini hem
de uygulamadaki işleyişi yani reel durumu dikkate almak gerekir.
Bakanlar Kurulunun geniş anlamda kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, dar anlamda ise bütçe ve
kesin hesap kanun tasarılarının hazırlanması ve uygulanması konusundaki görev ve yetkileri aşağıda ele
alınmıştır.
b) Kanun Tasarılarını Karara Bağlamak ve TBMM’ye
Sunmak
Evvela, yukarıda TBMM ile bağlantılı olarak ifade
edildiği üzere, Anayasa gereği “kanun tasarısı” olarak
kanun teklif etme yetkisi münhasıran Bakanlar Kuruluna aittir. Milletvekillerince sunulan ve “kanun teklifi” olarak adlandırılan tekliflerin TBMM’de kanunlaşmasının önündeki engeller dikkate alındığında Bakanlar Kuruluna tanınan bu yetkinin en az TBMM’nin
yasama yetkisi kadar önemli ve işlevsel olduğu anlaşılmaktadır.
Çünkü Anayasa (md. 88) kanun teklifi etme yetkisini
sadece Bakanlar Kuruluna ve milletvekillerine tanımıştır. Dolayısıyla TBMM yasama yetkisini, yani kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisini ancak bu iki kesim tarafından yapılacak teklifler üzerinden kullanabilecektir. Diğer yandan, Anayasa ve yasalarla bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarına ilişkin
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tasarıyı TBMM’ye sunma görev ve yetkisinin Bakanlar
Kuruluna verildiği ve milletvekillerince sunulan ve
hükümet desteği almayan kanunların kanunlaşma
kabiliyetinin sınırlılığı dikkate alındığında, TBMM’nin
yasama yetkisinin kullanımı bir anlamda Bakanlar
Kurulunca sunulan kanun tasarılarıyla mümkün hale
gelmektedir.
Bu itibarla, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer idarelerce hazırlanan ve tasarı haline getirilmek üzere Başbakanlığa gönderilen kanun tasarısı
taslaklarından uygun gördüklerini karara bağlamak
suretiyle kanun tasarısı olarak TBMM’ye sunmakta,
böylece kanun yapma sürecinin en başında önemli ve
etkin bir işlev üstlenmektedir. Bu tasarılar TBMM’deki
yasalaşma sürecinde Başbakanlık, ilgili bakanlıklar
ve bakanlar tarafından Bakanlar Kurulu adına takip
edilmekte ve kanunlaşıncaya kadarki süreçteki iş ve
işlemler gerçekleştirilmektedir. Kanun tasarısı taslaklarının hazırlanmasından yasalaşmasına kadarki süreçte ilgili idareler/bakanlıklar, Başbakanlık, Bakanlar
Kurulu, TBMM (TBMM Başkanlığı, esas komisyonlar,
tali komisyonlar, parti grupları) ve Cumhurbaşkanı
gibi birçok kurum ve merci yer almaktadır. Fakat yukarıda belirtildiği üzere herhangi bir yasa taslağının
tasarı haline getirilerek TBMM’ye sunulabilmesi ancak Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Dolayısıyla bu
konudaki yetki nedeniyle Bakanlar Kurulu yasa yapma sürecinde istisnai bir rol üstlenmiş olmaktadır.
Bundan dolayı gerek kamu mali yönetimi ve kontrol
sistemine ilişkin düzenlemeler gerekse de mali kanunların (gelir ve gider kanunları, diğer özel kanunlar) kanunlaşması, değiştirilmesi veya kaldırılması sürecinde Bakanlar Kurulu önemli işlevler üstlenmektedir. Açıkça ifade etmek gerekir ki, Bakanlar Kurulunun
bu süreçteki görev ve yetkilerini tüm mevzuat hükümlerini taramak suretiyle tek tek çıkarmak kolay ve
mümkün gözükmemektedir. Gerçekten birçok düzenlemeyle ve gizli veya açık düzenleyici işlemle Bakanlar Kuruluna görev ve yetki verilmektedir. Dolayısıyla,
bunları eksiksiz olarak sıralamak mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bakanlar Kurulunun kamu mali
yönetim ve kontrol sistemi içindeki genel işlevini ve
belli başlı görev ve yetkilerini kısaca belirtmekle iktifa
edilecektir.
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c) Kanun Hükmünde Kararname Çıkarmak ve Diğer
Düzenleyici İşlemleri Yapmak

e) Bütçe Hazırlığına Esas Politika/Planlama Dokümanlarının Kabulü

Buna ilave olarak Bakanlar Kurulunun, TBMM’den aldığı yetki kanunlarına istinaden belli konularda kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisi (md. 87, 91),
kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere tüzük çıkarma yetkisi (md. 115),
Başbakanlığın, bakanlıkların ve Bakanlar Kurulunun
görev ve yetkileri çerçevesinde kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarma yetkisi (md.
124) düzenleyici işlem tesis etme konusunda Bakanlar Kuruluna/bakanlara mali sistem, süreçler ve işleyiş konusunda önemli kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca,
kalkınma planlarının Bakanlar Kurulunun onayladığı
esaslar ve hedefler çerçevesinde hazırlanması, hazırlanan plan taslaklarının nihai olarak Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edilmesi ve TBMM’nin
onayına sunulması Bakanlar Kuruluna planlama konusunda yetki vermektedir. Yıllık programlar ile yatırım programları da Bakanlar Kurulunca karara bağlanmaktadır.

Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının hazırlanması ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlama sorumluluğu Maliye Bakanlığına verilmiştir. Fakat, bütçenin hazırlanma sürecinde
esas alınacak iki temel doküman Bakanlar Kurulunca/Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanmaktadır. 5018 sayılı Kanun (md. 16) uyarınca; merkezî
yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır. Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel
ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro
politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki
temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde
Kalkınma Bakanlığınca (DPT) hazırlanan orta vadeli
program Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanan
orta vadeli mali plana ve bütçe hazırlığına temel teşkil etmektedir.

Bu genel yetkilere ilave olarak 5018 sayılı Kanunun ve
diğer bazı özel kanunların Bakanlar Kuruluna verdiği
yetkileri de dikkate almak gerekir. Bunları aşağıdaki
gibi ifade etmek mümkündür.
d) Maliye Politikasını Belirleme Yetkisi
Uygulanacak maliye politikasını (bütçe politikası, gelirler politikası, borçlanma politikası vs. unsurlarıyla
birlikte) hazırlama konusunda Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumsal aktörler rol üstlenmekte, nihai politikanın karara
bağlanması hususu ise Bakanlar Kurulunun yetkisi
dahilindedir. Söz konusu idareler ve uygulayıcı kamu
idareleri Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararı
doğrultusunda işlem yapmak durumundadır. Diğer
yandan, para politikası konusunda temel yetki kanunen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmiş
olmakla birlikte Bakanlar Kurulu ve bakanlar çeşitli
şekillerde para politikasının belirlenmesi ve uygulanması sürecinde aktif olarak rol üstlenebilmektedir.
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Doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından olmasa da bazı
bakanlar kurulu üyelerinden teşkil edilen Yüksek
Planlama Kurulu bütçe hazırlığında esas alınan ikinci
temel politika dokümanı olan orta vadeli mali planı
karara bağlamaktadır. Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve
gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma
durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren bu plan Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta
ve Yüksek Planlama Kuruluna sunulmaktadır.
Bakanlar Kurulu söz konusu iki dokümanla kaynak
tahsislerine ve bütçe hazırlığına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiş olmaktadır. Bakanlar Kurulunun bu
yetkisi kalkınma planı ve yıllık program konusundaki
yetkisiyle birlikte değerlendirildiğinde, kamusal politikaların belirlenmesi, planlamanın yapılması ve bu
doğrultuda kaynak tahsislerinin gerçekleştirilmesinin
makro düzeyde Bakanlar Kurulunca yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu süreçte yer alan Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı planlama, kaynak tahsisleri
ve bütçe hazırlığına ilişkin yetkilerini (benzer şekilde
Hazine Müsteşarlığı) ancak Bakanlar Kurulunun belirlediği ilke, kural ve yetki sınırları dahilinde kullanabilmektedir.
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f) Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması ve
TBMM’ye Sunulması
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince,
Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanan ve bütçe hazırlığına esas teşkil eden politika dokümanları doğrultusunda, Maliye Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığınca belirlenen kurallar ve diğer
politika dokümanları ile kurumsal planlar çerçevesinde hazırlanan gelir ve gider teklifleri esas alınarak
Maliye Bakanlığınca makroekonomik göstergeler ve
bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunda
görüşülmesinden sonra merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı hazırlanır. Kimi zaman nihai bütçe büyüklükleri ve kurumsal ödenekler Yüksek Planlama
Kurulu toplantısı sonrasında dahi Bakanlar Kurlunda
görüşülebilmekte ve bütçeye nihai şekli verilebilmektedir. Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulmaktadır.
Böylece Bakanlar Kurulu hem bütçe hazırlığı öncesinde hem de bütçenin hazırlanması ve TBMM’ye sunulacak nihai bütçe tasarısının oluşturulmasında karar
verici olarak rol üstlenmektedir. Bakanlar Kurulu bu
yetkisini hem bütçe kanun tasarısının metni hem de
kurumlara tahsis edilecek ödenekler bakımından kullanmaktadır. Bütçe hazırlık sürecinde yer alan Maliye
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ise Bakanlar Kurulu
ve Yüksek Planlama Kurulunun belirlediği çerçeve ve
yetkilendirmeler çerçevesinde yetki kullanabilmektedir. Bütçe sürecinde, idareler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin nihai karar da Başbakan veya Bakanlar Kurulunca çözüme bağlanmaktadır.
Bakanlar Kurulu, Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili bakanlar vasıtasıyla bütçe kanun tasarısının TBMM’deki
görüşmeleri sırasında da önemli görevler üstlenmekte ve yönlendirici olmaktadırlar. Bütçe tasarısının
TBMM’deki görüşmeleri sürecinde yapılan değişiklikler çoğu zaman Hükümetin tasvibiyle mümkün
olabilmektedir. Komisyon ve Genel Kuruldaki iktidar
lehine olan sandalye dağılımı, Başbakanlığın ve Maliye Bakanlığının bütçenin parlamentoda görüşülme
sürecindeki etkinliği, Hükümet ile iktidar partisinin
parlamento grubu arasındaki disiplinli ilişkiler bu
süreçte bütçenin hükümetin istediği yönde çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Tabii olarak ortaya çıkan yeni
durumlar, teamüller ve siyasi icaplar gereği bütçe
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tasarısında özellikle komisyon aşamasında kimi değişiklikler yapılabilmekte ve kaynak tahsislerinde sınırlı kimi revizyonlara gidilebilmektedir. Bu konularda
hükümet ile muhalefet veya milletvekilleri arasında,
Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları ile harcamacı kamu
idareleri arasında çeşitli görüşmeler ve pazarlıklar
yapılabilmekte ve bu çerçevede kimi değişiklikler yapılabilmektedir.
g) Kamu Yatırım Projeleri ve Kamu Yatırım Programının Karara Bağlanması
Kalkınma Bakanlığınca merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak hazırlanan kamu yatırım programı
Bakanlar Kurulunca karara bağlanmaktadır. Böylece
bütçe kanunu çerçevesinde yatırım programına alınan projelere yapılacak kaynak tahsisi Bakanlar Kurulunca belirlenmiş olmaktadır. Yatırım programının
yıl içinde uygulanması sırasında da Bakanlar Kurulu
kararıyla çeşitli değişiklikler yapılabilmektedir. Yine
yatırım programının uygulanması da Kalkınma Bakanlığınca izlenmekte ve uygulama sırasındaki değişiklikler Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmaktadır.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının
yıllık yatırım ve finansman programları ise Hazine
Müsteşarlığınca hazırlanmakta ve yine Bakanlar Kurulunca karara bağlanmaktadır. Yılı yatırım ve finansman programlarıyla kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıklarının hizmet ve faaliyetlerinde uyacakları genel ilkeler, istihdam ve hizmet alımlarına ilişkin
esaslar, bütçe, yatırım, satış ve diğer hususlarda uyulacak kurallar ile hesap ve işlemlerinin izlenmesine,
yönetim ve kontrol sistemlerine ilişkin ilke ve kurallar belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu bu suretle tüm
kamu sektörünün yatırım ve finansmanı konusunda
stratejik kararları ve yıllık yatırım limitlerini belirlemiş
olmaktadır.
ğ) Bütçenin Uygulanması Sürecindeki Görev ve Yetkiler
Bakanlar Kurulu bütçenin hazırlık sürecinde olduğu
kadar belli ölçüde bütçenin uygulama sürecinde de
rol üstlenmektedir. Bütçe uygulamasında merkezi
otoritelere (Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı gibi) kimi yetkiler tanınmasına
ve harcamacı kamu idarelerine belli ölçüde inisiyatif
alanı bırakılmasına rağmen, yasal düzenlemeler gereği ve siyasi gerekler çerçevesinde belli süreçlerde Ba-
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kanlar Kurulu da müdahil olabilmektedir. Başbakan
ve bakanlar veya Bakanlar Kurulu bütçenin uygulanmasında (örneğin yatırım kararlarındaki değişiklikler,
ortaya çıkan yeni ödenek ihtiyaçlarının karşılanması
vs. gibi) ilgili kanunlar ve yılı merkezi yönetim bütçe
kanunundaki hükümler çerçevesinde yetki kullanabilmektedir.
5018 sayılı Kanun Bakanlar Kuruluna bu konuda sınırlı bazı yetkiler vermektedir. Ancak, yılı bütçe kanunları ve eki cetveller incelendiğinde, Bakanlar Kuruluna
birçok yetki verildiği (örneğin 2011 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda; resmi taşıt edinilmesi, borçlanma ve garanti tutarına ilişkin yetki, kamu personelinin aylık ve diğer özlük haklarına esas katsayıların,
göstergelerin, ücret limitlerinin, yurt dışı aylıklarına
ilişkin esasların belirlenmesi ile yurt içi ve yurt dışı
harcırah tutarlarının tespitine ilişkin yetki, sözleşmeli
personel çalıştırılması ve işçi istihdamına ilişkin yetki,
kamu yatırım projelerine ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, söz konusu bütçe kanuna ekli
“Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin
Esaslar”ı düzenleyen E- Cetvelinde; görev zararı kapsamında yürütülecek görevleri belirleme ve bunların
bütçeden karşılanmasına ilişkin yetki, ödeneklerin
kullanımına, bazı ödemelerin yapılmasına ilişkin usul
ve esası belirleme yetkisi, özellikli bazı konularda yapılacak ödemelerde Bakanlar Kurulu kararı alınmasını
öngören hükümler vb. gibi) görülmektedir.
Bu nedenle, kabul etmek gerekir ki, bütçenin uygulanması safhasında Bakanlar Kurulu hem bütçe
mevzuatı hem de diğer özel kanunlar ve bu kanunlar
çerçevesinde çıkartılan Bakanlar Kurulu kararlarıyla
önemli görev ve yetkiler üstlenmektedir. Benzer şekilde Maliye Bakanı, Kalkınma Bakanı, ekonomiden/
hazineden sorumlu başbakan yardımcısı ve diğer
bakanlar da ilgili mevzuat ve bütçe kanunundaki
hükümler çerçevesinde kendilerine verilen yetkileri
kullanmaktadırlar. Bu suretle Bakanlar Kurulu hem
heyet olarak hem de tek tek Başbakan ve bakanlar
münferiden bütçenin uygulama safhasının karar verici aktörleri olmaktadır.
h) Kesin Hesap Kanun Tasarısın TBMM’ye Sunulması
Bakanlar Kurulu yalnızca merkezi yönetim bütçesinin
hazırlanması ve uygulanması sürecinde değil bütçe-
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nin uygulanması sonrasında kesin hesabın çıkarılması
ve kesin hesap kanun tasarısının hazırlanması sürecinde de yer almaktadır.

"Bütçe kanununun uygulama
sonuçlarını onama yetkisi Anayasa ve
yasayla TBMM’ye verilmişse de, bu
onama yetkisinin kullanımına imkan
sağlayan, buna esas oluşturan kesin
hesap kanun tasarısı ve ekleri Maliye
Bakanlığınca hazırlanmakta ve Bakanlar
Kurulunca karara bağlanmak suretiyle
TBMM’ye sunulmaktadır"
Anayasa (md. 164), kesin hesap kanun tasarısının
TBMM’ye sunma görev ve yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiştir. Yasalarda bu doğrultuda hükümler
içermektedir. 5018 sayılı Kanun (md. 42), kesin hesap
kanun tasarısını (esasında Tasarı Taslağı) hazırlama
görevini Maliye Bakanlığına vermiştir. Bakanlıkça hazırlanan Tasarı Taslağı Başbakanlığa gönderilir ve Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulunca karara
bağlanmak suretiyle kanun tasarısı haline getirilen
tasarı Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulur.
Böylece Bakanlar Kurulu hem merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının hem de merkezi yönetim kesin
hesap kanun tasarısının hazırlanması, karara bağlanması ve TBMM’ye sunulması sürecinde görev üstlenmektedir. Tasarı bütçe tasarısıyla birlikte öngörülen
usule göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve
Genel Kurulda görüşülmek suretiyle kanunlaşmakta,
böylece bütçe kanunun uygulama sonuçları TBMM
tarafından onaylanmış olmaktadır.
Bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisi Anayasa ve yasayla TBMM’ye verilmişse de, bu
onama yetkisinin kullanımına imkan sağlayan, buna
esas oluşturan kesin hesap kanun tasarısı ve ekleri Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta ve Bakanlar
Kurulunca karara bağlanmak suretiyle TBMM’ye
sunulmaktadır. Dolayısıyla TBMM onama yetkisini
(kesin hesap kanun tasarısını kanunlaştırma yetkisini) yürütme organının/Hükümetin kendisine sunduğu tasarı üzerinden kullanmaktadır. Bu süreçte
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Sayıştay tarafından hazırlanan genel uygunluk bildirimi TBMM’ye referans teşkil etmektedir. Kuşkusuz
TBMM’nin tasarıyı reddetme/kabul etmeme yetkisi
bulunmaktadır. Ancak, burada vurgulanmak istenen
husus uygulamaya ilişkin hesap ve işlemlerin yürütme organınca gerçekleştirildiği ve tasarının bu veriler
çerçevesinde oluşturulduğu ve gerçek anlamda etkili
ve gerçekçi bir parlamenter denetim yapılmadığı/yapılamadığı hususudur.
Bu noktada TBMM’ye güvence sağlayan bir kontrol
mekanizması bulunduğunu hatırlatmak gerekir. Anayasa (md. 164) ve 5018 sayılı Kanun (md. 43) TBMM
adına denetim yapan Sayıştay’a Bakanlar Kurulunca
TBMM’ye sunulan kesin hesap kanun tasarısıyla ilgili olarak bir “genel uygunluk bildirimi” hazırlama ve
TBMM’ye sunma görevi vermektedir. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini dış denetim raporları, idare
faaliyet raporları ve genel faaliyet raporunu dikkate
alarak hazırlar. TBMM, kesin hesap kanun tasarısının
görüşülmesinde Sayıştay’ın hazırladığı genel uygunluk bildirimini de dikkate alır. Böylece, bir anlamda
yürütme organınca hazırlanmış olan kesin hesap kanun tasarısı, TBMM adına görev yapan dış denetim
otoritesi olan Sayıştay’a incelettirilmek suretiyle hesaplar ve uygulama sonuçları hakkında bağımsız bir
görüş alınmış olur. Bu suretle TBMM bütçeye ilişkin
onama yetkisini kullanırken Sayıştay’ın denetim sonuçları ve uygulama sonuçlarından yararlanmış olur.
Bu da hem TBMM hem de halk ve kamuoyu bakımından hesaplara (hesap ve uygulama sonuçlarının
doğruluğu, güvenilirliği vs. bakımından) bir güvence
sağlamış olur. Ancak, bu bildirimin içeriği, hazırlanış
usulü ve görüşülme prosedürü bakımından bütçeye/
kamu hesaplarına tam anlamıyla güvence verebildiğini söyleyebilmek güçtür.
ı) 5018 sayılı Kanunun Bakanlar Kuruluna Verdiği
Yetkiler

lanmaktadır. Bu suretle hem düzenleme yapmak suretiyle sistemin kurgulanmasında hem de belli konularda karar almak suretiyle uygulama sürecinde yer
almaktadır.
i) Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimine İlişkin Yetkiler
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunla borçlanma, ikraz ve
Hazine garantileri, dış borçlanma, hibe ve borç verme
ve diğer konularda Bakanlar Kuruluna çeşitli yetkiler
verilmiş bulunmaktadır.
j) Diğer Kanunlardaki Yetkiler
Bakanlar Kurulu Anayasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde (örneğin md. 73, 166, 167, 168) yasama organının kendisine yasayla verdiği görev ve yetkiler
çerçevesinde ekonomik ve mali konularda çeşitli
mali nitelikli kararlar almakta, vergi ve benzeri mali
yükümlülükler ile gümrük ve dış ticaret uygulamaları
ve diğer birçok alanda sınırlama koyabilmekte, ödenecek yükümlülüklerin alt ve üst sınırlarını, oranlarını
belirlemektedir. Kısaca şunu ifade etmek gerekir ki,
Bakanlar Kurulu özel kanunlar ve kanun hükmünde
kararnamelerle kendisine verilen yetkiler çerçevesinde mali işlem sürecinde doğrudan karar almak suretiyle uygulamayı yönlendirmektedir. Politika belirleme misyonunu aşan bir şekilde bizzat uygulamanın/
karar alma/işlem sürecinin içinde yer almaktadır. Bakanlar Kurulunun çok çeşitli konulardaki bu gibi görev
ve yetkilerini tek tek saymaya gerek bulunmamaktadır.
3. Yüksek Planlama Kurulu ve Diğer Kurullar
Bakanlar Kurulu dışındaki çeşitli kurullar da kamu
mali yönetim ve kontrol sisteminde karar verici işlevler üstlenmektedir.
a) Yeksek Planlama Kurulu

5018 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kesin hesap süreci dışında, birçok konuda düzenleme yapma (md.
29, 35, 44, 49, 60, 62, 65, 71), belirli sınırın üzerinde
olan taşınmazların satışına karar verme (md. 46), İç
Denetim Koordinasyon Kurulu üyelerini atama (md.
66), kurumlardan alınacak hasılat payına ilişkin oran
ve esasları belirleme (md. 78) gibi çeşitli yetkiler kul-
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Başbakanın başkanlığında, Kalkınma Bakanı ile Başbakan tarafından belirlenen diğer bakanlardan oluşan Yüksek Planlama Kurulu (YPK), adından anlaşılacağı üzere esas olarak planlama fonksiyonu üstlenen
bir ihtisas kuruludur. Bununla birlikte, Kurul özel kanunlarla verilen planlama dışında kalan birçok görev
ve yetki de yürütmektedir. Esas olarak politika oluş-
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turma ve planlamaya ilişkin ilke ve prensipleri, genel
hedefleri belirleme işlevi olan Kurul ek görevleri nedeniyle iş ve işlem süreçlerinde de yer alabilmekte
ve kurul kararlarıyla sürecin bir parçası haline gelebilmektedir.
641 sayılı KHK’da (md. 22), ekonomik, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belirlenmesine esas teşkil
edecek hususların YPK’da görüşülerek tespit edileceği ve bunların Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşülecek karara bağlanacağı öngörülmüştür. Kurulun görevleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
a) 	 İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma
planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna
sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk
ve yeterlik bakımından incelemek.
b) Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak.
c) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit
etmek.
ç) Toplu Konut İdaresi bütçesini onaylamak.
d) 	 Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.
YPK, bu çerçevede özellikle kalkınma planı, yıllık
programlar, merkezi yönetim bütçesi, yatırım projelerine kaynak tahsisinde ve kamu iktisadi teşebbüslerinin finansman, yatırım ve yönetim sürecinde etkin
bir rol üstlenmektedir. YPK, anılan KHK’de sayılan bu
görevler dışında özel kanunlarla kendisine verilen görevleri de yürütmekte ve karara bağlamaktadır. Politika oluşturma, planlama ve karar verme sürecinde
bir anlamda Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak üzere teşkil edilen Kurul özel kanunlardan doğan görev
ve yetkileri neticesinde ihtisas kurulu olarak birçok
alanda karar verici bir merci olarak işlev görmektedir. Kurulun tamamen hükümet üyelerinden4 kurulu
4

2011/8 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle YPK üyeleri şöyle belirlenmiştir: Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, Kalkınma Bakanı,
Maliye Bakanı, Çevre Ve Şehircilik Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Enerji Ve
Tabii Kaynaklar Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Orman Ve
Su İşleri Bakanı. Kurulun Maliye ve Kalkınma bakanları dışında daha
çok ekonomi, alt yapı ve yatırım alanında faaliyet gösteren bakanlardan oluştuğu görülmektedir.
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olduğu düşünüldüğünde Hükümetin görev ve yetkilerini belli ölçüde YPK’ya delelege etmiş olduğu söylenebilir.
Konumuz bağlamında YPK’nın en önemli işlevi 5018
sayılı Kanun çerçevesinde (md. 16, 18) bütçeye ve
yatırım projelerine ilişkindir. Orta vadeli programla
birlikte bütçe hazırlığına esas teşkil eden orta vadeli mali plan YPK tarafından karara bağlanmaktadır.
Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren bu
mali plan kamu idarelerine tahsis edilecek kamu kaynaklarının dağılımında referans olmaktadır. YPK’ca
belirlenen ödenek tavanları bağlayıcı ve değişmez
değildir. Kamu idareleri bütçe hazırlığında bunları
esas alarak bütçe hazırlamakta, ancak bütçe kanun
tasarısının hazırlanması ve kanunlaşması sürecinde
Bakanlar Kurulu veya Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından bütçe büyüklüklerinde değişiklikler yapılabilmektedir.
Zaten 5018 sayılı Kanun merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin YPK’da görüşülmesinden sonra
hazırlanacağını öngörmektedir. Dolayısıyla bütçenin
TBMM’ye sunulmasına kadarki süreçte bütçe büyüklükleri (toplam bütçe büyüklüğü, kurumların toplam
ödenekleri, yatırım ödenekleri vs.) YPK ve Bakanlar
Kurulu kararları doğrultusunda yeniden belirlenmektedir. Maliye Bakanlığı bütçeyi-bütçe tasarısını
(yatırım ödenekleri bakımından Kalkınma Bakanlığı)
bu kararlar doğrultusunda oluşturmakta veya revize
etmektedir.
b) Diğer Kurullar
YPK dışında kamu mali yönetim ve kontrol sistemi,
planlama, maliye ve para politikası, savunma sanayi
ve diğer konularda politika ve strateji belirleme, üst
düzey kararları alma ve özel kanunlarla verilen görevleri yürütmek üzere teşkil edilen çeşitli kurul ve
komisyonlar bulunmaktadır. Hükümet üyelerinden
ve ilgili mevzuatında öngörülen diğer üye/temsilcilerin katılımıyla oluşturulan kurullardan en önemlileri
şunlardır:
•

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu

•

Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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•

Özelleştirme Yüksek Kurulu

•

Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu

•

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

•

Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla
Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu

•

Finansal İstikrar Komitesi

•

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu

Bunlar dışında çoğunlukla belli alanlarda özel kanunlar çerçevesinde teşkil edilen ve ilgili bakanlıklar ile
çeşitli kamu idarelerinin üst düzey yöneticilerinin ve
diğer temsilcilerin (meslek kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları vs.) katılımıyla oluşturulan çeşitli kurul ve
komisyonlar da bulunmaktadır. Bu gibi kurul ve komisyonlar da politika oluşturma ve karar verme sürecinde strateji ve hedef tayini ve özellikli kararları alma
konusunda işlev üstlenmektedir. Bununla birlikte bu
tip kurulların daha çok kurumlar arasında koordinasyonu sağlama, bilgi paylaşımına, görüş alış verişine
zemin hazırlama ve uygulamayı yönlendirme amacıyla teşkil edildikleri anlaşılmaktadır.
5018 sayılı Kanunla ihdas edilen İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Devlet Muhasebesi Standartları
Kurulunu üye kaynağı ve işlevleri bakımından siyasi
aktörler arasında değil merkezi otoriteler kapsamında değerlendirmek gerekir.
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UYGULAMALI
BİLGİYE BİLİŞSEL
YAKLAŞIM

ÖZET: Bilgi değerli bir emtiadır. Doğru bilgi, güvenilir kararlar vermeye katkıda bulunur. İç denetçilerin,
denetim görevinin hedefine ulaşmasını sağlayacak,
denetlenen veya incelenen faaliyet veya süreç hakkında elde edilmesi gereken bilginin belirlenmesi,
toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, kayıt
altına alınması ve ilgili birimlere iletilmesi aşamalarında nesnel ve önyargısız davranarak, eldeki verileri
akıl süzgeçlerinden geçirmeleri suretiyle doğru bilgiye ulaşmaları gerekir.
Yazılı veya sözlü olarak iletilen bilgilerde, kişi veya
grupların kendi menfaatlerini temin etmek maksadıyla iletilen bilgiyi kasten çarpıtması veya iletişim
kanallarındaki çeşitli sorunlar nedeniyle oluşabilecek
olumsuz durumlara karşı ön almak için, bir iç denetim
faaliyeti esnasında elde edilen bilginin enformasyon,
mizenformasyon veya dezenformasyon olup olmadığını fark edebilmek, varılacak sonuç açısından faydalı
olacaktır.
Bir iç denetçi, kaynak tarafından aktarılan bilgiyi sebep-sonuç ilişkisi içerisinde irdeleyerek, bilginin gerçek olup olmadığını, varsa eksik verilen kısımlarının
neler olabileceğini ve verilen bilgiye dayanılarak işlem yapılması veya yapılmaması durumunda sonuçlarının neler olabileceğini kavrayarak, karşılaşılan durum hakkındaki bilginin analiz ve değerlendirmesini
yapabilme bilinç ve yeteneğine sahip olmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: İç denetim, iç denetçi, görüşme, mülakat, belge, bilgi, enformasyon, mizenformasyon, dezenformasyon, kriter, çerçeve yapı.
UYGULAMALI BİLGİYE BİLİŞSEL YAKLAŞIM
1. GİRİŞ

Alper BİLGİÇ
Jandarma Genel Komutanlığı
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Uluslar arası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarının Performans Standartları bölümünde 2300 nu-
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maralı Görevin Yapılması standartında ifade edildiği
gibi, “iç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için
yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri tespit
etmek ve tanımlamak zorundadır” (Performans Standartları, 2010). Bu koşul, iç denetçilerin, denetim görevinin hedefine ulaşmasını sağlayacak, denetlenen
veya incelenen faaliyet veya süreç hakkında elde
edilmesi gereken bilginin belirlenmesi, toplanması,
analiz edilmesi, değerlendirilmesi, kayıt altına alınması ve ilgili birimlere iletilmesi aşamalarında nesnel
ve önyargısız davranarak, eldeki verileri akıl süzgeçlerinden geçirmeleri suretiyle doğru bilgiye ulaşmalarını gerektirir.

"Bilgi değerli bir emtiadır. Doğru bilgi,
güvenilir kararlar vermeye katkıda
bulunur. Bir organizasyonda bilgiye
sahip olan kişilerin kendi menfaatleri
doğrultusunda hareket etmemeleri arzu
edilse de, bilginin kullanılmasıyla ilgili
farklı durumlar karşımıza çıkabilir"
Bilgi değerli bir emtiadır. Doğru bilgi, güvenilir kararlar vermeye katkıda bulunur. Bir organizasyonda
bilgiye sahip olan kişilerin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmemeleri arzu edilse de, bilginin
kullanılmasıyla ilgili farklı durumlar karşımıza çıkabilir. Yazılı veya sözlü olarak iletilen bilgilerde, kişi veya
grupların kendi menfaatlerini temin etmek maksadıyla iletilen bilgiyi kasten çarpıtması veya iletişim
kanallarındaki çeşitli sorunlar nedeniyle oluşabilecek
olumsuz durumlara karşı ön almaya katkı sağlamak
ve bu konuda farkındalık oluşturmak için, bir iç denetim faaliyetinde karşılaşılabilecek enformasyon,
mizenformasyon ve dezenformasyon kavramlarının
bilinmesi faydalı olacaktır.
2. KAVRAMLARIN ANLAMLARI
2.1. Enformasyon
Enformasyon kavramı, doğrulanabilir ve güvenilir
bilginin iletilmesini ifade eder. Genel olarak yaşanılan ortamda ve kurulan ilişkilerde belirsizlik düzeyini
azaltan her türlü uyaranı kapsayan enformasyon, be-
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lirli bir alan ve belirli bir toplumda bilgi ve haberlerin yayılmasına olanak sağlayan, gerçek bilgi veren,
kaynağını ve sahibini gösteren, yapılandırılmış veriler ve gerçekler bütünüdür. Enformasyonu değerli
kılan, onun tam, doğru, ekonomik, esnek, güvenilir,
alakalı, basit, zamanlı ve doğrulanabilir olmasıdır
(Koohang&Weiss, 2003; Kirkwood, 2011)
2.2. Mizenformasyon
Mizenformasyon kavramı, bilgi kaynağı tarafından
herhangi bir olay veya konu hakkındaki yanlış veya
doğruluğu teyit edilmemiş bilginin, taksirli olarak,
tam veya eksik verilmesidir. Yanlış bilgi vermek, gerçekleri göstermemek ve eksik bilgi vermek olarak
tanımlanabilecek mizenformasyon, yanlış veya doğruluğu teyit edilememiş bilginin kasıt unsuru aranmadan yayılmasıdır (Koohang&Weiss, 2003; Montgomery, 2006; Fallis, 2009; Tudjman&Mikelic, 2003).
2.3. Dezenformasyon
Dezenformasyon kavramı, bilgi kaynağı tarafından
herhangi bir olay ya da konu hakkında bilginin çarpıtılması veya gerçek dışı bilginin kasten aktarımıdır.
Yanlış ve kasıtlı olarak yayılan bilgi olarak da tanımlanabilecek dezenformasyon, önceden planlanmış
haberler yaymak suretiyle hedef kişi veya grubun
doğru kıymetlendirme yapmasına engel olma faaliyetidir (Koohang&Weiss, 2003; Montgomery, 2006;
Fallis, 2009; Tudjman&Mikelic, 2003). Dezenformasyon, yanlış bilgi üretilmesi ve yayılması yoluyla yapılabileceği gibi mevcut bir bilginin kötü maksatla
kullanılması ve çarpıtılması suretiyle de bu eylem yapılabilmektedir. Sosyal alanda bireyleri ve toplumları
yönlendirmek amacıyla, yanlış bilgi ve haber vermek
için kullanılan sahte belge, el yazısı ve sayısal veya
analog her çeşit bilgi iletim aracı ile fabrikasyon bilgilerin duyurulması gibi yöntemler kullanılmaktadır
(Montgomery, 2006; Fallis, 2009). Gerçek bilgileri ve
gözlemlerin bazı yanlış yorumlar ve yalanlarla karıştırılması veya gerçek bilginin sadece bir kısmının verilerek yanlış yorumlarla bilginin dağıtılması rastlanılan
yaygın dezenformasyon teknikleridir (Extended Definition: Disinformation, 2006).
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3. KAVRAMLAR ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

5. BİLGİYİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

D.Tarca ve A.Buker, internet ortamında web (ağ,
örün) sayfalarında enformasyon, mizenformasyon
ve dezenformasyon içeren bilgi aktarımını ayırt etmeye yarayan farkları şu şekilde belirtmektedir
(Tudjman&Mikelic, 2003):

Mizenformasyon yanlış, hatalı veya yanlış yönlendirici bilgi olarak adlandırılabilirken, dezenformasyon
yanlış, hatalı veya yanlış yönlendirici bilginin, yanlış
yönlendirmek, aldatmak veya kafa karıştırmak gayretiyle isteyerek, kasten veya amaçlı dağıtım ve yayımıdır (Fetzer, 2004). Etkileşimdeki katılımcılar, iletişime
katılan diğer kişilerin olduğu kadar kendilerinin de istek, amaç, karar ve hareketlerini değiştirmeyi amaçladıklarından, bilginin bütünlüğü bozulur.

a. Enformasyonel (bilgilendirici) bilgi kuramsal olmayan gerçeklere dayanan bilgi verir. Bilginin
kaynağını ve bilgi sahibini açıklar. Bu bilgiler, doğrudur, hatasızdır, öznel (subjektif) değildir ve tamamen günceldir.
b. Yanlış sunulan, önceki bilgiye ters olan veya iletişim sürecinde değişime uğrayan mizenformasyon
karmaşa ve düzensizlik getirir. Mizenformasyon
hatalar ve güncel olmayan öznel bilgi taşır.
c. Dezenformasyon, bilerek yanlış yönlendirmek,
aldatmak veya kandırmak amacını taşır. Bilginin
kaynağına gerçek bir referans (kaynak gösterme)
yoktur, bilgi sahibini ve güncellik durumunu açıklamaz.
4. FARKINDALIĞIN ÖNEMİ
COSO Kurumsal Risk Yönetimi: Bütünleşik Çerçeve
modelinin bileşenlerinden, riske müdahalelerin etkin
biçimde yerine getirilmesini sağlamaya yardımcı olmak için politika ve prosedürlerin kurulmuş ve uygulanmakta olmasını tanımlayan kontrol faaliyetlerinin
(Steinberg, R.M. et al., 2004), yani sert kontrollerin,
tasarımsal ve operasyonel etkinliğini değerlendirirken kullanılan yöntemlerden biri “görüşme” yöntemidir.
Görüşme yöntemi, denetlenen birimde işlemler veya
faaliyetler hakkında ilgili kişilerle yüz yüze görüşülerek doğrudan bilgi edinilmesini ifade eder (Kamu İç
Denetim Terimleri Sözlüğü, 2011). Bu yöntemle elde
edilen bilginin doğru veya yanlış olduğunu fark edip
ayırt etmek ve buna göre işlem yapmak, bu bilgiye
dayanarak varacağımız sonucun da doğruluğunu veya
yanlışlığını belirleyici bir etkendir. Yanlış ve çarpıtılmış
bilginin kasıtlı aktarılması hususunun ayırt edilmesi
de, görüşülen şahsın denetlenen alandaki yanlışlığa
katkısını ortaya çıkarması bakımından önem arz etmektedir.
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Bilginin aktarımı ve alımı esnasında meydana gelen
değişiklikler teknik, semantik (anlamsal) ve sosyal
olarak açıklanabilir. Bu değişikliklerin varlığı veya yokluğu ile değişikliği oluşturan güdü, enformasyon, mizenformasyon veya dezenformasyonun yaratılmasına
yol açar. Kısaca, mizenformasyon veri bütünlüğünün
iletişimde kesintiye uğramasından hasıl olur. Ancak,
dezenformasyon öncesinde kaynak üzerinde kasıtlı
yönlendirmeler vardır. D.Tarca ve A.Buker, eldeki bilgileri değerlendirmek için kuramsal olmayan, uygulamaya yönelik ve betimsel olan aşağıdaki beş kriteri
önermektedir (Tudjman&Mikelic, 2003):
a. Kaynak
b. Doğruluk
c. Nesnellik
ç. Güncellik
d. Kapsam
Elde edilen bilginin ilk sahibi veya yazarı hakkında bilgi bulunup bulunmaması “kaynak” kriterini karşılar.
Verilerin, gerçekliğini kanıtlanabilecek, belgelendirilebilecek tarzda sunulup sunulmaması “doğruluk”
durumunu gösterir. Eldeki bilginin tam, anlaşılabilir,
zamanlı, doğru ve önyargısız sunulup sunulmaması
“nesnellik (objektiflik)” şartıdır. İlgili bilginin kaynağı,
zamanı, güncelliği hakkındaki verilerin tamlığı “güncellik” kriterini belirtir. Konu hakkındaki iletişimin
işlevsel olup olmaması “kapsam” hakkındaki görüşü
ifade eder.
6. YANLIŞ BİLGİNİN YAYIMI VE KULLANIMINI ENGELLEMEK İÇİN ÖNERİLEN ÇERÇEVE
D.Tarca ve A.Buker’in tanımladığı beş kriter doğrultusunda, Koohang ve Weiss’ın (2003) organizasyon
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içerisinde disiplinler arası ve işlevler arası ilkelere dayanan ve yanlış bilginin yayımı ve kullanımını engellemek için önerdikleri çerçeve eldeki verilerin işlenmesinde rehber olarak kullanılabilir. Önerilen çerçeve,
temel olarak (Koohang&Weiss, 2003);
a. Bilginin teşhisi (kimlik saptaması)
b. Bilginin analizi
c. Bilginin organizasyonu safhalarını içermektedir.
Bilginin teşhisi; bilginin kaynağının belirtilip ayırt edilmesi sağlanarak, bilgi gereksinimleri doğrultusunda,
bilginin tanımlanması ve betimlenmesi, bilginin neyi
başarmak ve ne yapmak istediğinin algılanmasıdır. Bu
safha, taraflı bilgiyi ele alırken yardımcı olacaktır.
Bilginin analizi; bilginin güvenilirliğini sağlayan iç
ve dış kontrollerin tanımlanması, bilginin tahkik ve
tasdik edilmesi, bilginin yasallığının onaylanması,
bilginin toplam işlevselliği, içeriği, bilginin yararlılığı,
tekliği ve doğruluğundan oluşan faaliyet alanı, gerçeklerin fikirlerden ayrılması, bilgi tutarsızlıklarının
incelenmesi ile ilgilenir. Bilgi sahibinin güvenilirliliğini
doğrulamak da bilginin güvenilirliğini açısından nispeten önemli olabilir. Bilgiler arası ilişki, bilgiyi çevreleyen koşullar ve bilgiye erişimi olan kullanıcılardan
bağımsız değildir.
Bilginin organizasyonu, bilginin, uygun etiketlendirilerek kolaylıkla bulunup anlaşılacak biçimde, hedef kitleye yararlı olacak düzenli bir formatta açık ve
mantıklı bir şekilde sunulmasıdır.
7. SONUÇ
Sequoiah-Grayson (2007), bilgisel çoğulculuk kabulüyle, bilgiyi, bilgi felsefesi bakımından ele alarak,
Claude Shannon’ın (1950) ortaya koyduğu, genel bilgi teorisi alanında tek bir bilgi kavramının bu genel
alanın çok sayıdaki muhtemel uygulamalarını tatmin
edici bir şekilde açıklamasının beklenemeyeceği görüşüne dikkat çekmektedir.
Karlova&Lee (2011), doğruluk problemi ve niyet
problemi başlıkları altında, insanların nesnel bir doğruyu bilme ya da muhakeme etme yeteneğine sahip
olmadığını ve nesnel doğru bilginin bilinçten bağımsız varolup olmadığını bilemeyeceğini ifade etmektedirler. İyi ve kötü niyetin ayrımının tatmin edici ol-

58

madığını savunmaktadırlar. Ayrıca, içinde bulunulan
koşullar ve zaman kavramlarının da bilginin durumunun saptanmasında önemli olduğunu dile getirmektedirler.
İçinde bulunulan koşulların ve aktarım zamanının, bilgi kaynağını ve aktardığı bilginin niteliğini etkileyeceği kabul edilmekle birlikte, bu yazıda, bilginin felsefî
boyutu değil, denetim hedefine ulaşmayı olumlu
veya olumsuz etkilemesi ve bu etkinin yapılmasındaki kasıt unsuru göz önünde bulundurulmaktadır.
Sonuç olarak, kaynak tarafından aktarılan bilgi sebepsonuç ilişkisi içerisinde irdelenmelidir. Elde edilen bilginin gerçek olup olmadığı, varsa eksik verilen kısımlarının neler olabileceği ve verilen bilgiye dayanılarak
işlem yapılması veya yapılmaması durumunda sonuçlarının neler olabileceği iyi değerlendirilmelidir. Bir iç
denetçi, karşılaşılan durum hakkındaki bilginin analiz
ve değerlendirmesini yapabilme bilinç ve yeteneğine
sahip olmalıdır.

"Bilginin aktarımı ve alımı esnasında
meydana gelen değişiklikler teknik,
semantik (anlamsal) ve sosyal olarak
açıklanabilir. Bu değişikliklerin varlığı
veya yokluğu ile değişikliği oluşturan
güdü, enformasyon, mizenformasyon
veya dezenformasyonun
yaratılmasına yol açar"
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KURUMSAL
YÖNETİM VE
DERECELENDİRME
SÜRECİ

Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Süreci*
ÖZET: Kurumsal yönetim ilkeleri, şirketlerin eşitlikçi,
şeffaf, sorumlu ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla faaliyet göstermelerini ve menfaat sahiplerinin
şirket faaliyetlerine olan katkıları göz önünde bulundurularak çıkar ilişkilerini dengelemeyi hedefleyen
iyi ve etkin yönetim ilkeleridir. 1990’lı yıllardan itibaren yaşanan çeşitli şirket iflasları ve küresel krizler,
menfaat sahipleri için şirketlerin kurumsal yönetim
ilkelerini uygulama düzeyini finansal analizler kadar
önemli hale getirmiştir. Menfaat sahipleri şirketlerin
kurumsal yönetim uygulamalarının düzeyini bilmek
ve kararlarında kullanmak istemektedir. Bu ise, kurumsal yönetim derecelendirmesi ile olanaklı hale
gelmektedir. Kurumsal yönetim derecelendirmesi,
derecelendirme şirketleri tarafından şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun bağımsız, tarafsız
ve adil olarak değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve
belirlenen sınıfların sembollerle gösterilmesi faaliyetidir. Derecelendirme şirketleri derecelendirme faaliyetini talepli veya talepsiz olarak yapabilmektedir. Bu
çalışmada kurumsal yönetim derecelendirmesinin ne
olduğu ve faydaları üzerinde durulduktan sonra talebe bağlı ve talebe bağlı olmayan derecelendirmelerin
süreci incelenmekte ve aralarındaki farklılık ortaya
konulmaktadır.
GİRİŞ

Yrd. Doç. Dr. Metin KILIÇ
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme
Bölümü, Muhasebe Finansman ABD.
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20. yüzyılda sağlanan teknolojik ilerlemeler, küresel
anlamda şirketleri ve menfaat sahiplerini hem bir ortak hem de rakip haline getirmiştir. Menfaat sahipleri
arasında oluşan bu ortaklık ve rekabet 1980’li yıllardan sonra artış göstermiş, her menfaat sahibi kendi
çıkarlarını sağlamak için yasal veya yasal olmayan
yöntemler geliştirmiştir. 1990’lı yıllardan sonra ya*

Hazırlanan çalışma, “Kurumsal Yönetim ve Derecelendirmesi: Halka
Açık Şirketler İçin Talepsiz Kurumsal Yönetim Derecelendirme Model
Önerisi” adlı Anadolu Üniversitesi Sos. Bil. Ens. yapılan doktora tezinden alıntılar içermektedir.
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şanan finansal krizler ve şirket iflasları, menfaat sahipleri arasındaki çıkar ilişkilerinin sorgulanmasına
yol açmıştır. Şirketler de daha iyi ve etkin yönetim ve
denetimin nasıl sağlanabileceğine yönelik çalışmaları
artırmıştır. Muhasebe standartlarının geliştirilmesi,
denetim faaliyetlerinde yapılan değişiklikler ve kurumsal yönetim uygulamalarının yaygınlaşmasına
yönelik çalışmalar bunlardan birkaçıdır. Bu çalışmaların ortak yanı, denetim ve muhasebe firmalarının
işleyişini, çalışanların ve yöneticilerin sorumluluklarını da içeren kurumsal yönetim değişikliklerini kapsamasıdır. Bu tür düzenlemeler kurumsal yönetimin
şirketlerde uygulamasını genişleterek, ortak ilkelerin
oluşturulmasını sağlamıştır.

"Kurumsal yönetim ilkeleri, temel
olarak şirketlerin eşitlikçi, şeffaf,
sorumlu ve hesap verilebilir bir yönetim
anlayışıyla faaliyet göstermesini
hedefleyen iyi ve etkin yönetim ilkeleri
olarak tüm menfaat sahipleri tarafından
kabul görmüştür"
Kurumsal yönetim ilkeleri, temel olarak şirketlerin
eşitlikçi, şeffaf, sorumlu ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla faaliyet göstermesini hedefleyen iyi ve
etkin yönetim ilkeleri olarak tüm menfaat sahipleri
tarafından kabul görmüştür. Şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine ve diğer düzenlemelere uygun faaliyet göstermesi amacıyla derecelendirme faaliyetleri
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Kurumsal yönetim derecelendirmesi derecelendirme talebinin geldiği kişi ve gruplara göre farklılık
göstermektedir. Eğer derecelendirme talebi derecelendirilen şirketten geliyor ise “talebe bağlı kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi”; derecelendirme, derecelendirilen şirket yetkililerinden gelmeden yapılıyor ise “talebe bağlı olmayan kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi” olmaktadır. Bu farklılık derecelendirme süreçlerini de etkilemektedir.
Hazırlanan çalışma ile derecelendirme süreçlerindeki
farklılıklar derecelendirme şirketlerinin uygulamala-
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rına ilişkin kamuya yaptıkları açıklamalar dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmıştır.
1. KURUMSAL YÖNETİM NEDİR?
Kurumsal yönetim; “bir şirkete fon sağlayan yatırımcıların yatırımlardan bir getiri elde etme konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yarayan
yöntemlerdir”1 şeklinde tanımlanabileceği gibi, “bir
kurumun beşeri ve finansal sermayeyi çekmesine,
etkili çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı göstererek uzun dönemde ortaklara
ekonomik değer yaratmaya olanak tanıyan her türlü
kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar2 şeklinde de
tanımlanabilir.
Kurumsal yönetim, şirkete ilişkin hak ve sorumlulukların menfaat sahipleri arasında dağılımını düzenleyen,
şirketlerin yönetim ve kontrolüne ilişkin bir sistem olarak özetlenebilir. Bu sistemin çalışabilmesi için eşitlik,
şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik temel ilkeleri
çerçevesinde geliştirilen kurumsal yönetim ilkelerine
uygun faaliyet göstermesi gerekmektedir.
Eşitlik ilkesi, “şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde,
pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmasını ve olası
çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder.3
Şeffaflık ilkesi; “ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirket
ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir,
düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya
duyurulmasıdır.”4
Tüm menfaat sahipleri; şirketin finansal durumu, ör1

2

3

4

Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny, “A Survey Of Corporate
Governance”, National Breau of Economic Research, Working Paper
No: W5554, Nisan 1996, s. 2.
TÜSİAD, “Kurumsal Yönetim En iyi Uygulama Kodu: Yönetim
Kurulunun Yapısı ve İşleyiş”, İstanbul: Yayın No: TÜSİAD-T/200212/336
Aralık 2002, s.9.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), (1), Kurumsal Yönetim İlkeleri,
Ankara, 2005. s.3. Pay sahiplerinin yönetime eşit katılımından amaç
her bir pay sahibinin temel pay sahipliği haklarını kullanabilmesinin
sağlanmasıdır. Pay sahiplerinin eşit katılımın sağlanması, pay
sahibinin şirket faaliyetlerini eşit etkileme gücüne sahip oldukları
anlamına gelmemeleridir. Pay sahiplerinin farklı miktarda pay
senetlerine sahip olmalarına rağmen aynı pay sahipliği hakkına sahip
olmaları ve bu hakları eşit kullanımı ifade edilmektedir.
SPK, (1), a.g.k., s.3.
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güt yapısı, yöneticilerin ve yönetim kurulunun faaliyetleri, çalışanların, müşterilerin, kamunun ve pay
sahiplerinin çıkarlarıyla ilgili gerçek bilgilere sahip
olmayı meşru bir hak olarak görmektedirler.5 Bu ilke,
şirketlerin muhasebe yöntemlerini, gelirlerini, içerden öğrenebilecek kişileri, menfaat sahiplerini, yönetim kadrosunu ve yönetim kurulunun bağımsızlığını
açıkça ortaya koymayı hedeflemektedir.6 Sorumluluk
ilkesi; “şirket yönetiminin anonim şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye
ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun
denetlenmesini ifade eder.”7 Bu ilke, şirket yönetiminin karar alma sürecinde şirket faaliyetlerinden
etkilenen tüm kesimlerin menfaatlerini göz önünde
bulundurmalarının gerekliliğini vurgulamaktadır. Buradaki amaç, toplum içindeki sosyal değerleri yansıtan kanun ve diğer tüm düzenlemelere uygun bir
biçimde şirket faaliyetlerinin yerine getirilmesini ve
ilgili kesimlerle olan ilişkilerde yasal mevzuatla sınırlı
kalmaksızın şirketin ekonomik, sosyal ve politik tüm
fonksiyonlarını göz önüne alan bir yönetim anlayışını sağlamaktır.8 Hesap verebilirlik ilkesi, “yönetim
kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel
kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu”9 ifade etmektedir. Hesap
verme zorunluluğuna dayalı bir yönetim sistemi, yöneticilerin şirket hedeflerine ulaşabilmesi için gereken çabayı belirli bir disiplin içerisinde göstermelerini
sağlamaktadır. Etkin kurumsal yönetim uygulamalarının temeli hesap verebilirlik ilkesinin şirket yönetiminde uygulanabilmesinden geçmektedir.10
Şüphesiz küreselleşme, yasal düzenlemeler, ülkelerin
farklı ideolojik yaklaşımları, sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar, kültür gibi birçok
etken kurumsal yönetim uygulamalarında farklılıkların ortaya çıkmasına neden olsa da bu dört ilke tüm
kurumsal yönetim uygulamalarında temel çatıyı oluşturmaktadır.

5

Oliver, Richard W., “What Is Transparency”, Blacklick, USA, The Mc
Graw-Hill, 2004. s.xii.
6 Oliver, a.g.k., s.6.
7 SPK, (1), a.g.k., s.3.
8 Paslı, Ali, “Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetim (Corporate
Governance)”, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Ocak 2004.
s.57.
9 SPK, (1), a.g.k., s.3.
10 Paslı, a.g.k., s.56.

62

2. KURUMSAL YÖNETİM NEDEN DERECELENDİRİLMELİDİR?
Derecelendirme faaliyeti, uygulanan bir model çerçevesinde geçmişteki verileri kullanarak derecelendirmeye tabi olanla ilgili risk faktörlerini ölçme çalışmalarını içermektedir.11 Derecelendirmeye, finansal faaliyetlerde bulunan bir şirketin, daha önceden
belirlenmiş ilke, standart veya kanunlara uyumunu
gösteren ölçütleri temel alıp, yetkili uzmanlarca belirli analiz yöntemleri kullanarak değerlendirilmesi,
bu değerlendirme sonuçlarına göre sınıflandırılması,
sınıfların da rakamsal veya rakamsal olmayan sembollerle gösterilmesi süreci de denebilir.
20. yüzyılın sonlarında ABD, Asya ülkeleri, Rusya,
Arjantin, Brezilya, Türkiye ve diğer birçok ülkede yaşanan finansal krizler küresel finansal istikrarı sağlamaya yönelik kaygıları artırmıştır.12 Yaşanan krizlerde,
yetersiz yasal düzenlemeler nedeniyle mali bünyeleri
zayıflayan finansal kurumların krizlere yol açan temel
etken olduğuna dair görüş birliği oluşmuştur.13
Krizler yeni gelişen piyasalarda yatırımcının zayıf
korunmaya sahip olduğunu ortaya çıkarmış ve bu
piyasalarda uygulanan yetersiz kurumsal yönetim
uygulamalarının incelenmesini sağlamıştır. Kriz, yöneticileri ve büyük yatırımcıları, endüstriyel organizasyonlardaki yönetimi yeniden sorgulamalarına, finansal çevredeki yüksek düzeydeki merkeziyetçiliğin
ve hiyerarşik endüstriyel grupların şirket üzerindeki
kontrolüne ilişkin incelemelerini yaygınlaştırmalarına
yol açmıştır.14
Yaşanan şirket iflasları ve ekonomik krizler, şirket faaliyetleri ile bu faaliyetlerin raporlanması ve kamuya
duyurulmasıyla ilgili çalışmalarda önemli gelişmelere
yol açmıştır. Gerçekleşen şirket iflasları finansal gös11 Yaslıdağ, Beyhan, “Kredi Derecelendirme Sistemi SPK Lisanslama
Sınavına Hazırlık Soru Örnekleri”, Birinci basım, İstanbul, Literatür
Yayınları. Yayın No:531. 2007. s.129.
12 Oman, Charles ve Daniel Blume, “Corporate Governance: A
Development Challenge” OECD Development Centre, Policy Insights
No: 3. s.1.
13 Stiglitz, Joseph E. “Principle of Financial Regulation: A Dynamic
Portfolio Approach”, The World Bank Research Observer, Cilt:16,
No:1, 2001. s. 2.
14 Becht, Marco, Patrick Bolton ve Ailsa Röell, “Corporate Governance
and Control”, ECGI Working Paper Series in Finance, Working Paper
No: 02/2002, 30 Eylül 2002. s.13.
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tergelere dayalı derecelendirmenin yetersizliğini ortaya çıkarmıştır. Menfaat sahipleri için yönetimin kalitesi, yönetim süreçleri gibi finansal olmayan verileri
de içeren kurumsal yönetim uygulamaları, şirketin
finansal durumu kadar önemli hale gelmiştir. Derecelendirme; şirketin yönetim yapısı, ortaklığın işleyişi,
pay ve diğer menfaat sahiplerine yönelik hakların kullanımı gibi konuları da içine alarak kurumsal yönetim
yönünde genişletilmiştir.

"KYD, işletmelerin kurulca yayımlanan
kurumsal yönetim ilkelerine
uyumlarının derecelendirme kuruluşları
tarafından bağımsız, tarafsız ve
adil olarak değerlendirilmesi ve
sınıflandırılması faaliyetidir"
Şirketlerdeki kurumsal yönetim uygulamaları değerlendirilerek menfaat sahipleri için anlamlı bir bilgi haline
gelmesi “kurumsal yönetim derecelendirmesi”(KYD)
ile mümkün hale gelmiştir. KYD, işletmelerin kurulca*
yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının
derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması
faaliyetidir.15 KYD, gerek şirketin yönetim işleyişinin değerlendirilmesi, gerekse şirketin finansal yeterliliğinin
göstergesi olarak önem kazanmaktadır. Başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahipleri şirketlerde
uygulanan kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini bilmek ve buna göre şirket ile ilgili karar vermek
istemektedirler.
3. KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİNİN
FAYDALARI
KYD, kurumsal yönetim yapısında yetersiz yönetim
uygulamalarının sonuçlarını ortaya koymaktadır.
*

Ulusal ve Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’de
faaliyet gösterebilmesi için SPK’nun izin ve yetki alması gerekir. Ancak
Türkiye dışındaki derecelendirme şirketleri kendi yöntemlerine
göre ulusal ve uluslararası standartlara görede derecelendirme
yapabilmektedir. (GMI, RiskMetrisk vb.)
15 SPK, (2), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve
Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No:40.
m.6.
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KYD, yönetime ilişkin özel bilgilerin elde edilmesi ve
karşılıklı görüşmelerle şirketin kurumsal yönetim performansını ve uygulama koşullarını yorumlayacak temel kuralların belirlenmesine yardımcı olmaktadır.16
Düşük derecelendirme notu şirketin yabancı sermaye
maliyetini arttırırken, potansiyel yatırımcıların şirkete
ilgisini azaltarak şirket hisse senetlerinin değerinin
düşmesine yol açabilir.17
KYD, şirket yönetimi açısından da çok önemlidir. Şirket yönetiminde icracı ve icracı olmayan yöneticilerin özelliklerinin neler olduğunun anlaşılmasına katkı
sağlamaktadır. Şirket yönetimindeki çatışmaların ortadan kaldırılması ve sorunların çözümünde yöneticilere yol göstermektedir.18
KYD, şirketlerin alternatif fon kaynaklarına ulaşmalarına imkân sağlayabilmekte, küçük ve orta ölçekli
şirketlerin borçlanma imkânlarını genişleterek borçlanma maliyetlerini azalmaktadır. Ayrıca derecelendirme, yönetimin kalitesini yükseltirken, yöneticilerin
stratejik planlama yapmalarını teşvik etmektedir.19
Derecelendirme şirketleri yatırımcıların kendi kendilerine yapamayacağı bağımsız ve profesyonel analizleri yaparak, derecelendirdikleri şirketlerle ilgili anlamlı bilgiler sunarak, yöneticilerin etkinliklerini artırmalarını teşvik etmektedir. Ayrıca, yöneticileri şirket
faaliyetlerini disiplin altında tutmalarına ve hizmet
kalitelerini artırmalarına zorlamaktadır.20
Pay sahipleri, şirket faaliyetlerinde haklarının gözetilmesini ve yöneticilerin şirketi iyi yönetmelerini beklemektedir. KYD, pay sahiplerinin haklarının korunması ve şirket yönetimi hakkında pay sahiplerine fikir
vermektedir.
16 Standard and Poor’s, (S&P), “Corporate Governance Scores and
Evaluations - Criteria, Methodology and Definations”, Standard and
Poor’s Governance Services, Ocak 2004. (06.04.2009). s.5.
17 Coffin, William F., and Mark Collinson, “The Rise of Corporate Governance
Ratings There’s a new sheriff in town”, IR Strategy Series s.4.
18 S&P, a.g.k., s.4.
19 Serim, Ali “10 Soruda Ekonomideki Kurumlar, Derecelendirme ve
Basel II”, (Radikal Gazetesi, 01.12.2006. http://www.radikal.com.tr/
haber.php?haberno=206056&tarih=01.12.2006
20 Ban, Ünsal ve Nevin Yörük, “Derecelendirme, Derecelendirme
Yöntemleri ve Avrupa Birliği’ne Giriş Öncesinde Türkiye Açısından
Değerlendirme”, İstanbul, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Finans
Sektörü ve Reel Sektör, İÜ. İşletme Fakültesi Yayın No:284, (Editör:
Ahmet Köse ve Murat Kıyılar) VII. Ulusal Finans Sempozyumu
Bildirileri, 22–25 Ekim 2003. s.535.
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Şirket yöneticileri, pay sahipleri ile yatırımcılar, aldıkları riskleri hafifletmek ve pay senetlerinin gelecekteki değerini tahmin etmek için kurumsal yönetime
ilişkin bilgileri kullanmaktadır. Yetersiz kurumsal yönetim uygulamaları pay senetleri fiyatlarında zorunlu
azalış anlamına gelmemesine rağmen, yetersiz kurumsal yönetim, şirketin geneline yayılan risk artışı
olarak algılanmalıdır. Bu durum eninde sonunda şirket pay senetlerinin düşük performansa sahip olacağını göstermektedir.21
Kurumsal yönetim yapısının ve uygulamalarının derecelendirilmesi yatırım kararlarının verilmesinde
ve sermaye teminindeki rolünü önemli oranda artırmaktadır. KYD, şirket kârlılığının değerlendirilmesine
yardımcı olurken, kurumsal yatırımcıların karşılaştırmalı analizlerde kullanacakları araçlara önemli katkı
sağlamaktadır.22
Yatırımcıların iyi kurumsal yönetim uygulamalarının
riskleri azaltacağı ve hisse senedi değerini arttıracağına inanmaları,23 yatırım kararını verirken önemli bir
etken olarak derecelendirme notunun kullanılmasını
sağlamaktadır.24 Derecelendirme ile şirketlerin düzenli değerlendirilmesi yapılarak, yatırımcıların üstlendiği risklerin güncel takibi sağlanmaktadır. Böylece, yatırımcıların karar alma sürecinde üstlenecekleri
riskin analizi de kolaylaşmaktadır. Derecelendirme,
yatırımcıların kabullendikleri risk düzeyine göre menkul kıymet tercihi yapabilmelerine olanak sağlamakta
ve ikincil piyasaların gelişimine yardımcı olmaktadır.25
Güçlü mali piyasalar ekonomi için hayati önem taşımaktadır. Derecelendirme güvenilir mali piyasaların
gelişimine katkıda bulunmaktadır. İç piyasaların yurtdışı piyasalarla uyumunu güçlendirmektedir. Ayrıca,
derecelendirme yapılan piyasalara daha fazla güven
duyulmakta ve daha fazla dış kaynak girişi sağlanmaktadır. Derecelendirme, borçlanma olanaklarını
21 FTSE ISS, “Measuring the Impact of Corporate Governance on Global
Portfolios, Corporate Governance Rating and Indexs Series”, FTSE ISS
Series Research Report-Nisan 2005, http://www.issproxy.com/pdf/
CG IResearchStudy2005pdf. s.5.
22 Instutional Shereholder Service (ISS), “Corporate Governance
Quotient Corporate Governance Ratings for Risk Management and
Performance Enhancement”, http://www.issproxy.com/pdf/cgq.
pdf) s.1. (09.02.2006)
23 FTSE ISS., a.g.k., s.2.
24 Ban ve Yörük, a.g.k., s.533.
25 Serim, a.g.k., s.1.
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genişleterek ekonomiye önemli fayda sağlamaktadır.26
KYD, halka arzlarda da kullanılmaktadır. Şirketlerin
kredi almasında kolaylık sağladığı gibi menkul kıymet
ihraçlarında olumlu katkılarda bulunmaktadır. KYD,
birleşme ve satın almalarda incelenecek bilgilere ulaşılmasında faydalı olmaktadır. KYD, menfaat sahiplerine şirketlerin iç işleyişleri hakkında bağımsız ve
tarafsız olarak hazırlanmış bilgiler sunarak, yönetim
kalitesinin iyileştirilmesi, stratejik kararların analizine
yardımcı olmaktadır.27
KYD, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (İMKB) ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) gibi kuruluşların gözetim
ve denetim yükünü hafifleterek, bu kurumların kontrolü altındaki piyasa işleyişinin güvenli gelişimine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, piyasalara şeffaflık getirerek
oto kontrol sistemlerinin işlerliğini arttırmaktadır.
4. TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİNİ KİMLER YAPABİLİR?
SPK, kanunun kendisine verdiği “sermaye piyasası
araçlarının takası, saklanması ile sermaye piyasası
kurumlarının ve sermaye piyasası araçlarının derecelendirilmesini düzenlemek ve denetlemek”28 görev
ve yetkisine dayanarak derecelendirme faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenlemekte ve uygulamaları
yönlendirmektedir. SPK, Türkiye’de kurumsal yönetimin gelişmesine ve uygulamasının yaygınlaşmasına
en büyük katkıyı sağlayan kurumlardan biridir. SPK,
hazırlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerini 2003
yılında yayımlamış, kurumsal yönetim ilkelerine
uyum raporlarının belirlenerek söz konusu raporların hazırlanmasının zorunlu hale getirilmesi 10 Aralık 2004 tarihli kurul kararı ile duyurulmuştur.29 2005
yılında ise bu ilkeleri yenilemiştir. İMKB ile kurumsal
yönetim ilkelerine uyum seviyesini baz alan ayrı bir
endeks oluşturulmuştur.30 2011 yılında ise kurumsal
26
27
28
29

Serim, a.g.k., s.1.
Serim, a.g.k., s.1.
SPK, (3), Sermaye Piyasası Kanunu, m.22. f.1.
SPK, (4) Sermaye Piyasası Haftalık Bülten, Sayı No: 2004/51, Dönem:
06.12.–10.12.2004 s. 21-26.
30 İMKB yönetim kurulu 23.02.2005 tarihli toplantısında kurumsal
yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin dâhil olacağı kurumsal
yönetim endeksinin, kurumsal yönetim derecelendirme notu
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yönetim ilkelerinde düzeltmeler yapmıştır.31 Ayrıca,
SPK derecelendirme şirketlerinin KYD yaparken dikkat edeceği konuları da belirlemiştir. SPK mevzuatına
göre derecelendirme faaliyetleri, Türkiye’de kurulan ve derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere
SPK’nca yetkilendirilen derecelendirme şirketleri ile
Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması
SPK’nca kabul edilen uluslararası derecelendirme şirketleri tarafından yapılabilmektedir.32
SPK, KYD’nde bir genel derecelendirme, dört bölüm
derecelendirme notu olmak üzere beş derecelendirme notunun açıklanmasını uygun görmüştür. Ayrıca
her bölümün (pay sahipleri %25, kamuyu aydınlatma
ve şeffaflık %35, menfaat sahipleri %15, yönetim kurulu %25) genel derecelendirme notu içindeki ağırlığını belirleyerek kamuya duyurmuştur.33
Derecelendirme şirketi yapacağı derecelendirme
sonucunda her bölüm için 1’den 10’a kadar derecelendirme notu vermekte daha sonra ise, bölümlere
verilen derecelendirme notu bölümlerin ağırlıkları ile
çarpılarak sonuçlar toplanmaktadır. Bu toplam, derecelendirilen şirketin genel derecelendirme notunu
göstermektedir.34
SPK, çıkarmış olduğu birçok tebliğ ile KYD uygulamalarını yönlendirmektedir. SPK’nun çıkarmış olduğu tebliğlerde temel amaç; “sermaye piyasasında
derecelendirme faaliyetine, bu faaliyette bulunmak
üzere kurulca yetkilendirilecek derecelendirme ku-

31

32

33
34

10 üzerinden en az 6 olan 5 şirketin borsaya bildirilmesi halinde
borsa günlük bültenlerinde yapılan duyurudan en az 1 hafta sonra
hesaplanmaya başlanmasına karar verilmiştir. Kurumsal yönetim
derecelendirme notu en az 6 (daha sonra 7’ye çıkarılmıştır) olan
5 şirketin borsaya bildirilmesine bağlı olarak; İMKB Kurumsal
Yönetim Endeksi (XKURY) hesaplanmasına, başlangıç değeri olarak
29.08.2007 =48.082,17 dikkate alınmak suretiyle 31.08.2007
tarihinde başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için, http://www.imkb.gov.
tr/endeksler/kurumsal_yonetim.htm; SPK, (5) Sermaye Piyasası
Haftalık Bülten, Sayı No: 2005/6, Dönem:07.02.–11.02.2005. s.8.
SPK, (6), Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri IV. No 56)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliği Seri IV. No: 57.
SPK, (7), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve
Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği, Seri VIII, No 51.,
12.07.2007. m.7-8
SPK, (5), a.g.k., s.8.
SPK, (7), a.g.k., m.6. f.2.
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ruluşlarına, bu kuruluşların çalışanlarına ve kurulca
kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektedir”.35
SPK, bu tebliğine uygun olarak 2011 yılı sonu itibariye
kurumsal yönetim derecelendirmesinde 1 yabancı 4
yerli olmak üzere toplam 5 şirkete derecelendirme
yetkisi vermiştir.36
5. TALEBE BAĞLI KURUSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM DERECELENDİRMESİ SÜRECİ
Derecelendirme şirketine, derecelendirme teklifi,
derecelendirilecek şirket yetkilileri tarafından yapılıyor ise, bu teklife bağlı olarak yapılan KYD’ne “Talebe
Bağlı Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi”* denilmektedir.37 Talepli KYD ücreti derecelendirilen şirket
tarafından derecelendirme şirketine ödenmektedir.38
Mevcut uygulamalar incelenerek tarafımızdan hazırlanan Talepli KYD süreci Şekil 1’de görülmektedir.
5.1. Derecelendirme Teklifi ve Teklifin Kabulü
Süreç, derecelendirilecek şirket yetkililerin derecelendirme şirketine başvurusuyla başlamaktadır.
Derecelendirme şirketi yöneticileri ile derecelendirilecek şirketin yöneticileri toplanıp derecelendirme
sözleşmesini imzalayarak derecelendirme faaliyetini

35 SPK, (7), a.g.k., m.1.
36 Bu şirketler; Türk Kredi Rating Kurumsal Yönetim ve Kredi
Derecelendirme AŞ (TCR), Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi
Derecelendirme Hizmetleri AŞ (Saha), Kobirate Uluslararası Kredi
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ (Kobirate),
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ (JCR) ve RiskMetrics Group
Inc. dir. SPK (8) Derecelendirme Faaliyeti ile Yetkili Kuruluşlar,
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?actionshowpage&sho
wmenu=yes&menuid=6&pid=1
0&subid=1&submenuheader=10
01.01.2012.
* Çalışmada Talebe Bağlı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Derecelendirmesine kısaca Talepli KYD; Talebe Bağlı Olmayan
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesine de Talepsiz
KYD denilecektir.
37 Mukhopadhyay, Bappaditya “Existence of Solicited Unsolicited
Ratings”, Management, Development Institute, Gurgaon122001,
India, Mart 2005. http://wwwtest.aup.edu/lacea2005/system/
step2_php/papers/ mukhopadhyay bapp2.pdf, (01.05.2009). s.1.
38 Roy, Patrick Van, “If There A Difference Between Solicited And
Unsolicited Bank Rating And If So, Why?”, Working Paper No 79.
Department of International Cooperation and Financial Stability,
National Bank of Belgium, Şubat 2006, s.1. http://www.bnb.be/doc/
ts/publications/wp/wp79En.pdf, (04.03.2007).
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başlatırlar.39 Sözleşme imzalandıktan sonra derecelendirme şirketi kendi çalışanlarını bilgilendirerek derecelendirilecek şirket ile iletişime geçmelerini sağlamaktadır. İlgili sektörde en tecrübeli analist, şirketin
durumunu değerlendirmek ve gözetimine başlamak
üzere görevlendirilmektedir.40
Şekil 1: Talebe Bağlı Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Derecelendirmesi Süreci
Şekil 1: Talebe Bağlı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Süreci
1. AŞAMA

Derecelendirme Teklifi

Yönetimle Toplantı
Teklifin Kabulü

2. AŞAMA

Derecelendirmenin
Planlanması

Ön Veri Toplama

3. AŞAMA

Şirket Ziyaretleri ve Veri
Toplama

Derecelendirme Analizi
Ön Derecelendirme Raporu

4. AŞAMA

Derecelendirme Komitesini
Belirleme - Derecelendirme
Raporunu Değerlendirme

Derecelendirme Notunun ve
Raporunun Uygun Olmaması

Derecelendirme Notunun
Belirlenmesi Raporun
Hazırlanması

5.2. Derecelendirmenin Planlanması ve Bilgi Toplama
Derecelendirme sözleşmesi yapıldıktan ve derecelendirme ekibi belirlendikten sonra derecelendirme
planı oluşturulur. Bu planlamada nelerin yapılacağı
ve şirket yöneticileri ile toplantıların zamanı belirlenir. Genellikle planlama yapıldıktan sonrasına şirket
yöneticileri ile randevu alınır. Bu süre içerisinde, şirketten bilgi ve belgeler istenmektedir.41
Ayrıca kamuya açıklanan bilgiler ile şirketten talep
edilen bilgiler toplanarak kurumsal yönetim uygulamaları açısından ayrıntılı olarak incelenir. Derecelendirilen şirket hakkında elde edilen bilgiler KYD için
gereken veriyi oluşturmaktadır. Bu ön çalışmanın sonucunda şirket ziyaretine geçilmektedir.42
5.3. Şirket Ziyaretleri ile Derecelendirme Analizi
Bu süreçte; derecelendirme şirketi, derecelendirilen
şirketin yöneticileri ve yetkilileri ile yapılan ilk toplantıda derecelendirme sürecin tanıtılması, derecelendirme sözleşmesinin nasıl uygulanacağı ve tarafları
hak ve yükümlülükleri hakkında bilgiler aktarmaktadır.43

Şirketin Nota İtirazı

5. AŞAMA

Notun Şirkete Bildirimi

Notunun Kabulü Ancak İlan
Edilmemesi -Süreç Biter
Notun İlanı

6. AŞAMA

Şirketin Gözetimi ve İzleme
Sürecin Normal Akışı
Sürecin Yenilenmesi

39 Saha, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Felsefemiz”, http://
www.saharating.com/yazi.asp?id=54&dil =1,12/12/2011; Kobirate,
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, http://
www.kobirate.com.tr/Kobirate/Web/trk/AltSayfa.asp?Altsayfa
=Metodolojiler&Baslik=Kurumsal%20Y%F6netim%20Uyum%20
Dercelendirme%20Metodolojisi&userid=webadmin 12.12.2011; Bu
sözleşmede; derecelendirme şirketinin ve derecelendirme talebinde
bulunan şirketin unvanları ve merkez adresleri; sözleşmenin
amacı, konusu ve özel nedenleri; sözleşmenin süresi ve sona erme
şartları; derecelendirme şirketine ödenecek ücret; tarafların hak ve
yükümlülükleri; derecelendirme faaliyetinin mevzuata uygun şekilde
yürütüleceğine dair taahhüt ve müşteri tarafından sağlanacak her
türlü bilginin güvenilir, tam ve zamanında olacağına ilişin müşteri
taahhüdün bulunması gerekmektedir. SPK, (7), a.g.k., m.12.
40 Saha, a.g.k., s.1; Kobirating, a.g.k.,s.1.
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Şirket ziyaretleri, derecelendirilecek şirketin esas faaliyetleri konusunda bilgi edinmede son derece önemlidir ve derecelendirme sürecinin önemli bir parçasıdır. Derecelendirme uzmanları KYD’nin bir analitik
süreci olarak şirket yönetici ve idarecileri ile doğrudan görüşerek şirketin kurumsal yönetim sistemi ve
uygulamaları hakkında bilgi edinmekte veya edinilen
bilgileri geliştirmektedir. Bu toplantıların amacı; şirketin ana faaliyetleri, finansal planları, yönetim politikaları ve notlandırma üzerinde etkisi olacak diğer
faaliyetleri gözden geçirmek ve bilgi sahibi olmaktır.
Yönetim ile yapılacak toplantılar, şirketin içinde bulunduğu durum ve beklentileri hakkında objektif bir
kanıya varmak için önem taşımaktadır.44

41 Derecelendirilecek şirketten faaliyet raporlar, bağımsız denetim
raporları, ana sözleşme, kar dağıtım bilgileri, genel kurul kayıtları vb.
şirket faaliyetlerine yön veren veya bu faaliyetler sonucunda oluşmuş
finansal ve finansal olmayan bilgi ve belgelerden oluşmaktadır. Bkz.
Saha, a.g.k., s.1. ; Kobirating, a.g.k.,s.1.
42 TCR, “Derecelendirme Metodolojisi”, s.1, http://www.
turkkredirating.com/main.php?pageId=19 (12/12/2011)
43 Kobirating, a.g.k.,s.1.
44 Saha, a.g.k., s.1.
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Önceden şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgelerle aydınlatılamayan veya eksik kalan hususlar bu
toplantı veya toplantılarda ele alınır. Toplantılar, konuların önemlerine bağlı olarak birkaç gün sürebilir.
Toplantılar genellikle şirket merkezinde olmalı ve derecelendirilecek şirket imzaya yetkili yönetici tarafından temsil edilmeli, en azından imzaya yetkili yönetici, stratejik önem taşıyan konularla ilgili toplantılara
(genellikle başlangıç toplantılarına) mutlaka katılmalıdır. Şirket merkezinde yapılacak toplantılar, zaman
ve yer kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, önceden plânlanmaktadır.45 Belgelerin incelenmesi ve
açıklığa kavuşturulamayan konular için derecelendirilecek şirketin yetkilileri ziyaret edilerek toplantılar
yapılmaktadır. Toplantılarda, belge ve dokümanların
incelenmesinde cevap bulunamayan konulara cevaplar aranmaktadır.46

celendirme notuna ulaşmada kullanılan bilgilerin,
belgelerin, derecelendirme sürecinde bulunan derecelendirme uzmanı tarafından yapılması esastır.
Derecelendirme uzmanı tarafından yapılan sunum
firmanın derecelendirme aşamalarını, verilen değerlendirilme süreçlerini, elde edilen verilerin analizlerini ve derecelendirme uzmanının görüşünü içermektedir.49 Derecelendirme komitesi raporu inceleyerek
varsa yanlışların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
ve rapora son şeklinin verilmesini isteyebilir veya raporu uygun bularak onaylayabilir.50

Bu toplantılarda şirketten elde edilen bilgiler ve kamuya açıklanmış bilgilerden yararlanılarak, derecelendirme şirketinin modeline uygun olarak derecelendirme yapılmaktadır. Derecelendirme analizi
sonucunda üzerinde tartışılacak ve diğer uzmanların
fikrinin alınacağı uzman raporu hazırlanmaktadır.47

5.5. Derecelendirme Notunun Şirkete Bildirimi ve
Notun İlanı

5.4. Derecelendirme Komitesinin Derecelendirme
Raporunu Değerlendirmesi

Şirket, notu kabul etmeyebilir; yeni veya ek bilgi sağlayarak derecelendirme notuna itiraz edebilir. Mevcut notun değiştirilmesi ancak şirket tarafından haklı
gerekçeler ile ikna edici, yeni bilgi ve belgeler sunulduğunda mümkün olmaktadır. Eğer derecelendirme
sonucunda notta bir değişiklik yok ise, derecelendirilen şirketin bir kez daha itiraz hakkı bulunmamaktadır. Ancak, mutabakat sağlanmasına rağmen şirket
derecelendirme raporunun ve notun açıklanmamasını isterse kamuya açıklama yapılmamaktadır.52

Derecelendirilecek şirket ile toplantılar sonuçlandıktan
ve uzman raporunun hazırlanmasından sonra 3 veya 5
kişilik bir derecelendirme komitesi oluşturulmaktadır.
Derecelendirme sürecinin bütünlüğünü ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla, derecelendirme komitesini
oluşturan üyelerin kimlikleri gizli tutulabilir ve derecelendirilen şirket çalışanlarına açıklanmayabilir.48
Derecelendirme uzman ve analistleri çalışmalarını tamamladıktan sonra elde ettikleri bilgilerin ve yapılan
görüşmelerin sonucunda şirket hakkındaki değerlendirme sonuçlarını içeren raporu “Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Komitesi”ne sunar. Sunumun dere45 Saha, a.g.k., s.1.
46 TCR, a.g.k. s.1.
47 Derecelendirme şirketi kendi yöntemlerine uygun geliştirmiş oldukları
“PERFECTRATE” Kobirating, a.g.k.,s.1., “Corporate Governance
Scores, CGS” S&P, a.g.k., s.7. vb. yazılım veya algoritmaları kullanarak
derecelendirme notu belirlemekte ve derecelendirme raporları
hazırlamaktadırlar.
48 Saha, a.g.k., s.1.
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Derecelendirme notu, derecelendirme uzmanınca
değil, derecelendirme komitesi tarafından konuyla
ilgili olduğu bilinen ve/veya ilgili olduğu düşünülen
tüm bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle ve yayımlanan metodolojiye uygun olarak belirlenmiş olur.51

Komite tarafından verilecek not belirlendiğinde, şirket
nottan ve bu notu destekleyen başlıca hususlardan haberdar edilerek mutabakat için görüşme yapılmaktadır.

Derecelendirilen şirket ile mutabakat sağlandıktan
sonra derecelendirme notu ve raporu kamuya açıklanmaktadır. Derecelendirme notu; sermaye piyasası
araçları bir borsada işlem gören işletmelerle ilgili olması durumunda, en seri haberleşme vasıtasıyla, en
geç bu bilgilerin oluştuğu günü izleyen iş günü saat
09:00’a kadar kamuya duyurulmak üzere ilgili borsaya ve SPK’na; sermaye piyasası araçları bir borsada
49
50
51
52

Kobirating, a.g.k.,s.1.
TCR, a.g.k. s.1.
SPK, (7), a.g.k., m.16. f.1.
TCR, a.g.k. s.1.
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işlem görmeyen işletmelerle ilgili olması durumunda,
en seri haberleşme vasıtasıyla, en geç bu bilgilerin
oluştuğu günü izleyen iş günü SPK’na göndermeleri
zorunludur. 53

Şekil 2: Talebe Bağlı Olmayan Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Derecelendirmesi Süreci
Şekil 2: Talebe Bağlı Olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum
Derecelendirmesi Süreci
1. AŞAMA

Derecelendirme Teklifi veya
İhtiyacın Belirlenmesi

Derecelendirmenin
Planlanması ve Ekibin
Görevlendirilmesi

2. AŞAMA

Ülke/ Sektör Bazlı Veri
Toplama

Şirket Bazlı Veri Toplama

3. AŞAMA

Verileri Sisteme Girme
Derecelendirme Analizi

Ön Derecelendirme Raporu

5.6. Şirketin Gözetimi ve İzleme
Açıklanmış derecelendirme notuna sahip şirket, derecelendirme sözleşmesinde farklı bir uygulama belirlenmemiş ise en az bir yıl süreyle gözetim altında
tutulmaktadır. Gözetim, not verme aşamasında çalışan derecelendirme şirketinin sektör analisti tarafından sürdürülmektedir. Gözetim süresi içinde, şirket
her türlü bilgi ve belgeyi, yeni gelişmeyi ya da değişikliği derecelendirme şirketine bildirmektedir.54
Analistler, şirketin performansı ve gelişmeleri hakkında şirket ile düzenli aralıklarla görüşmeler yapmaktadır. Gözetim süresinde değişen bazı koşullar, notlar
üzerinde yeniden düşünmeyi gerektirebilir. Bu durumda şirket izlemeye alınır. Gözetimde amaç şirketin
verilen derecelendirme notuna uygun faaliyet gösterip göstermediğinin belirlenmesi iken, izlemede ise
şirketin faaliyetlerindeki değişikliğin derecelendirme
notuna nasıl bir etki yaptığının belirlenmesidir. Şirket
izlemeye alındığında, ayrıntılı bir analizi, yönetim ile
iletişim ve komiteye sunum izler. Derecelendirme komitesi durumu değerlendirir, not değişikliğinde bir
karara varır ve şirketi haberdar eder. Süreç yeni bir
derecelendirilme faaliyeti ile aynıdır.55
6. TALEBE BAĞLI OLMAYAN KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRMESİ
Talepsiz KYD, kurumsal veya bireysel yatırımcıların
şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin
bilgileri istediklerinde veya böyle bir ihtiyacın olacağının belirlenmesinden sonra yapılmaktadır.56 Talepsiz
KYD’nde derecelendirme ücreti derecelendirilen şirket
tarafından karşılanmamaktadır.57 Derecelendirme ücretsiz yapılmakta ancak derecelendirmeye ilişkin rapor
ücret karşılığı dileyen kişilere satılmaktadır.58
53
54
55
56

SPK, (7), a.g.k., m.26. f.4.
Saha, a.g.k., s.1. ; Kobirating, a.g.k., s.1.
Saha, a.g.k., s.1; Kobirating, a.g.k., s.1.
GMI Rating, http://www.gmiratings.com/
(sz0bjj45tao2per2k4hhgd45)/about.aspx, s.1. (20.04.2007).
57 Roy, Patrick Van, a.g.k., s.1.
58 GMI Rating,(1), a.g.k. s.1.
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4. AŞAMA

5. AŞAMA

Derecelendirme Raporunu
Derecelendirme
Komitesince
Değerlendirilmesi

Notun Şirkete Bildirimi

Derecelendirme Notunun ve
/veya Raporunun Uygun
Olmaması
Derecelendirme Notunun
Belirlenmesi Raporun
Hazırlanması

Şirketin Nota İtirazının
Haklı Olması
Notun İlanı ve Raporun
Sisteme Aktarılması

6. AŞAMA

Şirketin Gözetimi ve İzleme

Sürecin Normal Akışı
Yabancı Derecelendirme Şirketinin Yerli Şirketlerden Farklılaştığı Yerler
Sürecin Yenilenmesi

6.1. Derecelendirme Kararının Verilmesi ve Derecelendirmenin Planlanması
Talepsiz KYD’nin başlayabilmesi için şirketin derecelendirme notunun bilinmesinin şirket dışı kişi veya
kurumlar tarafından talep edilmesi gerekmektedir.
Şirket dışı kişi veya kurumlar ilgilendikleri şirketin yönetim yapısı, pay sahiplerine sağlanan haklar, menfaat sahipleri ile ilişkileri vb. konularda bilgi sahibi
olmak ve finansal kararlarında kullanmak istemeleri
ile derecelendirme şirketlerine başvurarak ilgilendikleri şirketlerle ilgili KYD talep edebilirler. Ya da derecelendirme şirketi kurumsal yatırımcılara veya şirket
ile ilgilenebilecek kişilere satmak amacıyla bir şirketin
KYD’ni hazırlayabilirler.
Uluslararası derecelendirme şirketleri Talepsiz
KYD’ne başladıklarında ilişkin derecelendirilecek şirkete bilgi vermez iken Türkiye’deki derecelendirme
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şirketleri derecelendirilecek şirkete Talepsiz KYD yaptıklarını bildirmektedir.59

6.4. Derecelendirme Raporunun Derecelendirme
Komitesince Değerlendirilmesi

Derecelendirme şirketleri uzman analistlerden derecelendirmeyi gerçekleştirecek ekip oluşturur, derecelendirme planlaması yapılır. Ancak derecelendirilen
şirket farklı kurumsal yönetim uygulamalarının bulunduğu bir başka ülkede ise, derecelendirme raporu
farklı ülke uygulamalarını içereceği ve ülke uygulamaları hakkında kıyaslama yapılmasını gerektirebileceği
için farklı uzmanlar ve analistler de ekibe dahil edilebilir.60

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerinden hangilerini
uygulamadığı ve bunun kurumsal yönetim derecelendirme notu ile şirket faaliyetlerine nasıl bir etki
yaratabileceğine ve/veya şirket ele geçirme durumun
da karşılaşılabilecek sorunlar gibi özel bir amaca yönelik bilgilerde isteniyor veya istenme ihtimali varsa,
bu tür değerlendirmelerinde bulunduğu bir rapor hazırlanmaktadır.65

6.2. Derecelendirme Ekibinin Veri Sağlaması
Talepsiz KYD’nde temel hareket noktası kamuya açıklanmış bilgiler olmaktadır. Bu bilgiler şirketin internet
sayfasından, kamuya açıklanmış finansal raporlardan, denetim raporlarından, kurumsal yönetim uyum
raporlarından, haber servislerinden vb. kaynaklardan
sağlanmaktadır.61 Eğer derecelendirme şirketi farklı
ülkelerdeki kurumsal veya bireysel yatırımcılar için
derecelendirme yapıyor ise derecelendirilen şirketin
bulunduğu ülke ve sektöre göre yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek veriler daha sonra şirkete ilişkin
veriler toplanmaktadır.62
6.3. Verilerin Analiz Edilmesi ve Raporlanması
Derecelendirme, derecelendirme şirketinin belirlemiş olduğu bir paket program veya puanlama kartı
vb. yardımıyla uzmanlarınca yapılmaktadır.63 . Toplanan tüm bilgiler veri dosyalarına aktarılmaktadır. Öncelikle araştırmadaki model cevaplar derlenmekte,
konu ile ilgili farklı kontroller yapılarak, girilen veriler
raporlanmaktadır. Doğruluk testleri yapıldıktan sonra
belirlenen derecelendirme notları rapor haline getirilmektedir.64
59 Kobirate, a.g.k., s.1.
60 GMI, küresel derecelendirme ve içinde bulunulan ülkeye göre
derecelendirme olmak üzere iki farklı Talepsiz KYD yapmaktadır. GMI
Rating, (1), a.g.k. s.1.
61 GMI Rating, (1), a.g.k., s.1.
62 GMI Rating, (2), www.gmiratings.com/wvfjj4iertrzdy45zsp34s45)/
Products.aspx (20.05.2007)
63 GMI Rating, (1), a.g.k., s.1.
64 GMI Rating, (1), a.g.k., s.1.
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Hazırlanan rapor derecelendirme komitesine sunularak komitenin onayı istenmektedir. Derecelendirme
komitesi uzmanları komiteye gelen derecelendirme
raporunun ve tavsiye niteliğindeki derecelendirme
notunun ayrıntılarını incelemektedir. Raporda eksiklik veya hata varsa, uzman analistlerce tekrar derecelendirme süreci izlenerek ve puanlama yapılarak
rapor yenilenmekte ve tekrar derecelendirme komitesine gelmektedir. Derecelendirme komitesince
uygun bulunan derecelendirme raporu hangi süreler
için geçerli olacağı belirtilerek tamamlanmaktadır.
6.5. Derecelendirme Notunun Şirkete Bildirimi ve
Kamuya Açıklanması
Derecelendirme komitesince uygun bulunan derecelendirme raporu artık tamamlanmıştır. Uluslararası
derecelendirme şirketleri genellikle derecelendirme
raporundaki bilgilerin ve derecelendirme notunun
hangi süreler için geçerli olacağını belirtilerek sadece
derecelendirme notunu ve özet raporunu açıklamakta, detaylı raporu ise dosyalamaktadır. Hazırlanan ve
dosyalanan rapor belirlenen bir bedel karşılığında talep eden kişi veya kurumlara satılmaktadır.66
Derecelendirme hizmetinden yararlanan ve belirlenen derecelendirme notunu geçerli bulmayan şirket
yöneticileri derecelendirme şirketine ek bilgi vererek
derecelendirme notunun değiştirilmesini isteyebil65 GMI müşterilerine derecelendirdikleri şirketlerin hangi kurumsal
yönetim uygulamalarında oluşan eksikliklerin, yatırımlarında
yaratacağı riski göstermek amacıyla “Red Flag-Kırmızı Bayrak” uyarısı
yapmaktadır. Kırmızı bayrak uyarısı, açıklanan derecelendirme
bölümlerinin yanında bir kırmızı bayrak sembolünün kullanılması
ile gerçekleşmektedir. GMI Rating, (3), http://www.gmiratings.com/
(wwfjj4iertrzdy45zsp34s45)/Ratingprocess.aspx (20.04.2007).
66 GMI Rating, (1), a.g.k.,s.1.
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mektedir. Eğer şirket tarafından derecelendirme şirketine verilen bilgiler derecelendirme notunu etkiliyor ise gerekli değişiklik yapılmakta, aksi takdirde not
değişikliği tekrar derecelendirme yapılıncaya kadar
değiştirilmemektedir.67
Ancak, Türkiye’de yetkilendirilmiş şirketler tarafından
yapılan Talepsiz KYD’nde derecelendirme şirketleri,
Talepsiz KYD çalışması ve sonuçları hakkında kamuya
açıklama yapmadan önce ilgili şirketlere bilgi vermek
zorundadır. Derecelendirme çalışmasında şirketler
hakkında esas alınan bilgilere ilişkin olarak ilgili şirket
tarafından yapılan değerlendirmeler, derecelendirme şirketince titizlikle dikkate alınmalıdır.68 Ek bilgiler
ve/veya itirazların önemli olduğuna karar verilir ise
derecelendirme süreci yenilenerek yeni derecelendirme notu belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Belirlenen derecelendirme notunun ilanı Talepli KYD
olduğu gibidir.69

•

Talepli KYD’nde talep derecelendirilen şirketten
gelirken, Talepsiz KYD’nde talep şirket dışı kişi
veya kurumlardan gelmekte ya da böyle bir ihtimal bulunmaktadır.

•

Talepli KYD’nde bilgi paylaşımı şartı bulunurken,
Talepsiz KYD’nde bilgi paylaşımına gerek yoktur.

•

Talepsiz KYD’nde şeffaflık önemlidir. Yeteri kadar
şeffaf olmayan şirketlerin Talepsiz KYD yapılamaz
iken, Talepli KYD’nde şeffaflık sadece bir alt derecelendirme notunu etkilemekte derecelendirme
yapılmasının önünde bir engel oluşturmamaktadır.

•

Talepsiz KYD’nde derecelendirme ücreti derecelendirilen şirket tarafından karşılanmazken, Talepli KYD’nde derecelendirme ücreti derecelendirilen şirket tarafından karşılanmaktadır.71

•

Talepli KYD’nde derecelendirme ücreti derecelendirme şirketinin baskı unsuru (daha yüksek
not beklentisini arttırırken) oluşturabilirken, Talepsiz KYD’nde bu tür bir baskı söz konusu olmamaktadır.

•

Talepsiz KYD’nde derecelendirilen şirketten ücret
beklentisinin olmaması Talepli KYD’ne göre bağımsızlığı daha üst düzeyde olmasını sağlamaktadır.72

•

Talepli KYD’nde ücret ile beklenen derecelendirme notu, derecelendirme şirketi ve derecelendirilen şirket arasında çıkar çatışmasın yol açabilme
olasılığı Talepsiz KYD‘ne göre yüksektir.73

•

Talepsiz KYD öncelikli olarak üçüncü kişilerin yatırımlarına yön vermelerinde, karar alma süreçlerinde kullanılacak bir bilgi iken, Talepli KYD daha
çok derecelendirilen şirketlerin kendi uygulamalarının iyi olduğunu ispatlama aracı olarak kullanılabilmektedir.

•

Talepsiz KYD’nin her hangi bir aşamasından Talepli KYD’ne geçiş yapılabilmektedir. Talepli
KYD’nde anlaşma şartlarına göre bir uyuşmazlık
çıkar ise derecelendirme sonlandırılmaktadır.

6.6. Şirketin Gözetimi ve İzleme
Türkiye’de Talepsiz KYD çalışmasına SPK tebliğinde
belirlenen ilke, usul ve esaslara uygun olarak ilgili şirketin birbirini izleyen 3 hesap dönemi süresince devam edilmesi gerekmektedir. Verilen derecelendirme
notu, en fazla 6 aylık dönemler itibariyle gözden geçirilerek, varsa değişiklikler de dikkate alınarak kamuya
açıklanmalıdır. Talepsiz KYD’nde, müşteriden veya diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan varsa sağlanan veya
sağlanması öngörülen ücret ve benzeri menfaatlerin,
derecelendirme şirketi tarafından derecelendirme
notu ile birlikte kamuya açıklanması zorunludur.70
Uluslararası derecelendirme şirketleri ise, derecelendirdikleri şirketin derecelendirme raporuna talep
gelebileceğini düşündükleri sürece mevcut derecelendirmeyi tekrarlamakta ve değişiklikleri açıklamaktadırlar.
7. İKİ YÖNTEM ARASINDAKİ FARKLAR
Talepli ve Talepsiz KYD arasındaki farklar genel olarak
aşağıdaki gibi sıralanabilir;

67
68
69
70

GMI Rating, (2), a.g.k., s.1
SPK, (7), a.g.k., m.4. f.3.
SPK, (7), a.g.k., m.26. f.4.
SPK, (7), a.g.k., m.4. f.4-5.

70

71 Finch, Nigel, Rating The Ratings: The Acceptability of International
Rating Methodologies (2005) s.4. SSRN: http://ssrn.com/
abstract=902782 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.902782
72 Finch, Nigel, a.g.k., s.4.
73 Finch, Nigel, a.g.k., s.4.
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•

Talepsiz KYD’nde bilgi kaynakları kamuya açıklanmış ve derecelendirme için kullanılabilir bilgiler
olurken, Talepli KYD’nde hem kamuya açıklanmış
hem de şirketten elde edilen veriler kullanılmaktadır.74

•

Talepli KYD sadece şirketlerin kurumsal yönetim
ilkelerine uyumunu ortaya koyarken özellikle küresel derecelendirme şirketleri kurumsal yönetim ilkelerine uyumun yanında yatırımcıların oy
kullanımı ve yönetime katılım gibi konularda karşılaşabileceği sorunlara ilişkin bilgileri de raporlarına almaktadır.

SONUÇ
Kurumsal yönetim 20. yüzyılın sonunda şirketlerde
ortaya çıkan kötü yönetimi değiştirmeyi amaçlamaktadır. Kötü yönetimin temelinde menfaat sahiplerinin
kendi çıkarlarını diğer kesimlerin çıkarlarının üstünde
tutmasının yattığı anlaşılmıştır. Menfaat sahiplerinin
kendi çıkarlarını gerçekleştirirken hileli işlemlerle finansal bilginin oluşunu etkilemeleri, finansal bilginin
yanlış oluşmasına dolayısıyla, karar vericilerin hatalı
veya yanlış karar vermelerine yol açmıştır. Bu durum
şirketlerin yönetim süreçleri, denetim faaliyetleri,
finansal bilginin muhasebeleştirilme süreçlerini de
içeren kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyleri
menfaat sahipleri için önemli hale gelmiştir.
KYD menfaat sahipleri için şirket yönetimi ile diğer
menfaat sahipleri asındaki ilişkilerinin göstergesi, finansal bilginin ve denetim faaliyetlerin oluşum süreci
konusunda karar vericilere yol göstermekte ve şirket
faaliyetlerini değerlendirmede yeni bir mihenk taşı
olmaktadır. KYD notunun yüksek olması menfaat sahiplerine şirketin iyi yönetildiği hususunda olumlu bir
referans kaynağı olmaktadır. KYD notu talepli ve talepsiz olarak iki türlü yapılmaktadır. Talepli KYD, derecelendirilen şirketin talebi doğrultusunda yapılmakta
ve daha çok kendi öz savunma veya iyi yönetimin bir
göstergesi olarak ileri sürülmekte iken, Talepsiz KYD,
şirket dışı kişi ve kurumların beklentilerini karşılamaya yöneliktir. Her iki tür derecelendirmenin de birbiriyle ortak veya farklı süreçleri olsa da temel amaç
olan menfaat sahiplerinin bilgi gereksinimini karşılaması olmaktadır. Unutulmaması gereken bu tür bilgi74 Finch, Nigel, a.g.k., s.4.
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ye olan talep ve bilginin menfaat sahipleri açısından
kabulüdür. Çünkü derecelendirme şirketleri temel çatısı aynı olmak üzere derecelendirme faaliyetlerinde
kendilerine has ölçütleri kullandıkları için açıklanan
derecelendirme sonuçları subjektifdir. Ancak, açıklanan derecelendirme notları ve raporları menfaat sahipleri tarafından kabul görür ve doğruluğu üzerine
güven sağlanırsa objektif olarak kabul edilmektedir.
Bu yüzden ister talepli ister talepsiz olsun KYD notları
menfaat sahipleri tarafından alınacak kararlarda kullanıldığı kadar değer taşımaktadır. Son yıllarda derecelendirme şirketleri ile derecelendirilen şirketlerin
artışı KYD’nin giderek artan oranda menfaat sahipleri
tarafından kabul gördüğünün bir göstergesi olduğu
söylenebilir. 2006 yılında sadece bir Türk şirketinin
KYD yapma yetkisi varken 2011 yılsonu itibariye bu
sayı 4 çıkmıştır. 2006 yılında Türkiye’de sadece bir
şirketin KYD yapılmışken 2011 yılsonu itibariyle 38
halka açık şirket ve 3 halka açık olmayan şirket olmak
üzere toplam 41 şirketin KYD yapılmıştır. Kısa süredeki bu artış KYD giderek daha fazla talep gördüğünün
bir göstergesi olabilir.
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ÖZET: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetim sistemimize stratejik planlama, performans programı, çok yıllı bütçeleme, COSO
modelini esas alan iç kontrol sistemi gibi modern
yönetim modelinin temelinin oluşturan yapılar dahil
edilmiştir. Yönetim anlayışında meydana gelen gelişmelere paralel olarak denetim anlayışı da kendisini,
şeffaf, hesap verilebilir ve katılımı sağlayan ve buna
yönelik uluslar arası mesleki standartların oluştuğu,
yönetimi yargılayan değil, yön veren çözüm odaklı,
organizasyonun daha etkin, ekonomik ve verimlilik
esaslarına uygun olarak yönetilmesine katkı sağlamak üzere süreçlere yönelik kontrol ve riskleri değerlendirerek kurumun maruz kaldığı veya kalabileceği
riskler açısından farkındalık yaratan ve önerilerde
bulunan, iyi yönetim anlayışının gelişmesine katkıda
bulunmayı misyon edinen biçimde yenilemiştir.
Bu çalışmamızda bir taraftan hep soyut bir kavram
olarak bahsedilen iç denetimin, kuruma katkısının
somut bir biçimde gösterilmesi amaçlanırken, diğer taraftan da sağlık hizmetinin büyük bir kısmının
kamu kuruluşları tarafından sunulması, bu güne kadar tedavi hizmetleri süreçlerinin dolayısıyla verilen
hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik olarak sistematik
ve standart çalışmaların kişilere bağlı olarak kalite çalışmaları kapsamında gönüllülük esası dışında gerçekleşmemesi nedeniyle, bu süreçlerin aslında iç denetim
çalışmalarıyla gelişmesine katkı sağlanabileceği, bu
katkının da somut olarak ölçülebileceği iyi uygulama
örneklerinin ortaya çıkabileceği bir denetim alanı olduğu düşüncesiyle, bu alanda gerçekleştirmiş olduğumuz iç denetim çalışmalarımızın paylaşılması amaçlanmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: İç denetim, tedavi hizmetleri
süreci, iç denetim metodolojisi,

2012/9

UYGULAMA ÖRNEĞİ

I. İÇ DENETİM METODOLOJİ

3. RAPORLAMA

Uygulamalı çalışmamız için öncelikle kısaca iç denetim metodolojisinden bahsetmek gerekmektedir. İç
denetim metodolojisi uluslar arası iç denetim standartları esas alınarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan İç denetçi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik “ hükümleri esas alınarak Maliye Bakanlığı İç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan denetim rehberlerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre bir İç denetim aşağıdaki süreçlerden geçmek suretiyle ifa edilmektedir.

3.1.

1. PLANLAMA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Denetim evreninin tanımlanması
Denetim alanlarının belirlenmesi
Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi
Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması
Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi
Planın hazırlanması ve onaylanması
İç denetim programının hazırlanması ve onaylanması
Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim

2. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ
2.1.

Ön çalışma ve bireysel çalışma planı

2.1.1. Denetim amaçlarının belirlenmesi
2.1.2. Bilgi toplama/ön araştırma
2.1.3. Açılış toplantısı
2.1.4. Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk
değerlendirmesi)
2.1.5. Bireysel çalışma planının hazırlanması
2.2. Saha çalışması
2.2.1. Denetim testlerinin uygulanması
2.2.2. Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi
2.2.3. Bulguların denetlenen birimle paylaşılması
2.2.4. Kapanış toplantısı
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3.2.

Taslak denetim raporunun hazırlanması ve
gönderilmesi
Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu

4. DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ
4.1.
4.2.
4.3.

Denetim sonuçlarının izlenmesi
Denetimin değerlendirilmesi
Denetçinin değerlendirilmesi

Çalışmamızda denetim planlaması çalışmalarına yer
verilmeyecek, Tedavi Hizmetlerinin Faturalandırılması sürecine yönelik denetimin yürütülmesi çalışmaları üzerinde durulacaktır.
II. TEDAVİ HİZMETİNİN FATURALANDIRILMASI
SÜRECİ DENETİMİ
1. Ön Çalışma safhası
Bu aşamada sürecin tanınması denetim amaç ve kapsamının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma evresinde tedavi
hizmetleri sürecinin tanınmasına yönelik olarak iş
akış şemaları, personel bilgileri, tabi olunan mevzuat
bilgileri, fatura istatistikleri (kurumlara göre, tedavi
hizmetlerine göre vs.) görev tanımları, kullanılan bilgi
teknolojileri ve kullanım alanları gibi bilgiler talep edilmiştir. Talep edilen bilgiler gerek sürecin anlaşılması
gerekse iç kontrol sistemi özellikle de kontrol ortamı
hakkında bilgi edinmeğe de yardımcı olmaktadır. Bu
bilgiler ışığında tedavi hizmetleri süreci olarak belirlemiş olduğumuz denetim alanının aslında iki süreçten oluştuğu bunlardan birincisi tedavi hizmetlerinin
sunulması ikincisinin de sunulan tedavi hizmetlerinin
faturalandırılması olduğu bu iki sürecin amaçları ve
hedeflerinin farklı olması ve denetim süremizin kısıtlılığı nedeniyle “Tedavi Sürecinin Faturalandırılması
Süreci” denetim kapsamına alınmıştır. Gerçekten de
denetimimizin ilerleyen safhalarında sunulan tedavi
hizmetlerine yönelik oluşturulan kayıtların tedavi hizmetlerinin faturalandırılması sürecinin girdisi olduğu ve bu noktada kesin çizgilerle süreçlerin ayrıldığı
anlaşılmıştır. Tedavi hizmetinin sunulması sürecinde
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hastanın bekleme süresi veya doktor başına düşen
hasta miktarı önem arz ederken, faturalandırma sürecinde sadece sunulan tedavi hizmetinin doğru ve
sağlık uygulama talimatına uygun şekilde verilerin
sisteme kaydedilmesi önem arz etmektedir. Diğer taraftan bu iki süreç birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Öyle ki faturalandırma sürecinin yoğun mevzuata
tabi olması bir bakıma sunulan tedavi hizmetini de
en azından kayıtların girilmesi bakımından disipline
ettiği bazen de sunulan tedavi hizmetinin faturalama
sistemine göre dizayn edildiği görülmüştür.
Tedavi Hizmetlerinin Faturalandırılması sürecine yönelik gerçekleştirilen ön çalışmada sunulan tedavi
hizmetin tamamına yakınının Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olduğu, bu nedenle de kullanılan
otomasyon sisteminin ve sürecin diğer faaliyetlerinin
sosyal güvenlik kurumu fiyatlandırma esaslarına göre
tasarlanmış olduğu belirlenmiştir.
Ön çalışma safhasında sürecin ana hatlarıyla analiz
edilmesi neticesinde tedavi hizmetlerinin faturalandırılması süreci, tedavi hizmetlerin sunulmasına
yönelik kayıtların oluşturulması ve daha sonra bu
kayıtlar esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu faturalandırma esaslarının düzenlendiği “Sağlık Uygulama
Talimatı” (SUT) çerçevesinde fiyatlandırılması olmak
üzere iki alt süreçten oluştuğu tespit edilmiştir.
		
Sürecin genel olarak tahlil edildikten sonra denetim
süre plan formu ile denetim süre planlaması yapılmıştır.
2. Açılış Toplantısı
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan iç denetim Rehberinde açılış toplantısı ön çalışma ve bireysel çalışma planının bir safhası olarak
değerlendirilmiştir. Fakat bilindiği üzere İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından Dünya Bankası hibesiyle PriceWaterhauseCoopers Firmasıyla gerçekleştirdiğimiz pilot iç denetim çalışmalarında uluslararası
standartlara göre açılış toplantısının saha çalışmasının ilk adımı olarak değerlendirildiği belirtilmiştir. Her
ne kadar iç denetim uygulamasında iş akışında herhangi bir farklılık oluşmasa da gerçekleştirdiğimiz denetim faaliyetlerinde sahasal çalışmaların açılış toplantısıyla başladığı tarafımızca da kabul edilmektedir.
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Ön çalışma aşaması tamamlanması aşamasından
sonra önceden süreç sorumlularına görüşmeler üzerine yazılı olarak açılış toplantısı yapılacağı bildirilmiştir. Bunun üzerinde süreç sorumlusu başhekim, başhekim yardımcısı, başhemşire ve hastane müdürünün de katılımıyla açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Açılış toplantısında iç denetim hakkında çok kısa bilgi
verildikten sonra, iç denetim uygulaması ile amaç ve
hedeflerin neler olduğu, denetim faaliyetimizin tedavi sürecinin faturalandırılması olduğu, ön çalışmalar
ışığında sürecin öncelikle tedavi hizmetinin sunulmasına yönelik verilerin otomasyon sistemine kaydedilmesi ve bu verilerden hareketle tahakkuk sevisince
otomasyon sistemin ile bu hizmetlerin “Sağlık Uygulama Talimatı” na göre fiyatlandırılarak faturalandırılması olarak iki alt süreçten oluştuğu belirtilmiştir.
Gerçekleştireceğimiz iç denetim faaliyetinde öncelikle, tedavi hizmetinin sunulmasına yönelik otomasyon sistemi de dahil olmak üzere her türlü ortamda
oluşturulan kayıtlara yönelik kontrollerin, daha sonra
sunulan tedavi hizmetlerinin mevzuata uygun olarak
fiyatlandırılmasına yönelik kontrollerin değerlendirileceği, bu aşamada süreçte görevli birçok personel
ile görüşmeler yapılabileceği ve otomasyon sisteminin
ayrıntılı olarak incelemeye tabi tutulacağı ayrıca faturalandırma sürecini etkileyen diğer tüm işlemlerin de
denetim alanımız dahilinde bulunduğu aktarılmıştır.
Açılış toplantısı iletişim bakımından sürecin en önemli aşaması olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada süreç sorumlularına denetimimizin amacının hata aramak olmadığı, aksine sürecin sistemsel olarak ele
alınacağı, faaliyetlerin hedeflere ulaşmak anlamında
ne gibi riskler barındırdığı ve bunlara yönelik kontrol
önlemlerinin yeterli güvence sağlayıp sağlamadığının
değerlendirileceği anlatılmaktadır.
3. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi
İç denetim metodolojisinde “Potansiyel Sorunlu
Alanların Belirlenmesi” denetlenen sürecin tüm ayrıntısıyla anlaşılmasına böylece kontrollerin tespit
edilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü aşama
olarak değerlendirilmektedir.
Tedavi Hizmetlerinin Faturalandırılması sürecinde
potansiyel sorunlu alanların belirlenmesine yönelik
olarak süreçte görevli olan personel ile mülakatlar
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gerçekleştirilmiş, iş akış şemaları ve otomasyon sistemi ekranları incelenmiştir. Bu çalışmalarımızın sistemli ve düzenli olarak kayıt altına alınması ve süreç
akışında kontrolleri eksiksiz olarak tespit edilebilmesi
bakımından bu fonksiyonu sağlayabilecek çalışma
kağıdı tanzim edilmesi ihtiyaç duyulmaktadır. İç denetim rehberinde, kontrol listesinde sürecin gözden
geçirilmesine yönelik bir aşama yer almış olmakla
birlikte gözden geçirmeye yönelik oluşturulan ayrıca
bir form bulunmamaktadır. Bahsettiğimiz üzere ger-

çekleştirdiğimiz pilot iç denetim çalışmaları sırasında
aşağıda örnek olarak gösterilen “Gözden Geçirme
Formu” adıyla, süreç hakkında elde ettiğimiz bilgileri
sistematik olarak kaydedebileceğimiz bir çalışma kağıdından faydalanılmıştır. Bu çalışma kağıdı, sürecin
her aşamada takibini ve uygulanan kontrollerin tespit edilmesini ayrıca kontrol eksiklikleri ile tasarımsal
kontrol eksikliklerinin de tespit edilmesi halinde bulgu sütununa kaydetme fonksiyonlarını görmektedir.

ÖRNEK ÇALIŞMA KAĞIDI 1: Gözden Geçirme Formu

3.1. Sürecin Gözden Geçirilmesi
Sürecin anlaşılmasına ve böylece süreçte risk ve
kontrollerin tespitine yönelik çalışmalarımız süreçte görevli personel ile yüzyüze görüşme ve gözlem
yapmak suretiyle gerçekleşmiştir. Analiz çalışmalarımızda Tedavi Hizmetinin Sunulmasına yönelik kayıt
faaliyetlerinin, Ayakta Tedavi Hizmetlerinin Sunulmasına yönelik kayıtlar, Yatarak Tedavi Hizmetlerinin
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Sunulmasına yönelik kayıtlar, Günübirlik Tedavi Hizmetlerinin Sunulmasına yönelik kayıtlar ve Acil Tedavi Hizmetlerinin sunulmasına yönelik kayıtlar olarak
dört düzeyde, Tedavi Hizmetlerinin Fiyatlandırılması
alt süreci ise Ayakta Tedavi Hizmetlerinin Fiyatlandırılması ve Yatarak Ve Günübirlik Tedavi Hizmetlerinin Fiyatlandırılması olmak üzere potansiyel sorunlu
alanların tespit edilmesi çalışmamız gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
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Buna göre;
1.
Tedavi Hizmetinin Faturalandırılması Süreci
1.1. Tedavi Hizmetinin Sunulmasına Yönelik Kayıtlar
1.1.1. Ayaktan Tedavi Hizmetlerinin Sunulmasına
Yönelik Kayıtlar
1.1.2. Yatarak Tedavi Hizmetinin Sunulmasına Yönelik Kayıtlar
1.1.3. Günübirlik Tedavi Hizmetinin Sunulmasına
Yönelik Kayıtlar
1.1.4. Acil Tedavi Hizmetinin Sunulmasına Yönelik
Kayıtlar
2.1. Tedavi Hizmetlerinin Fiyatlandırılması
2.1.1. Ayakta Tedavi Hizmetlerinin Fiyatlandırılması
2.1.2. Yatarak ve Günübirlik Tedavi Hizmetlerinin
Fiyatlandırılması
olarak süreç gözden geçirilerek, süreç içerisinde yer
alan risk faktörleri ve bunlara yönelik alınan kontroller tespit edilecektir. Ayrıca gözden geçirme esnasında kontroller tasarımsal olarak değerlendirilecektir.
3.1.1. Ayakta Tedavi Hizmeti Sunulmasına Yönelik
Kayıtların Oluşturulması Alt Sürecinin Gözden Geçirilmesi
Ayakta Tedavi Hizmetlerinin Sunulmasına yönelik işlemler aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiş ve
ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.5.1.
3.1.1.5.2.
3.1.1.5.3.
3.1.1.5.6.
3.1.1.7.

Hasta Kayıt İşlemleri ve Hasta Numarası
Oluşturulması
Sosyal Güvenlik Kurumundan Hasta Provizyonunun Alınması
Hasta Protokol Numarası verilmesi
Poliklinik Muayene Kaydı ve Barkod Basımı
Muayene Bilgilerinin Otomasyon Sistemine Kaydı
Anamnez girişler
ICD Tanı Kodları Girişi
Tetkik Girişleri
Laboratuar Servisi İşlemleri
Radyoloji Servisi İşlemleri

Ayakta tedavi hizmetlerinin sunulmasına yönelik faaliyet ve kontrollerin anlaşılması adına veri girişi yapan
görevliler, sağlık personeli, yöneticiler ve bilgi işlem
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personeli ile birebir görüşmeler ve iş başında gözlem
gerçekleştirilerek, muhtemel riskler ve bunlara karşı geliştirilen kontrol önlemleri değerlendirilmiştir.
Daha çok ön planda olan veri girişi yapan personelin fiilen hangi işlerde görev yaptıkları ve yetkilerinin
neler olduğu, otomasyon kullanımına yönelik prosedürün ne şekilde ve kimin yetkileri dahilinde gerçekleştirildiği, veri girişine esas olarak hangi belgelerin
kullanıldığı, otomasyon sistemi güncellemelerin ne
şekilde ve kimin sorumluluğunda gerçekleştirildiği,
gizliliğe ilişkin prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığı gibi konular üzerinde durulmuştur. Nitekim elektronik ortamda gerçekleştirilen hasta kayıtlarının geçerliliği konusunda yasal risk olduğu tespit edilmiş
bu konuda yaptığımız araştırma sonucunda Sağlık
hizmeti politikasını belirleyen Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.06.2007 tarihli
ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve
Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönergede elektronik imza uygulamaları yaygınlaşana kadar, tedavi hizmetlerine yönelik elektronik
ortamda gerçekleştirilecek kayıtların geçerli olabilmesi için yönergede ayrıntılı olarak düzenlenen sistem güvenliği kriterlerinin uygulanması gerektiği,
aksi halde manüel olarak defter ve form kayıtlarına
devam edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Bu nedenle otomasyon sisteminin ağırlıklı olarak
kullanıldığı bu süreçte bilgi işlem genel kontrollerin
yapılması gerekmektedir. Bilgi işlem denetimi için bilindiği üzere COBİT , ITIL ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Sistemi standartları ve Sayıştay Başkanlığı tarafından
yayınlanan Düzenlilik Denetim Rehberi ve Sayıştay
Başkanlığınca yaptırılan Hazine Müsteşarlığının bilgi
işlem denetimi bu konuda referans alınabilir.
Tedavi Hizmetinin Sunulmasına alt sürecindeki hedefimizin kayıtların doğru ve güvenilir bir biçimde oluşturulması olarak değerlendirilmiştir.
3.1.2. Yatarak Tedavi Hizmetinin Sunulması Alt Süreci Gözden Geçirilmesi
Ayakta muayene sonrasında gerekli görülmesi halinde veya acil servisten müdahale gerektiren bir durum olması halinde yatarak tedavi hizmetleri sunulmaktadır. Yatarak Tedavi Hizmetlerine yönelik işlemler aşağıda belirtilmiştir.
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3.1.1.8.
3.1.1.9.
3.1.1.10.
3.1.1.11.
3.1.1.12.
3.1.1.13.
3.1.1.14.
3.1.1.15.
3.1.1.16.
3.1.1.17.
3.1.1.18.
3.1.1.19.
3.1.1.20.
3.1.1.21.
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Hasta Yatırma Kararının Alınması
Yatan Hasta Provizyonunun Alınması
Hasta Yatış Kaydının Yapılması
Tedaviye Yönelik Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Kaydedilmesi
Tedavi Hizmetlerine Yönelik Kullanılan
İlaçların Kaydedilmesi
Tedavi Hizmetine Yönelik Yapılan Hemşirelik Hizmetlerinin Kaydedilmesi
Tedavi Hizmetine Yönelik Ameliyat Bilgilerinin Kaydedilmesi
Tedavi Hizmetlerine Yönelik Anestezi Bilgilerinin Kaydedilmesi
Laboratuar Tetkiklerine Yönelik Hizmetlerin
Kaydedilmesi
Radyoloji Tetkiklerine Yönelik Hizmetlerin
Kaydedilmesi
Kan Merkezine Yönelik Hizmetlerin Kaydedilmesi
Patoloji Tetkiklerine Yönelik Hizmetlerin
Kaydedilmesi
Tedavi Hizmetine Yönelik Çıkış Özeti Oluşturulması (Epikriz Belgesi)
Hastanın MEDULA sisteminden Çıkış İşleminin Yapılması

3.1.1.22. Hasta Dosyasının Yatan Hasta Kontrol
Birimince İncelenmesi
Yatarak Tedavi hizmetinin sunulmasına yönelik kayıtlar için Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliği
ve bu yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde
belirtilen formlar kullanılmaktadır. Bu formlarda yer
alan bilgiler hastane otomasyon sistemine kaydedilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına düzenlenecek Faturalara esas verileri oluşturmaktadır. Tedavi
Hizmetinin sunulmasına yönelik olarak kullanılmakta
olan formlar ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 Hasta tabelası: Doktor tarafından hastaya
uygulanacak tedavi hizmetleri ve ilaç
kullanımına yönelik bilgiler kaydedilmektedir.
 Hasta kabul kağıdı
 Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı
 Derece kağıdı,
 Röntgen istek kağıdı ve raporları,
 Laboratuvar istek kağıdı ve tetkik raporları,
 Ameliyat kağıdı,
 Hastanın muayene istek formu,
 Hemşirelik Hizmetleri Formu: Hemşire

79

UYGULAMA ÖRNEĞİ
















tarafından sunulan tedavi hizmetleri
işaretlenmektedir.
Tıbbi Sarf Malzemesi Kullanım Formu: Tedavi
sırasında kullanılan tıbbi malzemelerin takibi için
kullanılmaktadır.
Ameliyat Raporu:Ameliyat hakkında bilgilerin
yazılması için kullanılmaktadır
Ameliyathane Masraf Formu
Anestezi Girişim Masraf Formu
Anestezi Öncesi Değerlendirme Formu
Anestezi Hasta Bilgilendirme Ve Onay Formu
Anestezi uygulanacak hastanın bilgilendirilmesi
ve uygulamayı kabul etmesine yönelik bilgileri
içeren Formdur.
Artroskopi Protokolü
Anestezi Onam Formu: Hemşirelik Hasta
Bilgileri
Tranfüzyon Formu
Kan Nakli Bilgi Ve Onay Formu
Hemşire Gözlem Kağıdı
Konsültasyon İstem Kağıdı
Epikriz (çıkış) Belgesi

Tedavi hizmetinin sunulmasına yönelik bilgilerin aktarıldığı formlar denetimimizde kontrol olarak tespit
edilmiştir. Tedaviye yönelik olarak sunulan hizmetler
hastanın sağlığına ilişkin veri tabanını oluştururken,
kullanılan sarf malzemesi ve ilaçların tabibini de sağlamaktadır. Tedavi hizmetinin sunulmasına yönelik
oluşturulan kayıtlar sonraki aşamada fiyatlandırılması ve hizmetin faturaya dönüşecektir. Diğer bir ifade
ile hizmetin sunulmasına yönelik kayıtlar faturalandırma işlemleri için girdi olarak değerlendirilmektedir.
3.1.3.Ayakta Tedavi Hizmetinin Fiyatlandırılması Alt
Süreci Gözden Geçirilmesi
Tedavi hizmetlerinin sunulmasına yönelik gerçekleştirilen kayıtlardan sonra, bu kayıtlar üzerinden tahakkuk servisince ayaktan tedavi ve yatarak tedavi
hizmetlerinin fiyatlandırılması işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayaktan tedavi hizmetleri Sağlık Uygulama Talimatları gereğince tanıya dayalı ücretlendirme
prosedürü uygulanmakta, ayrıca yapılan tedavi ve
tetkikler için hastane tipine ve polikliniklere göre fiyatlandırmada değişkenlik göstermektedir.Bu nedenle ayaktan tedavi hizmetleri için, hasta şikayetinin

80

açık ve net bir şekilde belirtilmesi, şikayete bağlı olarak teşhis, tanı bilgilerinin destekleyici ve tam olarak
belirtilmesi ve istenilen tetkikler ile şikayet arasında
ilişkinin sağlanması gibi hususların kritik öneme sahip olduğu anlaşılmıştır.
		
Ayakta tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılması alt sürecinde Sağlık Uygulama Talimatında yer alan fiyatlandırma koşulları dikkate alınarak otomasyon sistemi
oluşturulmuş ayrıca tanıya dayalı fiyat uygulaması
nedeniyle ek olarak fiyatlandırılmayacak hizmetler
dışında herhangi bir belge istenilmemesi nedeniyle bu alt süreçte işlemler otomasyon sisteminde ve
otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada
daha çok otomatik kontrollerin SUT’a ve uygunluğu
ile veri giriş ve mantıksal erişim kontrolleri ile SUT’un
sıkça değişmesi nedeniyle yazılım geliştirme ve değişim yönetimi genel kontroller üzerinde durulmuştur.
Ayakta Tedavi Hizmetlerinin Fiyatlandırılması alt sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.
3.1.3.5.
3.1.3.6.
		
3.1.3.7.

Carileştirme ve Klasör Oluşturma
MEDULA sistemine Hizmet Kaydı
Toplu Fatura Düzenleme
Dönem Sonlandırma İşlemleri
Örnekleme ve Belge Basımı
Komisyon İncelemesi ve İtirazların
Değerlendirilmesi
Fatura Bedellerinin Tahsilatı

3.1.4. Yatarak ve Günübirlik Tedavi Hizmetlerinin Fiyatlandırılması Alt Süreci Gözden Geçirilmesi
Yatarak tedavi hizmetleri ayaktan tedavi hizmetlerine
göre daha teferruatlı ve çok çeşitte müdahale gerektiren tedavi hizmetlerini kapsaması nedeniyle özellik
arz etmektedir. Bu nedenle yatarak tedavi işlemlerinin fiyatlandırılması çok daha karmaşık bir yapıya
sahiptir. Tahakkuk servisi işlemlerinin büyük bir kısmını oluşturan bu alt süreçte, hastaya sunulan tedavi
hizmetine ilişkin kontrol olarak tanımladığımız belgeleri ihtiva eden hasta dosyasının tahakkuk servisine
gönderilmesi ile belge kontrolü yapılır ve veri girişleri
kontrol edilerek SUT uygun olarak paket fiyata tabi
olan ve olmayan hizmetler seçilerek fiyatlandırma işlemi gerçekleştirilir.Aşağıda bu konuda servis yetkilisi
ile yapılan toplantı mülakatına kısaca yer verilmiştir.
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TOPLANTI NOTLARI
Tedavi Hizmetleri faturalandırma işlemleri / Yataklı
Tedavi Hizmetlerinin Fiyatlandırılması Alt Sürecinde
tahakkuk servisinde görevli … tarafından işlemler
aşağıda özetlenmiştir.
1. Yataklı tedavi hizmetlerinin fiyatlandırma aşamasında “hastane” otomasyon programı tahakkuk
ekranlarının kullanıldığı, öncelikle Tahakkuk/ Yatan Hasta Cari ekranı üzerinden işlemlerin gerçekleştirildiği anlatıldı.
2. Yatan hasta servisinde işlemleri tamamlanarak
taburcu edilmiş olan hasta dosyasının kendilerine
teslim edildiği ve dosya üzerinden hasta protokol
numarası sorgulanarak hasta bilgilerine ulaşıldığı
belirtildi.
3. Öncelikle hak sahipliği sorgulaması yapılır.Hak
sahipliği ekranı bilgileri ile dosya bilgileri özellikle doktor ismi ve branş bilgilerinin karşılaştırıldığı
anlatıldı.Eğer ameliyattan vazgeçilmiş ve tedavi
tamamlanmamışsa hak sahipliği ekranından takip
kısmı “hizmetin iptal olması veya yarım kalması”
olarak değiştirildiği ve bu değişikliğin tahakkuk
servisince takip edildiği belirtildi.
4. Yatan hasta cari ekranından sırasıyla hizmetler,
Yatak refakat, Eczane İlaç, servis ilaç, servis malzeme, ICD10 ekran verileri ile dosyada bulunan,
“Hasta Tabelası”, “Hemşirelik Hizmetleri Formu”,
“Ameliyathane Masraf Formu”, “Anestezi Girişim
Masraf Formu”, “Sarf Malzemeleri Formu”, “İlaç
kullanım Formu”, “Epikriz Belgesi” gibi tedaviye
ilişkin verilerin yer aldığı belgelerin gerek kendi
aralarındaki kullanım ilişkisi yönünden gerekse
ekran verileri ile karşılaştırıldığı anlatıldı.
5. Bu aşamada SUT uygunluğun sağlanmasına yönelik çeşitli kontrollerin yapıldığı örnek olarak alınan
dosya üzerinden yapılan işlemlerde kullanılan ilacın özelliğine göre ameliyathane veya servis olmasına göre hasta tabelası veya ilaç kullanım formu karşılaştırılır.Kullanılan ilaç enjekte edilmişse
enjeksiyon sayısının eşit olması, anestezi yapılmışsa epikrize yansıması ve anestezi hasta istem
formunun olup olmadığı incelenmesi, Patoloji ve
EKG nin epikrize yansıyıp yansımadığı, Ameliyat
ise paket ücret ödenmesi nedeniyle ameliyatın
hizmetler alanına “P” kodu ile girişinin yapılması,
2012/9

MEDULA ya hizmet kaydedilmesi (kaydedilen hizmetler ekrana mavi renkte yansıdığı) , Ameliyat
kodlarının doğru olarak girişinin yapılması, yanlış
kodlanması halinde işlem karşısında ok işaretinin
tıklanarak Medula hizmet İptal butonunun tıklandığı ve yeni kodla ameliyat hizmetinin girişinin
yapıldığı, Epikriz belgesinde klinik değerlendirme
kısmında ameliyat tarihi, resmi kodu ve açılımının
yer almasının kontrol edildiği, Epikrizde yer alan
ameliyat bilgilerinin “ Ameliyat raporuna uygun
olarak yansıtıldığının kontrol edildiği, Kullanılan
ilaç ve malzemelerin epikriz belgelerine yansıyıp
yansımadığı kontrol edildiği belirtildi.
6. Paket ücret alınacak işlemlerde ki genelde ameliyatların SUT a göre bu gruba girdiği hizmetlerde
“Pakete Çevir” butonunu tıklandığı ve otomatik
olarak “P” kodlu ameliyat hizmetleri dışında tüm
hizmetlerin işaretlendiği sadece paket hizmetinin
otomatik olarak fiyatlandırıldığı belirtildi.Bunun
dışında kalan normal tıbbi tedavi fiyatlandırılması esasına göre faturalandırılmaması gereken hizmetler var ise bunların “ -1 Medulaya Gönderme”
kodu ile işaretlenerek Carileştir butonu tıklanarak
carileştirilir ve toplu işlem kaydı butonu tıklanarak kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği anlatıldı.
Bu alt süreçte aşağıda yer alan işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
3.1.4.1. Veri Giriş Kontrolü ve SUT Uygunluk
Kontrolleri
3.1.4.2. Carileştirme ve Klasör Oluşturma
3.1.4.3. MEDULA sistemine Hizmet Kaydı
3.1.4.4. Toplu Fatura Düzenleme
3.1.4.5. Dönem Sonlandırma İşlemleri
3.1.4.6. Örnekleme ve Belge Basımı
3.1.4.7. Komisyon İncelemesi ve İtirazların
Değerlendirilmesi
3.1.4.8. Fatura Bedellerinin Tahsilatı
Alt süreç bazında tespit edilmiş olan bu faaliyetler ilgili personel ile görüşme yapılarak, yerinde gözlem ve
uygulama yapılarak detaylı olarak incelenmiş ve gözden geçirme formuna kaydedilerek risk ve kontrollerin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra
gözden geçirme formuna kaydedilmiş olan kontroller
doğrudan risk kontrol matrisine yerleştirilmesi ve denetim testlerinin gerçekleştirilmesi kalmıştır.
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3.2. RİSK KONTROL MATRİSİNİN HAZIRLANMASI
Gözden geçirme işlemi tamamlandıktan sonra sürece
yönelik riskler ve kontrol faaliyetleri ayrıntılı olarak belirlendiği söylenebilir.Risk kontrol matrisi denetim rehberinde düzenlenmiş olmakla birlikte pilot denetim

kapsamında danışman firma tarafından kullanılmakta
olan, Risk Tanımlaması, Kontrol Faaliyetleri ve Uygulanacak Denetim testleri olmak üzere üç ana başlıktan
oluşan risklerin, kontrollerin ve uygulanacak denetim
testleri konusunda iç denetçiyi yönlendirici bir fonksiyonu olan çalışma kağıdından faydalanılmıştır.

Risk Kontrol Matrisi 1.
Ksm : SÜREÇ VE RİSK
ANALİZİ

Risk Kontrol Matrisi 2. Ksm :
SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ
KONTROL FAALİYETLERİ

Risk Kontrol Matrisi 3.
Ksm : KONTROLLERİN
TEST EDİLMESİ

11
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Yukarıda yer alan risk kontrol matrisi belirlemiş olduğumuz tedavi hizmetlerinin sunulması ve tedavi
hizmetlerinin faturalandırılması olarak iki alt süreç
bazında düzenlenmiştir.Risk kontrol matrisinde belirlenmiş olan uygulanacak denetim testleri bireysel
denetim planı hazırlanarak uygulanmıştır.
4. Denetim Testlerinin uygulanması:
Risk kontrol matrisinde belirlenen ve uygulanması ön
görülen denetim testleri belli bir denetim metodolojisi ile test edilmiştir. Denetim testleri için ön görülen
örneklem sayısı ve kontrollerin test edilme şekline
yönelik rehberlerimizde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.Bu konuda yine pilot denetim çalışmalarında danışman firmanın kullandığı metodoloji
ve çalışma kağıtlarından faydalanılmıştır.
Denetim çalışmalarımızda analitik inceleme, gözlem,
mülakat ve yeniden hesaplama olmak üzere dört temel test tekniğine başvurulmuştur.
Uygulanacak denetim testlerinin belirlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken bir husus da detay
testte hangi durumlarda başvurulması gerekliliğidir.
Kontrolle hedeflenen bilginin tamlığı, güvenirliği ve
doğruluğu gibi hususların sağlanıp sağlanmadığının
anlaşılması amacıyla detay testte başvurulabilir.

Kontrolle hedeflenen söz konusu hususlar, kontrolün
olmaması, kontrolün çalışmadığının anlaşılması veya
uygunluk denetimi söz konusu ise kritik hale gelmektedir. Örneğin, yetkililerce onaylanmış malzeme sayım tutanakları stokların takip edilmesini sağlayan
bir kontrol olduğu değerlendirilirse, bu kontrolün eksik olarak gerçekleştiğinin tespiti halinde detay test
olarak şok sayım gerçekleştirilerek, kayıtlarla karşılaştırılması gerekecektir.Ancak kontrolün çalışması ve
şüphe uyandırabilecek herhangi bir hususun olmaması halinde, (geçmiş yıllarda yapılmış usulsüzlükler
veya şikayetler gibi) kontrolün çalışması bize makul
güvence konusunda yeterli olacak bu durumda detay testte gerek kalmayacaktır.
ÖRNEKLEM METODOLOJİSİ
Kontrolün
Uygulanma
Sıklığı

Değerlendirme
Test Edilecek Kontrol Sayısı
Döneminde
Uygulanan
Düşük
Orta
Yüksek
Kontrol Sayısı Güvence Güvence Güvence

Yıllık

1

1

Dönemlik

4

2

Aylık

12

2

3-4

5

Haftalık

52

5

10

15

Günlük
Günde
Birden Fazla

250

20

30

40

250 üstü

25,30

45

60

MANUEL KONTROL TEST ÇALIŞMA KAĞIDI
ÖRNEĞİ

OTOMATİK KONTROL TEST ÇALIŞMA KAĞIDI ÖRNEĞİ
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OTOMATİK KONTROL TEST ÇALIŞMA KAĞIDI ÖRNEĞİ

5. Bulguların Oluşturulması:
Bulgulara potansiyel sorunlu alanlar safhasında,
tasarımsal kontrol eksikliği veya kontrolün hiç bulunmadığı tespit edilmesi halinde gözden geçirme
formunun bulgu kısmında bu husus belirtilerek ve
risk kontrol matrisinde uygulanacak denetim testleri
sonucunda kontrollerin test edilmesi sonucunda ulaşılmış ve bulgu formlarına aktarılmıştır.Bulgu formları
rehberimizde, Tespit, Risk, Kriter, Neden ve Öneri
kısımlarından oluşmakta iken pilot denetim çalışmalarımızda Tespit, Risk ve Öneri kısımlarından oluşan
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çalışma kağıtları kullanılmış, özellikle neden kısmının
denetçiyi idare ile karşı karşıya getiren ve suçlayıcı
özellik taşıması nedeniyle kullanılmadığı, kriter konusunda da bu hususun denetçiyi kısıtladığı, gerekli
görülmesi halinde kriterin de tespit bölümüne eklenebileceği düşüncesiyle kullanılmadığı belirtilmiştir.
Bizde iç denetim birimi olarak bu gerekçelerin haklı
olduğu kanaatindeyiz. Uygunluk denetiminde kriter
konusu yasal dayanaklar olmakla birlikte sistem ve
performans denetiminde veya buna yönelik bulgularımızda kriter konusunda genel ve soyut kavramlara
değinilerek bir bakıma bu kısımlar geçiştirilmektedir.
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denetim birimi olarak bu gerekçelerin hakl olduğu kanaatindeyiz. Uygunluk denetiminde
kriter konusu yasal dayanaklar olmakla birlikte sistem ve performans denetiminde veya
buna yönelik bulgularmzda kriter konusunda genel ve soyut kavramlara değinilerek bir
bakma bu ksmlar geçiştirilmektedir.
UYGULAMA ÖRNEĞİ
ÖRNEK ÇALIŞMA KAĞIDI: BULGU FORMU
ÖRNEK ÇALIŞMA KAĞIDI: BULGU FORMU

6.Bulgularn Paylaşlmas ve Kapanş Toplants
Bulgularn oluşturulmas sonrasnda, denetim bulgularn kapanş toplantsnda
guların nasıl bir çalışma kağıdı ile denetim birimine
görüşülmek üzere bir yaz ekinde denetlenen birime gönderilmiştir.Burada bulgularn nasl bir
gönderilmesi gündeme gelmektedir.Bu konuda pilot
çalşma kağd ile denetim birimine gönderilmesi gündeme gelmektedir.Bu konuda pilot
Bulguların oluşturulması sonrasında, denetim bulgu- denetim çalışmalarımızda kullanmış olduğumuz “Eydenetim
kullanmş
olduğumuz
“Eylem
adl formu
kullanarak
larını
kapanışçalşmalarmzda
toplantısında görüşülmek
üzere bir
yazı lem Planı”
adlı Plan”
formu kullanarak
bulgularımızı
denetbulgularmz
denetlenen
birim/birimlerle paylaşlmştr.
ekinde
denetlenen
birime gönderilmiştir.Burada
bul- lenen birim/birimlerle paylaşılmıştır.
6.Bulguların Paylaşılması ve Kapanış Toplantısı

ÖRNEK
ÇALIŞMA KAĞIDI:
KAĞIDI: EYLEM
PLANIPLANI
ÖRNEK
ÇALIŞMA
EYLEM

14

2012/9
Kapanş

toplants Başhekim, başhekim yardmclar, Hastane Müdürü ve Hastana Kalite85
yönetim çalşmalarn yürüten personelinde katlm ile bir düzenlenmiş ve bulgularmz
ayrntl bir biçimde paylaşlmş, tüm önerilerimiz kabul edilmiş ve her bir öneri için yaklaşk
tamamlanma tarihi de toplantmz srasnda belirlenmiştir. Ayrca o tarihte henüz başlamş olan
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Kapanış toplantısı Başhekim, başhekim yardımcıları,
Hastane Müdürü ve Hastana Kalite yönetim çalışmalarını yürüten personelinde katılımı ile bir düzenlenmiş ve bulgularımız ayrıntılı bir biçimde paylaşılmış,
tüm önerilerimiz kabul edilmiş ve her bir öneri için
yaklaşık tamamlanma tarihi de toplantımız sırasında
belirlenmiştir. Ayrıca o tarihte henüz başlamış olan
hastane kalite yönetim sistemi çalışmaları için iç denetim faaliyetimiz bir temel teşkil ettiği ve önerilerimizin bir çoğunun da zaten kalite çalışmaları kapsamında zorunluluk arz ettiği tarafımıza aktarılmıştır.
Diğer taraftan Kamu İç Denetçileri olarak bu güne
kadar verilen mesleki eğitimlerde sadece ihale ve
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
gibi mevzuata yönelik konular anlatılmış olması, iç
denetim metodolojisi ve standartlarına yönelik uygulamaların yapılmaması ve kamuda bu konuda bir
tecrübenin olmaması gibi faktörler iç denetim uygulamalarının arzu edildiği şekilde gelişmemesi ve iç
denetçilerin yeterli katkı sağlayamaması sonucunu
doğurmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetim
Birimi Başkanlığı olarak özellikle İç Denetim Uyumlaştırma Birimi Eski Başkanı Sayın Ahmet BAŞPINAR’ın
kişisel çabaları ile dünya bankası hibesi ile PriceWaterHauseCoopers firması ile üst yöneticimiz olan Belediye Başkanımızın da destek vermesiyle ortak olarak gerçekleştirmiş olduğumuz pilot iç denetim çalışmaları ile iç denetim uygulamaları konusunda belki
yıllar sonra gelebileceğimiz bir noktaya geldiğimizi
düşünüyoruz. Kamuoyunda oluşanın kanının aksine
aslında iç denetçilere imkan sunulması ve yeterli ve
ihtiyaca uygun eğitimin verilmesi ve iç denetim müessesesini sarıp sarmalayacak geliştirecek bir yapının
olması halinde, iç denetçilerin beklenen faydayı sağlayacağı ve kamu mali yönetimi ile ulaşılmak istenen
kurumsal yönetim anlayışına önemli hizmetler sunacağı görülecektir.
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ÖRNEK İÇ DENETİM
KALİTE GÜVENCE
PROGRAMI

NEW MEXICO STATE ÜNİVERSİTESİ
DENETİM HİZMETLERİ OFİSİ
İÇ KALİTE GÜVENCE GÖZDEN GEÇİRME
RAPORU 12 EKİM 2006
YÖNETİCİ ÖZETİ
Raporlanan:
Dr. Michael V.MARTİN, Yönetim Kurulu Başkanı
Raporlayan:
Brenda Shannon, Denetim Hizmetleri Yöneticisi
Konu: İç Kalite Güvence Gözden Geçirmesi
Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yayımlanan Uluslar arası İç Denetim Standartları doğrultusunda Denetim Hizmetleri Ofisi tarafından, iç kalite
gözden geçirmesi, öz değerlendirme yöntemi ile yapılmıştır. Gözden geçirmenin amacı, Birimin Standartlara uyum düzeyinin belirlenmesi ve 6-9 Kasım 2006
tarihlerinde gerçekleştirilecek Dış Değerlendirme çalışmalarına hazır hale gelinmesidir.
Gözden geçirme sonucunda, Birimin Standartlara
Genel Olarak Uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.
Genel Olarak Uyumlu ifadesi, IIA tarafından tanımlanan en üst düzey değerlendirme olup, gelişmeye açık
alanlar bulunmakla birlikte iç denetim faaliyetinin,
Standartlara uygun bir şekilde yürütüldüğünü ifade
etmektedir.

Evren Güncel ERMİSKET
İç Denetçi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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Rapor içeriğinde sekiz adet gelişime açık alan tanımlanmış ve iç denetim faaliyetinin mevcut prosedürlerinin geliştirilmesi ve sağladığı katma değer ile etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin önerilere yer
verilmiştir.
Kalite Gözden Geçirmesi Kıdemli Denetçi Carlos Lo-
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bato tarafından, gözden geçirme ise, emekli Kıdemli
Denetçi Sally Thomas tarafından yürütülmüştür.
DETAYLI RAPOR
GİRİŞ
Standartlar uyarınca, İç Denetim Yöneticisi tarafından, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan
bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlanması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Bu program,
iç denetim faaliyetlerinin Standartlara ve Meslek
Ahlak Kurallarına uyumunu sağlayacak, iç denetim
faaliyetlerine değer katacak ve kurumun hizmetlerini
geliştirecek bir şekilde tasarlanmalıdır. Etkin bir Kalite Güvence Geliştirme Programı aşağıdaki unsurları
içermelidir:
•
•
•

İç Denetim Biriminin faaliyetlerinin periyodik iç
değerlendirmesi
İç Denetim Biriminin, en az beş yılda bir yapılacak
Dış Kalite Değerlendirmesi

•

SONUÇ
Gözden geçirme faaliyeti sonrasında, gelişime açık
bazı alanlar bulunmakla birlikte, birimin faaliyetlerinin Standartlara “Genel Olarak Uyumlu” olduğu değerlendirilmiştir. EK-A’da geliştirilebilecek sekiz alan
ve EK-B’de de alınacak aksiyonlar ve tarihleri belirtilmiştir.
Bu öz değerlendirme çalışması, Birim faaliyetleri
hakkında üst yönetimin ve denetim komitesinin bilgilendirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca birimin, iç denetim mesleğinde “iyi uygulama”
olarak görülen pek çok uygulamaya yer verdiği de görülmüştür:
•

Üniversitede kurulan çalışma komisyonları ve
proje ekiplerine katılım

•

Üniversite personelinin iç kontrol ve yolsuzluklara ilişkin farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim programları

•

İç denetim ekibinin sürekli mesleki gelişiminin
sağlanmasına yönelik düzenli eğitimler ve mesleki sertifikasyona yönelik teşvikler,

•

Üniversitenin Yolsuzluk Bildirim Hattının yönetimi ve izlenmesi

Sürekli iç gözetim

AMAÇ
Öz değerlendirmenin amacı, Birimin yürüttüğü faaliyetlerin Standartların özüne ve içeriğine uygunluğunu değerlendirmek ve 6-9 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilecek dış değerlendirme çalışmalarına hazır
hale gelmesine yardımcı olmaktır.

Denetim süreçlerini geliştirecek ve etkinliği artıracak fırsatlar tanımlanmış ve öneriler geliştirilmiştir.

EK-A

KAPSAM VE METODOLOJİ

GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR

Gözden geçirme, IIA’in Kalite Değerlendirme Rehberi
doğrultusunda yürütülmüştür. 2004-2005 yıllarında
yürütülen faaliyetler gözden geçirme kapsamına alınmıştır. Gözden geçirme sürecinde;

1. İç Denetim Politikaları(Standart 1000 Amaç Yetki
Sorumluluklar)

•
•
•

Birimin politika, prosedürleri ve yönetim faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
Üst yöneticiler, denetim komitesi üyeleri ve denetim hizmetleri personeli ile görüşmeler yapılmıştır.
Denetim dosyalarından örneklem seçilerek gözden geçirilmiştir.
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Mevcut Durum: İç denetim yönergesinde iç denetimin eski tanımına yer verilmekte olup, IIA tarafından
tanımlanan yeni iç denetim tanımı doğrultusunda
güncellenmemiştir.
Öneri: İç denetim tanımının güncellenmesi ve onay
için uygun taraflara sunulması gerekir.
Yönetimin Cevabı: Yönergenin pek çok alanda gün-
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cellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Yönergeyi güncelleyerek, gözden geçirme ve onay için sunacağız.
Hedeflenen Tamamlanma Tarihi : 30.06.2007
2. Bilgi Teknolojileri(Standart 1210-Yetkinlik;2110Risk Yönetimi ve 2120 Kontrol)
Mevcut Durum: Üniversitenin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimi yeterince denetlenmemektedir. Görüşme ve incelemeler sırasında, hem Yönetici hem
iç denetçiler, IT denetçisine olan ihtiyacı ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, birimin bu alanda iç denetçi
istihdamı veya mevcut iç denetçilerden birinin bu konuda eğitilmesine ilişkin kaynağı çok sınırlıdır. Sonuç
olarak, IT alanı, iç denetim faaliyetlerinde yeterince
kapsanmamakta, bu nedenle kritik IT riskleri ve kontrol zayıflıkları iyileştirilememektedir.
Öneri: Birim Yöneticisi, bu alandaki risk maruziyetini
bir kere daha denetim komitesinin dikkatine sunmalıdır, 5 Yıllık Plan/Risk Değerlendirmesini güncellemeli,
IT denetçisi için gereken kaynak ihtiyacını belirlemeli
ve resmi olarak Denetim Komitesinin değerlendirmesine sunmalıdır.
Yönetimin Cevabı: 5 Yıllık Denetim Planı ve Risk Değerlendirmesi 2007 yılı itibariyle güncellenmiş olacaktır. Risk değerlendirmesinin 2006 yılında güncellenmesi planlanmıştır ancak 2 denetçinin emekli olması ve 3. bir denetçinin ise her an ayrılacak olması,
önceliklerimizi yeniden değerlendirmemizi gerektirmiştir.
IT konusundaki risk maruziyeti, Denetim komitesi
toplantılarında düzenli olarak dile getirilmektedir.
Üniversite Yönetimi bu konudaki risklerin farkındadır
ancak çok sayıda farklı ihtiyaçlar karşısında kısıtlı bir
kaynağı dengeli bir şekilde yönetmek durumundadır.
Böyle bir ortamda dahi Birimimize karşı oldukça cömert davranmaktadırlar. Kısa süre önce denetim hizmetlerinin kadro eksikliği ile çalıştığı ve bu nedenle
çok sayıda alanın denetim kapsamına alınamadığı,
IT bunlardan sadece biri, farkına varılarak birimimize iki ilave kadro tahsis edilmiştir. Bu sayede kampüs
içindeki birim ve araştırmalara daha fazla yoğunlaşılabilmesi mümkün olmuştur. Geçen yıl, Üniversite
yönetimi tarafından, IT denetimi için bir miktar fon
ayrıldı, hizmet alımı yolu ile temin edilen dış denet-
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çiler tarafından IT konusunda çalışmalar yürütüldü.
Bu çalışma sonucu tespit edilen bulguların izlenmesi
ise Birimimiz tarafından yapıldı. Bununla birlikte, dış
denetçiler daha çok, iş sürekliliği planları, program
değişikliği kontrolleri gibi genel IT konularına odaklandılar ve kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi
veya IT konusuna yönelik bir risk değerlendirmesi
yapmadılar. Bu konuyla ilgili olarak, Finans ve İnsan
Kaynakları Bölümünün üst yöneticisi ile resmi olmayan bir görüşme yaptım, kendisi IT güvenliği denetimi konusunda dış kaynak kullanılabilmesi konusunda
Mayıs ayında yardımcı olabileceğini ifade etti.
IT denetçisi istihdamına kadar geçecek süre zarfında,
Bilgisayar ve Muhasebe alanında eğitim görmüş olan
ve IT denetimi konusuna da özel ilgi duyan bir denetçimizi, ilave eğitimlerle desteklemeyi ve sonrasında
kendisinden diğer personelimizi de geliştirmek konusunda faydalanmayı planlıyorum.
3. Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Kullanımı (Standart 1210-Yetkinlik ve 1220 Azami Mesleki Özen)
Mevcut Durum: Denetim Hizmetleri Birimi, son derece güçlü bir denetim aracı olan ACL programını uzun
zaman önce satın almıştır, bununla birlikte bugüne
kadar yapılan denetimlerde ACL kullanımı son derece kısıtlı düzeydedir. Birim, FOCUS, Acrobat, Excel ve
Word gibi diğer bilgisayar uygulamalarını yıllardır
kullanmaktadır ve son yıllarda bu uygulamalardan
daha fazla yararlanmaya başlamıştır ancak ACL’in
daha fazla kullanılması, denetim süreçlerinin daha
etkin şekilde yürütülebilmesine imkan verebilecektir.
Öneri: Denetim Yöneticisi, bir ACL denetimi projesi
planlamalı ve bir iç denetçiyi bu proje için görevlendirmelidir. Görevlendirilen denetçi, denetim görevlerinde ACL kullanımı ve sağladığı faydalara ilişkin olarak diğer iç denetçileri eğitmelidir.
İlave olarak Yönetici, denetimin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için, elektronik çalışma kağıtları ve
raporlama araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmeye almalıdır.
Yönetimin Cevabı: Bir ACL denetimi projesi tanımlandı ve bir iç denetçi de görevlendirildi ancak henüz
başlanılamadı. Mevcut personel durumumuz nede-
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niyle devam eden işler tamamlanmadan yeni bir projeye başlayamıyoruz ancak 2007 Baharında bu projeyi başlatmayı planlıyorum. Personelimin tamamının
ACL kullanımı konusunda yetkin olmasını çok isterim
ancak mevcut durumda bir kişi bile kullanabilir hale
gelirse yeterli olur diye düşünüyorum. Denetim otomasyonu konusu ise şu anda önceliklerim arasında
üst sıralarda yer almıyor.
4. Denetim Sürecinin Dokümantasyonu (Standart
2200-Görev Planlaması; 2201-Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler; 2210 Görev Amaçlarının
Belirlenmesi; 2230-Görev Kaynaklarının Dağılımı
ve 2240 Görev İş Programı)
Mevcut Durum: 7 adet denetim dosyasının incelenmesi sonucunda; her ne kadar denetim bulguları,
yeterli kanıtlara dayandırılmakta ve denetim süreçlerinin çoğu dökümante edilmekte ise de, denetim
süreçlerinin dökümantasyonuna ilişkin standart bir
denetim kontrol listesinin bulunmadığı görülmüştür.
Özellikle denetim programının onaylanması, denetim
kapsamının belirlenmesi, açılış ve kapanış toplantılarına ilişkin dokümantasyonun geliştirilmesi gerekmektedir.
Öneri: Birim Yöneticisi tarafından, denetim sürecinin
standart bir şekilde yürütülebilmesi, uygun ve yeterli
bir şekilde dokümante edilmesi için, bir Kalite Güvence Kontrol Listesi geliştirilmelidir. Bu liste, iç denetçiler için denetimler sırasında yararlanacakları yol
gösterici bir doküman olmalıdır. Benzer bir doküman
İzleme Denetimlerinde de kullanılmalıdır.
Houston Üniversitesi tarafından kullanılan Kontrol
Listesi ekte yer almaktadır, bu formun uyarlanarak
kullanılabilmesi mümkündür.
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Yönetimin Cevabı: Öneriye katılıyorum ve bu alanın
gelişime açık bir alan olduğunu düşünüyorum. Kendimize özel bir Kontrol Listesi geliştireceğiz. Hedeflenen Tamamlanma Tarihi: 30.06.2007
5. Bireysel Denetimlerde Standartlara Uygunluğun
Açıklanması (Standart 2430-Görevlerin Yürütülmesi Sırasında Uyum Sağlanamayan Standartların Açıklanması)
Mevcut Durum: Denetim Hizmetleri Birimi, bireysel
denetimler sırasında Standartlara uygunluğun değerlendirilmesi ve uygunsuzlukların açıklanmasına
ilişkin bir prosedüre sahip değildir.
Öneri: Birim Yöneticisi, iç denetçiler tarafından, denetim görevleri sonunda, denetimin standartlara uygun
yürütülüp yürütülmediğini belirtebilecekleri bir prosedür veya süreç tasarlamalıdır. Denetçiler, denetim
sonunda denetim görevinin standartlara ve meslek
ahlak kurallarına uygun yürütüldüğünü onaylamalı,
uyulamayan standartları belirtmeli ve imzalamalıdır.
Yönetimin Cevabı: Tüm görevlerin standartlara uygun şekilde yürütülmesi en temel varsayımdır. Bu
yüzden standartlara uygunluğun ayrıca açıklanmasına gerek bulunmamaktadır, zaten Standartlarda
da, sadece uygunsuzlukların açıklanması gerekliliği belirtilmektedir. Geliştireceğimiz Kalite Güvence
Kontrol Listesi Formunda; “Denetim görevi sırasında
uyulamayan bir denetim standardı bulunmakta mıdır” şeklinde bir Evet-Hayır sorusu yer alacak. Eğer
cevap evet ise, bunun hangi standart olduğu, neden
uyulamadığı ve etkilerine ilişkin ayrıntılı açıklamalara
da yer verilmesini sağlayacağız.
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AKSİYON PLANI
Konu

Tamamlanma Tarihi

İç Denetim Politikası

30.06.2007

Bilgi Teknolojileri

30.09.2007

Bilgisayar Destekli
Denetim Teknikleri

30.09.2007

Denetim Sürecinin
Dokümantasyonu

30.06.2007

Risk Değerlendirmesi,
Uzun Dönem Plan ve
Yıllık Program

30.09.2007

Sorumlusu
Brenda Shannon
Denetim Hizmetleri
Yöneticisi

Brenda Shannon

Alınacak Aksiyon
Yönergenin güncellenmesi ve onay için
sunumu

IT güvenliği denetimi ve IT Risk
Değerlendirmesi konusunda hizmet alımı
için Yönetim Kurulunun ikna edilmesi

Brenda Shannon

ACL Denetimi Projesinin 2006-2007
denetim döneminde başlatılması

Brenda Shannon

Kalite Güvence Kontrol Listesi Formunun
geliştirilmesi ve kullanılması

Brenda Shannon

Brenda Shannon

Risk değerlendirmesi ve 5 Yıllık
Planın, yönetimden alınan katkılar ile
güncellenmesi
Denetim görevlerine ayrılan
zamanın(Planlama, Saha Çalışması, Rapor
Yazımı) izlenmesine yönelik yöntemin
revize edilmesi, bireysel denetimlere
ayrılacak kaynağın belirlenmesi

Süre Kaynağı ve Detaylı
Zaman Çizelgesi

01.01.2007

Denetim Rehberi

30.06.2007

Brenda Shannon

Daha kapsamlı bir Denetim Rehberinin
geliştirilmesi, güncellenmesi

Standartlara Uygunluğun
Açıklanması

30.06.2007

Brenda Shannon

Kalite Güvence Kontrol Listesine
uygunsuzlukların açıklanmasına ilişkin bir
soru eklenmesi.
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TEFTİŞ VE DENETİM
KAVRAMLARI VE
DENETİMİNİN
YENİDEN
YAPILANMASI

ÖZET: Avrupa Birliği uyum sürecinde çıkarılan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamuda denetim yeni bir şekle dönüştürülmek istenmiştir. Kamuda iç denetim ve dış denetim şeklinde
oluşturulan yeni model, geleneksel yapı ve anlayışların yeni sisteme direnç göstermesi nedeniyle etkin bir
şekilde hayata geçirilememiştir. Bu yüzden, kamuda
denetim alanında yaşanan görev ve yetki çatışmasından kaynaklanan sorunlar, hem iç denetçilerin hem
de teftiş birimlerinin etkinliğini azalttığı, kamuda sürdürülen reformları etkisizleştirdiği ve denetim mesleğine zarar verdiği değerlendirilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Teftiş, denetim, görev çakışması, değişime direnç, yeniden yapılandırma
I-Giriş

Hami ÖRENAY
İç Denetim Birimi Başkanı
Maliye Bakanlığı
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AB uyum süreci ve küresel gelişmeler çerçevesinde,
Ülkemizde özellikle kamu yönetim ve denetim alanında yeni yaklaşımlar ve standartlar yönünde köklü
bir değişimin yaşandığı görülmektedir. Kamu yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, etik ilkeler,
stratejik yönetim ve performans gibi kavram ve yaklaşımlar yer bulurken, denetim alanında da yeni kavramlar, standartlar ve ilkeler çerçevesinde yeniden
yapılanma, rol ve sorumlukların yeniden tanımlanması yönünde bir değişim yaşanmaya başlamıştır. Bu
değişim, geleneksel teftiş/denetim yaklaşımlarından
farklı olarak denetimin meslek ilkeleri ve uluslar arası kabul görmüş standartlar çerçevesinde, sistematik
ve disiplinli bir yaklaşımla, güvence ve danışmanlık
sağlayarak yönetime değer katan bir faaliyet şeklinde sürdürülmesi öngörülmektedir. Ancak, Türkiye
gerçeğinde bu değişimin yazılanların ve söylemlerin
ötesinde, hiç kolay bir süreç olmadığını ve olamayacağını görmek gerekir. Zorluk, sadece yeni sistem ve
yaklaşımların iyi bilinememesinden değil, bir yandan
geleneksel yapı ve anlayışların mevcudiyetini sürdürmeleri, diğer yandan denetim ve teftiş kavramı ve algısında yaşanan karmaşadan kaynaklanmaktadır.
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Özellikle geleneksel yapıların kendini koruma ve statülerini sağlamlaştırmaya dönük çabaları, önyargılar,
geleneksel yöntemlerden vazgeçmeme ve değişimden kaçınma gibi birçok faktör, denetim birimleri ve
elemanlarının görev ve fonksiyonlarını tartışılır hale
getirmekte, birbirine karşıt yapılar ve anlayışlar ortaya çıkarmaktadır.
Bu makalede, mevcut geleneksel yapılar ve yöntemler üzerinde değerlendirme yapmaktan kaçınarak
özellikle denetim kavram ve algısının, benzer nitelikteki (teftiş, kontrol) kavramlarla yaşanan karmaşayı,
görev ve fonksiyon çakışmasının yarattığı olumsuzluklar üzerinde durulacaktır. Denetime ilişkin sorunlar ve olumsuzlukların temelinde bu alandaki kavramların yerli yerine oturmaması, denetime işlevsel
bakılmaması, diğer yandan uluslar arası kabul görmüş yaklaşımların iyi bilinmemesi yatmaktadır.
II. Teftiş ve Denetim ile İlgili Kavram Karmaşası ve
Teftiş Birimlerinin Durumu
Ülkemizde denetim, kelime anlamı, gündelik kullanımı ve işlevi bakımından farklı anlam ve kullanıma
sahiptir. Özellikle eskiden beri var olan bir kavram
olarak teftiş kelimesiyle de kavramsal anlamda bir
karışma, benzeşme ve karışıklık içindedir.
Denetim, kelime/sözlük anlamıyla teftiş kelimesinin
Türkçe karşılığıdır. Ancak, gerek gündelik kullanımda, gerekse, kamu idarelerinin uygulamasında denetim kelimesine farklı anlamlar yüklenilebilmektedir.
Denetimin gündelik kullanımda bazen teftiş, bazen
kontrol anlamında kullanıldığı görülmektedir. Özellikle kontrol kavram ve işlevine karşılık gelecek şekilde
kullanılması yaygındır. Kullanımdan kaynaklanan kavramsal karışıklık, denetimin işlevselliğine, denetim
birimlerinin idari yapı ve organizasyon içindeki konumuna, görev algısına, üstlenilen yetki ve sorumluluklara olumsuz etkisi olmakta, verimsizliğe, kurumsal
çatışmaya, yanlışa, yanlış anlamaya, kötü niyetlere
zemin hazırlamaktadır. Diğer bir yönüyle de, denetim görevi üstlenen tüm meslek elamanlarına sıkıntı
veren ve mesleki gelişmeyi engelleyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Bu alandaki sorunların aşılması ve mesleki gelişim
ve işlevsellik kazanılması bakımından teftiş ve de-
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netim ilişkisi ile kavram ve işlev karmaşası üzerinde
durularak, özellikle, AB kriterleri ve uluslar arası kabul görmüş standartlar ve yaklaşımlar çerçevesinde
oluşturulmaya başlanan yeni denetim sistemi karşısında halen mevcudiyetini sürdüren geleneksel teftiş
birimlerinin durumu değerlendirilecektir. Bu yönde
yapılacak bir değerlendirmede, teftiş kelimesine yüklenilen anlam ve işlev bakımından üç seçenek bulunmaktadır.
1. Seçenek
Teftiş, denetimin eski dildeki karşılığıdır ve bu durumda aynı anlam ve işleve sahiptir. Bu yüzden teftiş
birimleri ve elemanları denetim birimi ve elamanlarıdır. Kurumların teşkilat kanunlarında teftiş kurulları
denetim ve danışma birimleri içinde sayılmış ve bu
görevi yürüten müfettişler de denetim elamanı olarak adlandırılmışlardır.
Hem AB kriterleri, hem de uluslar arası kabul görmüş
yaklaşım ve standartlar çerçevesinde denetimin yeniden yapılandırılması ve işlerlik kazandırılmasında
teftiş kurullarının iç denetim birimlerine dönüştürülmesi anlamlı ve kolay yol olabilirdi. Ancak, böyle
yapmayarak, yeni iç denetim birimlerinin kurulması
tercih edilmiş, teftiş kurulları ya tamamen kaldırılmak
ya da farklı bir işlevle yeniden yapılandırmak istenmiş, ancak bu yönde gerekli düzenlemeler tam olarak
hayata geçirilememiştir.
2. Seçenek
Teftiş, denetim kavramından ayrı ve farklı işleve sahip
bir faaliyettir. Dünyada genellikle denetim, tanımlanmış, mesleki bir faaliyet ve disiplin olarak teftiş faaliyetinden ayrıştırılmıştır. Zaten İngilizcede, teftiş (inspection), denetim (audit) farklı kavramlardır.
Ülkemizde de bu iki kavramın zaman içerisinde farklı
anlamda ve işlevde kullanılması yaygınlaşmaktadır.
Burada önemli olan, denetim ve teftişin hangi anlam
ve işlevde olacağının açıklanması ve birbirine karıştırılmadan yürütülmesidir. Denetim, tanımlanmış ve
standartlara bağlanmış bir faaliyet olduğuna göre,
teftişin de tanımlanması ve işlevinin ortaya konulması, uluslararası yaklaşımlar da göz önüne alınarak
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özellikle kamuda hangi yapıda ve düzeyde yürütüleceğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Öncelikle vurgulamak gerekirse, AB ülkelerinde teftiş, bizde gündelik dilde soruşturma olarak ifade edilen ancak, idari olarak şikayetlerin ve suç oluşturan
eylem ve işlemlerin incelenmesi, araştırılması ve raporlanması faaliyeti olarak veya uzmanlık gerektiren
bir alan ve faaliyetin uygunluğuna, kalitesine yönelik
değerlendirmeleri yapmak üzere kurum dışı yerlerde
(okul,hastane, vergi daireleri) yürütülen bir faaliyettir. Buna göre, teftişi elemanlarının da özel niteliklere, yetki ve uzmanlığa sahip olması söz konusudur.
AB tarafından öngörülen kamu iç mali kontrol sisteminde ise, mali nitelikteki teftişler ademi merkezi ve
merkezi iki ayrı yapıda oluşturulur. Birincisi harcama
sonrası kontrol işlevinde ve yönetim sorumluluğu
kapsamındadır. Ademi merkezi şekilde, yani her bir
harcama biriminde yönetim için oluşturulan bir araç
niteliğindedir. İkincisi ise, bir merkezde (Maliye Bakanlığı gibi bir kurum içinde) ve idari yapıda( Ajans,
Şube, Daire, başkanlık şeklinde) şikayet ve ihbarları
araştırmak üzere oluşturulur. Diğer taraftan, kurum
dışında ancak kurumun sorumluluk alanında faaliyet
gösteren kuruluş (Okul,hastane v.s), işyeri, mükelleflere yönelik teftiş faaliyetleri bulunmaktadır.
3. Seçenek
Ülkemize özel bir durum olarak, teftiş, denetim odaklı veya buna dönüşme sürecinde, daha bir üst kavram
ve denetimi de kapsayan bir faaliyet olarak gelenekselleşmiş bir yapıda sürdürülmektedir. Bu süreçte teftiş, evrimleşerek denetimi de içeren, ihtiyaç halinde
soruşturma ve inceleme yapan bir faaliyet olarak görülmüş ve buna uygun bir yapı ve statü elde etmiştir. Sahip oldukları yapı ve işlevleri bakımından çokça
eleştirilen teftiş birimleri, denetimde değişim ve yeni
yaklaşımlar karşısında, denetimi içeren bir faaliyet
olarak mevcudiyetini sürdürmeye ve kısmen kendini
yenilemeye çalışmaktadır. Ancak, bu durum, yeni denetim yaklaşımına uygun olarak oluşturulmaya başlanan iç denetimle kavram ve işlevsel karmaşıklığa,
en önemlisi değişiminin sekteye uğramasına neden
olabilecek olumsuzluklar içermekte, buna karşın ülkemizde giderek ağırlık kazanmaktadır. Bu durumda
yapılması gereken en acil şey, işlevlerin birbirinden
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ayrılması, ya da birden fazla işlev üstlenilmiş görünen geleneksel yapıların, bunları etkin şekilde yerine getirip getiremeyeceklerinin ortaya konulmasıdır.
Esasen amaç ve yöntemler bakımından birbirinden
ayrılması gereken görevlerin (denetim, teftiş, soruşturma, inceleme) birbirine karıştırılmaması, sistemlerin işleyebilmesinin ön koşuludur. Aksi halde, bu
alandaki belirsizlik, teftiş ve denetimin her ikisini de
etkisizleşecektir. Gerek siyasi irade, gerekse denetim
mesleğinde olanlar, değişimden yana olduğuna göre,
denetimin etkinleştirilmesi ve mesleğin uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi teşvik edilmeli, diğer yandan, kamuda reformun en önemli adımı
olan iç denetimin zayıflatılmasına neden olacak bu
tür görev çakışmalarından kaçınılmalıdır.
III. Sonuç
Denetim ve teftiş kavramları irdelenerek, işlevsellik
sağlanması bakımından üç seçenek bulunduğu belirtilmiş ve bunlara yukarıda kısaca değerlendirilmiştir.
Burada, özellikle denetim olgusunun iyi anlaşılması,
denetim mesleğinde gelişme sağlanması ve denetimin yönetime katkı yapması beklenmektedir. Çünkü
denetim, geleneksel yönetimin iş yapma biçimini değiştiren, kaliteyi öne çıkaran, kaynak kullanımında etkinliği artıran, varlıkları koruyan ve hesap verilebilirliği artıran bir yapının ve anlayışın aracı olmalıdır. Ancak, yeni oluşturulmaya başlanan denetim sistemine
önyargıdan ve kavramsal kargaşadan beslenen bir
direnç her yönüyle kendini göstermekte, bu yüzden
hem teftiş hem de denetimden beklenen işlevsellik
yok olmakta, diğer yandan bu faaliyetleri mesleki olarak sürdürmek isteyen teftiş ve denetim elamanları
arasında bir dizi olumsuzluklar yaşanmakta ve yapılan reformlar başarısız olmaktadır.
Bu çerçevede, teftiş ve iç denetim birimlerinin tek
bir çatı altında birleştirilmesi, soruşturma (inceleme)
görevinin kendi içinde ayrıştırılarak yürütülmesi, diğer yandan teftiş, kontrol, inceleme faaliyetlerinin
esasen idarinin sorumluluğunda ve idari kademelerde yürütülen faaliyetler olarak düzenlenmesi uygun
çözümler olarak giderek daha çok savunulmaktadır.
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