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1. GĠRĠġ 
Bu yılki seminer Kamu İç Mali Kontrolün (KİMK) uygulanması hakkında. Avrupa 
Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğü deneyimleri, KİMK'nin oluşturulması ve 
geliştirilmesinin önünde birçok güçlük olduğunu göstermektedir. Bugün bu 
güçlüklerden üçü üzerinde duracağım: 

 Yönetsel Hesap Verebilirlik – Her şeyi kontrol etmeden kontrolü sağlamak 

 Risk yönetiminin daha iyi anlaşılması ve daha yaygın kullanılmasını 
sağlamak 

 Yerel düzeyde iç denetimi daha etkin kılmak 

2. YÖNETSEL HESAP VEREBĠLĠRLĠK – HER ġEYĠ KONTROL ETMEDEN KONTROLÜ 

SAĞLAMAK 
Bazı üst yöneticiler hesap verebilirlik kavramını kelimelerin tam anlamıyla 
yorumluyorlar. Her Ģeyin sorumluluğu kendilerinde olacaksa, o zaman her 
Ģeyin en ince ayrıntısını kontrol etmeleri gerektiğini düĢünüyorlar. Bu da 
çoğunlukla diğer çalıĢanların iç kontrol süreçlerine yabancılaĢmasına 
neden oluyor. 

Üst yöneticinin hesap verebilir olması gerektiği doğrudur. Ancak bazı üst 
yöneticiler hesap verebilirlik kavramını aşırı uç noktalara çeker ve ancak bütün 
kararları kendileri alırsa ve kurum içindeki bütün işlemleri kendileri görürse bu 
hesap verebilirliğin sağlanacağını düşünürler. 

O zaman da yönetim ekibinin (ve kurumun genelinin) risk, fırsatlar ve yönetişim 
hakkındaki görüşleri sadece üst yöneticiye indirgenmiş olur. Bu durum, üst 
yöneticinin yönetsel yetkinliğinden ziyade siyasi görüşüne bakılarak atandığı 
durumlarda daha kötüdür. 

Böyle bir durum şüphesiz yetki devri düzenlemelerinin yeterli düzeyde 
yapılamamasına, kurumsal etkinliğin ve orta yönetim kademesi ve diğer 
çalışanlar arasında hesap verebilirliğin azalmasına, ayrıca personelin gerektiği 
kadar gelişememesine neden olur. 

Somut olarak, bu, alt kademe yöneticilerin harcamaları gereken bütçe veya 
ulaşmaları gereken hedeflerden tam olarak emin olamaması anlamına 
gelmektedir. Bu durumda mali işler dairesinin rolü veya tavsiyeleri ya önemsizdir 
ya da göz ardı edilir, bunun sonucunda mali kararlar belli bir plan dahilinde değil 
eşgüdümsüz bir şekilde alınır. 

Kurumların yönetsel gözetiminin iyileĢtirilmesi 

Buradaki zorluk, yöneticileri, kurumun kontrolünü sağlamanın kurumdaki bütün 
mali veya faaliyetsel kararları tek tek kontrol etmeleri gerektiği anlamına 
gelmediğine ve çağdaş bir Mali Yönetim ve Kontrol (MYK) sisteminin 
kurumlarında yönetişimi geliştirebileceğine ikna etmektir. 

Bir MYK sistemi, yetki ve sorumluluğun devredilmesi, yetkilendirme ve hesap 
verebilirlik ve uygun raporlama hatlarının oluşturulmasını sağlar. 



 

 

İster yönetici, müdür ya da alt kademe çalışan olsun bütün personel görevlerinin, 
sorumluluklarının ve yetki sınırlarının bilincinde olmalıdır. Özellikle yöneticiler 
yetki devrinin sağladığı aşağıda belirtilen faydaları anlamalıdır: 

 bütün personel için iş tanımlarının, performans hedeflerinin ve 
göstergelerinin belirlendiği açık ve net olarak tanımlanmış bir yetki devri 
yapısıyla genel kontrolü sağlayabilirler. 

 daha fazla görev yerine getirilebilir 

 rutin idari görevlerden arınmış olmak yöneticilerin kurumsal hedeflere 
ulaşmaya daha fazla yoğunlaşabilmesini sağlar. 

Benzer şekilde bütün yöneticiler faaliyetsel hedeflerinin bilincinde olmalı ve (a) bu 
hedeflere ulaşıp ulaşamadıkları ve (b) bu hedeflere ulaşmada kaynak 
kullanımlarını raporlamalıdırlar. 

Bazen kapsamlı bir yetki devri çerçevesi oluşturmanın önünde Kamu Personeli 
Kanunu gibi kanunlarda yer alan yasal engeller olabilir. Bu nedenle Merkezi 
Uyumlaştırma Birimi (MUB) ve Kamu İdaresi Reformunun mimarları arasında 
yakın işbirliği gerekmektedir. 

Yöneticilerin mali kaynakların kamu yararına yönetilmesi gibi bir sorumluluğu 
vardır, başka bir deyişle, sadece kaynakların kanunlar uyarınca harcanmasını 
sağlamak değil, aynı zamanda uygun yerlerde harcanmalarını sağlamak 
sorumluluğu. Uygulamada yasal uygunluğa diğerinden çok daha fazla dikkat 
edilmektedir. Dolayısıyla, bir kurumun teşkilat yapısı, yüksek kalitede mali 
bilgilerin sağlanmasını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır. 

Yöneticiye tavsiye ve desteğin yanı sıra ilgili muhasebe ve maliyet bilgilerini 
sağlamak üzere bir mali işler biriminin olması gerekmektedir. Mali yönetim 
sorumluluğu üst yöneticinin sorumluluğudur ancak ekonomiklik, etkinlik ve 
verimlilik arayışında üst yöneticiye karşı çıkabilmek için mali işler biriminin 
başkanı da idari diğer yöneticilerle aynı statüde olmalıdır. 

3. RĠSK YÖNETĠMĠ YETERĠNCE ANLAġILMIYOR VEYA KULLANILMIYOR 
Genel bakıĢ 

Risk yönetimi iç kontrolün hayati bileşenidir ve kurumun hedeflerine ulaşmayı 
engelleyebilecek risklerin tespit ve analiz edilmesi ve riskin etkisinin en aza 
indirilmesi için uygun cevabın belirlenmesi sürecidir. 

İçeriği: 

(1) Risk tespiti 

(2) Risk değerlendirmesi ve sınıflandırması 

(3) Kurumun risk iştahının değerlendirilmesi 

(4) Riske verilecek cevabın geliştirilmesi 

Risk profilinin değişip değişmediğini izlemek, risk yönetiminin etkinliği hakkında 
güvence almak ve ne zaman daha fazla tedbir gerektiğini anlamak için risk 
yönetimi sürecinin düzenli olarak incelenmesi ve raporlanması gerekmektedir. 



 

 

Risk yönetimini uygulamaya baĢlamada yaĢanan tipik sorunlar 

Bizim tespit ettiğimiz sorunlar şunlardır: 

 Üst yönetim risk yönetimini uygulamaya yönelik sorumluluklarının farkında 
değil ve/veya uygulamak istemiyor. 

 Orta kademe yönetim risk yönetimini uygulamaktan korkuyor çünkü 
mevcut çalışma düzenlemelerindeki riskleri/zayıflıkları kabul etmek 
istemiyor. 

 Risk yönetiminin olduğu yerlerde ise genellikle iç kontrol süreçlerinin 
başında değil sonunda uygulanıyor. 

Risk analizini ve yönetimini ülkenizde daha yaygın hale getirmek için ne 
yapılabilir? 

Risk yönetimi ancak içeriği ve artan hizmet kalitesi ve kilit hedeflere ulaşılması 
konusunda sağladığı güvence konusunda anlayış geliştikçe harcamacı 
bakanlıklarda standart uygulama haline gelecektir. Soruna merkezde ve her bir 
bakanlık bünyesinde değinilmesi gerekmektedir. 

a) Merkezi düzeyde 

Maliye Bakanı tarafından desteklenen MUB, harcamacı bakanlıkların her 
seviyesindeki yöneticilere risk analizini açıklama ve yaygınlaştırma konusunda 
kilit sorumluluk sahibidir. MUB'un özellikle aşağıdakileri yapması gerektiğini 
düşünüyoruz: 

 risk yönetiminin uygulanmasına destek için uygulama araçlarının 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması (örn. Risk kayıtları ve risk tekniklerini 
içeren etkin iç kontrol sistemleri.) 

 yönetim topluluğu genelinde risk yönetiminin yüceltilmesi için bir eğitim 
programının tasarlanması ve uygulanması. 

b) Her Bakanlık bünyesinde 

Risk yönetiminin kendi alanlarındaki riskleri etkin biçimde tespit eden ve tartışan 
orta kademe yöneticiler tarafından olumsuz ve hatta utandırıcı bir faaliyet olarak 
görülmesinin engellenmesi için yönetim kültürünün risk yönetimini desteklemesi 
gerekir. İleriye dönük risk yönetimi, yöneticilerin neler olup bittiğini anlayıp 
kontrolü sağlama isteği gösterdiği olumlu bir kontrol göstergesidir. 

Kurumsal riskin serbest olarak tespit edilmesine yönelik bu hareket, kurum içinde 
açık bir yönetişim kültürünün inşa edilmesi fırsatını sağlar. Böyle bir kültür 
gelişmiş bir etik kültürüyle paraleldir ve her çalışan kişisel ve mesleki dürüstlüğe 
ve etik değerlere haizdir. 

Etik Kurallar, kanunla aynı etkiye sahip olmasalar da, önemli bir belgedir çünkü 
etik kuralların her tür ihlali, bir kanun ihlali olmasa bile, kurumun itibarını ciddi 
derecede zedeleme riski taşır.  



 

 

Ayrıca risk yönetiminin anlaşılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak için her 
bir bakanlık bünyesinde iç denetim işlevi, denetimin odak noktasını risk 
yönetimine çevirmelidir.  

Risk yönetimi ne zaman uygulanmalıdır? 

Risk yönetimi, hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin tespit edilmesi 
süreci olduğuna göre, kurumların ilk olarak iş hedeflerini belirlemesi daha sonra 
bu hedeflere ulaşmak için mümkünse makul güvence ile risk analizini 
uygulaması gerekmektedir.  

İç kontroller risk analizi temelinde geliştirilip ayarlanacağına göre, risk yönetimi 
de kontrol ortamı ve kontrol faaliyetleri arasında bir köprü olarak görülebilir. Risk 
analizi iç kontrollerden önce gerçekleştirilirse, kontrollerin riskleri tespit etmesi 
zor olacaktır. Sonuç olarak, iç kontrol sistemleri kaçınılmaz bir şekilde işlemlerin 
yasallığı ve uygunluğuna bakan geleneksel iç kontrol modeline benzeyecektir.  

4. YEREL SEVĠYEDE ĠÇ DENETĠM YETERĠ KADAR DEĞER GÖRMÜYOR VE ÇOK ZAYIF  
Hayır, kalitede zayıflık olabilir. Ġç denetim, iç kontrol düzenlemelerinin 
geliĢme ihtimali olmadığı ve yolsuzluk ihtimalinin yükseldiği anlamına gelir. 
Yine de bazı belediye baĢkanları kısa vadede herhangi bir fayda 
görmedikleri için tam geliĢmiĢ bir iç denetim iĢlevi kurmak için kaynak 
ayırmada isteksizdir. Ġç denetimin kurulmuĢ olduğu yerlerde bile, bu iĢlev 
genellikle değer katamayacak kadar zayıftır çünkü belediye baĢkanı bütün 
yetkiye sahip bir kiĢi olarak görüldüğü için kararlarına karĢı her tür itiraz, 
doğrudan kiĢiliğine yapılmıĢ bir eleĢtiri olarak kabul edilmektedir. Bu 
genellikle küçük belediyelerde geçerli olan oldukça somut bir sorundur. 

Vatandaşlar giderek daha da artan bir şekilde daha düşük maliyetle daha kaliteli 
kamu hizmetleri talep etmektedir. Yerel belediye idaresi, vatandaşla etkileşimde 
en yakın ve en sık başvurulan mercidir. Durum böyle olunca, yerel belediye 
hizmetlerinde kalite ve maliyet etkinliğin sağlanması, vatandaşların iyi yönetişim 
algısını ciddi ölçüde renklendirecektir. İç denetimin yerel idarelere genel hizmet 
standartlarını iyileştirmede destek olabilse de, belediye seviyesinde çok da 
aranan veya tanınan bir işlev olmadığı kanısındayız. 

Herkes iç denetimin işlevsel olarak bağımsız olması gerektiğinin bilincindedir. 
Ancak iç denetçi üst yönetim ekibinin geneli yerine sadece belediye başkanı ile 
muhatap oluyorsa, bir sorun yaşanabilir. Buna, iç denetim yıllık planının 
hazırlanmasından bir örnek verebilirliz. Bu plan, yöneticilerin tamamının risk 
anlayışına göre hazırlanması gereken bir belgedir. Ancak, “bütün gücü” elinde 
barındıran tek bir yöneticinin olduğu durumlarda, bu yöneticinin risk algısı 
denetçinin yargısını olması gerektiği gibi yönlendiremeyebilir. 

Ayrıca, işlevsel bağımsızlığın bu örnekte olduğu gibi kısıtlı bir şekilde 
yorumlanması (sadece üst yöneticiyle etkileşim) genellikle denetçinin faaliyetleri 
incelemek gibi temel denetim işlevleri yerine sistemin güvenliliriğini kontrol etmek 
gibi marjinal bir görev üstlenmesiyle sonuçlanır. Belediye başkanının her şeyden 
sorumlu olduğu durumlarda, bulgular patronu doğrudan eleştirmek gibi 
algılanacağından iç denetçi de hassas bir pozisyonda olacaktır. 



 

 

Yönetişim düzenlemelerini incelemek ve özellikle üst yöneticilerin olması 
gerektiğinden fazla yetki kullanabilecekleri bir konumda olmamaları için 
yöntemler geliştirmek gibi görevlerin eklenmesi yararlı olabilir. Ancak, iç 
denetçinin bu hususları tek başına ele alması zor olacaktır. 

Denetimin kapsam alanını, en düĢük (ilave) maliyetle en yüksek seviyeye 
çıkarmak  

Şüphesiz ki, KİMK kanunlarında belediyelerde iç denetim oluşturulması gerektiği 
belitrilmektedir. İlk olarak, tabii ki, kanuna uyulması gerekir. 

Ancak, her ülkede, küçük, orta ve büyük ölçekli belediyelerin mevcut olduğu 
düşünüldüğünde, yerelde iç denetimi kurarken, tek bir denetim birimi boyutunun 
bütün belediyelere uymayacağı dikkate alınmalıdır. Belediyeler seviyesinde iç 
denetimin optimal bir modelinin oluşturulmasında MUB'un oynayacağı önemli bir 
rol vardır. Ancak, MUB'dan gelen yönlendirmelerin yanı sıra, belediyelerin de 
kendi aralarında bir ağ oluşturarak olası paylaşılabilecek hizmetleri 
değerlendirmek üzere bilgi paylaşmaları teşvik edilmelidir. 

Yarı merkezi, veya “coğrafi olarak tek merkezden” çalışan iç denetim ekipleri gibi 
modeller, belediyeler üzerindeki mali yükü azaltır, denetçiye de uygun bir 
bağımsızlık derecesi sağlar ve hizmetlerin daha esnek ve profesyonelce 
yürütülmesine yardımcı olur. 

Ġyi yönetiĢimin bir göstergesi olarak Denetim Komitelerinin kullanılması  

İyi yönetişimle bağlantılı bir başka husus da denetim komitesi kavramıdır. 
Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim ve mali raporlama hakkında yönetime 
bağımsız gözetim sağlayan bir organdır. 

Denetim komiteleri yönetime genel olarak aşağıdaki hususlarda tavsiye verir: 

 risk, iç kontrol ve yıllık iç kontrol beyanı süreçleri; 

 muhasebe politikaları, hesaplar ve kurumun yıllık faaliyet raporu – 
denetimden önce hesapların incelenmesi süreci ve tespit edilen hataların 
seviyesi dahil; 

 denetim faaliyeti planları ve sonuçları, uygun olduğu yerlerde, dış denetim; 

 denetim faaliyeti sonucunda tespit edilen hususlara yönetimin verdiği 
yanıtın yeterliği; 

 yolsuzlukla mücadele politikaları, whistle-blowing süreçleri ve özel 
soruşturmalarla ilgili düzenlemeler. 

Özellikle iç denetimle ilişkili olarak, bir denetim komitesi, iç denetçimim 
bağımsızlığını güvence altına alır ve denetçinin rolü ve kattığı değer konusunda 
yönetsel farkındalığı arttırır. 



 

 

Yerel düzeyde denetim komiteleri tabi ki birden fazla belediyenin paylaştığı ortak 
bir hizmet olacaktır, çünkü her bir birimde ayrı ayrı denetim komitesi olmasını 
önermek hiç gerçekçi değildir.  

Şu an için, denetim komiteleri AB’nin genelinde yaygın değildir. Özellikle kuzey 
ülkelerinde örnekleri görülse de her yere yayılmamışlardır. Yelpazenin diğer 
ucunda ciddi ölçüde direnç mevcuttur, öyle ki, bazı ülkeler bu ilave bürokrasi 
kademesini istemediklerini söylemektedir. Denetim komitelerinin rolleri ve olası 
faydalarının ne yazık ki yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz ve hem bu seminerde 
hem de başkentlerinize döndüğünüzde bu konunun daha derinlemesine ele 
alınması ve üzerinde düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz.  

Düzgün bir şekilde işleyen bir denetim komitesi kurum içinde iyi yönetişim 
seviyesi hakkında iyi bir gösterge olacaktır. Etkin bir denetim komitesinin 
sağlayacağı artan düzeyde şeffaflık ve hesap verebilirlik, belediyenin hizmetleri 
ve kamu kaynaklarını kullanımı hakkında kamuoyu güvenini arttırmaya kadar 
gidecektir. 

Ülkenin denetim komitesi oluşturmaya karşı belli sebeplere dayanan bir karar 
almış olduğu durumlarda bile, ben bu konu hakkında düşünce sürecini tetikleme 
hedefime ulaşmış olacağım. Bütün katılımcıları, denetim komitelerinin ülkelerine 
neden katma değer sağlamayacağı konusunda sağlam savlarla karşıma çıkmaya 
davet ediyorum  

 

 

 


