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İkinci Bölgesel KİMK Konferansı  
 

BH Kurumlarında KİMK’nin 
Oluşturulması  

 
Portorož, 22 Eylül 2011 

 
 Ranko Šakota, Yönetici, CHJ MFiT BiH 

 

 

KİMK’nin getirilmesine yönelik tavsiyeler 

KİMK’nin ANA BİLEŞENLERİ 

• Mali yönetim ve kontrol (MYK) sistemini de 
içeren yönetsel hesap verebilirlik 

• IR’nin işlevsel bağımsızlığı, iç denetim sistemleri 
dahil  

• İlk iki bileşen için yöntem ve standartların 
geliştirilmesinden sorumlu olan merkezi 
uyumlaştırma birimi (MUB) 

 

Bosna Hersek’te KİMK’nin kurumlasına 
ilişkin spesifik özellikler 

• Ülkenin adem-i merkezi anayasal yapısı : iki 
entite (federal devlet) ve BH kurumları 

• Mali alanda ve kamu harcamaları alanında BH 
kurumları ve iki entite arasında bağlantı yoktur 

• Somut bir (yasal ve uygulamaya yönelik) çözüm 
için iki entite ve BH kurumları arasında 
koordinasyon geliştirmek gerekmektedir.  
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BH kurumlarında KİMK’nin oluşturulması 
için temel 

• Çalışma grubu aracılığıyla entiteler tarafından 
uzlaşmaya varılan ve Aralık 2009’da Bakanlar 
Kurulu tarafından kabul edilen “Kamu İç Mali 
Kontrol Politika Belgesi”. Politika Belgesi, BH 
kurumlarında KİMK’nin kilit unsurlarına ilişkin 
aşağıdakileri sunmaktadır: 

1. Etkin mali yönetim ve kontrol (MYK) sistemleri; 

2. İşlevsel olarak bağımsız iç denetim birimi ve 

3. Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MUB). 

 

BH Kurumlarında KİMK’nin kurulmasına 
ilişkin yasal çerçeve 

• İD – İç Denetim Kanunu, ilgili yönetmelikler 
• MYK - BH Kurumları Mali Kanunu, Bakanlar Kurulu ve 

Bakanlıklar Yasası (mevzut mevzuat, KİMK kavramına uygun 
bir MYK sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için yeterli 
değildir)  

• Sayıştay Kanunu, Madde. 90: “Denetim ve mali kontrol 
alanında işbirliği”. Bu madde BH’nin aşağıdakileri taahhüt 
etmesini sağlar : 

 - mali yönetim ve kontrol (MYK); 
 - bağımsız iç denetim; 
 - MYK ve İD için merkezi uyumlaştırma birimlerinin 

kurulması ve geliştirilmesi ve  
 - bağımsız dış denetim sistemleri 
 

MUB’un görev ve sorumlulukları 

• MUB, Maliye Bakanlığında idari bir birim olarak 
kurulmuştur. 

• MUB’un sorumlulukları İç Denetim Kanunu, Bakanlar 
Kurulu ve Bakanlıklar Kanunu ve MUB’un Kurulması 
Hakkında BH Bakanlar Kurulu Kararı tarafından 
belirlenmektedir. Sorumlulukları arasında: 

 - MYK’nin oluşturulması ve geliştirilmesi; 
 - İD’nin oluşturulması ve geliştirilmesi ve 
 - Yasal çerçevenin hazırlanması, yönetmeliklerin 

hazırlanması, standartların uygulanması, kalite 
kontrolün sağlanması, İD ve yönetim arasında 
işbirliğinin arttırılması, vs. yer almaktadır.  

BH Kurumlarında İD yapısının 
oluşturulması 

• İD birimlerinin oluşturulması için yasal kriterler 
(toplam yıllık bütçe, personel seviyesi, işlemlerin 
karmaşıklığı, risk seviyesi) 

• Kuruluş yöntemi (birleşik model, İD birimlerinin 
sayısı, toplam iç denetçi sayısı) 

• Diğer ülkelerin deneyimleri (bölgedeki ülkeler, 
belli başlı AB ülkeleri) 

• MUB’un görevi: Belli durumlarda risk 
değerlendirmelerini ve kaynakların etkin 
kullanımını da dikkate alacak şekilde bütün 
görevlere cevap verebilecek bir yapının 
tanımlanması 
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BH kurumlarında MYK’nin 
oluşturulması 

• Yasal çerçevenin hazırlanması (ikilem: ayrı bir MYK 
kanunu veya BH Kurumları Mali Yasasının bir parçası ) 

• MYK Kanununun taslak metni hakkında MUB YK 
bünyesinde yapılan tartışmalar 

• MYK’nin oluşturulması ve geliştirilmesi için yönetsel 
hesap verebilirliği oda noktasına alarak, COSO 
modelinin yasal temel olarak getirilmesi 

• MYK’nin işleyişi, izlenmesi ve geliştirilmesinin 
sağlanması için teşkilat yapısı ve işleyiş usullerinin 
oluşturulması 

• Rehber, talimat ve kılavuz ilkelerin geliştirilmesi için 
MUB’un teknik desteği ve sorumluluğu 
 

BH’de KİMK’nin oluşturulması için 
koordinasyon 

• Ülkede KİMK yapısının oluşturulması için 
koordinasyonun önemi 

• BH Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan MUB  + 
BH Federasyonu (BHF) MUB’u ve Sırp Cumhuriyeti 
(SC) MUB’u 

• MUB Yönlendirme Komitesi Kasım 2010’da 
kuruldu, BH, BHF ve SC’nin MUB’larından 
oluşmaktadır 

• Yasal sorumluluklar 
• Uygulamada işleyiş 

BH’de KİMK’nin oluşturulmasına AB 
desteği 

‘Bosna Hersek’te KİMK’nin Oluşturulmasına Destek” konulu AB mali 
destekli projenin bileşenleri : 

• Yasal çerçevenin oluşturulmasına katılmak (taslak belgeler, uzman 
danışmanlığı) 

• Avrupa ülkeleri ve bölgedeki ülkelerin benzer deneyimleri 
• MYK alanında mevcut durum analizi ve olası iyileştirmelere dair 

öneriler 
• BH’de MUB personeli ve İç Denetçilerin eğitimi (seminerler, pilot 

denetimler, çalışma ziyaretleri) 
• İD ve MYK alanlarında bir eğitim programının tanımlanması sürecine  

katılım 
 

2) KİMK Politika Belgesinin ve yasal çerçevenin hazırlanmasına ilişkin 
Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğünden tavsiyeler 

2010 ve 2011’de elde edilen 
başarılar 

• MUB kuruldu, Kurum İçi Kurallar kabul edildi, gerekli personelin bir 
kısmı istihdam edildi ve çalışmaya başladı. 

• MUB YK İç Tüzüğünü kabul etti ve BH’de KİMK’nin Kurulmasına 
Destek konulu proje kapsamında planlanan faaliyetlerle 
uyumlaştırılmış 2001 Çalışma Programında belirtilen görevleri 
yerine getirmeye başladı. 

• İD alanındaki yönetmelikler (İD Yönergesi, İD Etik Kuralları, İD 
Rehberi ve İD Standartları) kabul edilme sürecinin son aşamasında. 
BH Kurumları için bir model hazırlandı. 

• Maliye Bakanlığı, Hazine, Savunma Bakanlığı ve Dış İşleri 
Bakanlığında İD Birimleri kuruldu. Adalet Bakanlığı ve İletişim 
Düzenleme Kurulu birer denetçi atadı (toplam iç denetçi sayısı 12). 

• MYK taslak yasal çerçevesi kabul edilme sürecinin son aşamasında. 
 


