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GİRİŞ 

Kamu yönetimi reformu Avrupa Birliği bütünleşme sürecinde esastır  

İyi işleyen bir kamu yönetimi, demokratik yönetişimin şeffaflığı ve etkililiği için bir ön koşuldur.  Devletin 
işleyişinin temelidir ve hükümetin kamu hizmetlerini sağlama ve rekabet ve büyümeyi arttırma 
kapasitesini belirler. İşler bir kamu yönetimi ayrıca, önemli reformların uygulanmasını ve Avrupa Birliği 
(AB) ile etkili katılım müzakereleri gerçekleştirilmesini mümkün kılarak Avrupa bütünleşme sürecinde 
önemli rol oynar. İşte bu nedenle, AB genişleme kriterleri, bir ülkenin iyi yönetim ilkelerini hayata geçirme 
ve topluluk müktesebatını etkin bir şekilde ulusal mevzuata aktarma ve uygulama kapasitesine sahip bir 
ulusal kamu yönetimi sistemi geliştirme ihtiyacının altını çizmektedir.  

Avrupa Komisyonu (AK) Kamu Yönetimi Reformuna (KYR) verdiği önemi daha da güçlendirmiştir; bunun 
için reform kapsamında başlıca altı hususun altını çizmiş ve Kamu Yönetimi Reformu Özel Çalışma Grupları 
aracılığıyla ve katılım müzakereleriyle daha yakından bağlantı kurmak suretiyle reformu1 genişleme 
sürecinin bir parçası haline getirmiştir. Komisyon tarafından belirlenen altı reform alanı, aşağıda belirtildiği 
üzere Kamu Yönetimi İlkelerinin temelini oluşturmaktadır. 

Kamu Yönetimi İlkelerinin amacı ve odak noktası  

İlkeler, iyi yönetişimin uygulamada ne anlama geldiğini tanımlar ve AB ile bütünleşme sürecinde ülkeler 
tarafından yerine getirilmesi gereken başlıca koşulların genel çerçevesini çizer. İlkeler aynı zamanda 
uygulanmalarına ilişkin süreçte kat edilen ilerlemenin düzenli olarak analiz edilebilmesi ve ülke 
kriterlerinin belirlenebilmesi için bir izleme çerçevesi de sunmaktadır.  

“İyi yönetim” kavramının tanımı AB ülkeleri tarafından zaman içinde sürekli geliştirilmiş ve AB Temel 
Haklar Şartı’na2 dahil edilmiştir. “Avrupa İdari Alanı” kavramı ise 1999 yılında SIGMA tarafından 
oluşturulmuştur3. Bu kavram, güvenilirlik, öngörülebilirlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi bileşenlerin 
yanı sıra, teknik ve yönetsel yetkinlik, kurumsal kapasite, mali sürdürülebilirlik ve yurttaş katılımı gibi 
unsurları kapsar.  

Genel iyi yönetişim koşulları evrensel koşullar olsa da, söz konusu İlkeler, AB’ye katılmak isteyen ve Katılım 
Öncesi Yardım Aracı (IPA) aracılığıyla AB yardımlarından faydalanan ülkeler için tasarlanmıştır. 
Müktesebatın geçerli olduğu alanlarda, İlkeler, müktesebatın gerekliklerini ve diğer AB kılavuz ilkeleri ve 
kurallarını esas alır. Diğer alanlarda ise uluslararası standartlar ve gereklikler ile AB üye devletleri ve/veya 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkelerdeki iyi uygulamalar dikkate alınarak 
hazırlanmışlardır. Bu bağlamda, ülkeler iyi yönetime dair asgari standart teşkil eden bu temel ilkelere 
uygunluk sağlamalıdır.  

Her ülkede, Hükümetin verilen bir İlkeye göstereceği dikkat, o ülkenin yönetişim yapısı, idari kültürü, 
kendine has zorlukları ve daha önceki reform çalışmalarına bağlı olarak değişlik gösterebilir. Bu nedenle 
sunulan çerçeve, bir taraftan bütün ülkelerde geçerli bir gereklikler bütünü oluşturulmasına izin verirken, 
bir taraftan da münferit ülkelere KYR ile ilgili hedeflerini ve güçlüklerini belirlemede bazı esneklikler 
tanımaktadır.  

                                                
1
  “Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015” (Bütünleşme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2014-2015), 

Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi Komisyonu tarafından 
çıkarılan tebliğ; COM(2014) 700 son, 8.10.2014 Brüksel. 

2
  Madde 41. İyi Yönetim Hakkı. 1. Herkes, işlerinin Birliğin kurumları ve organları tarafından tarafsız ve adil bir 

şekilde ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. 2. Bu hak, şunları içermektedir: herkesin, 
kendisini olumsuz şekilde etkileyebilecek herhangi bir işlemin yapılmasından önce görüşlerinin dinlenmesini 
isteme hakkı; herkesin, kendi dosyasına erişme hakkı ve meşru gizlilik çıkarlarına ve mesleki ve ticari gizliliğe 
saygı gösterilmesi; idarenin, kararları konusunda gerekçe gösterme yükümlülüğü. 

3
  European Principles for Public Administration” (Avrupa Kamu Yönetimi İlkeleri), 27 Sayılı SIGMA Belgesi, OECD Yayınları, 

http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5kml60zwdr7h.pdf?expires=1398415030&id=id&accname=guest&checksum=FD455B0079
C9FE4E957DE2E41D6A25CA 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kml60zwdr7h.pdf?expires=1398415030&id=id&accname=guest&checksum=FD455B0079C9FE4E957DE2E41D6A25CA
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kml60zwdr7h.pdf?expires=1398415030&id=id&accname=guest&checksum=FD455B0079C9FE4E957DE2E41D6A25CA
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kml60zwdr7h.pdf?expires=1398415030&id=id&accname=guest&checksum=FD455B0079C9FE4E957DE2E41D6A25CA
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İlkeler kamu sektörünün “devlet idaresi” olarak anılan kısmıyla ilgilidir. Bu ayrım özellikle Batı Balkanlar’da 
yaygın biçimde kullanılmaktadır. Başlıca iki unsura tekabül eder: “devlet seviyesinde (ulusal veya merkezi)” 
“kamu yönetimi”. İlkeler ayrıca devlet idaresi üzerindeki denetim ve gözetim yetkileri bağlamında 
bağımsız anayasal kurumlar ile Parlamento ve yargıyı da kapsar.   

Bir aday veya adaylığa yakın ülkenin bu İlkeleri ne derece hayata geçirdiği, o ülkenin ulusal kamu 
yönetiminin Avrupa Konseyi tarafından belirlenen Kopenhag (1993) ve Madrid (1995) kriterlerine uygun 
şekilde topluluk müktesebatını etkili bir biçimde uygulama kapasitesinin göstergesidir.   

Analiz ve izleme çerçevesi  

İlkelerin yanında, kamu yönetiminin geliştirilmesinde kat edilen ilerlemeyi takip etmeyi mümkün kılan bir 
izleme çerçevesi de sunulmaktadır. İzleme çerçevesi, hem nitel hem de nicel göstergeler içermekte; 
reformların uygulanması ile sistemden elde edilen sonuçlara, bir başka deyişle, yönetimin uygulamada 
nasıl performans gösterdiğine odaklanmaktadır. Nitel göstergeler, ilgili kamu yönetimi bileşenlerinin 
vardığı noktayı 1 (en düşük) – 5 (en yüksek) arasında bir ölçekte değerlendirmekte ve bir ülkenin İlkeleri 
uygulamada kat ettiği ilerlemeyi analiz etmektedir. Nitel göstergelerle ilgili puanların tam açıklaması, 
OECD/SIGMA’nın 2015 yılına ilişkin değerlendirme sonuçlarıyla birlikte yayınlanacaktır. Nicel göstergeler 
yönetişim sisteminin çıktılarını ve sonuçlarını analiz eder ve ölçer.  

Her bir İlke için analiz çerçevesi de tanımlanmıştır. Bu çerçeve, yöntemsel yaklaşımı açıklar ve analiz ve 
veri toplamada kullanılan bilgi kaynaklarının bir listesini sunar.  

İzleme için gereken kanıt ve veriler OECD/SIGMA’nın yıllık KYR değerlendirme sürecinde toplanır. SIGMA 
tarafından geliştirilen göstergelerin yanı sıra, ilgili yerlerde, uluslararası kabul gören göstergeler de (ör. 
Dünya Ekonomik Forumu ve Dünya Bankası göstergeleri) izleme çerçevesi kapsamında kullanılmaktadır.  



 

 
 

1. Kamu Yönetimi Reformu Stratejik Çerçevesi 

1 Kamu Yönetimi Reformu 
Stratejik Çerçevesi  
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KAMU YÖNETİMİ REFORMU STRATEJİK ÇERÇEVESİ  

Kamu yönetiminde gereken standardın yakalanması, birçok politika alanında ve idari alanda reform 
yapılmasını gerektirir. Parçalı şekilde ve geçici tedbir olarak planlanıp uygulandığında reformlar, yönetişim 
sisteminde ve kamu yönetiminin genel işleyişinde beklenen dönüşümü yaratmayabilir. Sonuç elde etmek 
için Hükümetin genel bir reform vizyonu uygulamasını yönlendirmesi, eşgüdümünü sağlaması ve öncelikli 
hedefleri belirlemesi gerekmektedir. Bu nedenle kamu yönetimi reformlarını sırayla ele almak, tutarlı bir 
plana göre uygulamak ve yönetimin tamamını kapsayan bir reform gündemi bir araya getirmek önem 
taşımaktadır.  

Kamu Yönetimi Reformu (KYR) diğer politikaların uygulanmasına yönelik bir çerçeve sunduğundan, her 
ülkenin en önemli yatay reform alanlarındandır. Avrupa Birliği (AB) topluluk müktesebatının uygulanması 
için sağlam bir temel oluşturan bir sistemin inşa edilmesine izin verdiği için de AB üye devletleri ile aday 
ve adaylığa yakın ülkeler açısından eşit öneme sahiptir.  

Ülkeler birbirinden farklı hızlarda gelişir ve yönetişim kültürlerinde ve kamu yönetimi reformlarının 
uygulanmasına yönelik yaklaşımlarında farklılık gösterebilir. Ancak bazı İlkeler bütün ülkeler için geçerli 
evrensel ilkelerdir ve söz konusu Kamu Yönetimi İlkelerinin çekirdeğini oluşturur. 

“Reform liderliği” ve “işleyen yönetim sistemi” koşulları KYR politikasının tam merkezinde yer alır ve 
KYR’nin kâğıt üzerinde kalmayıp gerçekten hayata geçirilmesini sağlamada önem arz eder. Bu bölümde 
KYR’nin stratejik çerçevesiyle ilgili beş temel ilke tanımlanmaktadır.  

TEMEL GEREKLİLİKLER VE İLKELER  

Temel Gereklilik: Kamu yönetimi reformu için gereken liderlik oluşturulmuş ve stratejik çerçeve, 
Hükümetin içinde bulunduğu mali koşullara uygun şekilde, önceliklerine göre sıraya sokulmuş 
reform faaliyetlerinin uygulanması için bir temel oluşturuyor. 

Birinci İlke: Hükümet başlıca zorlukların ele alındığı etkin bir kamu yönetimi reformu gündemi 
geliştirir ve yasalaştırır. 

İkinci İlke: Kamu yönetimi reformu amaçlı biçimde uygulanır; reform sonuçlarına ilişkin hedefler 
belirlenir ve düzenli olarak izlenir.  

Üçüncü İlke: Kamu yönetimi reformunun mali sürdürülebilirliği sağlanır. 

Temel Gereklilik: Kamu yönetimi reformunu yönetenler, reform çalışmalarına rehberlik yapar ve 
yol gösterir, uygulamayla ilgili hesap verme sorumluluklarını belirler ve reformun uygulanması için 
gereken profesyonel idareyi sağlar. 

Dördüncü İlke: Kamu yönetimi reformu, reformun tasarım ve uygulama sürecini yönlendirmek ve 
yönetmek için hem siyasi hem de idari seviyede sağlam ve işleyen koordinasyon yapılarına sahiptir. 

Beşinci İlke: Reform sürecini yönetme sorumluluğu ve kapasitesi önde gelen bir kurumda toplanır; 
sürece dahil olan kurumlar da net bir hesap verebilirlik ve reform uygulama kapasitesine sahiptir. 
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Temel Gereklilik: Kamu yönetimi reformu için gereken liderlik oluşturulmuş ve stratejik 
çerçeve, Hükümetin içinde bulunduğu mali koşullara uygun şekilde, önceliklerine göre sıraya 
sokulmuş reform faaliyetlerinin uygulanması için bir temel oluşturuyor. 

Politikaların uygulanmasında belirleyici unsur, siyasi düzeyde ve/veya en üst idari kademede reformla ilgili 
liderliğin seviyesidir. KYR’nin başarılı şekilde hayata geçirilmesi için, ülkenin başlıca karar vericilerinin 
reformun amacı konusunda ortak bir anlayışa sahip olması, müştereken taahhüt altına girmesi ve 
vatandaşlara,  işletmelere ve dış ortaklara verilen diğer politika taahhütlerini yerine getirmek için bir ön 
koşul olan etkin şekilde işleyen bir kamu yönetimi sistemi oluşturma iradesini göstermesi büyük önem 
taşımaktadır.   

Siyasi ve idari anlamda en üst seviyede gösterilmesi gereken liderliğin yanı sıra, KYR kapsamındaki 
münferit politikaların uygulanması için net bir yol haritası sunan stratejik belgelere ve iş planlama 
belgelerine de ihtiyaç vardır. Söz konusu planlama belgeleri, politika düzeyindeki öncelik beyanlarını açık 
ve net hedeflere dönüştürebilmeli, bu hedeflere ulaşma seviyesini ölçmek üzere performans göstergeleri 
sunmalı, hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken eylemleri ve sorumlu kurumları belirlemeli ve reform 
gündeminin hayata geçirilmesi için gereken kaynakları tahsis edip diğer ilgili bilgileri sağlamalıdır. 
Planlama belgeleri hazır hale getirildiğinde, bu planların uygulanması için yeterli mali kaynaklar seferber 
edilmeli ve belirlenen performans göstergeleri aracılığıyla tespit edilen veriler kullanılarak reformun genel 
gidişatı izlenmelidir.   

Birinci İlke: Hükümet başlıca zorlukların ele alındığı etkin bir kamu yönetimi reformu 
gündemi geliştirir ve yasalaştırır. 

1. Kamu yönetimi reformunun kilit paydaşlarca paylaşılan başlıca zorlukları, hedefleri ve gelişim için 
gereken önemli adımları da içeren tutarlı bir vizyonu vardır. 

2. Kamu yönetimi reformu başlıca orta vadeli planlama belgelerinin hepsinde tanımlanır (Hükümet 
Çalışma Programı, Başbakanın Beyanı, orta vadeli bütçe çerçevesi ve Hükümet Öncelikleri Beyanı).  

3. Kamu yönetimi reformuna ilişkin planlama belgelerinin kapsamı tamdır ve gereken bütün reform 
alanlarını kapsar; farklı alanlardaki reformlar birbiriyle bağlantılıdır.   

4. Planlama belgelerinde belirlenen hedefler ve adımlar Hükümetin öncelikleriyle tamamen 
uyumludur. 

5. Kamu yönetimi reformu hedeflerine ve bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken başlıca 
adımlara, bu politikanın uygulanmasıyla ilgili diğer planlama belgelerinde de (ör: Avrupa 
bütünleşme stratejileri ve planları ) tutarlı biçimde yer verilir ve atıfta bulunulur.  

6. Hükümet seviyesinde kabul edilen bir veya daha fazla planlama belgesinde kamu yönetimi 
reformunun tamamı veya farklı bölümleri için açık ve net uygulama planları oluşturulur.   

7. Kamu yönetimi reformu planlama belgeleri, başlıca reformları ve geliştirme faaliyetlerini kapsar ve 
halihazırda devam eden ancak herhangi bir iyileştirmeye yol açmayan günlük faaliyetlere yer 
vermekten kaçınır.  

8. Kamu yönetimi reformunun yasalaşmasını sağlamak için, planlama belgelerinde politika hedefleri 
ve performans göstergeleri, eylemler ve maliyetler, sorumlu kurumlar, uygulama için son tarihler 
ve izleme ve değerlendirme koşulları gibi gerekli bütün bilgilere yer verilir. 

Analiz Çerçevesi  

Yöntemsel yaklaşım  

Kullanılan yöntemler genellikle nitel yöntemlerdir ve siyasi ve idari alanda kamu idarelerinde en üst 
kademede görev yapan kişilerle yapılan görüşmelerle birlikte belge analizlerine dayanmaktadır:  

 Planlamayla ilgili belgelerin genel hiyerarşisi içinde, hangi belgelerin zorunlu, hangilerinin 
ihtiyari olduğunu belirlemek üzere planlama sistemine yönelik mevzuatın incelenmesi. Bunun 
sonucunda KYR alanının resmi gereklikleri ile mevcut durumunun anlaşılması hedeflenmektedir. 
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 KYR’nin öncelik seviyesinin belirlenmesi için ilgili bakanlarla ve üst düzey yöneticilerle 
görüşmeler. KYR’nin bir öncelik olduğunun kabul edildiğini gösterecek şekilde önemli Hükümet 
belgelerinde buna atıfta bulunulmasını isteyin. Ayrıca, başlıca KYR politika hedeflerini ve 
bunların uygulanması için atılması gereken başlıca adımları öğrenin ve önemli Hükümet 
belgelerindeki beyanlarla kıyaslayın. 

 Ayrıca, yapılan görüşmeler sırasında, KYR’nin bir Hükümet önceliği olduğunu destekleyen her tür 
fikir ve savın dile getirilmesini hedefleyin (ör: kaynaklarla ilgili kararlar, KYR’nin en üst karar 
verme seviyelerinde tartışıldığı durumlar, kabul edilen kanun ve düzenlemeler hakkında verilen 
belli başlı reform kararları) 

 Planlama belgeleri için gereken resmi gereklikler hakkında bilgi, KYR politikasıyla ilgili planlama 
belgelerinin bir listesi ve bu belgelerin hazırlanmasına yönelik usuller hakkında bilgi edinmek 
üzere, KYR’nin yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu yetkililerle görüşmeler yapın. Bu, 
yapılacak diğer analizler için bir giriş noktası teşkil etmektedir.   

 Kamu yönetimi reformu, reformla elde edilmek istenen hedefler ve reformun uygulanmasına 
ilişkin başlıca faaliyetlerden söz edilen yerleri tespit etmek üzere Hükümet önceliklerini 
oluşturan planlama belgelerinin analizi. Elde edilen bulguları, başlıca karar vericilerin beyanları 
ile karşılaştırın. 

 Belge analiziyle iki şey hedeflenmektedir – a) KYR’nin hedeflerine yapılan göndermelerin ve kilit 
adımların tespiti; b) Hükümetin en önemli planlama belgelerinin tamamında bu hedeflerin ve 
kilit adımların tutarlılığının tespiti. 

 Planlama belgelerini analiz ederken, belgelerde yer alan bilgilerin kalitesini kolay anlaşılırlık, yapı 
ve açıklık açısından değerlendirin. Planlama belgelerinden yapılan alıntılarla bu analizi 
destekleyin.   

Bilgi kaynakları  

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 ülkedeki planlama sistemiyle ilgili birincil ve ikincil mevzuat, Hükümetin uzun, orta ve kısa vadeli 
iş planlama belgeleri; 

 KYR’nin uygulanması sürecine dahil olan Hükümet kurumlarında bakanlar ve üst düzey 
yöneticilerle yapılan görüşmeler; 

 KYR’nin yönlendirilmesinden ve koordinasyonundan sorumlu kurumların yetkilileriyle ve KYR’nin 
bileşenlerini uygulayan kurumlarda en az iki yöneticiyle yapılan görüşmeler; 

 KYR uygulamasının tamamını veya bir kısmını izleyen üç sivil toplum kuruluşu ile yapılan 
görüşmeler; 

 uluslararası kuruluşlar ve/veya teknik destek projeleri tarafından KYR’nin tamamı veya bir kısmı 
ile ilgili yapılan dış inceleme ve değerlendirmeler; 

 Hükümetin öncelik alanlarının belirtildiği Hükümet Çalışma Programları, Başbakan Beyanı, orta 
vadeli harcama çerçevesi (OVHÇ), Hükümet Öncelikleri Beyanı veya bunlara benzeyen belgeler; 

 KYR kapsamına giren konulara yer veren stratejik ve operasyonel planlama belgeleri; 

 KYR’nin farklı bileşenlerinin finansmanı hakkında veriler. 

Göstergeler 

 KYR ile ilgili hedefleri ve öncelikleri birbiriyle tutarlı şekilde ve aynı dili kullanarak belirten 
merkezi planlama belgelerinin oranı4. 

                                                
4
  Merkezi planlama belgeleri şunlardır: Hükümet Çalışma Programı; Başbakan Beyanı, Ulusal Kalkınma Stratejisi, 

Orta Vadeli Harcama Çerçevesi, Hükümet Öncelikleri Beyanı. Bu oran, belge analizine dayanarak hesaplanır. 
Öncelikle, yapılan belge haritası çıkarma çalışmasının sonuçlarına dayanarak Hükümet çalışmalarının 
planlanmasıyla ilgili başlıca belgelerin sayısı belirlenir. Daha sonra, bu belgelerde belirtilen KYR politikaları ve bu 
politikaları gerçekleştirmede atılması gereken önemli adımlar tespit edilir ve tutarlılık açısından karşılaştırılır. 
Son olarak da KYR politikası hedeflerinin ve bunlara ulaşmada atılması gereken önemli adımların birbiriyle 
tutarlı ve yeknesak biçimde belirtildiği belge sayısı, belge haritalandırma çalışması kapsamında tespit edilen 
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 KYR planlama belgelerinde kamu yönetimini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin ve reformların 
toplam faaliyetler içindeki payı5. 

 KYR ile ilgili merkezi planlama belgesinin (belgelerinin) kapsamının tamamlanma derecesi. 

İkinci İlke: Kamu yönetimi reformu amaçlı biçimde uygulanır; reform sonuçlarına ilişkin 
hedefler belirlenir ve düzenli olarak izlenir. 

1. Reform amaç ve hedefleri planlama belgelerinde belirlenir.   
2. Hükümetin kamu yönetimi politikasının aktarıldığı planlama belgeleri, uygulamada kat edilen 

ilerlemeyi veya reformda yaşanabilecek başarısızlıkları izleyebilmek için bir dizi performans 
göstergesi içerir (bu göstergeler hedeflerle uyumludur). 

3. Performans göstergeleri ölçülebilir olmalı, hedeflerle ilişkili olmalı ve kurumlar ve sorumlu 
yöneticiler arasındaki hesap verebilirlik düzenlemelerini desteklemelidir. 

4. Kamu yönetimi reformu kapsamında kullanılan bütün göstergeler için oluşturulan veri toplama 
sistemi, bakanlara ve yetkililere doğru bilgilerin zamanında aktarılmasını sağlar. 

5. Kamu yönetimi reformu ilerleme raporları en az iki yılda bir hazırlanır, kamuoyuna açıklanır ve 
siyasi düzeyde ve idarenin üst kademelerinde yürütülen uygulamayla ilgili görüşmelere temel 
oluşturur. 

6. İşleyen merkezi yönlendirme ve strateji inceleme süreçleri oluşturulur.  
7. Sivil toplum ve iş dünyası izleme ve inceleme sürecine dahil edilir ve uygulamanın gidişatı ve 

reformun karşılaştığı güçlüklerle ilgili girdi ve katkı sağlamalarına izin verilir.  

Analiz Çerçevesi  

Yöntemsel yaklaşım  

Kullanılan yöntemler daha çok nitel yöntemlerdir ve mevzuat analizi ve sorumlu yetkililerle yapılan 
görüşmelere dayanır: 

 Planlama belgelerinin hazırlanmasına ilişkin yasal gereklikleri tespit etmek amacıyla, performans 
ölçümü, izleme ve değerlendirme gibi unsurlara ilişkin gerekliklere özellikle dikkat edecek 
şekilde birincil ve/veya ikincil mevzuatın analizi. 

 Hükümet politikalarında performans ölçümü konusunda ülkenin yaklaşımını belirlemek için (bu 
konuda varsa) birincil ve/veya ikincil mevzuat ile politika belgelerinin analizi. Bu analiz, planlama 
belgelerinde veya KYR belgesinde (belgelerinde) yer alan asıl performans ölçümü sisteminin 
daha bütünsel bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bir performans ölçüm sisteminin var olup 
olmadığını tespit etmek için KYR hedeflerinin ve faaliyetlerinin belirlendiği planlama belgelerini 
analiz edin, böyle bir sistem varsa, sistemin hedeflerinin ve göstergelerinin genel kalitesini 
değerlendirin. 

 Hedefler ve göstergeler arasındaki ve hedefler ve faaliyetler arasındaki bağlantıların analizi. 
Hedeflerin SMART (belli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı) hedefler olarak ne 
derece sınıflandırılabileceğini değerlendirin.   

 Performans ölçüm sisteminin nasıl uygulandığını ve bu sisteme bağlı olarak çıkarılan sonuçların 
kalitesini belirlemek için KYR alanında kat edilen ilerlemeye ilişkin raporların analizi. Bu analiz 
ayrıca, sisteme dahil edilen göstergelere ilişkin belli verilere ulaşılamadığı durumlarda veri 
toplamayla ilgili sorunlara ışık tutacaktır.   

                                                                                                                                                        
Hükümet çalışmalarının planlanması için hazırlanan toplam belge sayısına bölünür ve yüzde veya oran hesabının 
yapılması için yüzle çarpılır. 

5
  Faaliyetlerin tespitinde temel alınacak belgeler arasında, Hükümet tarafından kabul edilen planlama belgeleri 

veya KYR uygulamasına ilişkin belgeler yer almaktadır.  
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Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 Genel olarak bütün politikaların, özelde ise KYR politikalarının performans ölçümüne ilişkin 
birincil ve ikincil mevzuat; 

 KYR politikalarının belirlendiği planlama belgeleri ve KYR uygulamasının çeşitli unsurlarının ele 
alındığı farklı planlama belgeleri; 

 Uluslararası kuruluşlar ve teknik yardım projeleri kapsamında hazırlanan, yönetişim ve KYR 
konulu uluslararası kıyaslamaların yapıldığı belgeleri de içeren ilerleme raporları ve 
değerlendirmeleri; 

 KYR’nin uygulanmasından sorumlu kurumların temsilcileri ile yapılan görüşmeler. 

Göstergeler 

 Kamu yönetimini geliştirme faaliyetleri ve reformlarının uygulanmasına ilişkin yıllık takip 
çizelgeleri6. 

 Ulaşılan KYR hedeflerinin yüzdesi7. 

 Kapsamlı bir KYR raporlama ve izleme sisteminin uygulamaya koyulma seviyesi. 

Üçüncü İlke: Kamu yönetimi reformunun mali sürdürülebilirliği sağlanır. 

1. Planlama belgelerinde oluşturulan eylemler veya reform tedbirleri, uygulanmaları için gereken 
insan kaynakları ve mali kaynaklar hakkında bilgi içerir. Sürdürülebilirliklerinin sağlanması için ilave 
harcama ihtiyaçları, geçici maliyetler ve kalıcı maliyetler olarak bölümlere ayrılır. 

2. Reformun sürdürülebilirliğinin sağlanması için, reform tedbirlerinin maliyet değerlendirilmesi 
yapılırken, finansman sağlayan kuruluşlardan gelen yardımın payıyla devlet gelirlerinden elde 
edilmesi beklenen finansman tanımlanır. 

3. Orta vadeli bütçe çerçevesi, kamu yönetimi reformunu Hükümet önceliklerinden biri olarak kabul 
eder ve bu reform için ayrılabilecek kaynakların yaklaşık miktarını belirtir. Bu miktar, merkezi 
planlama belgelerinde veya kamu yönetimi reform stratejisinin belirlendiği ayrı belgede reform için 
tahsis edilen bütçe ile uyumludur. 

4. Avrupa Birliği yardımı gerektiren her tür reforma ilişkin maliyet tahminleri, Katılım Öncesi Yardım 
Aracının kamu yönetimi reformu alanındaki program bütçesi ile uyumludur.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım  

Kullanılan yöntemler daha çok nitel yöntemlerdir ve mevzuat, planlama belgeleri, bütçe belgeleri ve 
yapılan görüşmelerin analizine dayanır: 

 KYR politikalarının, hedeflerinin ve bu hedefleri hayata geçirmek için gereken faaliyetlerin analizi 
ve planlamada kaliteyi sağlamak açısından, söz konusu faaliyetlerin maliyetlerinin düzgün 
şekilde belirlenip belirlenmediğinin ve gerekli kaynakların ayrılıp ayrılmadığının tespiti.   

                                                
6
  Faaliyetlerin tespitinde temel alınacak belgeler arasında, Hükümet tarafından kabul edilen planlama belgeleri 

veya KYR uygulamasına ilişkin belgeler yer almaktadır. Sadece kamu yönetiminin geliştirilmesini hedefleyen 
veya reformu tanımlayan belgeler dikkate alınır; devam eden ve günlük faaliyetler hariç tutulur. Buradaki oran, 
KYR ile ilgili uygulanmış faaliyetlerin sayısının, o yıl için planlanmış toplam faaliyet sayısına bölünmesi ile 
hesaplanır. 

7
  Değerlendirme, planlama belgesinde (veya belgelerinde) Hükümet tarafından belirlenen ölçülebilir reform 

hedeflerine dayanmaktadır. Gerçekleştirilmiş reform hedeflerinin sayısı bütün reform hedeflerinin sayısı ile 
karşılaştırılır. Reform hedeflerinin Hükümet tarafından belirlenmediği durumlarda, değerlendirmenin sonucu 
%0’lık gerçekleştirme oranı ile gösterilir. 
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 Politikanın finansmanı ve yapılan harcamaların belirlenmesi için KYR uygulamalarına yönelik 
raporların analizi. 

 Politikalar genelinde ve KYR finansman süreci özelinde fon talepleri de dahil olmak üzere kaynak 
tahsisi sürecinin anlaşılması için bütçe belgelerinin analizi (bütçe kanunu, yıllık ve orta vadeli 
belgeler). 

 KYR’nin Hükümetin harcama öncelikleri arasında yer alıp almadığını ve Hükümet tarafından 
belirtilen önceliklerin kaynak akışıyla uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla (varsa) Orta 
Vadeli Harcama Çerçevesinin analizi. 

 Teori ve uygulama arasındaki tutarlılığı değerlendirmek için ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumların 
yetkilileri ile yapacağınız görüşmeler ile belge analizinizi destekleyin. 

Bilgi kaynakları  

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 Orta Vadeli Harcama Çerçevesi, KYR’nin uygulanmasında görev alan bakanlıkların bütçe 
talepleri, yıllık Bütçe Kanunu ve Hükümet politikalarının uygulanmasına yönelik mali kaynakların 
tahsisine ilişkin diğer bütçe belgeleri; 

 KYR planlama belgeleri ve uygulama raporları; ayrıca, kurumların bütçe talepleri hakkında bilgi 
sağlayan diğer planlama belgeleri; 

 KYR’nin koordinasyonundan sorumlu kurumun temsilcileri ve KYR’yi uygulayan kurumlardan en 
az iki yönetici ile görüşmeler; 

 Finansman sağlayan kuruluşların koordinasyonundan sorumlu kurumun (kurumların) temsilcileri 
ile görüşmelerin yanı sıra bu kurumlar aracılığıyla elde edilecek birincil veri kaynaklarının analizi; 

 KYR’ye ilişkin faaliyetlerde kullanılmak amacıyla dış finansman sağlayan en büyük üç mali yardım 
kurumunun temsilcileri ile görüşmeler. 

Göstergeler 

 Kaynak ayrılan ve maliyetlendirilen KYR tedbirlerinin payı.8  

 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) sektörel programında ve ulusal planlama belgelerinde 
planlanan KYR IPA fonlarının birbirine oranı9. 

                                                
8
  KYR planlama belgelerinde, kaynak ayrılan ve maliyetlendirilen tedbirler ile toplam tedbir sayısının 

karşılaştırılması.  
9
  IPA KYR sektörünün yaklaşık bütçesi, Ulusal Strateji Belgesi veya KYR sektörel programına dayanır; ulusal 

düzeydeki KYR sektörel planlama belgesi (belgeleri), AB’nin KYR sektörleriyle ilgili birden fazla stratejiyi 
kapsayabilir (ör: kamu mali yönetimi stratejisi ve KYR stratejisi). 
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Temel Gereklilik: Kamu yönetimi reformunu yönetenler, reform çalışmalarına rehberlik yapar 
ve yol gösterir, uygulamayla ilgili hesap verme sorumluluklarını belirler ve reformun 
uygulanması için gereken profesyonel idareyi sağlar. 

Kamu yönetimi reformuna liderlik için bu politika alanını biçimlendirmek, planlamak, uygulamak, izlemek 
ve değerlendirmek üzere en üst siyasi ve idari kademelerde aktif ve sürekli katılım gerekir. Yatay bir 
politika olarak KYR, personel işleri, işlevlerin çoğaltılması, performans ölçümü, etkinlik ve verimlilik de 
dahil olmak üzere kamu yönetiminin bütün unsurlarıyla bir şekilde temas halindedir. Bu nedenle KYR 
uygulamasının en üst kademeden yürütülmesi büyük önem taşır.   

KYR’nin yönetilmesi ve koordinasyonuna yönelik net ve işleyen bir yapının oluşturulması, bu alandaki 
Hükümet politikalarının başarılı bir şekilde uygulanması için bir ön koşuldur. İleride yapılacak çalışmalara 
ilişkin verilecek kararlara bilgi desteğinin sağlanması amacıyla, bakanlar ve idari personel arasında sürekli 
bir analitik bilgi akışının sağlanması için sağlam mekanizmaların oluşturulması şarttır. Ayrıca, bakanların 
reform sürecinde gelinen nokta ve elde edilen başarılar hakkında KYR iletişim stratejisi ve/veya planı 
doğrultusunda vatandaşları bilgilendirmesi gerekir. KYR’nin geliştirilmesi, kabul edilmesi, uygulanması, 
izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesine ilişkin görev ve sorumluluklar farklı kurumlar arasında net 
çizgilerle birbirinden ayrılmalıdır.  

KYR’nin stratejik anlamda günlük yönetiminden, koordinasyonundan ve uygulamasından sorumlu kişiler 
bu reformun başarısında anahtar rol oynamaktadır. Bu kişilerin göstereceği liderlik, motivasyon, deneyim 
ve bilgi birikimi, planlama belgelerinin ve yasal düzenlemelerin hazırlanmasında kalitenin yakalanmasını, 
analitik görevlerin yerine getirilmesini ve uygulamanın aksamadan devam etmesini sağlar. 

Dördüncü İlke: Kamu yönetimi reformu, reformun tasarım ve uygulama sürecini 
yönlendirmek ve yönetmek için hem siyasi hem de idari seviyede sağlam ve işleyen 
koordinasyon yapılarına sahiptir.   

1. Siyasi seviyede, ilerlemeyi izlemek ve gereken değişiklikleri başlatmak için düzenli olarak bir araya 
gelen ve kamu yönetimi reform sürecinin yönetimine adanmış resmileştirilmiş bir görüşme ve 
karar verme ortamı vardır (düzenli Hükümet toplantıları da bu amaca hizmet edebilir). 

2. Siyasi seviyede görüşme ve karar verme süreçlerine destek olmak için, resmileştirilmiş bir idari 
koordinasyon yapısı vardır. Bu yapı, operasyonel düzeyde kamu yönetimi reformunun 
yönetilmesine ilişkin hususlarla ilgilenir, kamu yönetimi reformunda kat edilen ilerlemeyle ilgili 
düzenli raporlama yapar, ilerlemenin önündeki engelleri tespit eder ve bu engellerin üstesinden 
gelmek için başvurulabilecek yöntemler önerir. 

3. Kamu yönetimi reformunun bütün kilit paydaşları koordinasyon yapılarında temsil edilir. İlgili 
kapasite ve yetkinliklere sahip olan sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli istişareler yapılır. 

4. Hem siyasi hem de idari seviyedeki yönetim ve koordinasyon yapılarının görev ve sorumlulukları 
net olarak tanımlanır ve gözlemlenir. 

5. Yönetim ve koordinasyon yapılarına destek amaçlı sekreterya hizmetleri, reformun 
koordinasyonundan sorumlu merci olarak görevlendirilen kurum veya bakanlık tarafından yerine 
getirilir. 

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım  

Kullanılan yöntemler daha çok nitel yöntemlerdir ve belge analizi ve ilgili bakanlar ve idari yetkililer ile 
yapılan görüşmelere dayanır: 

 KYR’nin yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu mekanizmaların (resmi organların) türlerini, 
işlevlerini ve görevlerini ve aynı zamanda bu mekanizmaların içinde yer alan farklı kurumların 
görevlerini belirlemek üzere birincil ve/veya ikincil mevzuatın analizi. 
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 Toplantı sıklığını, katılım seviyesini ve toplantılarda ele alınan konuları belirlemek üzere toplantı 
programlarının, tutanaklarının ve katılımcı listelerinin analizi. Bu analiz, ilgili yönetim ve 
koordinasyon mekanizmaları için hazırlanan çeşitli rapor ve belgeler ile bunların genel KYR 
hedefleri ve faaliyetlerine uygunluğu hakkında bilgi edinilmesini sağlar. 

 Farklı paydaşların KYR’ye verdiği önemi göstermek üzere katılımcı listelerini inceleyerek çeşitli 
forumlara katılan daimi üyelerin katılım oranlarını belirleyin. Ülkedeki üst düzey bakanların ve 
idari yetkililerin KYR’nin önemini kavramasını sağlamak için hükümetin merkezinde yer alan 
kurum temsilcilerinin katılım oranlarına özellikle dikkat etmek gerekmektedir. 

 KYR’nin genel koordinasyonundan sorumlu kurum ile uygulama sürecine dahil olan kurumlar 
arasındaki gayrı resmi koordinasyon ve iletişim çabalarının gerçek seviyesini değerlendirmek 
üzere kilit paydaşlarla yapılacak görüşmeler. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Bakan ve/veya idari yetkili düzeyinde oluşturulan görüşme ve karar verme platformlarının işlev 
ve sorumluluklarının belirlendiği birincil ve/veya ikincil mevzuat; 

 Bakan ve/veya idari yetkili düzeyinde oluşturulan görüşme ve karar verme platformlarının 
gündemleri, toplantı tutanakları ve katılımcı listeleri; 

 Bakan ve/veya idari yetkili düzeyinde oluşturulan görüşme ve karar verme platformlarında 
alınan kararların uygulanmasına ilişkin raporlar; 

 Bakan ve/veya idari yetkili düzeyinde oluşturulan KYR hakkında oluşturulan platformların 
katılımcıları ile görüşmeler. 

Göstergeler 

 KYR ile ilgili siyasi görüşmelerin sıklığı10. 

 Siyasi ve idari seviyelerdeki KYR koordinasyon platformlarında alınan kararların uygulanma 
oranı11.  

Beşinci İlke: Reform sürecini yönetme sorumluluğu ve kapasitesi önde gelen bir kurumda 
toplanır; sürece dahil olan kurumlar da net bir hesap verebilirlik ve reform uygulama 
kapasitesine sahiptir.  

1. Yasal düzenlemeler, kamu yönetimi reform politikasının ve uygulamasının yönetilmesi ve 
koordinasyonu için bir kurumu genel sorumlu olarak tayin eder ve bu lider kurum sorumluluklarını 
yerine getirme kapasitesine sahiptir. 

2. Kamu yönetimi reformunun uygulama sürecine dahil olan kurumlar arasında görev ve 
sorumluluklar net biçimde paylaşılır ve herhangi bir tekrar veya örtüşme yoktur. 

3. Kamu yönetimi reformunun uygulama sürecine dahil olan kurumlar görev ve sorumluluklarının 
bilincindedir ve bunları yerine getirme kapasiteleri vardır. 

4. Kamu yönetimi reformunun yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu yetkililer deneyimli kişilerdir; 
iletişim, ekip çalışması, kavramsal düşünme, analitik düşünme, yaratıcı düşünme, geliştirme, 
planlama ve organizasyon konularında gerekli bilgi ve becerilere sahiptir ve düzenli eğitim alırlar.  

                                                
10

  Siyasi düzeydeki karar vericilerin KYR hakkında stratejik belgeleri/hususları görüştüğü yıllık toplantı sayısı (ör: 
hükümet toplantıları, hükümet kurul toplantıları, KYR Konseyi veya diğer ilgili organların toplantıları). 

11
  Hem siyasi hem de idari seviyede gerçekleştirilen resmileştirilmiş platformların görüşmelerinde alınan toplam 

karar sayısına kıyasla bu kararlardan hayata geçirilenlerin sayısı. 



Birinci Bölüm        Kamu Yönetimi Reformu Stratejik Çerçevesi 
 

17 
 

Analiz Çerçevesi  

Yöntemsel yaklaşım  

Kullanılan yöntemler daha çok nitel yöntemlerdir ve mevzuat analizi ve yapılan görüşmelere dayanır:  

 KYR ile ilgili görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve herhangi bir örtüşme veya boşluğa mahal 
vermeksizin bunların kurumlar arasında paylaştırılması için yasal düzenlemelerin analizi. 

 Yasal düzenlemelerde KYR’nin yönetilmesi ve koordinasyonu için baş sorumluğa sahip tek bir 
kurum gösterilip gösterilmediğine özellikle dikkat edin. 

 KYR politika döngüsündeki bütün adımların hesaba katıldığı ve uygulanmak üzere belli 
kurumlara atandığından emin olmak üzere tespit edilen bütün KYR işlevlerinin analizi. 

 KYR’nin uygulama sürecine dahil olan farklı kurumlara verilen görevlere ilişkin kurum 
çalışanlarının bilgi ve anlayış düzeyini görmek üzere görüşmeler. 

 KYR yönetimi, koordinasyonu ve uygulamasından sorumlu yetkililerin görevleri, işlevleri ve 
sorumluluklarını belirlemek üzere ilgili belgelerin analizi (örn: ilgili mevzuat, tüzükler, iş 
tanımları, yetkinliklere ilişkin rehberler). 

 KYR uygulamasından sorumlu yetkililerin (iş tanımlarında yazdığı şekilde) reform yönetimine 
dair daha önceki iş deneyimleri, bilgileri, yetkinlikleri ve görevlerini kavrayış düzeyini anlamak 
için görüşmeler. 

 Resmi ve resmi olmayan kapasite oluşturma ve eğitim fırsatlarının kapsamı ve sıklığının 
değerlendirilmesi. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 KYR koordinasyonu ve yönetimi çerçevesini çizen düzenleme; 

 kurumların iç tüzükleri ve usulleri; ayrıca KYR uygulamasına katılan kurumların personel sayısı, 
personel değişim oranları ve maaş seviyelerini gösteren mevcut yıla ait bütçe belgeleri; 

 KYR uygulamasına katılan farklı kurumların temsilcileri ile yapılan görüşmeler; 

 çeşitli ulusal, uluslararası kamu kurumları veya sivil toplum kuruluşlarının KYR konularına ilişkin 
(varsa) işlevsel analizleri ve incelemeleri; 

 ulusal veya uluslararası kuruluşlarca hazırlanan kapasite değerlendirme raporları; 

 kamu görevlilerinin eğitiminden sorumlu (ulusal ve bölgesel) kurumların yıllık raporları ve bu 
kurumlar tarafından verilen eğitimlerin kapsamı ve sıklığı ile eğitim alan kişi sayısı hakkında 
birincil bilgiler. 

Göstergeler 

 KYR’ye önderlik yapan kurumdaki yıllık personel değişim oranı. 

 KYR’ye önderlik yapan kurumda son yıl içinde KYR ile ilgili en az iki eğitime katılan çalışanların 
oranı. 

 KYR işlevlerine ilişkin hesap verebilirliğin oluşturulma derecesi. 
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POLİTİKA GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON 

Katılım ve üyelik hazırlıkları; politika planlama, geliştirme, koordinasyon ve uygulama için yapılacak 
aşağıdaki düzenlemelerle ve kapasitelerle desteklenmelidir:    

 Avrupa Birliği’ne (AB) katılım ve üyeliğe ilişkin konularda öncelik belirleme başta olmak üzere 
yönetim faaliyetlerinde tutarlı politika planlaması yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak; 

 Makul, ekonomik açıdan etkin ve mali açıdan sürdürülebilir kapsamlı ve tutarlı politikalar 
geliştirmek; 

 İç ve dış paydaşlarla istişarelerde bulunmak; 

 Politikaların gerektiği şekilde uygulanmalarını, aktarılmalarını ve izlenmelerini sağlamak; 

 Tüm sektörlerde topluluk müktesebatının ulusal mevzuata aktarımını ve uygulanmasını 
desteklemek; 

 AB üyesi ülke olarak etkin bir şekilde çalışmayı sağlayacak temelleri inşa etmek. 

İlkeler bu genel temelleri ayrıntılı bir şekilde açıklar. Bu bölümde, nitelikli politika sonuçlarının elde 
edilmesi ve AB’ye katılım ve üyelik için hazırlık yapmayı sağlayacak dört temel gereklilik ve on iki ilke 
anlatılmaktadır. Ülke, Avrupa ile bütünleşme (AB) yolunda ilerlerken bu gerekliliklerde iyileştirmeler 
kaydedilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu İlkeler gerektiğinde AB’nin farklı ihtiyaçları ve aşamaları 
arasındaki farkları belirtir12. 

TEMEL GEREKLİLİKLER VE İLKELER 

Temel Gereklilik: Yönetimin merkezi kurumları, iyi düzenlenmiş, tutarlı ve yetkin bir politika yapma 
sistemi için gereken bütün işlevleri yerine getirir. 

Birinci İlke: Yönetimin merkezi kurumları, iyi düzenlenmiş, tutarlı ve yetkin bir politika yapma sistemi 
için gereken bütün işlevleri yerine getirir. 

İkinci İlke: Avrupa ile bütünleşme sürecini ulusal düzeyde yönetmek üzere, sorumlu organın 
koordinasyonu altında, yatay usuller açıkça belirlenir ve uygulanır. 

Temel Gereklilik: Politika planlama, hükümetin mali durumuyla tutarlıdır ve hükümetin hedeflerini 
gerçekleştirebilmesini sağlar. 

Üçüncü İlke: Bütün yönetimi kapsayan hedeflerin yer aldığı, uyumlaştırılmış bir orta vadeli bir politika 
planı oluşturulur ve hükümetin içinde bulunduğu mali durumla tutarlılığı sağlanır; sektörel politikalar 
hükümet hedeflerini karşılar ve orta vadeli bütçe çerçevesine uygundur.  

Dördüncü İlke: Avrupa ile bütünleşmeye dair bütün süreçleri kapsayan uyumlaştırılmış bir orta vadeli 
planlama sistemi oluşturulur ve yurt içi politika planlama sürecine dahil edilir. 

Beşinci İlke: Hükümetin performansının düzenli olarak izlenmesi kamu denetimini olanaklı kılar ve 
hükümetin hedeflerine ulaşabilmesini sağlar. 

Temel Gereklilik: Hükümet kararları ve mevzuat şeffaf, yasal açıdan uyumlu ve halka açıktır; 
Hükümetin çalışmaları Parlamento tarafından denetlenir. 

Altıncı İlke: Hükümet kararları şeffaf bir şekilde hazırlanır ve idarenin mesleki muhakemesine 
dayandırılır; kararların hukuka uygunluğu sağlanır. 

Yedinci İlke: Parlamento, yönetimin politika yapma çalışmalarını ayrıntılı biçimde inceler. 

                                                
12

  Ülkelerin ne dereceye kadar Avrupa ile bütünleşmek istedikleri, taahhütlerinin kapsamı ve derinliği ile Avrupa 
ile bütünleşmenin ulaştığı aşama arasındaki farkı belirtmek için, bütünleşmenin farklı aşamalarını tanımlamak 
amacıyla Lippert’in et al. (2001) biraz değiştirilmiş kategorizasyonu bu yöntemde benimsenmiştir. Ayrıca bkz. 
Lippert, B., G. Umbach & W. Wessels (2001), “Europeanization of CEE executives: EU membership negotiations 
as a shaping power”, in the Journal of European Public Policy, Volume 8, Issue 6, pp. 980-1012. 
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Temel Gereklilik: Kapsayıcı ve kanıta dayalı politika ve mevzuatta kaydedilen ilerleme, politika 
hedeflerinin gerçekleştirilebilmelerini sağlar. 

Sekizinci İlke: Bakanlıkların teşkilat yapısı, usulleri ve personel dağılımı, geliştirilen politikaların ve 
mevzuatın uygulanabilir olmasını ve hükümet hedeflerinin karşılanmasını sağlar. 

Dokuzuncu İlke: Avrupa ile bütünleşmeye dair usuller ve kurumsal yapı, politika geliştirme sürecinin 
ayrılmaz bir parçasıdır ve müktesebatın sistematik olarak ve zamanında ulusal mevzuata aktarılmasını 
sağlar. 

Onuncu İlke: Politika yapma ve yasa hazırlama süreci kanıta dayalı bir süreçtir ve etki değerlendirme 
araçları bakanlıklar tarafından düzenli olarak kullanılır. 

On birinci İlke: Politikalar ve mevzuat, toplumun aktif katılımını ve hükümet içindeki bakış açılarının 
koordine edilmesini sağlayacak şekilde, kapsayıcı bir üslupla tasarlanır. 

On ikinci İlke: Mevzuat yapı, üslup ve dil açısından tutarlıdır; mevzuat hazırlama sürecine ilişkin 
kurallar bakanlıklarda tutarlı bir şekilde uygulanır; mevzuat herkesin erişimine açıktır. 
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Temel Gereklilik: Yönetimin merkezi kurumlar, iyi düzenlenmiş, tutarlı ve yetkin bir politika 
yapma sistemi için gereken bütün işlevleri yerine getirir. 

Politika planlaması ve koordinasyon fonksiyonlarını yerine getirmek için yönetim merkezinin (YM) 
kurumsal bir mimarisi olmalıdır ve politika hazırlama sisteminin iyi düzenlenmiş ve yetkin bir şekilde 
işlemesini sağlayabilmelidir. YM, politika planlama, koordinasyon ve geliştirme fonksiyonlarını yerine 
getirirken normalde Hükümet Ofisi/Genel Sekreterlik, Maliye Bakanlığı ve Avrupa ile bütünleşmeden 
sorumlu kurum tarafından yürütülen önemli fonksiyonlar aracılığıyla tanımlanır. Bu kurumlar içinde ve 
arasında kurumsal yapıda ciddi farklılıklar, örtüşmeler ve aşırı bölünme olmamalıdır. YM’nin politika 
sisteminin genel yönetimine ilişkin işleri yapabilme yetkisi ve kapasitesi olmalıdır. Ayrıca yasal çerçevenin 
hükümlerini uygulama kapasitesi ve otoritesi de olmalıdır. 

Birinci İlke: Yönetimin merkezi kurumları, iyi düzenlenmiş, tutarlı ve yetkin bir politika 
yapma sistemi için gereken bütün işlevleri yerine getirir.  

1. Mevzuat, aşağıdakileri uygulama yetkisine ve kapasitesine sahip yönetimin merkezi kurumlarına 
aşağıdaki fonksiyonları atar: 

 hükümet toplantılarının hazırlanmasının koordinasyonu; 

 Yasal açıdan uygunluğun sağlanması; 

 hükümetin stratejik önceliklerinin ve çalışma programının hazırlanmasının ve onaylanmasının 
koordinasyonu; 

 politika hazırlama sürecinin tanımlanması ve hükümetin öncelikleriyle uyumlu olmasını 
sağlamak başta olmak üzere,  hükümetin karar vermesi için tekliflerin politika içeriğinin 
koordinasyonu; 

 politikaların maliyetlerinin makul seviyede olmasının sağlanması ve kamu sektörü kaynak 
planlamasının koordinasyonu; 

 hükümetin verdiği mesajın uyumlu olmasını sağlamak için hükümetin iletişim faaliyetlerinin 
koordinasyonu; 

 hükümetin her alanda etkin performans sergilemesini ve halka verdiği sözleri tutmasını 
sağlamak için performansını takip etmek; 

 hükümet ile devletin diğer kısımları (Cumhurbaşkanı, Parlamento) arasındaki ilişkileri 
yürütmek; 

 Avrupa ile bütünleşme işlerini koordine etmek. 
2. Kurumlar, kendilerine atanan fonksiyonları yerine getirirken kılavuz ilkeler yayınlarlar, kalite kontrol 

süreçlerini yerine getirirler, bakanlıklara, başbakana ve hükümete tavsiyelerde bulunurlar ve 
birlikte hareket ederler. 

3. Yönetimin merkezi kurumları arasında işbirliğini sağlamak için yazılı usuller hazırlarlar, 
kurumsallaşmış koordinasyon platformları ve düzenli resmi ve gayri resmi toplantılar düzenlerler. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, mevzuatın ve diğer belgelerin incelenmesinin yanı sıra, tanımlanan fonksiyonlar için 
YM kurumlarında çalışan uygun çalışanların toplam çalışan sayısına oranının değerlendirilmesine dayanan 
nitel değerlendirmelerdir: 

 Her fonksiyonun gereklerini yerine getirmek amacıyla hangi kurumun ve hangi birimin gerekli 
olduğunu ve eksik fonksiyon olup olmadığını belirlemek için YM kurumlarının mevzuatını ve iç 
yönetmeliklerini inceleyin ve kurumların rehberlik etme yetkisi varsa, o zaman usulleri belirleyin 
ve kalite kontrol süreçlerini uygulayın. 

 Kurumsal yönetim mimarisinde birimlerin statüsünü ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak için 
kurumların kurumsal yapılarını inceleyin. 
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 Çalışanlarla görüşerek ve çalışan sayılarını karşılaştırmalı inceleyerek bu fonksiyonların 
gereklerini hayata geçirdiklerini doğrulayın ve yapabilme kapasitelerini ölçün. 

 Yasa hazırlama, politika planlama, bütçe hazırlama ve takip süreci için usullerde YM’lerin birlikte 
nasıl çalıştıklarını inceleyin ve bu usullerin YM’nin ve bakanlıkların sorumluluklarını net bir 
şekilde tanımlayıp tanımlamadıklarını ve YM kurumları tarafından yayınlanan usullerin 
birbirleriyle uyumlu ve tutarlı mı yoksa bölünmüş mü olduğunu belirleyin. 

 YM kurumları arasında (resmi ya da gayri resmi) çalışma düzenlemelerini değerlendirirken, tüm 
YM kurumlarının uzmanlıklarından faydalanılmasını kıstas olarak alın. 

 Günlük işlerin birbirlerinden farklı ya da aynı doğrultuda olup olmadığını değerlendirmek için 
ilgili yetkililerle görüşmeler yaparak belge incelemesini destekleyin; resmi kuralların olmadığı 
durumlarda gayri resmi uygulamaları inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Hükümet Kanunu; Hükümet İç Tüzüğü; Bütçe Kanunu; 

 Hükümet Ofisinin tüzükleri (organizasyonel yapılara ilişkin yönetmelikler), Maliye Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve Avrupa ile bütünleşmeden sorumlu kurum; 

 her fonksiyona atanmış çalışan (tüzüklerde belirtilen ya da veri toplama tablosu aracılığıyla 
toplanan) ve pozisyondaki çalışan sayısı (veriler veri toplama tablosu aracılığıyla toplanmıştır); 

 spesifik politika geliştirme süreçleri için YM kurumları tarafından hazırlanan yönetmelikler 
(örneğin, politika analizi için spesifik yönetmelikler, bakanlıklarda mevzuat hazırlama ve politika 
koordinasyonu); 

 resmi işbirliği düzenlemelerini yapan ve süreçleri belirleyen yönetmelikler; kurumlar tarafından 
yayınlanan resmi ve gayri resmi rehber ilkeler; 

 iki harcamacı bakanlıktaki ilgili birimlerin yöneticileriyle, genel sekreterlerle ve/veya 
koordinasyon birimi başkanlarıyla görüşmeler. 

Göstergeler 

 Kurumların üstlendiği önemli YM fonksiyonlarının oranı. 

İkinci İlke: Avrupa ile bütünleşme sürecini ulusal düzeyde yönetmek üzere, sorumlu organın 
koordinasyonu altında, yatay usuller açıkça belirlenir ve uygulanır. 

1. Mevzuat ve/veya düzenleyici çerçeve, Avrupa ile bütünleşme aşamasına uygun bütünleşme 
fonksiyonunu yerine getiren farklı tarafların yetkilerini, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini net bir 
şekilde tanımlar ve birbirlerinden farklı oldukları yönleri belirtir; bu çerçeve hükümetin ve idarenin 
işleri için genel yasal çerçeveyle de uyumludur.  

2. Avrupa ile bütünleşme sürecinin koordinasyonundan sorumlu kurum(lar), Avrupa Birliği 
müktesebatının, Avrupa Birliği yardımının ve genel olarak Avrupa ile bütünleşme politikasının 
ulusal mevzuata aktarılmasını ve tercüme edilmesini koordine etme ve planlama yetkisine ve 
kapasitesine sahiptir. 

3. Avrupa ile bütünleşme koordinasyon birimi Başbakanlık ya da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ya da 
ayrı bir kurum olarak kurumsallaşmıştır ve çatışma çözümlemeyi kolaylaştırma yetkisine sahip 
normal yönetim aracının bir parçası vazifesi görür. 

4. Avrupa Birliği ile genel ilişkilerin koordinasyonu ile genel Avrupa ile bütünleşmenin 
koordinasyonunun uyumlu olmasını sağlamak için iyi işleyen bir mekanizma vardır. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler mevzuatın ve diğer belgelerin incelenmesine ve AB kurumundan ve bakanlıklardan 
çalışanlarla görüşmelere dayanan nitel değerlendirmelerdir: 



İkinci Bölüm    Politika Geliştirme ve Koordinasyon  

23 
 

 Yasal çerçevenin YM’nin sorumluluklarını net bir şekilde belirleyip belirlemediğini ve bunlara 
uygulamada uyulup uyulmadığını inceleyin. Yetersiz tanımlanmış sorumluluklar ya da 
fonksiyonlar, yasal tutarsızlıklar, çakışan ya da çelişen görevler olması ya da gerekli yetkilerin 
olmaması, tanımlanmamış ya da yetersiz tanımlanmış ve koordinasyon çabalarına zarar 
verebilecek yasal bir çerçeve olduğunu işaret edebilir. 

 Hükümet mekanizmasının kurumlar arasındaki önemli anlaşmazlıkları ne kadar başarılı idare 
ettiğini incelemek ve daha rutin/düzenli kararlarla karşılaştırıldığında bu “kritik dönemeçler” 
sırasında koordinasyon biriminin etkisini ve rolünü değerlendirmek için kapsamlı görüşmeler 
yapın. İlk kararlar sırasında koordinasyon biriminin sınırlı etkisinin olması ya da hiç etkisinin 
olmaması kurumsallaşmanın sınırlı olduğunu gösterir. 

 Mevzuatta atıfta bulunulan sorumlulukların gereklerini uygulamada yerine getirmek için yeterli 
kapasitenin olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Avrupa ile bütünleşme koordinasyon 
kurumunun (kurumlarının) yapısını, bölümlere ne kadar çalışan tahsis edildiğini ve gündelik iş 
uygulamalarını inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Avrupa ile bütünleşme ilkelerini ve süreçlerini belirleyen mevzuat (ilgili kanunlar, yönetmelikler, 
Hükümet kararları); 

 Avrupa ile bütünleşme biriminin (birimlerinin) tüzükleri; doğrudan Avrupa ile bütünleşmeye 
ilişkin fonksiyonlar yerine getiren diğer kurumların tüzükleri; 

 Avrupa ile bütünleşme kurumunun başkanıyla, iki harcamacı bakanlığın alt birimlerinin 
yöneticileri ile ve genel sekreterleriyle görüşmeler; 

 İdari ve siyasi koordinasyon komitelerinin/komisyonlarının toplantı tutanakları. 

Göstergeler 

 Avrupa ile bütünleşme fonksiyonları kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. 
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Temel Gereklilik: Politika planlama, Hükümetin mali durumuyla tutarlıdır ve Hükümetin 
hedeflerini gerçekleştirebilmesini sağlar. 

Hükümetin siyasi ve yasal çıktıları hükümetin idari ve mali koşullarının kapasitesi dikkate alınarak 
planlanmalıdır, birbirleriyle uyumlu olmalıdır, önceliklere odaklanmalıdır, hükümetin birlikte hareket 
etmesini ve halka verdiği sözleri tutmasını sağlamalıdır. Hükümet mevcut yasal çerçeveyi düzenli olarak 
gözden geçirerek uygun ve güncel olmasını sağlamalıdır.  

Üçüncü İlke: Bütün yönetimi kapsayan hedeflerin yer aldığı, uyumlaştırılmış bir orta vadeli 
politika planı oluşturulur ve hükümetin içinde bulunduğu mali durumla tutarlılığı sağlanır; 
sektörel politikalar hükümet hedeflerini karşılar ve orta vadeli bütçe çerçevesine uygundur.  

1. Yasal çerçeve, hükümetin politika çıktısını planlamak için gereklilikleri ve Hükümetin önemli 
planlama dokümanının (dokümanlarının) durumunu belirler, politika planlama fonksiyonunu 
yönetimin merkezine delege eder ve uygulanmasını düzenler. 

2. Hükümetin siyasi programını idari eylemlere aktarabilmek için mekanizmalar (tercihen hükümetin 
orta vadeli ve yıllık çalışma planları) vardır.  

3. Hükümetin planlama süreçleri ve belgeleri hükümetin genelinde olduğu kadar sektörel seviyede de 
kategorilere ayırabilmeyi ve öncelikleri belirlemeyi mümkün kılar ve böylece hükümetin 
öncelikleriyle, idarenin yapabilecekleriyle ve mali imkânlarla uyum içinde gerçekçi bir planlama 
yapılabilir. 

4. Bakanlıklara merkezi planlama dokümanlarına girdi sağlamaları ve uygulamayı raporlamaları için 
açık ve net yönergeler verilir. 

5. Hükümetin merkezi planlama belgeleri, içerik, geliştirme ve izleme süreci açısından sadece 
birbirleriyle değil, sektörlerin stratejik belgeleriyle de uyumlu ve tutarlıdır. 

6. Sektör stratejilerini planlama sistemi resmi olarak kurulmuştur; YM gelişim sürecine rehberlik eder 
ve sektör stratejileri ile kalite kontrolün birbirleriyle uyumlu olmasını sağlar. 

7. Sektör stratejileri, orta vadeli bütçe çerçevesi ile uyumlu mali değerlendirme (bütçe maliyetleri ve 
planlanan Avrupa Birliği yardımı) içerir. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler mevzuatın ve diğer belgelerin, Hükümetin merkezi planlama belgelerinin, sektör 
stratejilerinin ve görüşmelerin incelenmesine dayanan nitel değerlendirmelerdir: 

 Mevzuatı inceleyin ve istenen hususları değerlendirmek için görüşmeler yaparak mevcut 
merkezi planlama belgelerinin sayısını, süresini ve kapsamını belirleyin, sürecin gelişimini ve 
uygulanmasını değerlendirin ve bu hususlar ışığında ülkenin nasıl bir performans sergilemesi 
gerektiğine ilişkin kıstaslar belirleyin.  

 Önceliklendirilmelerini ve uyumlarını değerlendirmek için merkezi planlama belgelerinin 
içeriğini inceleyin.  

 Planlamanın gerçekçi olup olmadığını ve idarenin kapasitesiyle tutarlı olup olmadığını 
değerlendirin, planlanan taahhütlerle birkaç tane varsa farklı planlama belgesinin uygulama 
oranını karşılaştırın. 

 (Hükümetin öncelikleriyle uyumlaştırma başta olmak üzere) Kategorizasyon, bu tür stratejiler 
arasında tutarlılık ve kalite kontrol açısından sektörel strateji geliştirmeyi yönlendirmede YM’nin 
ne kadar başarılı olduğunu incelemek için kapsamlı görüşmeler yapın. 

 Sektör stratejileri için planlama sistemini değerlendirin, uygun mevzuatı inceleyin, görüşmeler 
yapın ve birkaç sektör stratejisinden ve diğer stratejik belgelerden veri toplama tablosu 
aracılığıyla veri toplayın. En az beş sektör stratejisi örneğini inceleyerek Hükümetin önceliklerine 
uygun olup olmadıklarını ve mali değerlendirmeleri içerip içermediklerini belirleyin. Mali 
değerlendirmeleri orta vadeli bütçe çerçevesi (OVBÇ) ile karşılaştırarak sektör stratejilerinin 
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finansmanının OVBÇ ile tutarlı olup olmadığını belirleyin. Elde veri olan durumlarda aşağıdakileri 
karşılaştırın: 
o Seçilen sektör stratejilerinde tahmini kaynaklarla OVBÇ’de ilgili sektörler için belirlenen 

toplam kaynak; 
o Seçilen sektör stratejilerinde donör kaynak kullanımı ile ilgili sektörler için toplam tahmini 

AB yardımı. 
Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Hükümetin usul kuralları (iç tüzüğü); planlama sürecini belirleyen yönetmelik(ler); stratejik 
planlama sistemini belirleyen yönetmelik(ler); yayınlanan yönergeler; 

 Öncelikler belgesi, ulusal kalkınma stratejisi, hükümetin orta vadeli ve/veya yıllık çalışma planı; 
OVBÇ vb. merkezi stratejik planlama belgeleri; 

 Varsa resmi ve/veya gayri resmi merkezi planlama belgelerinin uygulama raporları; 

 Planlama sürecinde görev alan ilgili bütün Hükümet birimleriyle, Maliye Bakanlığı bütçe 
bölümünün başkanı ve iki harcamacı bakanlıkla görüşmeler; 

 Sektör stratejileri sayısına ilişkin veriler (bu bilgi herkese açık değilse veri toplama tablosuyla 
toplanan veriler); 

 en son kabul edilen beş sektör stratejisi; 

 Yürürlükteki OVBÇ. 

Göstergeler 

 Merkezi planlama dokümanında (dokümanlarında)13 planlanan taahhütlerin yıllık uygulama 
kaydı 14. 

 Sektörel stratejiler geliştirmede yıllık kayıt 15. 

 Sektörel stratejilerde tahmin edilen toplam kaynak ile OVBÇ’de16 ilgili sektörler için belirlenen 
toplam kaynak arasındaki oran. 

 Sektör stratejilerinde mali tahminlerin eksiksiz olma durumu 17. 

Dördüncü İlke: Avrupa ile bütünleşmeye dair bütün süreçleri kapsayan uyumlaştırılmış bir 
orta vadeli planlama sistemi vardır ve yurt içi politika planlama sürecine dahil edilmiştir.  

1. Avrupa ile bütünleşme hazırlıkları için orta vadeli bir planlama ve izleme sistemi kurulmuştur, 
böylece Avrupa ile bütünleşmeye ilişkin her türlü taahhüt tutarlı bir şekilde planlanabilmektedir.   

2. Aday ülkeler için: katılım müzakere planlama belgeleri ulusal stratejik planlarla ilişkilidir ve idarenin 
mevcut uygulaması ve mali kapasitesi ile de uyumludur.  

3. Adaylığa yakın ülkeler için: Avrupa ile bütünleşme belgelerinin geliştirilmesi düzene konmuştur, 
planlar birbirleriyle ve idarenin uygulama ve mali kapasitesi ile uyumludur. 

4. Avrupa ile bütünleşme için farklı ulusal planların planlama süreci düzene konmuştur; planlar 
uyumludur ve tekrarları önler. 

5. Avrupa ile bütünleşme planlaması, iç politika planlaması özellikle de Hükümet Çalışma Planı ve orta 

                                                
13

  Kayıt, bir yıldan öbür yıla aktarılan konuları dikkate alarak peşpeşe iki yılın planlarının karşılaştırması şeklinde 
incelenir. 

14
  Merkezi planlama belgeleri (inter alia): Hükümetin Öncelikleri Belgesi; Hükümetin Yıllık Çalışma Planı (HYÇP): 

Avrupa ile bütünleşme planı; Bütçe ve OVBÇ; Hükümetin Mevzuat planı. 
15

  Kayıt, bir yıldan öbür yıla aktarılan konuları dikkate alarak peşpeşe iki yılın HYÇP’de (ya da benzer belgede) 
strateji geliştirme planlarının karşılaştırması şeklinde incelenir. 

16
  Oran yüzde olarak (%0 uyuşma asgari ve %100 uyuşma azami olmak üzere) hesaplanır ve kabul edilen son beş 

stratejide ve MTBF’de planlanan kaynaktaki farkı gösterir. Göstergenin çıktı değeri, beş örneğin ortalamasıdır. 
OVBÇ’de ve/veya bütün ya da bazı sektör stratejilerinde elde mali veri olmadığı için hesaplama yapılamazsa, 
oran %0 olarak belirlenir.  

17
  En son kabul edilen beş sektör stratejisinden örnekler kullanılır. 
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vadeli bütçe çerçevesi gibi stratejik çerçeveleri hazırlamak ve uygulamak için süreçlerle koordine 
edilir.  

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, mevzuatın analizi ve ilgili planların karşılaştırmalı incelenmesiyle desteklenen 
görüşmelere dayanan nitel değerlendirmelerdir: 

 Mevzuatı inceleyin, belirlenen gerekliliklerin yapılabilirliğini değerlendirmek ve mevcut Avrupa 
ile bütünleşme belgelerinin sayısını, süresini ve kapsamını ve geliştirme ve uygulama süreci için 
gereklilikleri de belirlemek için görüşmeler yapın. 

 İki sürecin ne kadar uyumlu hale getirildiğinin seviyesini (ayrıdan bütünleşmişe doğru) 
değerlendirmek ve içeriği planlamak için planlama belgelerinin içeriğini (örn. Hükümet Çalışma 
Planı ve Avrupa ile bütünleşme planları) analiz edin. 

 Planlamanın gerçekçi olup olmadığını ve idarenin kapasitesini karşılayıp karşılamadığını 
değerlendirin, planlanan taahhütlerle uygulama oranını karşılaştırın ve birkaç tane varsa farklı 
planlama belgelerini karşılaştırın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Avrupa ile bütünleşme planlama sürecini tanımlayan yönetmelik(ler); yayınlanan yönergeler; 

 Müktesebatın Kabul Edilmesi için Ulusal Plan, SAA eylem planı, Avrupa ile bütünleşme için ulusal 
strateji ve müzakereler sırasında imzalanan anlaşmalar gibi Avrupa ile bütünleşme planlama 
belgeleri; 

 AB kurumunda ve iki harcamacı bakanlıkta planlamadan sorumlu yetkililer ile görüşmeler; 

 Avrupa ile bütünleşme planlarının uygulama raporları. 

Göstergeler 

 Avrupa ile bütünleşmeye ilişkin taahhütlerin yıllık kaydı18. 

Beşinci İlke: Hükümetin performansının düzenli olarak izlenmesi, kamu denetimini olanaklı 
kılar ve Hükümetin hedeflerine ulaşabilmesini sağlar.  

1. Yönetimin merkezi düzenli ve koordineli bir süreç ışığında ilerlemeyi gözden geçirir. 
2. Süreçler, hükümet çalışmalarının sonuçları başta olmak üzere beyan edilen politika hedeflerini 

gerçekleştirmede Hükümetin ne kadar ilerleme kaydettiğini ölçer. 
3. Hükümet Çalışma Planı’nın ve varsa diğer merkezi planlama belgelerinin uygulanmasına ilişkin 

düzenli raporlama yapılır; raporlama süreci uyumludur ve çıktılara ilişkin kurumsal sorumluluklar 
açısından yapılan atıflar nettir. 

4. Hükümetin performansına ilişkin yıllık raporlar herkesin erişimine ve Parlamento’nun denetimine 
açıktır.  

5. Avrupa ile bütünleşme taahhütlerinin uygulanmasının izlenmesi, hükümetin taahhütlerini ve 
yükümlülüklerini (örneğin, Hükümetin çalışma programı, mevzuat programı) izleme mekanizmasına 
entegre edilmiştir. 

6. İzleme sistemi, sektör stratejilerinin uygulanmasının hükümete raporlanmasını içerir ve bu 
stratejilerin tasarlanmasının, uygulanmasının ve sonuçlarının tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini 
sağlar.  

                                                
18

  Kayıtlar, peşpeşe iki yılın planlama belgesinin (HYÇP ya da AB planı) karşılaştırması ve bir sonraki yıla taşınan 
maddeleri dikkate alarak incelenir. 
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Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, mevzuatın incelenmesi ve raporlama belgelerinin incelenmesiyle desteklenen 
görüşmelere dayanan nitel bir değerlendirmedir: 

 Gereklilikleri ve bunların kapsamlı olup olmadıklarını anlamak için ilgili yönetmelikleri ve resmi 
belgeleri inceleyin. Yasal çerçevenin alt ilkelerde tanımlanan ve uygulamada takip edilen 
unsurları içerip içermediğini inceleyin. 

 Raporlama sisteminin planlanan faaliyetlerin uygulanmasına ve çıktıların takibine ilişkin bir 
genel fikir verip vermediğini, karşılaştırmalı analizin ne dereceye kadar kullanıldığını, Avrupa ile 
bütünleşme taahhütlerinin izleme sürecinin bir parçası olup olmadığını ve izlemenin sektör 
stratejilerini uygulamayı da içerip içermediğini belirlemek için Hükümetin merkezi planlama 
belgelerinin (Hükümet program ve/veya Hükümet Çalışma Planı, Avrupa ile bütünleşme 
planlama belgeleri, diğer merkezi planlama belgeleri) uygulanmasına ilişkin çeyrek dönem 
raporlarını ya da yıllık raporları inceleyin.  

 Yararlanılan izleme mekanizmalarının yürürlüğe giren ikincil mevzuat miktarı gibi süreç 
uygulamasında ya da inşa edilen yol altyapısı miktarı ya da sigara içmenin yasaklanmasıyla 
önlenen ölüm sayısı gibi hedeflenen sonuçlarda başarı oranı arasında bir fark gözetip etmediğini 
belirleyin.  

 Veri toplama tablosundaki bilgileri analiz ederek ve YM’deki çalışanlarla görüşerek ne gibi 
değerlendirme sistemlerinin olduğunu ve uygulamada nasıl kullanıldıklarını inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Usul kuralları (iç tüzük), ilgili kanun ve yönetmelikler ve zorunlu süreçleri ve rehberliği belirleyen 
hükümet kararları; 

 YM kurumları tarafından yayınlanan rehberlik belgeleri; 

 Merkezi planlama belgelerinde kaydedilen ilerleme ya da bunların uygulanmasına ilişkin 
raporlar; 

 YM’deki yetkililerle ve iki harcamacı bakanlıktaki ilgili yetkililerle görüşmeler (özellikle de Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ya da onun eşdeğeri gibi ağırlıklı olarak politika geliştirmeye 
odaklananlarla). 

Göstergeler 

 Raporlamanın elde edilen sonuçlara ilişkin sağladığı bilgi derecesi. 
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Temel Gereklilik: Hükümet kararları ve mevzuat şeffaf, hukuka uygun ve halka açıktır; 
hükümetin işleri Parlamento tarafından denetlenir. 

Karar vermenin şeffaf ve yasal açıdan uyumlu olmasını sağlamak için, YM’nin hükümetin genel karar 
verme yönetimine ilişkin işleri yerine getirebilme kapasitesine, yasal çerçevenin hükümlerini uygulamak 
ve yürürlüğe koymak için gerçek (yasal, kişisel ve profesyonel) kapasiteye ve yetkiye sahip olması ve şeffaf, 
güvenilir ve yasal bir süreç sağlaması gerekir.  Hükümetin performansının taahhütleriyle ve kabul edilen 
hedefleriyle sürekli karşılaştırılarak incelenmesi için Parlamento hükümetin işlerini takip etmelidir.  

Altıncı İlke: Hükümet kararları şeffaf bir şekilde hazırlanır ve idarenin mesleki 
muhakemesine dayandırılır; kararların hukuka uygunluğu sağlanır.  

1. Yasal çerçeve, Hükümet toplantılarına hazırlık, takip ve iletişim için net usuller belirlemiştir ve 
profesyonel görüşlerini yansıtması ve yasalara uygun olmasını sağlamak için net bir yetki belirler. 
Yönetimin merkezinin usulleri belirleme ve uygulama kapasitesi vardır. 

2. Yönetimin merkezi olan bir kurum, istişareye ve kalite kontrole yeterince zaman ayıracak şekilde 
hazırlık sürecinin tamamlanması için net süreler belirler. Paydaşların hepsi bu sürelere uyar. 

3. Yönetimin merkezindeki bir kurum, bir politika teklifinin hükümetin öncelikleriyle ve önceden 
duyurulan politikalarıyla uyumlu olmasını sağlayacak yetkiye ve kapasiteye sahiptir.  

4. Yönetimin merkezindeki bir kurum, belirlenen gereklilikler ışığında tekliflerin içeriğini gözden 
geçirme yetkisine ve kapasitesine sahiptir. 

5. Mevzuat Sekreteryasının ya da Hükümet Ofisi’nin hukuk biriminin Hükümet toplantısında yasa 
tasarıları görüşülüp onaylanmadan önce bunları gözden geçirme ve görüş bildirme yetkisi ve 
kapasitesi vardır. 

6. İçerikte kusur varsa ya da hükümetin öncelikleriyle tutarlı değilse, o zaman Hükümet Ofisi bunları 
bakanlıklara iade edebilir. 

7. Toplantı gündemi ve malzemeleri katılımcılara önceden ve zamanında dağıtılır. Resmi hükümet 
toplantılarının gündem maddeleri herkesin erişimine açıktır.  

8. Kararlar kayda geçirilir ve toplantı sonrasında dağıtılır. Hükümet kararları herkesin erişimine açıktır.  
9. Hükümet Ofisi, hükümetin çalışmaları, yani hedefleri, önemli kararları ve performansı hakkında 

kamuoyuna düzenli olarak ve şeffaf bir biçimde bilgi verir. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler mevzuatın, çalışma belgelerinin ve görüşmelerin incelenmesine dayanan nitel 
değerlendirmeler ve süreci karakterize eden verilere dayanan nicel değerlendirmedir: 

 Gereklilikleri anlamak, kapsamlı olup olmadıklarını değerlendirmek için ilgili mevzuatı ve resmi 
belgeleri, mevzuatın alt ilkelere uygun olup olmadığını inceleyin ve bu gereklilikler ışığında bir 
ülkenin nasıl bir performans sergilemesi gerektiğine dair anahatları belirleyin.  

 Süreçteki her bir oyuncunun rolünü ve yetkisini tanımlamak için Hükümetin karar verme 
sürecine dahil olan ilgili YM kurumlarının teşkilat yapısını ve bölümlerin/birimlerin 
fonksiyonlarını inceleyin. 

 Günlük çalışma usullerini incelemek için hükümetin karar alma sürecine katılan ve yasalara 
uygun olmalarını sağlayan Hükümet Ofisi yetkilileriyle, yasalara uygunluğu sağlamaktan sorumlu 
direktör seviyesindeki temsilcilerle (Hükümet Ofisi’nden ayrıysa), Hükümet Ofisi’nin Genel 
Sekreteri’yle, Bakanlar Kurulu üyeleriyle ve bakanlıklardan iki yöneticiyle (ülkedeki işleyişe göre 
müsteşarlar ya da bölüm başkanlarıyla) görüşmeler yapın. 

 Çalışma belgelerini inceleyin; üç rastgele seçilmiş hükümet toplantısı gündemini, hükümet 
toplantı tutanağı ve karar verme sürecinde YM’nin her bir yapısal birimi tarafından belirtilen 
görüşlerden rastgele seçilmiş iki örneği inceleyin ve aşağıdaki açılardan değerlendirin: 
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o İçeriğe ilişkin görüş belirtilip belirtilmediği, yoksa sadece resmi olarak kurallara mı uyulduğu 
o Karar verme sırasında YM birimlerinden gelen görüşlerin dikkate alınıp alınmadığı (özellikle 

de yasal açıdan uygunluk konularıyla ilgiliyse) 
o Oturumlar sırasında gündem dışı maddelere izin verilip verilmediği, veriliyorsa hangi 

koşullarda izin verildiği 
o Mevzuat ve diğer Hükümet kararları miktarıyla yasalara uygunluğu sağlamaktan sorumlu 

yönetimin merkezindeki yapısal birimlerde ve diğer kurumlarda çalışan kişi sayısını 
karşılaştırın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Hükümet iç tüzüğü, ilgili kanunlar, zorunlu süreçleri belirleyen Hükümet kararları ve 
yönetmelikleri; rehberlik notları; 

 Politikaların ve mevzuatın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin raporlar; 

 Hükümet yayınları ve resmi raporlar; 

 1) YM’de sorumlu olanlarla 2) İki harcamacı bakanlıkta ilgili çalışanlarla (özellikle de politika 
yapma ve yasal açıdan uygunluk üzerinde çalışmaya odaklananlarla) görüşmeler; 

 Düzenli ve acil gündem maddelerinin sayısına ilişkin veri toplama tablosu aracılığıyla (belli bir 
yılda dördüncü çeyrekte) ve Hükümet toplantılarını hazırlamaktan sorumlu çalışan sayısından 
toplanmış istatistikler; 

 Hükümet’e bakanlıklar tarafından sunulan ve Hükümetin kabul ettiği mevzuat ve stratejilerine 
ve çalışan sayısına ilişkin veri toplama tablosu aracılığıyla toplanan istatistikler. 

Göstergeler 

 Bakanlıklar tarafından Hükümet toplantısına zamanında19 sunulan düzenli gündem maddelerinin 
oranı. 

 Hükümetin politika oluşturmada sergilediği şeffaflık 20. 

 Yıl içinde Hükümete karşı mahkeme hükmü verilen kanun sayısı21. 

Yedinci İlke: Parlamento, yönetimin politika yapma çalışmalarını ayrıntılı biçimde inceler. 

1. Hükümetin karar verme sürecini Parlamento ile birlikte koordine etmesi için sistematik usuller 
vardır ve uygulanır. Hükümetin mevzuat faaliyetleri ile ilgili bilgi Parlamentonun planlama takvimi 
doğrultusunda Parlamento’ya sunulur. 

2. Yasamadan sorumlu uzman komisyonlar gözetim fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirirler. 
3. Komisyon süreçleri ve usulleri vardır ve Parlamentonun taslak mevzuatı müzakere edebilmesi, 

detaylı biçimde inceleyebilmesi ve değiştirebilmesi için bunlar uygulanır. 
4. Parlamento yürürlükteki mevzuatın açık ve net, kısa ve öz ve anlaşılır olmasında rol oynar.  
5. Hükümetin Parlamento ile haberleşmek için usulleri ve kapasitesi vardır ve bu usullere uygun 

hareket eder.  
6. Parlamentoda sorumluluk alanlarına giren konuların tartışılması sırasında Bakanlar da Parlamento 

çalışmalarına katılırlar. 
7. Hükümetin kanun tasarılarını sistematik biçimde gözden geçirmesini sağlamak için mekanizmalar 

vardır ve bu mekanizmalara tutarlı bir şekilde uyulur.  

                                                
19

  Zamanında ifadesi, yönetmelikle (yönetmeliklerle) belirlenen prosedürel kriterler dahilinde olarak 
anlaşılmaktadır. 

20
  Dünya Ekonomik Forumu Rekabetçilik Endeksi, en düşük puan 1, en yüksek puan 7’dir. 

21
  Herhangi bir mahkemeden (anayasal veya normal). 
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Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, mevzuatın, görüşmelerin ve çalışma uygulamalarının incelenmesine dayanan nitel 
değerlendirmeye ve sürecin nicel veriye dayanarak incelenmesine dayanmaktadır: 

 Gereklilikleri anlamak için ilgili mevzuatı ve resmi belgeleri inceleyin, kapsamlı olup 
olmadıklarını ve mevzuatın alt ilkelere uygun olup olmadığını inceleyin ve bu gereklilikler 
ışığında bir ülkenin nasıl bir performans sergilemesi gerektiğine dair anahatları belirleyin.  

 Çalışmaları incelemek için Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Hükümet yetkilisi, Parlamento 
sekreteryasındaki yetkili ve mevzuat komitelerinden Parlamento üyeleri ile görüşün.  

 Çalışma belgelerini, örneğin (varsa) mevzuat planlarına ilişkin hükümet tarafından temin edilen 
bilgiyi inceleyin. 

 Hükümet tarafından Parlamento’ya sunulan mevzuat akışını ve Parlamento tarafından nasıl 
kabul edildiğini inceleyin.  

 Bakanların Parlamento toplantı ve görüşmelerine katılımına ilişkin verileri inceleyin. 

 Hükümetin Parlamento tarafından teklif edilen yasa tasarılarını gözden geçirmesine ilişkin 
çalışmaları ve verileri inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Hükümetin ve Parlamento’nun iç tüzüğü; Hükümet ile Parlamento arasındaki ilişkileri 
düzenleyen diğer ilgili kanunlar ya da yönetmelikler; 

 Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Hükümet yetkilisi ve Parlamento genel sekreterliğindeki 
yetkili ile görüşmeler; 

 Hükümet tarafından Parlamentoya sunulan resmi ya da gayri resmi mevzuat planları; 

 Hükümet tarafından Parlamentoya sunulan taslak kanunlara ilişkin veri toplama tablosu ile 
toplanan istatistikler; Parlamento tarafından onaylanan kanunlar; Parlamento tarafından 
değiştirilen ve gözden geçirilen kanunlar. 

Göstergeler 

 Hükümet tarafından teklif edildikten sonra en çok bir yıl içinde Parlamento tarafından 
onaylanan kanunların sayısı. 

 Hükümet ile Parlamento arasında ileri planlama mekanizmalarının mevcudiyet derecesi. 

 Parlamentoda tartışılan kanun uygulama raporları sayısı. 
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Temel Gereklilik: Kapsayıcı kanıt bazlı politika ve mevzuat geliştirme amaçlanan politika 
hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar. 

Bakanlıkların politika hazırlama ve mevzuat fonksiyonlarını yerine getirebilmelerini sağlayacak yapılar 
olmalı ve bu yapılar uygulandıklarında gerçekleştirilmesi amaçlanan hedefleri doğuracak politikalar 
yaratmalıdır. Politika planlamanın ve geliştirmenin ve mevzuat taslağı hazırlamanın bütün ilgili 
fonksiyonları bakanlıklara ait olmalıdır ve belirtilen fonksiyonları yerine getirmek için yeterli sayıda ve 
yetkin personel çalışmalıdır. Sistem, hükümetin belirlenen strateji doğrultusunda istenen sonuçlar 
hakkında yönetim genelinde bir görüş oluşturmak için düzenli olarak diyalog içinde olmayı da teşvik 
etmelidir.  

Politikaların ve mevzuatın etkililiğini sağlamak, geliştirmek ve gözden geçirmek için görevleri, 
sorumlulukları ve yaklaşımları belirleyen ve etkin bir şekilde önceliklerin ve faaliyetlerin sıralarının 
belirlenebilmesini sağlayan usuller olmalıdır. Bu usullere uygulamada da uyulmalıdır. Bakanlıkların iş 
planlaması ve kaynak sağlama üzerinde fikir birliğine varmak için işleyen sistemleri ve platformları 
olmalıdır.  

İyi bir politika hazırlama süreci, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına, çevreye ve topluma uzun vadede 
olası maliyetleri, faydaları ve ilgili riskleri de dikkate almayı gerektirir. Politikanın gerekli olduğuna ve 
çözülmesi istenen meseleleri çözeceğine dair kanıt ilk baştan itibaren olmalıdır.  

Politika yapıcılar, önerilen politika müdahalelerine duyulan ihtiyacı ve bunların sonuçlarını düşünmelerine 
ve anlamalarına yardımcı olacak bir dizi araç kullanmalı, hükümete bu tür müdahalelerin olası etkilerine 
ilişkin ilgili kanıtı değerlendirmede yardımcı olmalı ve etkilenenlerle görüşmelidirler. Eldeki kanıtlara 
açıkça değer veren ve bunlardan azami ölçüde faydalanan bir sistem ve yapının mevcut olması politika ve 
mevzuat geliştirme sırasında önemlidir. Politika ve mevzuatı etkin biçimde uygulamanın önemini 
vurgulayan, etkilerinin ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının izlenebilmesini ve değerlendirilebilmesini 
sağlayan sürekli bir süreç olmalıdır.  

İstişare yeni ve mevcut politikaların ve kuralların kalitesini artırır. Teklif edilen politika değişikliklerinin 
potansiyel etkilerini değerlendirmede çok yardımcı olabilir. İstişare çıktıları politikanın nihai halini 
etkileyebileceğinden, istişare süreçleri politika geliştirme ve yasama sürecinin önemli aşamalarına dahil 
edilmelidir.   

Politika geliştirme süreci ve mevzuat hazırlama usulleri mevzuatın anlaşılır ve kendi içinde uyumlu 
olmasını sağlamalı ve herkese açık olmalıdır. 

Sekizinci İlke: Bakanlıkların teşkilat yapısı, usulleri ve personel dağılımı, geliştirilen 
politikaların ve mevzuatın uygulanabilir olmasını ve Hükümet hedeflerinin karşılanmasını 
sağlar.  

1. İlgili usul kuralları ve diğer mevzuat, politika geliştirmeden sorumlu bakanlıkların ve bölümlerin 
yapılarını ve sorumluluklarını belirler. 

2. Genel kural olarak önemli politika yapma fonksiyonları alt kurumlara devredilmeyip bakanlıklarda 
kalır.   

3. Bakanlıklar/birimler ve diğer bakanlıklar arasında politika geliştirme, mevzuat hazırlama ve 
uygulama sorumlulukları açısından net çizilmiş sınırlar vardır. 

4. İlgili kural ya da usuller, planlama finansmanı ve diğer uygulama unsurları başta olmak üzere orta 
vadeli politika ve mevzuat planlaması için bakanlıkların sorumluluklarını yansıtır. 

5. Politika geliştirme ve mevzuat hazırlama usulleri bakanlıkların açık ve net iç usulleriyle 
tanımlanmıştır.   

6. Bakanlıklar arasında politika geliştirme ve mevzuat hazırlamanın yönetilmesi, bu fonksiyonlardan 
sorumlu yönetsel seviyeler ve sorumluluğun devredilme biçimi net bir biçimde tanımlıdır.  

7. Kurumsal çerçeve ve çalışan dağılımı, bakanlık bölümlerinin hükümetin taahhütlerini yerine 
getirmek için nasıl bir iş yüküne sahip olduklarını gösterir.  
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Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, mevzuatın ve diğer belgelerin incelenmesinin yanı sıra, yetkililerle görüşmelere 
dayanan nitel bir değerlendirmedir: 

 İstenen kurumsal yapının olup olmadığını belirlemek için ilgili hükümet kararlarının ve iç 
tüzüğün nitel bir değerlendirmesini yapın.  

 Politika geliştirme ve mevzuat hazırlama için sorumluluğun sözkonusu bakanlığa tahsis edilip 
edilmediğini belirlemek için (sektörel sorumluluğu olan) en az iki bakanlığın tüzüklerini 
inceleyin.  

 Aynı anda ortaya çıkan politika meseleleri olduğunda, ilgili diğer bakanlıkların Politika 
pozisyonunu geliştirme ve üzerinde anlaşmaya katılmalarını sağlamak için en az iki bakanlığın 
yıllık raporlarını (ya da eşdeğerlerini) inceleyin. 

 Planlı çalışmayı teslim tarihine göre belirleyen yıllık planları ya da stratejik dokümanları inceleyin 
ve iki bakanlıktaki toplam çalışan sayısını, karşılaştırmalı iş yüklerini ve iş yükü ve kapasite 
arasındaki uyumsuzlukları belirlemek için karşılaştırın. 

 Her bakanlıkta, örneğin bölümlerde ve politika geliştirme, koordinasyon ve idare/destek gibi 
fonksiyonlarda çalışanların sayısı ve dağılımı açısından kaç kişi gerektiğini ve bu gerekliliklerin ne 
dereceye kadar karşılandığını inceleyin. 

 Kabul edilen çalışma usullerine gerçekte ne dereceye kadar uyulduğunu belirlemek amacıyla 
ilave bilgi edinmek için görüşmelerden faydalanın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Hükümet iç tüzüğü, Bütçe Kanunu ve politika yapma ve tamamlama süreçlerine ilişkin her türlü 
usul ve Hükümet genelinde politika sorumluluklarının bölüşülmesi; 

 Politika geliştirme, koordinasyon, politika uygulama ve idari/destek gibi fonksiyonlarda ve 
bölümlerde her bakanlıkta çalışan sayısı ve dağılımı için gereklilikleri belirleyen ilgili hükümet 
kararları, stratejileri, eylem planları sistematizasyonu vs.; 

 En az iki bakanlığın iç çalışma usullerinin ve süreçlerinin tanımı; 

 Bakanlıkların yıllık çalışma programları ve iş planları ve en az iki bakanlık için ilerleme raporları; 

 Kadro, pozisyonda çalışan sayısı ve boş pozisyonları doldurma planları arasında olası 
uyuşmazlıkları belirlemek için toplanan verilerin incelenmesi ve örnek olarak alınan 
bakanlıkların iç çalışma usullerini ayrıntılı olarak anlaşılması; 

 Önceden tanımlanmış iş yöntemlerine uygulamada uyulup uyulmadığını belirlemek için iki 
harcamacı bakanlığın yöneticileriyle ve seçilen çalışanlarıyla görüşmeler. 

Göstergeler 

 Bakanlıkların politika geliştirmeye yönlenme derecesi. 

Dokuzuncu İlke: Avrupa ile bütünleşmeye dair usuller ve kurumsal yapı, politika geliştirme 
sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve müktesebatın sistemli bir şekilde ve zamanında ulusal 
mevzuata aktarılmasını sağlar.  

1. Yasal çerçeve net bir usul belirler, harcamacı bakanlığın ve diğer hükümet kurumlarının 
müktesebatı ulusal mevzuata aktarma sorumluluğunu ve ulusal mevzuata aktarma süreci için 
gereklilikleri belirler. 

2. Müktesebatın ulusal mevzuata aktarılması süreci, hükümetin genel politika geliştirme sürecinin 
ayrılmaz bir parçasıdır; planlama, koordinasyon ve izleme açısından ilgili bütün yapısal birimler için 
net tanımlanmış sorumluluklar içerir ve Anayasa’yla ve o ülkenin hukuk sistemiyle uyum içinde 
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olmasını sağlar. 
3. Ulusal mevzuata aktarmadan sorumlu bütün hükümet kurumları aktarım süreci boyunca uyum 

tablolarını düzenli olarak kullanırlar.  
4. İlgili kanunlar, yönetmelikler ve tüzükler bakanlıklar arası istişarede uzman, yönetim ve siyasi 

seviyede net yükümlülükler yükler; bu yükümlülüklere harfiyen uyulur. 
5. Bakanlıklar arası koordinasyon yapısı sağlamdır ve politika geliştirme ve müktesebatın aktarılması 

süreci sırasında çatışmaların çözülmesini sağlar. 
6. Hükümet kurumlarında müktesebatın ulusal mevzuata aktarılmasını koordine eden iç yapılar, 

(Avrupa ile bütünleşme ve hukuk bölümleri) ulusal mevzuata aktarımı koordine etmek için çalışan 
sayısı ve becerileri açısından yeterli kapasiteye sahiptir.  

7. Sorumlu bölümler diğer politika koordinasyonu ve hukuk bölümleriyle yakın işbirliği içinde 
çalışırlar; koordine eden bölümler arasında görev dağılımı açık ve nettir. 

8. Müktesebat o ülkenin diline çevrilir. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, mevzuatın ve diğer belgelerin incelenmesinin yanı sıra, yetkililerle görüşmelere 
dayanan nicel bir değerlendirmedir: 

 Gereklilikleri anlamak için mevzuatı ve resmi belgeleri inceleyin, uygun olup olmadıklarını 
değerlendirin, mevzuatın alt ilkelere uygun olup olmadığını inceleyin. Avrupa ile bütünleşme için 
yasal çerçevenin ulusal politika geliştirme çerçevesi ile uyumlu olup olmadığını değerlendirin.  

 Avrupa ile bütünleşme koordinasyon biriminin başkanıyla, müktesebatı ulusal mevzuata 
aktarmanın ya da birimin hukuk bölümünün başkanıyla, Hükümetin karar verme sürecinde 
görev alan Hükümet Ofisi direktörleriyle ve bakanlıklardan iki yöneticiyle (ülkeye göre, daimi 
sekreteryalarla ya da bölüm başkanlarıyla) görüşün.  

 Çalışma belgelerini, Avrupa ile bütünleşme bakanlıklar arası koordinasyon yapısı toplantısının 
her seviyesinden rastgele seçilmiş üç gündemini, toplantı tutanaklarını ve müktesebatın ulusal 
mevzuata aktarılması sürecinde Avrupa ile bütünleşme koordinasyon birimi tarafından belirtilen 
görüşlerden üç örneği inceleyin. 

 Veri toplama tablosu (tabloları) aracılığıyla toplanan, yıllık bazda müktesebatın ne kadarının 
ulusal mevzuata aktarıldığını ve YM’de müktesebatın ulusal mevzuata aktarılmasından sorumlu 
çalışan sayısını inceleyin. 

 Sözkonusu bakanlıkta müktesebatın ulusal mevzuata aktarılıp aktarılmadığını ve nasıl 
aktarıldığını anlamak için en az iki bakanlığın yönetmeliklerini inceleyin. 

 Müktesebatın ulusal mevzuata aktarılmasını da içermesi gereken yıllık planları inceleyin.  

 Ulusal mevzuata aktarmanın kalitesini ve uygulamada işleyişini belirlemek için çalışma 
belgelerini ve en az iki ulusal mevzuata aktarım örneğini inceleyin. 

 Müktesebatın ulusal mevzuata aktarımının koordinasyonundan sorumlu önemli yapıların çalışan 
sayılarını planlanan ulusal mevzuata aktarım iş yükü ve planların gerçekte işleyişiyle birlikte 
karşılaştırın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Hükümet iç tüzüğü, ilgili kanunlar, katılım müzakereleri ve müktesebatın ulusal mevzuata 
aktarımı başta olmak üzere Avrupa ile bütünleşmede karar verme için zorunlu süreçleri 
belirleyen hükümet kararları ve yönetmelikler; 

 En az iki bakanlığın tüzükleri, iç çalışma usulleri ve süreç tanımları; 

 En az iki bakanlığın yıllık çalışma programları, iş planları ve ilerleme raporları; 

 Müktesebatın ulusal mevzuata aktarılma miktarına ilişkin veri toplama tabloları aracılığıyla 
toplanmış istatistikler (planlanan iş yükü ve onaylanmak üzere hükümete sunulan taslak 
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mevzuat) ve YM’de ve bakanlıklarda müktesebatın ulusal mevzuata aktarılması alanında 
çalışanlar; 

 Toplanan veriler kadro, pozisyonda çalışanlar ve boş pozisyonları doldurma planları arasındaki 
uyumsuzlukları belirlemek ve örnek olarak incelenen bakanlıkların iç çalışma usüllerini ayrıntılı 
olarak anlamak için incelenir; 

 YM’de sorumlu olanlarla iki bakanlığın yöneticileri ve seçilmiş çalışanlarıyla mevcut çalışma 
yöntemlerine uygulamada uyulup uyulmadığını belirlemek için görüşmeler. 

Göstergeler 

 Ulusal mevzuata aktarılması bekleyen düzenlemelerin kaydı 22. 

 Yıllık bazda ulusal mevzuata aktarılan direktif sayısı.  

Onuncu İlke: Politika yapma ve yasa hazırlama süreci kanıta dayalı bir süreçtir ve etki 
değerlendirme araçları bakanlıklar tarafından düzenli olarak kullanılır. 

1. Yasal çerçeve analitik süreçlerin türlerini ve harcamacı bakanlıklardan beklenen gereklilikleri ve 
standartları belirler. 

2. Net ve şeffaf yöntemler ve kriterler meseleyi/sorunu tanımlar ve yeni ve mevcut politikaların ve 
mevzuatın olası etkilerini (faydalar, maliyetler ve beklenen sonuçlar) inceler. Analitik yaklaşım 
incelenen konuların karmaşıklığıyla orantılıdır.  

3. Analizler ilgili ve güncel verilere dayanır. 
4. Politika seçeneklerinin maliyetleri çıkarılır, analiz çıktıları da teklif edilen politikayı fonlama 

kaynağını (kaynaklarını) açıkça belirtir ve önlemlerin beklenen maliyetleriyle orta vadeli mali 
planlama süreciyle ilişkilendirir. Teklif mevcut bütçe anlaşmaları dahilinde karşılanabilir düzeydedir 
ya da herhangi bir sapma ya da ilave bir fonlama ihtiyacı için açıklama yapılır. 

5. Günlük bazda rehberlik ve analizlerin kalite güvencesine ilişkin sorumluluklar nettir ve sorumlu 
kurum(lar) mevcut sorumlulukları yerine getirir. Bu görev birkaç kurum arasında paylaşıldığında, 
harcamacı bakanlıklar kendi üzerlerine düşen görevleri net olarak anlarlar. 

6. Uygulamayı izlemek, ilerlemeyi değerlendirmek için mekanizmalar ve politikanın ve mevzuatın 
somut kısımlarının başarılı bir şekilde uygulanmasının önündeki engeller incelemeler sırasında 
rutin bir şekilde belirlenir.  

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, ağırlıklı olarak politika belgelerinin ve kullanılan analitik araçların çıktılarının 
incelenmesinin yanı sıra, harcamacı bakanlıkların, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve YM’nin çalışanlarıyla 
görüşmelere dayanan nitel ve nicel değerlendirmelerdir: 

 Problemi incelerken, seçenekleri belirlerken ve farklı opsiyonların etkilerini analiz ederken 
bakanlıkların takip ettikleri politika seçeneklerini ve süreçleri değerlendirmek için ilgili kuralları 
ya da önceden tanımlanmış süreçleri ve standartları inceleyin. 

 Bir politika teklifinin gerekçesini belirlemek için Hükümet toplantısına sunulan evrakta (örneğin 
seçenekler analizi, bütçeye etkisi, Avrupa ile bütünleşme etkisi) geçen konulara ilişkin kuralları 
inceleyin. 

 En az iki, en çok dört inceleme çıktısını örnek olarak kullanarak istenen süreçlerin ne dereceye 
kadar rutin olarak izlendiğini ve istisnaların yaşandığı durumları inceleyin.  

                                                
22

  Bu kayıt, son iki seneye ait, taahhütlerden oluşan (HYÇP ve Avrupa ile Bütünleşme planı)  belgelerin 
incelenmesiyle, bir yıldan diğer yıla aktarılan taahhüt/madde sayısının analizine dayanır. Bu analiz ışığında, 
aktarımı tamamlanan düzenlemelerin planlanan taahhütlere oranı hesaplanır. 
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 İlgili kılavuz ilkelere ve şablonlara ne dereceye kadar uyulduğunu belirlemek için analitik araçları 
(örneğin en az iki, en çok dört politika alanı için etki değerlendirmeleri) kullanarak bunları 
inceleyin. 

 Hükümetin etki değerlendirmeleri gibi analitik araç kullanım kalitesini denetleme ve gözden 
geçirme derecesini inceleyin. 

 En az iki, en çok dört politika alanından seçilen örneklerde ilgili politika geliştirme araçlarının 
çıktısını (örneğin, ağırlıklı olarak üç alanı – politika geliştirme ve değerlendirme, 
değerlendirmenin güvenilirliği ve uygulama ve değerlendirme planı- kapsayan etki 
değerlendirmeleri ya da maliyet – fayda analizleri) gözden geçirin.  

 Politika sorununun asıl nedenini belirlemeye mantıklı yaklaşımın kanıtını bulmak için en az iki, 
en çok dört politika alanından analitik belgeleri inceleyin, seçenekleri ve bunların maliyet ve 
faydalarını da dikkate alın. Önerilen politikanın belirtilen faydalarını elde edebilmek amacıyla 
elde yeterli kaynağın olup olmadığını belirlemeye uygulama öncesinde yeterince dikkat edilip 
edilmediğini özellikle değerlendirin. 

 Uygulamada zorunlu analitik süreçleri nasıl kullandıklarını ve kullanılan izleme ve uygulama 
mekanizmalarının yeterli olup olmadığını değerlendirmek için en az iki, en çok dört harcamacı 
bakanlıktan etki değerlendirme araçlarını kullanan bazı çalışanlarla (örneğin analistler, 
ekonomistler, avukatlar ve politika geliştirme personeli) görüşmeler yapın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Analizler ve etki değerlendirmeleri için kabul edilmiş bir süreci tanımlayan ilgili kanunlar ve 
resmi usuller (hükümetin usul kuralları ya da kararları) ve harcamacı bakanlıkları desteklemek ve 
etki değerlendirmelerini değerlendirmek için yapılar; 

 Harcamacı bakanlıklara politika alanlarını analiz ederken yardımcı olmak üzere YM tarafından 
yayınlanan rehber belgeler; 

 Analitik araç çıktıları (örneğin etki değerlendirmeleri, mali etki değerlendirmeleri); 

 Politika ya da kavram belgeleri (örneğin kavram belgeleri, açıklayıcı genelgeler); 

 Mevcut analitik sistemlerin (örneğin, düzenleyici ya da mali etki değerlendirmeleri) kullanımı ve 
kalitesine ilişkin iç ya da dış değerlendirme araştırmaları (örneğin Dünya Bankası ya da 
Uluslararası Para Fonu tarafından hazırlanan araştırmalar); 

 Yapılan incelemenin kalitesini ve mantığını ve istenen usullerin ne kadar anlaşıldığını 
değerlendirmek için etki değerlendirme ve politika geliştirme alanında çalışan YM, STK ve 
seçilen bazı bakanlıkların çalışanlarıyla görüşmeler; 

 ilgili ulusal istatistik kurumunun web sitesi.  

Gösterge 

 Politika geliştirme sürecinin analitik araçlardan faydalanma derecesi. 

On birinci İlke: Politikalar ve mevzuat, toplumun aktif katılımını ve Hükümet içinde bakış 
açılarının koordine edilmesini sağlayacak şekilde, kapsayıcı bir üslupla tasarlanır. 

1. Kamu istişaresinin etkin şekilde yapılabilmesi ve bakanlıklar genelinde tutarlı bir şekilde 
uygulanması için tanımlanmış usuller vardır, bu sayede sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar 
hükümet politikasını etkileyebilirler. 

2. Samimi diyaloğun oluşabilmesi ve politika geliştirmeyi etkilemek için potansiyel paydaşlara 
görüşlerini belirtebilecekleri ve sürece katılabilecekleri fırsatlar verilir, ayrıca danışılanlara söz 
konusu konular ve sorunlarla ilgili net bilgi verilir.  

3. Politika değişikliklerinden etkilenmesi muhtemel olanlara ve sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve 
danışma kurulları gibi diğer paydaşlara önceden haber vermek için kamu istişare mekanizmaları ve 
usulleri vardır ve bu usullere istişare süreci boyunca tutarlı bir şekilde uyulur.  
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4. Görüşüne başvurulanların verdikleri yanıtları incelemek ve bunları kullanmak için bakanlıkların 
yeterince zamanı ve kaynağı vardır. 

5. Hükümet etkin bir şekilde işbirliği yapar ve görüşüne başvurulan kişilerin görüşlerinin politikayı ve 
hükümetin nihai kararlarını nasıl şekillendirdiğine ve etkilediğine dair yapıcı tartışmalar düzenler. 

6. Bakanlıklar arası tekliflere ilişkin istişare usulleri ve yapılar etkin bir şekilde işler ve mevcut sistemi 
tamamlayıcı politikaların ve mevzuatın geliştirilebilmesi için sadece süreci değil, önemli konuları da 
tartışırlar. 

7. Hükümet toplantılarının gündem maddeleri ile birlikte dokümantasyonun bir parçası olarak 
bakanlıklar arası istişarenin sonucunu başkanlık eden bakanlık raporlar. 

8. Hükümet paydaşlarının idarenin deneyimine eksiksiz erişebilmesi, bundan faydalanabilmesi ve 
mesele hükümet tarafından tartışılmadan önce çatışma çözümlemenin optimal seviyede 
gerçekleşebilmesi için bakanlıklar arası çatışma çözümleme mekanizmaları idari ve siyasi 
seviyelerde karar verme sürecine dahil edilmiştir. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler ağırlıklı olarak nitel olup politikalara ilişkin kamu ve bakanlıklar arası istişare 
hakkındaki belgelerin incelenmesine dayanır. Veri toplama tabloları ve görüşmeler aracılığıyla toplanan 
veriler, harcamacı bakanlıkların kabul edilen usullere uygulamada ne derece uygun hareket ettiklerini 
değerlendirmek için politika geliştirmeye ve istişareye ilişkin spesifik örnekleri incelerler: 

 Kamu istişaresi için prosedürel gereklilikleri gözden geçirin. Bakanlıklar arası istişare için 
gereklilikler (örneğin, istenen belge türleri ve detay seviyesi, hükümet genelinde anlaşmaya 
varmak için gereken süre). 

 Bakanlıkların bakanlıklar arası istişare usullerini ne kadar anladıklarını ve bunlara ne kadar 
uyduklarını değerlendirin. Kuralların uygulamada nasıl işlediğini belirlemek için en az iki 
harcamacı bakanlığın ilgili çalışanlarıyla takip amacıyla görüşmeler yapın. Avrupa ile Bütünleşme 
ve Politika Koordinasyonu Bölümü gibi koordinasyon bölümlerine odaklanın. 

 Harcamacı bakanlıklardan toplanan veriler ışığında kamu istişaresi kuralları ve iyi uygulamalarına 
ilişkin farkındalıklarını nasıl değerlendirdiklerini değerlendirin ve teklif edilen politika 
değişiklikleriyle bakanlığın yıllık çalışma planında öngörülen politika değişiklikleri sayısına ilişkin 
istişarenin ne kadar sıklıkla yapıldığını değerlendirin. Bakanlığın istişare sonuçlarını ne dereceye 
kadar yayınladığını ve politikanın nihai versiyonuna ne dereceye kadar dahil ettiklerine ilişkin 
açıklamayı da değerlendirin.  

 En az iki, en çok dört politika alanından örnekler kapsayan önemli STK’lardan toplanan veriler 
aracılığıyla politika oluşturma ve uygulama sürecinden memnun olup olmadıklarını 
değerlendirin.  

 Prosedürel gerekliliklere ne kadar uyulduğunu belirlemek için en az iki, en çok dört politika 
alanında hükümet kararlarını desteklemek için sunulan belgeleri gözden geçirin.  

 En az iki, en çok dört istişareyi örnek olarak kullanarak değişikliklerden en fazla etkilenmesi 
muhtemel grupların görüşlerinin alınıp alınmadığını değerlendirin. 

 İstişarelerin nasıl yapıldığını, sonuçlarının nasıl kullanıldığını, danışılan kurumun süreci ve 
istişareyi kabul etme ya da reddetme nedenlerine ilişkin ne dereceye kadar geribildirim verdiğini 
gösteren ilgili belgeleri (örneğin politika onayı için hükümete sunulanlar, açık duruşmaların 
sonuçlarına ilişkin raporlar) karşılaştırın. Bu karşılaştırmalar aşağıdakileri içerebilir: 
o Bakanlıklar arası istişare için, özellikle YM’ye uygun ve yeterince detaylandırılmış bilginin 

sunulup sunulmadığını ve Avrupa ile bütünleşme ya da bütçeye etkisinin açıklanması gibi 
zorunlu gereklilikleri yerine getirip getirmediğini değerlendirmek için politika geliştirme ve 
planlamaya ilişkin pratik çalışmaların değerlendirilmesinde iki örnek politika kararı baz 
alınarak için bakanlık ile YM arasındaki yazışmanın incelenmesi. 
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o Bakanlıklar arası istişare için, bakanlıklar arasında ya da YM ile bakanlık arasında görüş 
ayrılıklarının yaşandığı iki politika alanında bu görüş ayrılıklarının nasıl ortadan kaldırıldığını 
incelemek için ilgili toplantıların tutanaklarının (örneğin, devlet bakanları ya da bakanlık 
komiteleri) incelenmesi 

o Kamu istişaresi için, istişare tartışmalarının doğasını anlayabilmek için istişareden sorumlu 
YM kurumu ile en az iki, en çok dört harcamacı bakanlık arasındaki yazışmaların (örneğin 
resmi raporlar, mektuplar, e-postalar) incelenmesi 

 Katılıma açık olanlara katılım seviyesini ve bunların politika geliştirme üzerindeki etkisini 
belirlemek için açık duruşmaların/çalışma gruplarının raporlarını gözden geçirin. 

 Örnek politika alanlarında istişareyi nasıl yaptıklarını belirlemek için en az iki, en çok on 
bakanlıktan çalışanla görüşmeler yapın. 

 Sivil katılımın gücüyle ilgili olarak uluslararası kuruluşların ilgili verilerini (örneğin, Transparency 
International, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) “Better Life Index” (sivil 
katılım) ve “Düzenleyici Yönetim Sistemleri Göstergeleri” araştırmaları sonuçlarını ve bölgesel 
STK’lardan gelen verileri) inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Bakanlıklar arası istişare ve kamu istişaresine ilişkin gereklilikleri belirten ilgili mevzuat (örneğin, 
Anayasa, İç Tüzük, Hükümet kararları, Sivil Toplum Kuruluşları Kanunu); 

 iyi istişare usullerine ilişkin YM tarafından yayınlanan rehberlik; 

 STK’ların Hükümet’le birlikte çalışmasını takipten sorumlu YM kurumunun raporları; genel 
sekretere ve YM’ye sunulan politika teklifleri hakkındaki kayıtlar (Excel, Word, e-posta vb. 
formatında); 

 Hükümete karar için sunulan maddelere ilişkin belgeler; 

 Yayınlanan istişare belgeleri; 

 Kamu istişaresinde, Hükümetin kararının görüşleri alınan kişilerin çoğunun görüşlerinden farklı 
olduğu durumlarda ilgili YM politika geliştirme toplantılarının tutanakları; 

 Bakanlıklar arası istişare için, bakanlık ile YM arasındaki yazışma kayıtları; örneğin bakanlar ve 
bakanlık komitelerinin toplantıları gibi politika konularına ilişkin tartışmalarla ilgili toplantıların 
tutanakları; 

 İstişarenin derinliğine, kapsamına ve niteliğine ilişkin YM raporları; 

 Transparency International, OECD Better Life Index ve bölgesel STK’ların raporları. 

 Bakanlıklar arası istişarenin doğası ve usulüne ilişkin harcamacı bakanlıklardan toplanan veriler; 
bölümlerin koordinasyonuna odaklanan iki harcamacı bakanlığın çalışanlarıyla bakanlıklar arası 
(örneğin Avrupa ile Entegrasyon ve Politika Koordinasyonu Bölümü) istişareye ilişkin görüşmeler. 

Göstergeler 

 Politika ve mevzuat geliştirmede kamu istişaresinin kullanılma derecesi. 

 Bakanlıklar arası istişare sürecinin gerçekleşme derecesi. 

On ikinci İlke: Mevzuat yapı, üslup ve dil açısından tutarlıdır; mevzuat hazırlama sürecine 
ilişkin kurallar bakanlıklarda tutarlı bir şekilde uygulanır; mevzuat herkesin erişimine 
açıktır.  

1. Kanunları basit ve kolaylıkla anlaşılacak şekilde hazırlamayı teşvik etmek amacıyla mevzuat 
hazırlama sürecinin uyumlu ve kaliteli olmasını sağlamak için süreçler ve kılavuz ilkeler vardır ve 
uygulanır.  

2. Rehber niteliğindeki detaylar, kanunların ve geçişe ilişkin konuların nasıl yürürlüğe konacağı ve 
nasıl başlatılacağı başta olmak üzere formaliteleri ve düzenlemeleri belirler. Yazmadan sorumlu 
kişilerin birincil ve ikincil mevzuatı geliştirmelerine yardımcı olur. 
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3. Sürekli bir eğitim programı (örneğin, eğitim, yol göstericilik) vardır. Avrupa ile bütünleşme 
müfredatı ulusal mevzuata aktarım konularını içerir ve mevzuatı hazırlamadan sorumlu kişilerin 
teknik açıdan yetkin olmalarını sağlar. 

4. Yayımlanmasının izlenmesi ve kanunların herkesin erişimine açık olmasını sağlama gibi resmi 
sorumlulukların yerine getirilmesi başta olmak üzere mevzuatın her an erişilebilir olması için 
usuller geliştirilmiştir. 

5. Kanun gücünde olmayan ama uygulamada etkili olan idari rehber ilkeler, belgeler, direktifler, 
yorum bültenleri ya da diğer kurallar açık ve nettir ve işletmeler ve hizmet tedarikçileri bunlara 
kolaylıkla erişebilirler. 

6. Yasal düzenlemelerin konsolide versiyonları başta olmak üzere yürürlükteki kanunların kaydı 
herkesin erişimine açıktır. 

7. Kanunlar ve yasal değişikliklerden etkilenenler için rehber gibi açıklayıcı malzemelere elektronik 
ortamda da erişilebilir. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler mevzuatın, görüşmelerin, çalışma dokümanlarının analizine dayanan nitel 
değerlendirme ve nicel veri tabanlı analizdir: 

 Gereklilikleri anlamak için ilgili mevzuatı ve resmi belgeleri inceleyin, uygun olup olmadıklarını 
değerlendirin ve mevzuatın alt ilkelere uyup uymadığını inceleyin. 

 Birincil ve ikincil mevzuatın tarzı ve yapısına ilişkin konularda politika yapıcıların faydalanacakları 
yeterli sayıda kaynak olup olmadığını belirlemek için görüşmeler yapın. 

 Yasal yapının ve tarzın ne kadar aynı olduğunu belirlemek için iki bakanlıktan çalışanlarla ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmeler yapın. 

 Politikanın amacının kısa ve öz bir şekilde ifade edilmesini, yasal açıdan sağlıklı bir şekilde 
amacını gerçekleştirebilir ve teknik açıdan uygulanabilir olmasını sağlamak için mevzuatın bir 
bölümünü örnek olarak inceleyin. 

 Mevzuatın belli bir maddesinin amacını, yüklediği görevleri, hakları ya da faydaları belirlemek 
için mevzuatın ve ilgili açıklayıcı malzemenin bir bölümünü örnek olarak gözden geçirin; kolay 
okunup okunmadığını ve avukat olmayanların da erişebilip erişemediklerini değerlendirin. 

 Kanunların konsolide versiyonlarının yayınlanıp yayınlanmadığını ve ilgili açıklayıcı materyallerin 
herkesin erişimine açık olup olmadığını belirlemek için ilgili web sitelerini ve Resmi Gazete’yi 
gözden geçirin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Anayasa; 

 Hükümet ve Parlamento usul kuralları; zorunlu süreçleri belirleyen hükümet kararları ve 
tüzükleri; rehberlik notları; 

 İlgili ülkede mevzuat taslağı hazırlamayı tanımlayan ya da anlatan ve sürecin işleyişinin yeterli 
seviyede olup olmadığını gösteren hükümet yayınları ve akademik literatür; 

 Resmi Gazete ya da mevzuatta yapılan değişikliklerin sayısı ve türüne ilişkin kayıt; 

 Hükümet web sitesi (siteleri); 

 Örnek mevzuat; 

 görüşmeler; 

 mevzuat hazırlayanlardan elde edilen girdi; 

 Dünya Bankası Doing Business raporu; 

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası raporları. 
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Göstergeler 

 Bir önceki yıl boyunca mevzuat hazırlama eğitimine ya da yol gösterici etkinliklere katılmış 
çalışan oranı 23. 

 İlgili yılda yasal açıdan tutarsızlık ya da Anayasaya aykırılık nedeniyle iptal edilen yasa sayısı. 

 Parlamentonun Hükümete geri gönderdiği kanun sayısı. 

 Halkın merkezileştirilmiş bir oranda birincil ve ikincil mevzuata erişebilme oranı. 

                                                
23  Bu oran, eğitim gören çalışan sayısının bakanlıkta mevzuat hazırlamadan sorumlu toplam kişi sayısına oranı 

şeklinde hesaplanır. 
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KAMU PERSONELİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Kamu personeli, kamu yönetiminin önemli bileşenlerinden birisidir. Yasal açıdan iyi tasarlanmış ve iyi 
yönetilen bir kamu personeli sistemi devletin yönettiği her alanda yeterli seviyede profesyonelliğe, 
sürdürülebilirliğe ve kaliteli kamu hizmetine ulaşmasını ve vatandaşlarına ve işletmelere daha iyi 
hizmetler sunmasını sağlar.  

Demokraside çağdaş ve anayasaya uygun kamu hizmetleri ancak bazı koşullar sağlandığında verilebilir: 

 Kamu alanı ile özel alan arasında ayrım olduğunda; 

 Siyaset ile idare arasında ayrım olduğunda; 

 Devlet memurları bireysel açıdan hesap verebilir olduğunda; 

 Devlet memurları için yeterli iş güvencesi, ücretlendirme ve istikrar ve net bir şekilde 
tanımlanmış hak ve yükümlülükler olduğunda; 

 Liyakate dayalı işe alım ve terfi olduğunda24. 

Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri, kamu hizmetinde genellikle kökenleri ilgili ülkelerin geçmişlerine dayanan 
ve zaman içinde değiştirilen farklı yaklaşımlar benimsemişlerdir. Fransa, Hollanda, İspanya ve İsveç gibi 
bazı ülkelerde kamu hizmetleri kamu personelinin her birini ve geniş bir kamu hizmetleri kavramını 
kapsarken, Avusturya, Danimarka ve İtalya gibi bazı ülkelerse kamu hizmetlerinin kapsamını “bakanlıklar, 
emniyet güçleri, yargı, savunma ve dışişleri gibi “temel kamu yönetimi” denilenlerle sınırlandırmıştır. Üye 
ülkelerin neredeyse tamamı kamu hukuku ile iş hukuku çalışanları arasında ikilik durumunu muhafaza 
etmişlerdir. Ancak genel eğilim, iş hukukuna tabi çalışanların yüzdesinin artması ve kamu hukukuna tabi 
çalışanların yüzdesinin de düşmesi, kamu hizmetlerinin sadece idarenin temel alanlarında yoğunlaşması 
yönündedir. Bir başka eğilim de, kamu işgücünü merkezi, bölgesel, yerel ve yarı-kamu seviyelerinde bölme 
yönündedir25. 

Avrupa Adalet Divanı (AAD) (149/79 sayılı dava) ve bu davayı yorumlayan Avrupa Komisyonu (AK) ve 
SIGMA (SIGMA Belge No. 27, 1999) (ulusal) devlet memurları için ayrılabilecek pozisyonları tanımlamak 
için aşağıdaki iki kriterden faydalanmıştır: 

 Kamu hukukunun verdiği yetkiyi kullanmak, kamu politikaları ve düzenleyici araçlar teklif etmek 
ya da onlara ilişkin tavsiyelerde bulunmak için kamusal yetkiye ve yasal yetkinliğe sahip 
pozisyonlar; 

 Devletin ya da diğer kamu kurumlarının genel çıkarlarını koruma sorumluluğu olan pozisyonlar26. 

Avrupa idari hukuk ilkeleri, devletin temel fonksiyonlarını yerine getiren kamu hizmetleri için koşullar ve 
Avrupa Adalet Divanı’nın devlet memurlarını tanımlamaya ilişkin içtihatları ışığında, SIGMA, aşağıdakileri 
kapsayacak şekilde, bu İlkelerde kamu hizmetinin dar kapsamını “kamu hizmetlerinde insan kaynağı 
yönetimi” alanına uygular:  

                                                
24

  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) (1999), "European Principles for Public Administration" (Avrupa 
Kamu Yönetimi İlkeleri), SIGMA Papers, No. 27, OECD Publishing.doi:10.1787/5kml60zwdr7h-en 

25
  Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (2012), The future of public employment in central public administration 

(Merkezi Kamu Yönetiminde kamu istihdamının geleceği). 
 http://www.eupan.eu/files/repository/2013021293522_Study_The_future_of_public_employment.pdf  
26

  Bu kriterler ışığındaki aşağıdaki pozisyonların yaptıkları işler kamu hizmeti pozisyonları olarak düşünülebilir: 
idari bir kurumun yönetimi; devlet denetiminin, idari denetimin ve iç denetimin yapılması; devletin güvenliğinin 
ve anayasal düzeninin sağlanması; devletin daimi olarak askeri açıdan savunulması ve ilgili hazırlık;  suç 
tutanağı; dış ilişkilerde devletin diplomatik düzeyde temsili; anayasal kurumların temel fonksiyonları yerine 
getirmeleri için gerekli karar verme süreci (Parlamento, Cumhurbaşkanı, Yüksek Denetim Kurumu, Ombudsman 
ve mahkemeler), konuyla ilgili ayrıntılı hazırlık ya da uygulama; Hükümetin, yerel yönetim konseyinin, 
belediyenin ya da şehir idaresinin yetkinliği dahilindeki politika oluşturma kararlarının asli hazırlığı ve 
uygulanması; devletin çıkarı ya da idari kurumun güçlendirilmesi sözkonusu olduğunda, kurumla tek ilişkisi özel 
hukuka tabi olan bir kişiye verilemeyecek faaliyetler.  

http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zwdr7h-en
http://www.eupan.eu/files/repository/2013021293522_Study_The_future_of_public_employment.pdf
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 Doğrudan hükümete, başbakana ya da bakanlara raporlayan, bir başka deyişle kamu hizmeti 
veren bakanlıklar ve idari kurumlar; 

 Parlamento, cumhurbaşkanı ve başbakanın yönetimleri; 

 Kamu personeli kanunu açısından kamu hizmeti kapsamına dahil edildilerse, kamu hukukunun 
verdiği kamu yetkisini ifa ediyorlarsa ve devletin ve diğer kamu kurumlarının genel çıkarlarını 
korumaktan sorumlularsa, merkezi yönetim seviyesinde diğer idari kurumlar; 

 doğrudan parlamentoya raporlayan bağımsız anayasa kurumları. 

Yerel idare ve özel tür kamu hizmeti seviyesindeki kurumları, seçilmiş ve siyasi olarak atanmış yetkilileri ya 
da idari kurumlardaki yardımcı personeli kapsamaz.  
 
Bu bölümde kamu hizmetlerinin işleyişini belirleyen iki temel gereklilik ve yedi İlke açıklanmaktadır.  
 

TEMEL GEREKLİLİKLER VE İLKELER  

Temel Gereklilik: Profesyonel kamu hizmeti için gerekli politika, yasal çerçeve ve kurumsal yapının 
var olabilmesi için, kamu hizmetinin kapsamı açık bir şekilde tanımlanır ve uygulamaya geçirilir. 

Birinci İlke: Devletin hizmetinin kapsamı yeterli ve açık bir şekilde tanımlanır ve hayata geçirilir.  

İkinci İlke: Kamu personelinin profesyonel ve tutarlı bir devlet hizmeti sağlaması için politikalar ve 
yasal çerçeve oluşturulur ve uygulamaya koyulur; kurumsal yapı, bütün devlet kurumlarında birbiriyle 
uyumlu ve etkili insan kaynakları yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar. 

Temel Gereklilik: Kamu hizmetlerinde profesyonellik iyi yönetim standartları ve insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarıyla sağlanmaktadır. 

Üçüncü İlke: Devlet memurlarını işe alma süreci, her aşamasında liyakate ve eşit muameleye 
dayalıdır; devlet memurlarının bulundukları seviyeden daha alt bir seviyeye indirilmesi veya işlerine 
son verilmesine ilişkin kriterler açık ve nettir. 

Dördüncü İlke: Üst yönetim kademelerinde bulunan kamu personeline doğrudan veya dolaylı siyasi 
baskı yapılması engellenir. 

Beşinci İlke: Devlet memurlarının ücretleri iş kategorilerine bağlı olarak belirlenir ve adil ve şeffaf bir 
sisteme dayanır. 

Altıncı İlke: Devlet memurlarının mesleki gelişimi sağlanır; bunun kapsamında şunlar yer alır: düzenli 
eğitim, adil performans değerlendirmesi ve nesnel ve şeffaf kriterlere ve liyakate dayalı terfi ve yer 
değiştirme. 

Yedinci İlke: Dürüstlüğün teşvik edilmesi, yolsuzluğun önlenmesi ve devlet hizmetinde disiplinin 
sağlanmasına ilişkin tedbirler alınır. 
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Temel Gereklilik: Profesyonel kamu hizmeti için gerekli politika, yasal çerçeve ve kurumsal 
yapının var olabilmesi için, kamu hizmetinin kapsamı açık bir şekilde tanımlanır ve uygulamaya 
geçirilir. 

Kamu hizmetinde sağlam bir İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) sadece modern İKY araçlarının ve 
tekniklerinin kullanımına değil, aynı zamanda akılcı politikalara, yasal dayanak ve kurumsal düzene de 
dayanmaktadır. Kamu hizmetinin doğru kapsamını ve etkin kurumsal yapıyı içeren yeterli yasal hükümler 
ve kamu hizmetinde İKY’ye ilişkin stratejik politika kamu hizmetinin verimli ve etkin bir şekilde işlemesi 
için temel oluşturur.  

Birinci İlke: Devlet hizmetinin kapsamı yeterli ve açık şekilde tanımlanır ve hayata geçirilir. 

1. Kamu hizmetinin yatay ve dikey kapsamını belirleyen açık ve net bir yasal temel (kamu personeli 
kanunu, anayasa kurumları kanunları ve özel devlet hizmeti türlerine yönelik kanunlar) vardır. 

2. Yatay kapsam, en azından kamu kanununun verdiği güçleri ifa etme yetkisine sahip ve aşağıdaki 
kurumlarda devletin ve diğer kamu kurumlarının genel çıkarlarını korumaktan sorumlu pozisyonları 
içerir: 

 Hükümete, başbakan’a ya da bakanlara raporlayan, bir başka deyişle merkezi yönetim 
seviyesinde kamu hizmeti veren bakanlıklar ve idari kurumlar; 

 Parlamentonun, cumhurbaşkanının ve başbakanın yönetimleri; 

 Kamu personeli kanunu açısından kamu hizmetinin kapsamına dahil edilmişlerse merkezi 
yönetim seviyesinde diğer idari kurumlar; 

 Parlamentoya raporlayan anayasa kurumları ya da diğer bağımsız kurumlar. 
3. Dikey kapsam, siyasi olarak atananlar, devlet memurları ve destek çalışanları arasındaki üst ve alt 

ayrımı net bir şekilde belirler. 
4. Maddi kapsam, devlet memurlarının istihdam ilişkilerine ve devlet hizmetinin yönetimine ilişkin 

bütün genel hükümleri belirler27.  
5. Devlet memurları siyasi olarak atananlardan ayrıdır; bir başka deyişle siyasi pozisyonlar kamu 

hizmetinin kapsamına dahil edilmez. 
6. Yasal çerçevede belirlendiği şekliyle kamu hizmetinin kapsamı hayata geçirilir. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntem, Anayasa’nın ve birincil mevzuatın incelenmesine, önemli kişilerle görüşmelere, veri 
toplama tabloları aracılığıyla toplanan verilere, mevcut yasal çerçevenin kamu hizmetinin kapsamını ne 
dereceye kadar net bir şekilde tanımladığını doğrulamak için yapılan görüşmelere ve ilgili belgelere, siyasi 
pozisyonların kamu hizmetinin kapsamı dışında bırakılıp bırakılmadığına ve kamu personeli kanununun 
genel hükümlerinin ve ilkelerinin bütün kamu hizmetleri için geçerli olup olmadığına dayanan nitel bir 
değerlendirmedir: 

 Anayasayı ve birincil mevzuatı (kamu hizmet, kanunu, kamu personeli kanunu, özel kamu 
hizmeti türlerine ilişkin kanunlar, anayasa kurumlarına ve bağımsız kuruluşlara ilişkin kanunlar) 
inceleyin. 

                                                
27

  Birincil mevzuatın kapsaması gereken kamu hizmetinin maddi kapsamının önemli konuları şunlardır:  kamu 
hizmetinin kapsamı ve ilkeleri; sınıflandırma; kıdemli yönetsel pozisyonlarınki başta olmak üzere seçme ve işe 
alım; dürüstlük sistemi başta olmak üzere devlet memurlarının hakları ve yükümlülükleri; ücretlendirme (maaş 
sisteminin ana ilkeleri ve bileşenleri); performans değerlendirme, eğitim, yer değiştirme ve terfi başta olmak 
üzere profesyonel gelişim; kamu hizmeti ilişkisinin askıya alınması başta olmak üzere disiplin prosedürleri; 
bulunduğu seviyeden daha alt seviyeye indirme ve işten çıkarma başta olmak üzere istihdamın sona erdirilmesi 
ve kamu hizmetinin yönetimi ve merkezi koordinasyonu. 
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 İdari kurumları temsil edecek nitelikte örnek kişilerle görüşmeler başta olmak üzere tamamlayıcı 
görüşmeler yapın ve kamu personeli yapısının mevcut kapsamının ne dereceye kadar 
uygulamaya yansıtıldığını doğrulamak için ilgili belgeleri inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Anayasa; 

 Kamu personeline ilişkin kanunlar (kamu hizmeti kanunu, devlet memuru ve kamu personeli 
kanunu, özel kamu hizmeti türlerine ilişkin kanunlar, anayasal ve bağımsız idari kurumlara ilişkin 
kanunlar); 

 Parlamentonun ya da yönetimin tutanaklarının son aşamasında kamu personeli taslakları ya da 
kamu hizmeti kanunlarında yapılan değişikliklerin taslakları; 

 Kamu yönetiminden ve kamu personelinden sorumlu bakanla, kamu personeli merkezi 
koordinasyon birimi direktörüyle, kamu personeli komisyonu (KPK) başkanı ya da eşdeğeriyle, 
Parlamento’daki ilgili komitenin başkanıyla, ombudsmanla, bakanlıkların genel sekreterleriyle, 
idari kurumların genel direktörleriyle, kamu hizmeti sendikalarının temsilcileriyle görüşmeler; 

 Sivil toplum kuruluşları, akademi dünyası ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüşmeler; 

 Kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, KPK’nın ya da eşdeğerinin ve ombudsmanın 
yıllık raporları ve diğer ilgili raporlar ve belgeler. 

Gösterge 

 Kamu personeli kapsamının yeterli ve net bir şekilde tanımlanma ve uygulanma derecesi. 

İkinci İlke: Kamu personelinin profesyonel ve tutarlı bir devlet hizmeti sağlaması için 
politikalar ve yasal çerçeve oluşturulur ve uygulamaya koyulur; kurumsal yapı, bütün devlet 
kurumlarında birbiriyle uyumlu ve etkili insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 
gerçekleştirilmesini sağlar. 

1. Kamu hizmetinin geliştirilmesi içim ilgili stratejilerin çerçevesinde tanımlı bir politika (örneğin, 
yönetim programı, kamu yönetimi reform stratejisi) olup uygulanmasını desteklemek için net ve 
uyumlu tedbirler vardır. 

2. Birincil ve ikincil kamu personeli mevzuatı, idari kanun ilkeleri olan güvenilirlik ve tahmin edebilirlik 
(yasal kesinlik), açıklık ve şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve etkililik ile uyumludur. 

3. Kamu personeli kanununun genel hükümleri, kamu hizmetinin özel türleri (örneğin, polis, cezaevi, 
savunma ve dışişleri) ve anayasal kurumların çalışanları için de geçerlidir ya da kamu personelinin 
ve anayasal kurumların özel türlerinin genel hükümleri ve ilkeleri temelde kamu personeli 
kanununun genel hükümlerine benzerdir. 

4. Birincil ve ikincil mevzuatta düzenleme derecesi, kamu personelinde esnekliği ve istikrarı sağlamak 
için yeterince dengelidir. 

5. Kamu personeli politikası ve bunu yürürlüğe koyan birincil ve ikincil mevzuat pratikte uygulanır. 
6. Kamu personeli için sosyal sorumluluk net bir şekilde belirlenmiştir. 
7. Yeterli derecede yetkilendirilmiş ve kamu hizmetinin değerlerine, politikasına ve yasal çerçevesinin 

uygulanmasına öncülük edebilecek ve bunu destekleyip izleyebilecek bir merkezi koordinasyon 
birimi vardır. 

8. Kamu hizmetlerinde, kamu hizmetlerinin tamamında doğru ve eksiksiz veri olması, mevzuatın 
gerektirdiği kurum ve devlet memuru28 ve belirtilen bir tarihte istatistik bilginin olması başta olmak 

                                                
28

  Aşağıdaki veriler, İKYBS’nin kamu personelinde stratejik işgücü planlamasını ve İKY uygulamalarının yönetimi ve 
izlenmesini desteklemesi için uygun olarak düşünülebilir: idari kurumların işe alım ve eğitim planları ve/veya 
kamu personeli ve ilgili bütçeleri; toplam devlet memuru sayısı; devlet memurlarının eğitimi, yeterliliği ve görev 
süreleri; boş pozisyon başına ortalama aday sayısı, boş pozisyonu doldurmak için gereken ortalama süre; kurum 
içinden ya da dışından adaylardan işe alınanlar; işe alım kararlarına itirazlar ve bunlara ilişkin nihai kararlar; 
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üzere insan kaynakları yönetimi uygulamalarının stratejik işgücü planlamasını, yönetimini ve 
izlemesini destekleyecek bir insan kaynakları yönetimi bilgi sistemi vardır. Veri toplama işleminde 
tekrarları önlemek için bu sistem diğer ulusal veritabanlarıyla elektronik etkileşim içindedir. 

9. Profesyonel ve tutarlı insan kaynakları yönetimi, işgücünü yönetmek ve kamu personeli mevzuatını 
uygulamak için kamu personeli genelinde yeterli kapasiteye sahiptir. 

10. Kamu personelinin bağımsız bir şekilde denetlenmesi sağlanır. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntem, belirlenen kamu personeli politikalarının hedeflerini, tedbirlerini ve de uygulanmasını 
değerlendirmek için politika dokümanlarının, birincil ve ikincil mevzuatın analizine, önemli kişilerle 
görüşmelere, veri toplama tablolarından, görüşmelerden ve diğer ilgili dokümanlardan toplanan bilgiye 
dayanan nicel bir değerlendirmedir: 

 Hükümet programı, ulusal kalkınma stratejisi, kamu yönetimi reform (KYR) stratejisi, kamu 
hizmeti stratejisi, yolsuzlukla mücadele stratejisi gibi ilgili politikaları ve bunların eylem 
planlarını ve uygulama raporlarını inceleyin. 

 Mevcut yasal çerçevenin ne dereceye kadar idari hukuk değerleriyle örtüştüğünü ve devlet 
memurlarının istihdam ilişkilerine ve kamu hizmetinin yönetimine ilişkin bütün konuları ne 
dereceye kadar kapsadığını belirlemek için birincil ve ikincil kamu hizmeti mevzuatını inceleyin. 

 Parlamentonun ya da yönetimin tutanaklarının son aşamasındaki birincil ve ikincil mevzuat 
taslaklarını ya da birincil ve ikincil mevzuat değişikliklerinin taslaklarını inceleyin. 

 Kamu hizmeti değerleri ve davranışlarına ilişkin davranış kurallarını ve kılavuz ilkeleri inceleyin. 

 Kamu hizmeti merkezi koordinasyon biriminin, KPK’nın ya da eşdeğerinin ve ombudsmanın yıllık 
raporlarını ve diğer ilgili raporları ve belgeleri inceleyin. 

 İnsan kaynakları yönetimi bilgi sistemi (İKYBS) uygulamalarının teftişi. 

 İdari kurumlardan örnek niteliğinde olabilecek bir temsilci başta olmak üzere önemli kişilerle 
tamamlayıcı görüşmeler yapın ve yasal çerçevenin ne kadar uygulamaya geçirildiğini 
değerlendirmek için diğer ilgili belgeleri ve verileri inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Kamu personeli kanunu (kamu personeli kanunu, devlet memurları ve kamu personeline ilişkin 
kanun, anayasal ve bağımsız idari kurumlara ilişkin kanunlar, idari mahkemeler kanunu, 
ombudsman ya da ilgili gözetim kurumu kanunu); 

 Parlamentonun ya da yönetimin tutanaklarının son aşamasında birincil ve ikincil mevzuat 
taslakları ya da birincil ve ikincil mevzuat değişikliklerinin taslakları; 

 Kamu yönetimi ve kamu personelinden sorumlu bakanla, kamu personeli merkezi koordinasyon 
birimi direktörüyle, KPK ya da eşdeğeri başkanıyla, parlamentoda ilgili komisyonun başkanıyla, 
ombudsmanla, bakanlıkların genel sekreterleriyle, idari kurumların genel direktörleriyle, 
bakanlıklarda ve idari kurumlarda İKY bölümlerinin yöneticileriyle (İKY merkezileştirilmemişse), 
kamu personeli sendikalarının temsilcileriyle görüşmeler; 

                                                                                                                                                        
değişik kategorilerin/sınıfların ve idari kurumların ortalama maaşları başta olmak üzere devlet memurlarının 
maaşları; devlet memurlarının performans değerlendirme sonuçları; değerlendirme kararlarına itirazlar ve 
bunlar hakkında nihai kararlar; ortalama eğitim günü sayısı ve devlet memurlarının ve idari kurumların farklı 
kategorileri/sınıfları için eğitim masrafları başta olmak üzere devlet memurlarının eğitimi; devlet memurlarının 
disiplin yaptırımları; disiplin yaptırımlarına yapılan itirazlar ve bunlara ilişkin nihai kararlar; devlet memurlarının 
cinsiyet ve etnik köken açısından temsiliyeti; farklı kategoriler/sınıflar ve idari kurumlar için yıllık değişim oranı, 
istihdamın sona erdirilmesine ilişkin kararlara itirazlar ve bunlara ilişkin nihai kararlar başta olmak üzere devlet 
memurlarının istihdamının sona erdirilmesi. 
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 Sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, akademi dünyasının, uluslararası kuruluşların 
temsilcileriyle görüşmeler; 

 İlgili politikaların ve stratejilerin faaliyet ve uygulama raporları; 

 Kamu hizmeti, KPK ya da eşdeğerinin merkezi koordinasyon biriminin, ombudsmanın yıllık 
raporları ya da belgeleri. 

Göstergeler 

 Profesyonel ve uyumlu kamu personeli için politikanın ve yasal çerçevenin var olma ve 
uygulanma derecesi. 

 Kamu personelinde kurumsal düzenin tutarlı İKY uygulamaları yapılmasını sağlama derecesi. 
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Temel Gereklilik: Kamu personelinde profesyonellik iyi yönetim standartları ve insan kaynağı 
yönetimi uygulamalarıyla sağlanır. 

Devlet memurlarının liyakate dayanan işe alım ve işten çıkarma süreci, hangi hükümetin görevde 
olduğuna bakılmaksızın olabildiğince etkin politikalar geliştirmek ve uygulamak için liyakate dayanan ve 
sürdürülebilir kamu personelinin olmasını sağlamak çok önemlidir.  Profesyonel kamu personeli için 
sağlıklı istihdam usullerinin uygulanıyor olması önkoşuldur ancak ücretlendirme, performans 
değerlendirme, profesyonel eğitim ve gelişim, dürüstlük tedbirleri ve disiplin prosedürleri gibi diğer İKY 
araçlarının da uygulanıyor olması gerekir; bu araçlar sadece değerli çalışanları kamu hizmetine çekmek 
için değil, aynı zamanda devletin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için bu çalışanları tutmak ve 
motive etmek için de gereklidir. 

Üçüncü İlke: Devlet memurlarının işe alım süreci, her aşamasında liyakate ve eşit 
muameleye dayalıdır; devlet memurlarının bulundukları seviyeden daha alt bir seviyeye 
indirilmesi veya işlerinin son verilmesine ilişkin kriterler açık ve nettir.  

1. İster kurum içinden, ister kurum dışından olsun ve devlet memurlarının kategorisi/sınıfı ne olursa 
olsun, kamu hizmetlerinde seçme ve yerleştirme süreci, net bir şekilde liyakate, eşit fırsata ve açık 
rekabete dayanır. Kamu personeli kanunu, liyakate dayanmayan her türlü seçme ve işe alım 
yönteminin yasal açıdan geçerli sayılmayacağını açıkça belirtmelidir. 

2. Kamu personeli pozisyonlarına başvurmak için genel uygunluk kriterleri ve işe alımın kaliteli bir 
süreç olmasını sağlayan genel hükümler birincil mevzuatta belirtilmiştir. Her bir kategoriye/sınıfa 
giriş için spesifik gereklilikler, iş tanımları, yetkinlik profilleri, seçme yöntemleri, puanlama 
sistemleri ve seçme komisyonlarında üyelerine ilişkin ayrıntılı usuller ağırlıklı olarak ikincil 
mevzuatta açıklanmaktadır. 

3. Seçme ve işe alım komisyonlarında görev alan kişiler, kamu hizmetinde farklı pozisyonlara başvuran 
adaylarda aranan farklı beceri ve yetkinlikleri değerlendirebilecek uzmanlığa ve deneyime sahip ve 
siyasi baskıdan etkilenmeyecek kişiler olmalıdır. 

4. İşe alınmayan adayların adil olmayan işe alım kararlarına itiraz etme hakları vardır. 
5. Kamu personeli pozisyonuna başvuran kişiler ve işe alınanlar eşit muamele ilkesi doğrultusunda 

bütün idari kurumlarda ayrımcılığa karşı korunur. Kanunun açıkça belirttiği durumlarda, kapsamlı 
hakkaniyetli temsil işe alım sürecinde dikkate alınır. 

6. Devlet memurlarının bulundukları seviyeden daha alt bir seviyeye indirilmeleri ve istihdam 
ilişkisinin sona erdirilmesi kanunda açık ve net bir şekilde açıklanmıştır. Bu hükümler pratikte de 
uygulanır. 

7. Bulundukları seviyeden daha alt bir seviyeye indirilen ya da işten çıkarılan devlet memurlarının 
itiraz etme hakkı vardır. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, işe alıma ilişkin mevcut yasal çerçevenin ve uygulamaların İlkeye ne dereceye kadar 
uyduğunu belirlemek için birincil ve ikincil mevzuatın analizine, önemli kişilerle görüşmelere, İKYBS 
aracılığıyla toplanan verilere, veri toplama tablolarına, görüşmelere, diğer ilgili dokümanlara ve nicel 
göstergelere dayanan nitel ve nicel değerlendirmelerdir: 

 İstihdama ilişkin birincil ve ikincil kamu hizmeti mevzuatını inceleyin. 

 Parlamentonun ya da yönetimin tutanaklarının son aşamasında işe alıma ilişkin birincil ve ikincil 
mevzuat taslaklarını ya da birincil ve ikincil mevzuat değişikliklerinin taslaklarını inceleyin. 

 Uygulamada işe alıma ilişkin yasal çerçevenin ne dereceye kadar hayata geçirildiğini 
değerlendirmek için kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, İKYİS’nin, KPK’nın ya da 
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eşdeğerinin, ombudsmanın ve idari mahkemelerin yıllık raporlarını, ayrıca diğer ilgili raporları ve 
belgeleri inceleyin. 

 Son üç yıla ait aşağıdaki performans bilgilerini inceleyin: 
o Merkezi yönetim seviyesinde devlet memurlarının yıllık bazda değişimi29; 
o Bir Hükümet değişikliğini takip eden altı ay içinde merkezi yönetim seviyesinde devlet 

memuru değişim oranı; 
o Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde boş pozisyon başına ortalama aday sayısı; 
o Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde dışarıdan adaylarla doldurulan boş pozisyon 

yüzdesi; 
o Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde içeriden adaylarla doldurulan boş pozisyon 

yüzdesi; 
o Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde çalışan kadın ve erkek yüzdesi; 
o Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışan 

kadın ve erkek yüzdesi; 
o Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde son nüfus sayımı rakamları ışığında ülkedeki 

genel etnik dağılıma göre farklı etnik kökenden gelen devlet memurlarının yüzdesi; 
o Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde işe alımlara itiraz yüzdesi ve başarılı olan 

itiraz sayısı; 
o Merkezi yönetim seviyesinde kamu yönetiminde iş ilişkisinin sona ermesine itirazların 

yüzdesi ve başarılı olan itirazların sayısı. 

 İdari kurumları temsil edici nitelikte önemli kişilerle tamamlayıcı görüşmeler yapın ve 
uygulamada işe alıma ilişkin yasal çerçevenin ne kadar uygulandığını değerlendirmek için verileri 
analiz edin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 İşe alıma ilişkin kamu personeli mevzuatı (kamu personeli kanunu, devlet memurları ve kamu 
personeline ilişkin kanun, anayasal ve bağımsız idari kurumlara ilişkin kanunlar); 

 Parlamentonun ya da yönetimin tutanaklarının son aşamasında işe alıma ilişkin birincil ve ikincil 
mevzuat taslakları ya da birincil ve ikincil mevzuat değişikliklerinin taslakları; 

 Kamu yönetimi ve kamu personelinden sorumlu bakanla, kamu personeli merkezi koordinasyon 
birimi direktörüyle, KPK ya da eşdeğeri başkanıyla, parlamentoda ilgili komisyonun başkanıyla, 
ombudsmanla, bakanlıkların genel sekreterleriyle, idari kurumların genel direktörleriyle, 
bakanlıklarda ve idari kurumlarda İKY bölümlerinin yöneticileriyle, idari mahkemelerin 
hakimleriyle ve kamu personeli sendikalarının temsilcileriyle görüşmeler; 

 Sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, akademi dünyasının, uluslararası kuruluşların 
temsilcileriyle görüşmeler; 

 İKYBS, kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, KPK ya da eşdeğerinin, ombudsmanın ve 
idari mahkemelerin yıllık raporları ve diğer ilgili raporlar ya da belgeler. 

Göstergeler 

 Merkezi yönetim seviyesinde devlet memurlarının yıllık bazda değişimi. 

 Bir Hükümet değişikliğini takip eden altı ay içinde merkezi yönetim seviyesinde devlet memuru 
değişim oranı; 

 Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde dışarıdan adaylarla doldurulan boş pozisyon 
yüzdesi; 

                                                
29

  Burada ve bundan sonra, devlet memurlarına atıfta bulunulduğunda, doğrudan Hükümet’e, Başbakan’a ya da 
bakanlara raporlayan, bir başka deyişle merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetine, raporlayan bütün 
bakanlıkların ve idari kurumların pozisyonları. 



Üçüncü Bölüm  Kamu Personeli ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
 

49 
 

 Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde içeriden adaylarla doldurulan boş pozisyon 
yüzdesi; 

 Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde çalışan kadın ve erkek yüzdesi; 

 Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışan kadın 
ve erkek yüzdesi; 

 Merkezi yönetim seviyesinde kamu hizmetinde son nüfus sayımı rakamları ışığında ülkedeki 
genel etnik dağılıma göre farklı etnik kökenden gelen devlet memurlarının yüzdesi; 

 Devlet memurlarının işe alım sürecinin bütün aşamalarda liyakat ilkesine dayanma derecesi. 

 Devlet memurlarının iş ilişkisinin sona erdirilmesinin liyakate dayanma derecesi. 

Dördüncü İlke: Üst yönetim kademelerinde bulunan kamu personeline doğrudan veya 
dolaylı siyasi baskı yapılması engellenir. 

1. Siyaset ve idare arayüzünde kamu hizmetinde üst yönetim pozisyonların kategorisi/sınıfı/seviyesi 
kamu hizmeti kapsamına alınmıştır (devlet memurları ile siyaseten atanan çalışanlar arasındaki üst 
ayrım çizgisini belirleyen, genellikle bakanlıklarda müsteşar, kurumlarda genel müdürdür).  

2. Üst yönetim pozisyonları için işe alım kriterleri açık ve net bir şekilde belirlenmiştir ve açıklanmıştır. 
3. Üst yönetim pozisyonları için kurum içinden ya da dışından seçme ve işe alım süreci liyakate, eşit 

fırsatlara ve açık rekabete dayanır.  
4. Üst düzey yönetim pozisyonlarında olan devlet memurlarının istihdam ilişkileri ancak kanunda 

açıkça belirtilen durumlarda ve hükümlere göre son erdirilebilir. Bu hükümler pratikte de 
uygulanır. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, üst düzey devlet memurlarına ilişkin mevcut yasal çerçevenin ve uygulamaların 
İlkeye ne dereceye kadar uyduğunu belirlemek için birincil ve ikincil mevzuatın analizine, önemli kişilerle 
görüşmelere, İKYBS aracılığıyla toplanan verilere, veri toplama tablolarına, görüşmelere, diğer ilgili 
dokümanlara ve nicel göstergelere dayanan nitel ve nicel değerlendirmelerdir:  

 Üst düzey yönetim devlet memurlarının işe alımlarına ve işten çıkarılmalarına ilişkin birincil ve 
ikincil kamu hizmeti mevzuatını inceleyin. 

 Parlamento ya da yönetim tutanaklarının son aşamasında üst düzey devlet memurlarının işe 
alımı ve işten çıkarılmalarına ilişkin birincil ya da ikincil mevzuatın taslaklarını ya da birincil ve 
ikincil mevzuatta yapılan değişikliklerin taslaklarını inceleyin. 

 Üst düzey yönetim performansı için işe alım usulleri dosyalarını inceleyin. 

 Üst düzey devlet memurlarının işe alımına ve işten çıkarılmasına ilişkin yasal çerçevenin ne 
dereceye kadar uygulandığını değerlendirmek için kamu hizmeti merkezi koordinasyon 
biriminin, İKMBS’nin, KPK ya da eşdeğerinin, ombudsmanın yıllık raporlarını ve diğer ilgili 
raporları ve belgeleri inceleyin. 

 Son üç yıla ait aşağıdaki performans bilgilerini inceleyin: 
o Merkezi yönetim seviyesinde üst düzey devlet memurlarının yıllık değişim oranı; 
o Hükümette son altı ayda yaşanan değişiklik durumunda merkezi yönetim seviyesinde üst 

düzey yönetici devlet memurlarının değişim oranı; 
o Merkezi yönetim seviyesinde dışarıdan adaylarla doldurulan boş üst düzey yönetim 

pozisyonları yüzdesi; 
o Merkezi yönetim seviyesinde içeriden adaylarla doldurulan boş üst düzey yönetim 

pozisyonları yüzdesi; 

 Üst düzey devlet memurlarından örnek niteliğinde temsilciler başta olmak üzere önemli kişilerle 
tamamlayıcı görüşmeler yapın ve yasal çerçevenin uygulamaya ne kadar yansıdığını 
değerlendirmek için verileri inceleyin. 
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Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Kamu personeli mevzuatı (kamu personeli kanunu, devlet memurları ve kamu personeli 
kanunu), özel kamu personeli türleri kanunları, üst düzey devlet memurlarının işe alımı ve 
çıkarılmasına ilişkin anayasal ve bağımsız idari kurumlar kanunu; 

 Parlamentonun ya da yönetimin tutanaklarında devlet memurlarının işe alımına ve işten 
çıkarılmasına ilişkin birincil ve ikincil mevzuat taslakları ya da birincil ve ikincil mevzuat 
değişikliklerinin taslakları; 

 Kamu yönetimi ve kamu personelinden sorumlu bakanla, kamu personeli merkezi koordinasyon 
birimi direktörüyle, üst düzey yönetim pozisyonları için işe alım komitesi üyeleriyle, KPK ya da 
eşdeğeri başkanıyla, parlamentoda ilgili komisyonun başkanıyla, ombudsmanla, bakanlıkların 
müsteşarlarıyla, idari kurumların genel müdürleriyle, idari kurumlarda İKY bölümlerinin 
yöneticileriyle, idari mahkemelerin hakimleriyle ve kamu personeli sendikalarının temsilcileriyle 
görüşmeler; 

 Sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, akademi dünyasının, uluslararası kuruluşların 
temsilcileriyle görüşmeler; 

 İKYBS, kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, KPK ya da eşdeğerinin, ombudsmanın ve 
idari mahkemelerin yıllık raporları ve diğer ilgili raporlar ya da belgeler. 

Göstergeler 

 Merkezi yönetim seviyesinde üst düzey yönetimdeki devlet memurlarının yıllık değişim oranı. 

 Bir Hükümet değişikliğini takip eden altı ay içinde merkezi yönetim seviyesinde üst düzey 
yönetici seviyesindeki devlet memurlarının değişim oranı; 

 Merkezi yönetim seviyesinde dışarıdan adaylarla doldurulan boş üst düzey yönetim pozisyonları 
yüzdesi; 

 Merkezi yönetim seviyesinde içeriden adaylarla doldurulan boş üst düzey yönetim pozisyonları 
yüzdesi; 

 Üst düzey yönetim pozisyonlarında işe alımlarda ve işten çıkarmalarda siyasilerin etkisini önleme 
derecesi. 

Beşinci İlke: Devlet memurlarının ücretleri iş kategorilerine bağlı olarak belirlenir ve adil ve 
şeffaf bir sisteme dayanır. 

1. İş sınıflandırma sistemine, maaşın değişken unsurlarının eksiksiz listesine, kök ve değişken maaş 
arasındaki ilişki başta olmak üzere ücretlendirme ilkeleri kamu personelinin genelinde uyumu, 
adaleti ve şeffaflığı sağlamak için kanunda belirtilmiştir. Ayrıntılı ücretlendirme düzenlemeleri 
ikincil mevzuatta belirlenmiştir. Ücretlendirme hükümleri pratikte uygulanır. 

2. Maaşa ilave ödenekler ve yan ödemeler (örneğin aile, kira, eğitim, dil ödeneği, hastalık, doğum izni 
ya da iş kazası durumunda yan ödemeler) kamu hizmetlerinin genelinde eşitliği sağlamak için 
yasayla belirlenmiştir ve pratikte uygulanır. 

3. Toplam ödemede adaleti, şeffaflığı ve tutarlılığı sağlamak için her bir devlet memuruna ödenecek 
maaşın, ödeneğin ve yan ödemelerin farklı unsurlarını belirlemede yönetimin kullanabileceği 
inisiyatif sınırlıdır. 

4. Devlet memurlarını ücretlendirme sistemi gerekli yetkinliklere sahip devlet memurlarını işe almak, 
motive etmek ve kurumda tutmak için makul koşulları sağlar. 
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Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, devlet memurlarının ücretlendirilmesine ilişkin mevcut yasal çerçevenin ve 
uygulamaların İlkeye ne dereceye kadar uyduğunu belirlemek için birincil ve ikincil mevzuatın analizine, 
önemli kişilerle görüşmelere, İKYBS aracılığıyla toplanan verilere, veri toplama tablolarına, görüşmelere 
ve diğer ilgili dokümanlara ve nicel göstergelere dayanan nitel ve nicel değerlendirmelerdir: 

 Devlet memurlarının ücretlendirilmesine ilişkin birincil ve ikincil kamu hizmeti mevzuatını 
inceleyin. 

 Parlamento ya da yönetim tutanaklarının son aşamasında devlet memurlarının 
ücretlendirilmesine ilişkin birincil ya da ikincil mevzuatın taslaklarını ya da birincil ve ikincil 
mevzuatta yapılan değişikliklerin taslaklarını inceleyin. 

 İKYBS’yi, ulusal istatistikleri, kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, Maliye 
Bakanlığı’nın, KMK ya da eşdeğerinin, ombudsmanın, idari mahkemelerin yıllık raporlarını ve 
diğer ilgili raporları ve belgeleri inceleyin. 

 Son üç yıla ait aşağıdaki performans bilgilerini inceleyin: 
o Merkezi yönetim seviyesinde devlet memurlarının ortalama aylık maaşında kök maaşın 

yüzde açısından toplam maaş içindeki payı; 
o Merkezi yönetim seviyesinde üst düzey devlet memurlarının ortalama aylık maaşında kök 

maaşın yüzde açısından toplam maaş içindeki payı;  
o Merkezi yönetim seviyesinde devlet memurlarının ortalama aylık maaşında primin yüzde 

açısından toplam maaş içindeki payı;  
o Merkezi yönetim seviyesinde üst düzey devlet memurlarının ortalama aylık maaşında 

primin yüzde açısından toplam maaş içindeki payı; 
o Merkezi yönetimin üst düzey ve yeni çalışanlarının ortalama yıllık ücretinin yükseköğretim 

mezunu çalışanların ücretine oranı;  
o Merkezi yönetimin üst düzey yöneticilerinin ortalama yıllık ücretinin yükseköğretim mezunu 

çalışanların ücretine oranı; 

 İdari kurumlardan örnek niteliğinde temsilciler başta olmak üzere önemli kişilerle tamamlayıcı 
görüşmeler yapın ve devlet memurlarının ücretlendirilmesine ilişkin yasal çerçevenin 
uygulamaya ne kadar yansıdığını değerlendirmek için verileri inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Kamu personeli kanunu (kamu personeli kanunu, devlet memurları ve kamu personeli kanunu), 
özel kamu personeli türleri kanunları, devlet memurlarının ücretlendirilmesine ilişkin anayasal 
ve bağımsız idari kurumlar kanunu; kamu personelinde maaşlar kanunu ve devlet memurlarının 
ücretlendirilmesine ilişkin ikincil mevzuat; 

 Parlamento ya da yürütmede işlem gören, devlet memurlarının ücretlendirilmesine ilişkin 
birincil ve ikincil mevzuat taslakları ya da birincil ve ikincil mevzuat değişikliklerinin taslakları; 

 Kamu yönetimi ve kamu personelinden sorumlu bakanla, maliye bakanıyla, kamu personeli 
merkezi koordinasyon birimi direktörüyle, KPK ya da eşdeğeri başkanıyla, Parlamentoda ilgili 
komisyonun başkanıyla, ombudsmanla, bakanlıkların müsteşarlarıyla, idari kurumlarda İKY 
bölümlerinin yöneticileriyle ve kamu hizmeti sendikalarının temsilcileriyle görüşmeler; 

 Sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, akademi dünyasının, uluslararası kuruluşların 
temsilcileriyle görüşmeler; 

 İKYBS, ulusal istatistikler, Kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, Maliye Bakanlığı’nın, 
KPK ya da eşdeğerinin ve ombudsmanın yıllık raporları ve diğer ilgili raporlar ya da belgeler. 



Üçüncü Bölüm  Kamu Personeli ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
 

52 
 

Göstergeler 

 Merkezi yönetimin üst düzey ve yeni çalışanlarının ortalama yıllık ücretinin yükseköğretim 
mezunu çalışanların ücretine oranı;  

 Merkezi yönetimin üst düzey devlet memurlarının ortalama yıllık ücretinin yükseköğretim 
mezunu çalışanların ücretine oranı; 

 Devlet memurlarının ücretlendirme sisteminin adil ve şeffaf olma ve pratikte uygulanma 
derecesi. 

Altıncı İlke: Devlet memurlarının mesleki gelişimi sağlanır; bunun kapsamında şunlar yer 
alır: düzenli eğitim, adil performans değerlendirmesi ve nesnel ve şeffaf kriterlere ve 
liyakate dayalı terfi ve yer değiştirme.  

1. Mesleki eğitim, devlet memurlarının hakkı ve görevidir, kanunla belirlenmiştir ve pratikte uygulanır. 
2. Stratejik eğitim ihtiyaçları değerlendirmesi ve yıllık/altı aylık eğitim planının (planlarının) 

hazırlanması şeffaf ve dahil edici süreçlerle yürütülür, kamu personeli merkezi koordinasyon birimi 
ve/veya kamu personeli eğitim kurumu tarafından koordine edilir ya da desteklenir. 

3. Devlet memurlarının stratejik, yıllık, yılda iki kez eğitim planı (planları) (üst düzey yönetim 
pozisyonları başta olmak üzere farklı pozisyonlar için) kabul edilir, uygulanır, izlenir ve 
değerlendirilir. 

4. Devlet memurlarının eğitimi için yeterli kaynak tahsis edilir. 
5. Kamu hizmetlerinin tamamının uyumlu olması için performans değerlendirme ilkeleri kanunla 

belirlenmiştir. Ayrıntılı hükümler ikincil mevzuatta açıklanmıştır. Devlet memurlarının performans 
değerlendirmesi düzenli olarak yapılır. Devlet memurlarının adil olmayan performans 
değerlendirme kararlarına itiraz hakkı vardır.  

6. Devlet memurlarının yer değiştirmesi (geçici görevlendirme, geçici ya da zorunlu transfer) teşvik 
edilir, mevzuatta objektif ve şeffaf kriterlerle tanımlanmıştır ve uygulanır. 

7. Devlet memurlarının fonksiyonel terfii (işbaşı, yatay ya da dikey terfi) mevzuatta liyakat ilkesine ve 
objektif ve şeffaf kriterlere göre tanımlanmıştır ve uygulanır. 

Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, devlet memurlarının profesyonel gelişimine ilişkin mevcut yasal çerçevenin ve 
uygulamaların İlkeye ne dereceye kadar uyduğunu belirlemek için birincil ve ikincil mevzuatın analizine, 
önemli kişilerle görüşmelere, veri toplama tabloları aracılığıyla toplanan verilere, görüşmelere ve diğer 
ilgili dokümanlara ve nicel göstergelere dayanan nitel ve nicel değerlendirmelerdir: 

 Devlet memurlarının eğitimi, performans değerlendirmesi, yer değiştirmesi ve terfii açısından 
birincil ve ikincil kamu personeli mevzuatını inceleyin. 

 Parlamentonun ya da yönetimin tutanaklarında devlet memurlarının eğitimi, performans 
değerlendirmesi, yer değiştirmesi ve terfiine ilişkin birincil ve ikincil mevzuat taslaklarını ya da 
birincil ve ikincil mevzuat değişikliklerinin taslaklarını inceleyin; 

 İKYBS’i, kamu personeli eğitim kurumunun, kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, KPK 
ya da eşdeğerinin, ombudsmanın ve idari mahkemelerin yıllık raporlarını ve diğer ilgili raporları 
ya da belgeleri inceleyin. 

 Son üç yıla ait aşağıdaki performans bilgilerini inceleyin: 
o Merkezi yönetim seviyesinde devlet memurlarının eğitimi için yapılan harcama; 
o Merkezi yönetim seviyesinde devlet memurlarının kaç gün eğitim aldığı; 
o Merkezi yönetim seviyesinde performans değerlendirme puanlamalarında iyi ve çok iyi 

sonuçlar alan devlet memurlarının yüzdesi; 
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o Merkezi yönetim seviyesinde performans değerlendirme puanlamalarına göre terfi alan 
devlet memurlarının yüzdesi; 

o Merkezi yönetim seviyesinde performans değerlendirme puanlamaları peşpeşe olumsuz 
geldiği için ilişiği kesilen devlet memurlarının yüzdesi; 

o Merkezi yönetim seviyesinde terfi ile doldurulan boş pozisyonların yüzdesi. 

 İdari kurumlardan örnek niteliğinde temsilciler başta olmak üzere önemli kişilerle tamamlayıcı 
görüşmeler yapın ve devlet memurlarının eğitimi, performans değerlendirmesi, yer değiştirmesi 
ve terfiine ilişkin yasal çerçevenin uygulamaya ne kadar yansıdığını değerlendirmek için verileri 
inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Kamu personeli mevzuatı (kamu personeli kanunu, devlet memurları ve kamu personeli 
kanunu), özel kamu personeli türleri kanunları, devlet memurlarının eğitimi, performans 
değerlendirmesi, yer değiştirmesi ve terfiine ilişkin anayasal ve bağımsız idari kurumlar kanunu; 

 Parlamento ya da yürütmede işlem gören, devlet memurlarının eğitimi, performans 
değerlendirmesi, yer değiştirmesi ve terfiine ilişkin birincil ve ikincil mevzuat taslakları ya da 
birincil ve ikincil mevzuat değişikliklerinin taslakları; 

 Kamu yönetimi ve kamu personelinden sorumlu bakanla, maliye bakanıyla, kamu personeli 
eğitim kurumu direktörüyle, kamu personeli merkezi koordinasyon birimi direktörüyle, KPK ya 
da eşdeğeri başkanıyla, Parlamentoda ilgili komisyonun başkanıyla, ombudsmanla, bakanlıkların 
müsteşarlarıyla, idari kurumlarda İKY bölümlerinin yöneticileriyle ve kamu personeli 
sendikalarının temsilcileriyle görüşmeler; 

 Sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, akademi dünyasının, uluslararası kuruluşların 
temsilcileriyle görüşmeler; 

 İKYBS, kamu personeli eğitim kurumunun, kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, KPK 
ya da eşdeğerinin ve ombudsmanın yıllık raporları ve diğer ilgili raporlar ya da belgeler. 

Göstergeler 

 Devlet memurları için eğitim sisteminin olma ve uygulanma derecesi. 

 Devlet memurları için performans değerlendirme sisteminin olma ve uygulanma derecesi. 

Yedinci İlke: Dürüstlüğün teşvik edilmesi, yolsuzluğun önlenmesi ve devlet hizmetinde 
disiplinin sağlanmasına ilişkin tedbirler alınır. 

1. Kamu personelinde dürüstlüğü teşvik etmek ve yolsuzluğu önlemek için etkin ve yeterli yasal 
hükümler ve kurumsal düzenlemeler ve araçlar vardır30 ve uygulanırlar. 

2. Devlet memurlarının yolsuzlukları Ceza Kanunu’na göre cezalandırılır. 
3. Disiplin usullerinin ana ilkeleri (suçsuzluk karinesi, disiplin yaptırımı ile resmi görevlerin ihlali 

arasında orantılılık, hukuki yardım alma hakkı, temyiz hakkı, temyiz sırasında dinlenme hakkı) ve 
ana prosedürel adımlar (usulün başlatılması, gerçeklerin tarafsız bir şekilde araştırılması, 
sözkonusu devlet memurunun dinlenmesi, prosedürün başlatılması, karar ve gözden geçirme için 
ilgili taraflar) kamu personelinde tutarlılığı sağlamak için kanunda belirtilmiştir ve uygulanır. 

4. Yanlış davranışla ilgili yaptırım arasında orantılılığı sağlamak için disiplin amaçlı yaptırımlar listesi 
vardır. 

5. Devlet memurunun adil olmayan disiplin yaptırımlarına itiraz etme hakkı vardır ve kararların 
tahmin edilebilir, tarafsız ve siyasi etkiden bağımsız olmasını sağlamak için uygulanır. 

                                                
30

  Aşağıdakiler etkin bir kamu hizmeti dürüstlük sistemi için uygun olarak düşünülebilir: yöneticilerin sorumluluğu 
(ya da yönetsel sorumluluk); uyumsuzlukların ya da çıkar çatışmalarının düzenlenmesi; ikincil istihdamın 
kısıtlanması; istihdam sonrası kısıtlamalar; hediye ve faydalar; mali ifşa; haber verenin korunması; etik ve 
davranış kuralları etik eğitimi ve kılavuz ilkeler; yolsuzlukla mücadele ve dürüstlük politikaları ve eylem planları. 
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Analiz çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, kamu personelinde dürüstlük, yolsuzluğun önlenmesi ve disiplinin sağlanması için 
mevcut çerçevenin ve uygulamaların ne kadar olduğunu ve uygulandığını belirlemek için birincil ve ikincil 
mevzuatın analizine, önemli kişilerle görüşmelere, veri toplama tabloları aracılığıyla toplanan verilere, 
görüşmelere ve diğer ilgili dokümanlara ve nicel göstergelere dayanan nitel ve nicel değerlendirmelerdir: 

 Kamu personelinde dürüstlük ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yolsuzlukla mücadele 
stratejisini/politikasını inceleyin. 

 Dürüstlük ve yolsuzlukla mücadele ve kamu personelinde disiplin prosedürlerine ilişkin birincil 
ve ikincil mevzuatı inceleyin. 

 Parlamento ya da yürütmede işlem gören, kamu personelinde dürüstlük, yolsuzlukla mücadele 
ve disiplin prosedürlerine ilişkin birincil ya da ikincil mevzuatın taslaklarını ya da birincil ve ikincil 
mevzuatta yapılan değişikliklerin taslaklarını inceleyin. 

 Yolsuzlukla mücadele kurumunun (YMK), kamu personeli etik komisyonunun (KPEK) ya da 
eşdeğerinin, kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, ombudsmanın ve mahkemelerin 
ve diğer ilgili raporların ya da dokümanların yıllık raporlarını inceleyin.    

 Son üç yıla ait aşağıdaki performans bilgilerini inceleyin: 
o Transparency International (Uluslararası Şeffaflık Örgütü)  Yolsuzluk Algısı Endeksi – ülke 

notu; 
o yolsuzluk suçlarından mahkum olmuş devlet memurlarının sayısı. 

 İdari kurumlardan örnek niteliğinde temsilciler başta olmak üzere önemli kişilerle tamamlayıcı 
görüşmeler yapın ve kamu personelinde dürüstlük ve disipline ilişkin yasal çerçevenin 
uygulamaya ne kadar yansıdığını değerlendirmek için verileri inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 Kamu personeli kanunu (kamu personeli kanunu, devlet memurları ve kamu personeli kanunu), 
özel kamu personeli türleri kanunları, dürüstlük ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin anayasal ve 
bağımsız idari kurumlar kanunları; 

 Kamu personelinde ya da eşdeğerinde çıkar çatışması kanunu; 

 Parlamento ya da yönetim tutanaklarının son aşamasında kamu personelinde dürüstlük, 
yolsuzlukla mücadele ve disiplin prosedürlerine ilişkin birincil ya da ikincil mevzuatın taslakları 
ya da birincil ve ikincil mevzuatta yapılan değişikliklerin taslakları; 

 Yolsuzlukla mücadele kurumunun (YMK) başkanı, kamu personeli etik komisyonunun (KPEK) ya 
da eşdeğerinin başkanı, kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin direktörü, 
Parlamentoda ilgili komitenin başkanı, ombudsman, idari kurumların İKY bölümleri başkanları ve 
kamu personeli sendikalarının temsilcileri ile görüşmeler; 

 Sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, akademi dünyasının, uluslararası kuruluşların 
temsilcileriyle görüşmeler; 

 YMK’nin, KPEK’nin ya da eşdeğerinin, kamu personeli merkezi koordinasyon biriminin, KPK ya da 
eşdeğerinin, ombudsmanın, idari mahkemelerin yıllık raporları ve diğer ilgili raporlar ya da 
belgeler. 

Göstergeler 

 Transparency International Yolsuzluk Algılama Endeksi  – ülke notu. 

 Vatandaşların kamu hizmetlerinin dürüstlüğü ve güvenilirliğine ilişkin algısı. 

 Yolsuzluk suçundan hüküm giymiş kamu personeli sayısı. 

 Kamu hizmetlerinin dürüstlük ve yolsuzlukla mücadele sisteminin etkili olma ve uygulanma 
derecesi. 



Üçüncü Bölüm  Kamu Personeli ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
 

55 
 

 Bireysel hesap verebilirliği teşvik etmek ve keyfi kararları önlemek için kamu görevlileri için 
disiplin prosedürlerinin derecesi. 



 

 

4. Hesap Verebilirlik 

4 
Hesap 
verebilirlik 
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HESAP VEREBİLİRLİK 

Bir kamu kurumunun organizasyonel yapısının o kurumun genel performansı ve dolayısıyla vatandaşların 
o kurumun demokratik meşruiyeti hakkındaki beklentileri üzerinde derin etkiye sahip olduğu genel kabul 
gören bir gerçektir.  

Bir ülkede benimsenen organizasyonel model, o ülkenin verimlilik arayışı, daha da uzmanlaşma ihtiyacı, 
anayasal/yasal bağlamı ve idari geleneği, oluşturduğu kontrol sistemi ve siyasi konjonktürüne göre 
şekillenir. Bu nedenle, farklı ülkelerde kamu idaresinin yapısı ve işleyişine ilişkin tek bir model 
bulunmamaktadır.  

Ancak, (kurumsal hesap verebilirliği de kapsayan) hesap verebilirlik söz konusu olduğunda, kamu 
idarelerinin işlevlerini olması gerektiği gibi ve etkili bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere bazı 
koşulların gerekli olduğu genel olarak kabul edilmektedir:  

 Makullük – verimlilik ve tutarlılığı hedeflemek; kamu kurumları arasında örtüşmelerden 
kaçınmak; dengeli bir kontrol sistemi oluşturmak. 

 Şeffaflık – yaygın olarak yerleşmiş organizasyon türlerinden yola çıkarak net ve sade bir 
organizasyonun sağlanması. 

 Karşılanabilirlik – kurumun büyüklüğünün ve maliyetlerinin ülkenin ihtiyaç ve kapasitesine 
uygunluğu. 

 Hesap verebilirlik – her kurum, birimlerinin tek tek kurum içinde hesap verebilirliğini, 
kurumunsa bir bütün olarak dışarıya yönelik hesap verebilirliğini sağlar. Bu, siyasi, yargısal ve 
sosyal sistemlere ve mevcut bağımsız kurumlara karşı hesap verebilme anlamına gelir. Hesap 
verebilirliğin mihenk taşı, kamuya açık bilgilere geniş çaplı erişimin sağlanmasıdır.  

Hesap verebilir kurumlar aynı zamanda sorumludur ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında yapılan 
yanlış uygulamalara karşı adil çözümler sunmalıdır.  

Hesap verebilirlik, idarenin organizasyonel yapısını, açıklık ve şeffaflığını, iç ve dış hesap verebilirliğini ve 
gözetim yapılarını içine alan geniş bir kapsama sahiptir. Bu bölümde hesap verebilirlik kavramının 
bahsedilen özelliklerinin tamamının ele alındığı beş ilke tanımlanmaktadır. 

TEMEL GEREKLİLİKLER VE İLKELER 

Temel gereklilik: Kamu idarelerinde sorumluluk ve şeffaflığı da kapsayacak şekilde hesap 
verebilirliğe ilişkin sağlam mekanizmalar oluşturulmuştur. 

Birinci İlke: Merkezi yönetimin genel organizasyonu mantıklıdır, uygun politika ve düzenlemeleri takip 
eder ve yeterli düzeyde iç, siyasi, yargısal, sosyal ve bağımsız hesap verebilirliği sağlar.  

İkinci İlke: Kamuya açık bilgiye erişim hakkı mevzuatta düzenlenir ve mevzuata uygun şekilde 
uygulamaya koyulur.  

Üçüncü İlke: Hem bireyin iyi yönetilme hakkını hem de kamu yararını korumak için işleyen 
mekanizmalar oluşturulur.  

Dördüncü İlke: İdarede görülen anlaşmazlıklar, idare içi şikayet mekanizmaları ve yargı inceleme 
mekanizmaları aracılığıyla adil yöntemlerle giderilir.  

Beşinci İlke: Devlet kurumları, kabahatli olmaları durumunda sorumluluğu üstlenir ve durumun 
telafisini ve/veya uygun şekilde tazmin edilmesini sağlar. 
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Temel gereklilik: Kamu idarelerinde sorumluluk ve şeffaflığı da kapsayacak şekilde hesap 
verebilirliğe ilişkin sağlam mekanizmalar oluşturulmuştur. 

Kamu yönetimine ilişkin görevlerin tatminkar seviyede yerine getirilmesini temin etmek üzere devlet 
kurumları (genel kabul gören kriter uyarınca) hesap verebilir olmalıdır. Bu amaca hizmet eden temel 
unsurlar şunlardır: devlet kurumunun düzgün şekilde yapılandırılması, kamu kuruluşlarının elindeki 
bilgilere erişim, güçler ayrılığı sistemi, idari kararların temyiz edilebilmesine ve idari davaların gözetimi ve 
yargıda incelenmesine yönelik idare içinde sağlam bir sistemin varlığı. Hesap verebilirlik, kamu 
kurumlarının verdiği kararlar veya karar vermemelerinden kaynaklanan durumlara ilişkin sorumluluk 
almaları ile tamamlanmalıdır.   

Birinci İlke: Merkezi yönetimin genel organizasyonu mantıklıdır, uygun politika ve 
düzenlemeleri takip eder ve yeterli düzeyde iç, siyasi, yargısal, sosyal ve bağımsız hesap 
verebilirliği sağlar.  

1. Merkezi düzeyde yürütmeye bağlı bütün kamu kurumlarının oluşturulması ve organizasyonel 
yapısının belirlenmesine ilişkin kurallar mevcuttur; sınırlı sayıda devlet kuruluşu/ajansı türü 
belirlenmiştir; bütün kuruluşlar için bağlı oldukları bakanlığa düzenli olarak rapor vermelerini 
sağlayan tanımlanmış bir hesap verme hattı vardır. 

2. Yeni kuruluşların oluşturulması ve bunların organizasyonel yapısı, makullüklerini ve paranın tam 
karşılığını vermelerini sağlamak için kontrol edilir. 

3. Kamu idaresine bağlı bütün kuruluşlar, mevzuata bağlı olmak kaydıyla, gözetim kurumlarının, 
mahkemelerin ve kamunun denetimine tabidir. 

4. Yönetim birimleri açık ve net olarak anlaşılan hesap verme hatları üzerinden rapor verir: 
yöneticilerin ve kıdemli yetkililerin güçlendirilmesi ve karar verme süreçlerine katılmalarının 
sağlanmasıyla “yönetsel hesap verebilirlik” arttırılır.   

5. Yasal çerçeve farklı özerk ve yarı özerk kuruluşların yasal statüsünü, özerklik derecesini ve hesap 
verme hattını belirler ve sonuç odaklı yönetim anlayışını geliştirir.  

6. Bakanlıklar, bağlı kuruluşların/ajansların yönlendirilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin 
sorumlulukları belirler ve yeterli seviyede uzmanlaşmış mesleki kapasitenin oluşturulmasını sağlar. 

7. Kuruluşların parlamentoya doğrudan hesap vermesi bir istisnadır. 
8. Bakanlar, kendi bakanlıklarına bağlı kuruluşların/ajansların performansından sorumludur. 

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, bakanlıkların ve merkezi yönetime bağlı diğer kurumların genel yapısını ve makullük 
seviyesini anlamak üzere ilgili belgelerin ve raporların nitelik açısından değerlendirilmesi, veri toplama 
formlarının incelenmesi, ilgili kişilerle görüşmeler ve istatistiki verilerin analizi gibi yöntemlere başvurulur: 

 Açıkça belirtilmeseler bile, bu alandaki politikaları değerlendirin. 

 Bu politikanın hangi kurumları kapsadığını ve kurumların politikadan nasıl etkilendiğini tespit 
edin. 

 Farklı kişilerin politika oluşturma, oluşturulan politikaları izleme ve bu alanda liderlik yapmaya 
ilişkin rollerini ve kapasitelerini değerlendirin. 

 Tutarsızlık ve boşlukların tespiti amacıyla yönetmelikleri değerlendirin ve karşılaştırın. 

 Devlet idaresini oluşturan kurumların sayısını ve türlerini tespit edin ve durumu açıklayan bir 
tablo hazırlayın. 

 Devlet idaresinin yapısını, yasal, bütçesel ve organizasyonel açılardan analiz edin. 

 Devlet idaresinin mevcut yapısını ve son yıllardaki gelişimini/değişimini analiz edin. 

 Devlet idaresinin yapısını etkilemiş olma ihtimali olan siyasi unsurlara dikkat ederek hükümet 
mekanizmasındaki değişimin arkasında yatan dinamikleri anlayın.  
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Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 Merkezi yönetime doğrudan veya dolaylı olarak rapor veren bütün kuruluşlarınki de dahil olmak 
üzere devlet idaresinin mevcut ve daha önceki teşkilat şemaları; 

 Anayasa; 

 Devlet idaresinin, hükümetin ve bakanlıkların işleyişi ve teşkilatı hakkında mevzuat; 

 Kamu yönetimi reform stratejisi, yönetim programı ve devletin yapılanmasına ilişkin konuları 
içeren diğer politika belgeleri; 

 Ulusal bütçe (organik yapı) 

 Başbakanlık, yatay bakanlıklar, mevzuat taslaklarının kontrolünden sorumlu kuruluş/birim, 
parlamentonun kamu yönetimi komisyonu, Yüksek Denetim Kurumu, ombudsman kurumları ve 
sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin temsilcileri ve ilgili yetkilileri ile görüşmeler; 

 ilgili hükümet raporları, dış raporlar ve akademik araştırmalar. 

Göstergeler 

 Bakanlar kuruluna, başbakana veya parlamentoya rapor veren kuruluş sayısı31. 

 Tipik bir bakanlıkta ortalama hiyerarşik kademe sayısı. 
 Bakanlıkların ve merkezi yönetim kapsamındaki diğer kuruluşların genel yapılarının makullük ve 

tutarlılık derecesi. 

İkinci İlke: Kamuya açık bilgiye erişim hakkı mevzuatta düzenlenir ve mevzuata uygun 
şekilde uygulamaya koyulur. 

1. Bireyin veya tüzel kişinin bilgi edinme hakkı, tutarlı, eksiksiz, mantıklı bir yapıya sahip, sade ve 
anlaşılır ve kolay erişilebilir bir kanunda düzenlenir. 

2. Kamuya açık bilgi kavramı, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin kaydedilen ve 
belgelendirilen bütün bilgileri kapsayacak şekilde tanımlanır. Kamu hizmeti sunan özel kişiler de 
kamuya açık bilgiyi elinde tutanlar arasında kabul edilir. 

3. Kamu hizmetinin yerine getirilmesine ilişkin kaydedilen ve belgelendirilen bütün bilgiler, gizlilikle 
ilgili geçerli gerekçeler olmadığı sürece kamuya açık bilgi olarak değerlendirilir. İstisnalar kanunda 
açıkça belirtilir ve katı biçimde yorumlanır. 

4. Kamuya açık bilgilerin ifşasına özen gösterilir. Bütün kamu kurumlarının en azından kanunlarda 
öngörülen bilgileri (asgari içerik: kurumu ilgilendiren mevzuat, politika planları, sunulan kamu 
hizmetleri, yıllık raporlar, bütçe, iletişim bilgileri, teşkilat şeması, vs.)  ifşa eden resmi web siteleri 
vardır. Bilgiler doğru, güncel ve anlaşılabilir olmalıdır.  

5. Bilgiler, (idareye aşırı yük getirmemek kaydıyla) talep edilen biçimsel özellikleri karşılayacak 
şekilde, tanımlanmış süreler içinde ve normalde ücretsiz olarak temin edilir. 

6. Kamu kurumlarından bilgi talep eden bireyler, taleplerinin sebeplerini belirtmek zorunda değildir. 
Talep edilen bilginin gizli unsurlar içermesi durumunda, kamu kurumları, bilginin gizli olmayan 
kısımlarının ifşası yanlış yönlendirmelere neden olmayacaksa, bu kısımları verir.   

7. Kamu kurumları kayıtlarını ve veritabanlarını güncel tutar ve belgelerin saklanması ve imhasına 
ilişkin kurallara uyar.  

8. Kamu kurumlarının elindeki bilgilere ilişkin mevzuatın uygulamasını izleyen; standart oluşturma, 
açıklama yapma ve yaptırım uygulama yetkisine sahip bir gözetim kurumu vardır.  

                                                
31

  Bakanlıklar ve bağımsızlıkları anayasayla belirlenen kurumlar hariç. 
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Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kamuya açık bilgilerin gözetiminden sorumlu kuruma ilişkin mevzuat ve belgelerin 
analizine ve bilgi edinme hakkının ne dereceye kadar yasalarda yansıtıldığı ve uygulamada hayata 
geçirildiğini değerlendirmek üzere yapılan görüşmelere dayanan nitel ve nicel analiz yöntemleri kullanılır: 

 Alt ilkelerde belirtilen gerekliklerin kapsanıp kapsanmadığını anlamak için mevzuatı analiz edin.  

 Bilgiye erişim mevzuatının, tutarlı, eksiksiz, mantıklı bir yapıya sahip, hizmet odaklı, anlaşılır ve 
sade bir şekilde kaleme alınmış, erişimi kolay, analiz sürecinde mevzuattan alınan örneklerle 
desteklenen uzman görüşlerine dayanarak hazırlanmış bir mevzuat olup olmadığını 
değerlendirin.  

 Bilgiye erişim için talep edilen idari ve yargı ücretlerini tespit edin ve bu ücretlerin bilgiye 
erişimde ciddi bir engel teşkil edip etmediğini değerlendirin.  

 Örnek kurumların web sitelerini, bu İlkede belirtilen gerekliklere uygunluk açısından 
değerlendirin.  

 Kamuya açık bilgilerin gözetiminden sorumlu kurumun teşkilat ve personel yapısını, mali ve 
yönetsel yetkilerini değerlendirmek için yasal dayanağını inceleyin.  

 Kamuya açık bilgilerin gözetiminden sorumlu kurumun çalışma planlarını ve (yıllık) raporlarını 
inceleyin ve bilgiye erişimde alanındaki başlıca eksiklikleri, kurumun çalışma yöntemlerini ve 
uygulamadaki etkinliğini değerlendirin. 

 Kamuya açık bilgilerin gözetiminden sorumlu kurumun görevlerini yerine getirmedeki yeterlilik 
seviyesini tespit etmek üzere kurumun mali ve beşeri kaynaklarını inceleyin. 

 Önemli pozisyonlardaki yetkililerle görüşmeler yaparak mevzuatın ve gözetimden sorumlu 
kurumun uygulamada nasıl işlediğini değerlendirin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 bilgiye erişim mevzuatı; 

 parlamento veya hükümet tarafından incelenen birincil ve ikincil mevzuat taslakları veya birincil 
ve ikincil mevzuat değişiklik taslakları; 

 kamuya açık bilgilerin gözetiminden sorumlu kurumun çalışma planları, raporları ve bütçesi; 

 bilgi taleplerine ilişkin veriler; 

 kamuya açık bilgilerin gözetiminden sorumlu kurumun, ombudsman ve yargı kurumlarının 
yetkilileri ile yapılan görüşmeler; 

 sivil toplumun temsilcileri ile yapılan görüşmeler. 

Göstergeler 

 Belli bir yıl içinde devlet kurumlarınca reddedilen bilgi edinme taleplerinin oranı.  

 Gözetim kurumu tarafından reddedilen bilgi taleplerinin oranı. 

 Mahkemelerce onay verilen bilgi taleplerinin oranı. 

 Web siteleri yasal gerekliklere uygun olan kamu kurumlarının oranı. 

 Belge kayıt ve veritabanı tutan kamu kurumlarının oranı. 

 Kamuya açık bilgiye erişim hakkının mevzuatta düzenlenme ve uygulamaya koyulma derecesi. 
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Üçüncü İlke: Hem bireyin iyi yönetilme hakkını hem de kamu yararını korumak için işleyen 
mekanizmalar oluşturulur. 

1. Bütün devlet idareleri, mevzuata uygun şekilde, denetim kurumlarının32, mahkemelerin ve 
kamunun gözetimine tabidir.  

2. Denetim kurumlarının yetki alanı, yetkileri ve bağımsızlıkları, tutarlı ve etkili bir sistem sağlayacak 
şekilde kanunla düzenlenir.  

3. Parlamento, yürütme üzerinde kontrol uygular; ombudsman kurumunun önerilerinin hayata 
geçirilmesine yönelik izleme çalışmalarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kurallar anayasada 
belirlenir. 

4. Gözetim niteliğindeki iç kontrol, bir başka deyişle, astların faaliyetlerinin yasallığı ve amaca 
uygunluğuna dair üstler tarafından gerçekleştirilen kontrol, belli bir sistem çerçevesinde 
oturtulmuştur. 

5. Ombudsman kurumu (kurumları) yetkisini anayasadan alır, bağımsızlığı kanunda tanımlanır ve 
uygulamaya koyulur.  

6. Ombudsman kurumlarının statüsü ve işleyişi Uluslararası Ombudsman Enstitüsü Tüzüğünün 2. 
Maddesinin 2. Paragrafında ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesinin 1959 (2013) tarihli 
Kararında yer alan standartlara uygundur.  

7. İdare, ombudsman kurumunun önerilerini uygular. 

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kamu çıkarını ve bireyin iyi yönetilme hakkını koruyan mekanizmaların olup 
olmadığını değerlendirmek için mevzuat analizi ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayanan nitel 
yöntemlere başvurulur:  

 Alt ilkelerdeki gerekliklerin öngörülüp öngörülmediğini tespit etmek için mevzuatı (anayasa, 
kanunlar, vs.) inceleyin. 

 Kamu yönetiminin kontrolüne ilişkin temel ilkeleri düzenleyen mevzuatın bütüncül, eksiksiz, 
mantıklı bir yapıya sahip, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış, erişimi kolay, analiz sürecinde 
mevzuattan alınan örneklerle desteklenen uzman görüşlerine dayanarak hazırlanmış bir 
mevzuat olup olmadığını değerlendirin.  

 Devlet idaresinde iç kontrol ve denetim için öngörülen yasal çerçeveyi, özellikle 
denetçilerin/teftiş yetkililerinin bağımsızlığını temin edip etmediğine dikkat ederek 
değerlendirin.  

 İlgili yetkililerle görüşmeler yaparak yasal çerçevenin uygulamadaki işleyişini değerlendirin. 

 Denetim kurumlarının başkanlarının aldığı maaşları, kıyaslanabilir pozisyonlarda görev yapan üst 
düzey kamu görevlilerinin maaşlarıyla karşılaştırın. 

 Denetim kurumlarının güvenilirliğine ilişkin anketlerden elde edilen istatistikleri değerlendirin. 

 Denetim kurumlarından, hükümetten ve parlamentodan ilgili yetkililerle görüşmeler yapın. 

 Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşmeler yaparak mevcut yasal çerçevenin STK’lerin 
“gözlemcilik” faaliyetlerini desteklemede ne kadar etkili olduğuna dair bilgi edinin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 Anayasa; 

                                                
32

  YDK, Ombudsman ve diğer denetim kurumları. 
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 Başta denetim kurumlarının teşkilatını ve faaliyetlerini düzenleyen kanunlar olmak üzere, ilgili 
mevzuat; 

 Mahkemelerin, denetim kurumlarının ve hükümetin ilgili yetkilileri ile görüşmeler; 

 Bütçe; 

 istatistikler; 

 denetim kurumlarının raporları ve istatistikleri. 

Göstergeler 

 ombudsman kurumuna (kurumlarına) güven duyan vatandaşların oranı. 

 denetim kurumlarınca devletin idari kurumlarına verilen ve iki yıl içinde hayata geçirilen 
önerilerin oranı 

 etkin bir kuvvetler ayrılığı ve kamu kurumları üzerinde kontrol mekanizmasının başarılı bir 
şekilde hayata geçirilme derecesi.  

Dördüncü İlke: İdarede görülen anlaşmazlıklar, idare içi şikâyet mekanizmaları ve yargı 
inceleme mekanizmaları aracılığıyla adil yöntemlerle giderilir. 

1. İdare kararlarına itiraza yönelik usuller kanunda belirlenir. 
2. Adli temyize ilişkin usuller, aşağıdakilerin belirtildiği kanunda belirlenir: 

 usulün kapsamının geniş olduğu;  

 itiraz başvurusu yapmak veya dava açmak için tanınan sürelerin makul olduğu;  

 hukuki desteğin mümkün olduğu;  

 usullerin soruşturma ilkesine dayandığı;  

 birinci derece mahkemesinin verdiği kararlara daha üst mahkemelerde itiraz edilebildiği. 
3. İdari anlaşmazlıklar hakkında, bu konuda uzmanlaşmış hakimler karar verir. 
4. (İdari anlaşmazlıkların çözümünde görev yapan) mahkemelerin ve hakimlerin statüsü ve işleyişini 

düzenleyen kurallar ve organizasyonel ve mali düzenlemeler, CM/Rec(2010)12 sayılı Konsey 
Önerisinde kabul edilen standartlara uygundur. 

5. Hakimlerin iş yükü sistematik olarak analiz edilir. 
6. İdari anlaşmazlıklar konusunda uzmanlaşmış hakimler, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek 

üzere gerekli eğitimlere, yasal literatüre ve bilgi ve teknoloji ekipmanlarına erişimi olan yeterli 
sayıda personel tarafından desteklenir.  

7. Mahkemede görülen davaların maliyetleri, vatandaşların idari kararlara itiraz etmesini engelleyici 
seviyede değildir.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, idari anlaşmazlıklarda gereken korunmanın sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek 
üzere, mevzuat ve belgelerin incelenmesi, yetkililerle yapılan görüşmeler, ve istatistik ve bütçelerin analizi 
gibi yöntemlere başvurulur:  

 Alt ilkelerin kanunda yer alıp almadığını ve idari anlaşmazlıklar konusunda uzmanlaşmış 
hakimlerin atanıp atanmadığını belirlemek üzere ilgili mevzuatı inceleyin.  

 Etkin bir idari adalet sisteminin ihtiyaçlarını ve adil yargılanma gerekliklerini karşılamaya yetip 
yetmediğini tespit etmek üzere bütçeyi inceleyin. 

 Yargı makamlarının ve hakimlerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını garanti eden unsurları 
değerlendirmek üzere mahkeme sisteminin yapısını ve kurumsal çerçevesini inceleyin. 

 Mahkemelerin güvenilirliği hakkında yapılan anketlerden elde edilen istatistikleri inceleyin. 

 Hakimlerin iş yükünü inceleyin. 
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 İdari anlaşmazlıklara ilişkin mahkeme istatistiklerini inceleyin ve bu bağlamda yapılan şikâyet 
başvurularının sayısını, dava süresini, üst mahkemede (kısmen veya tamamen) iptal edilen karar 
sayısını, uygulanmayan karar sayısını ve kesin hükümlerin icra edilme süresini tespit edin. 

 Hakim maaşlarını, benzer pozisyonlardaki diğer üst düzey kamu yetkililerinin maaşlarıyla 
karşılaştırın.  

 Mahkemeler, Mahkeme Konseyi, Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlarda görev yapan hakimler ve 
yetkililer ile görüşmeler yapın.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 Anayasa ve idari kararlara itiraz ve adli inceleme konularını kapsayan ilgili mevzuat; 

 parlamento veya hükümet tarafından incelenen birincil ve ikincil mevzuat taslakları veya birincil 
ve ikincil mevzuat değişiklik taslakları; 

 yargı bütçesi; 

 yargı sistemlerinin verimliliği hakkında yapılan karşılaştırmalı araştırmalardan veriler, özellikle 
Avrupa Adalet Verimliliği Komisyonunun raporları; 

 mahkeme ve araştırma istatistikleri, mahkemelerde görev yapan hakim ve çalışanlarla 
görüşmeler, Mahkeme Konseyi ve Adalet Bakanlığı  

Göstergeler 

 Bir yıl içinde hakim başına düşen idari dava sayısı. 

 Belli bir yılda idari mahkemelere yapılan şikâyet başvurusu sayısı. 

 Üst mahkeme tarafından değiştirilen veya doğrulama için geri gönderilen dava sayısı. 

 Adalet sistemine güvenen vatandaşların oranı. 

 Sonuç bekleyen idari davaların kaydı. 

Beşinci İlke: Devlet kurumları, kabahatli olmaları durumunda sorumluluğu üstlenir ve 
durumun telafisini ve/veya uygun şekilde tazmin edilmesini sağlar. 

1. Mevzuat, kamu idarelerinin kusurlu davranışı nedeniyle zarar gören bireylerin zararının tazmin 
veya telafi edilmesi sorumluluğunu içerir. 

2. Kamu sorumluluğu yönetmeliği tutarlıdır, eksiksizdir, mantıklı bir yapıya sahiptir, sade ve anlaşılır 
bir dille yazılmıştır ve erişimi kolaydır. 

3. Kamu sorumluluğunun kapsamı geniştir ve kimin gerçekleştirdiğine (başka bir deyişle, hizmeti 
yerine getirenin bir kamu kurumu veya özel kişi olup olmadığına) bakılmaksızın kamu hizmetlerinin 
yerine getirilmesini ve kamu kurumlarının yetkilerini uygulamasını kapsar. 

4. İtiraz süreleri ve ispat yükümlülüğüne ilişkin kurallar, tazminat talep etme hakkının etkin bir şekilde 
uygulanmasını tehlikeye atmaz.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan analiz yöntemi, zararların telafisine ilişkin mevzuatın, mali bilgilerin ve diğer bilgilerin 
incelenmesi ve bu mevzuatın uygulamadaki işleyişini değerlendirmek üzere görüşmelerin yapılmasına 
dayanan nitel yöntemlerdir: 

 Alt ilkelerde belirtilen gerekliliklerin düzenlenip düzenlenmediğini tespit etmek üzere mevzuatı 
inceleyin. 

 Kamu sorumluluğu yönetmeliğinin, tutarlı, eksiksiz, mantıklı bir yapıya sahip, sade ve anlaşılır bir 
dille yazılmış ve erişimi kolay olup olmadığını ve analiz sürecinde kanundan yapılan alıntılarla 
desteklenen uzman görüşü ile hazırlanıp hazırlanmadığını değerlendirin. 
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 Tazminat ödemelerinin uygulamada nasıl yapıldığını anlamak için, ilgili mevzuatı, kesinleşmiş 
mahkeme kararlarını ve verileri inceleyin ve ilgili makamlarla, örneğin Maliye Bakanlığı ile 
görüşmeler yapın. 

 Kamu idaresi tarafından idari mahkeme kararlarının nasıl uygulandığını inceleyin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 kamu sorumluluğu mevzuatı; 

 kamu sorumluluğuna ilişkin başlıca içtihat; 

 parlamento ve hükümet tarafından görüşülen mevzuat taslakları veya mevzuat değişikliği 
taslakları; 

 bazı makamlardan alınan ve tazminat ödemelerinin detaylarını gösteren mali bilgiler; 

 tazminat ödenmesini hükmeden (ve kamu sorumluluğu kurallarına dayanarak mahkemeler ve 
idari makamlar tarafından  alınan) kesin kararlar; 

 ilgili kurumların (ör: Maliye Bakanlığı) yetkilileri ile görüşmeler; 

 kamu sorumluluğu mekanizmalarının uygulanmasına ilişkin unsurları ele almak üzere hakimler, 
akademisyenler ve düşünce kuruluşları ile yapılan görüşmeler. 

Göstergeler 

 Tazminat ödenmesiyle sonuçlanan şikâyetlerin oranı. 

 Devlet kurumlarının sorumluluk üstlenme ve kabahatlerini telafi etme derecesi. 
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HİZMETLERİN SAĞLANMASI 

İyi kamu yönetimi, Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü ve büyümesini sağlamanın başlıca ön koşullarından 
biridir. Tam anlamıyla işleyen ulusal kamu yönetimi, şeffaf ve etkili bir demokrasi sistemi için de bir ön 
koşuldur.  Bu alan topluluk müktesebatında resmi olarak düzenlenmemiş olsa da, AB genişleme kriterleri, 
aday ve adaylığa yakın ülkelerin etkili bir kamu yönetimi sistemi oluşturmasının gereğini önemle 
vurgulamaktadır.  

AB mevzuatı kapsamında, üye devletler, kamu idaresinin yasal çerçevesi, kamu personeline ilişkin kurallar 
ve çoğu kamu hizmetini sağlama biçimleri konusunda geniş bir özerkliğe sahiptir33. Yatay yönetişim 
sistemleri veya ulusal kamu yönetimi sistemleri için standart belirleyen herhangi bir müktesebat hükmü 
yoktur. Ancak, AB mevzuatının34 etkili bir şekilde uygulanması ve vatandaşlara eşit muamele gösterilmesi 
şarttır. AB Temel Haklar Şartının 41. maddesi uyarınca, “Herkes, işlerinin Birliğin kurumları ve organları 
tarafından tarafsız ve adil bir şekilde ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir”. 

Zaman içinde, farklı siyasi sistemlere ve yasal geleneklere sahip AB üye devletleri arasında iyi yönetişimin 
temel bileşenlerine dair bir fikir birliği oluşmuştur. “İyi yönetim” kavramı buna uygun şekilde kademeli 
olarak geliştirilmiş ve AB Temel Haklar Şartına dahil edilmiştir35.  

Bütün AB ülkeleri için geçerli olan ve kamu çalışanlarının davranışlarına ilgili standartları belirleyip gerekli 
yönlendirmeleri yapan idari hukuk hükümleri, idarenin tüm kademelerinde kurumsal ve idari usullere 
yerleştirilmelidir. Bu hükümler aşağıdaki konuları ilgilendirmektedir:  

 güvenilirlik ve tahmin edilebilirlik (yasal kesinlik)  

 açıklık ve şeffaflık  

 hesap verebilirlik 

 etkinlik ve verimlilik36. 

Bu temelde, Kamu Yönetimi İlkeleri, kamu hizmetlerinin verimlilik eksenini merkez alarak ve bir taraftan 
da idari işlemler sırasında bireylerin korunmasını sağlayarak yerine getirilmesine odaklanmaktadır. 

Hizmetlerin sağlanması genel olarak kamu idarelerinin muhataplarının (vatandaşlar, o ülkede ikamet 
edenler ve işletmeler), bilgi almak, işlerini yaptırmak veya vergi ödemek için idare ile kurduğu her tür 
temas esnasında aldığı hizmetler anlamına gelir. Bu bağlamda, bütün temas noktalarını ve kamu 
idaresinin vatandaşlar üzerinde etkisi olan bütün görevlerini kapsayacak şekilde bir vatandaş odaklılık 
kavramının geliştirilmesi gerekir. Bu geniş kavram, sadece merkezi kamu idaresi ve muhatapları arasındaki 
temasları değil, aynı zamanda bu temasları düzenleyen kuralları, bir başka deyişle, idari usulleri de kapsar.     

Vatandaşların işlerinin ele alınması ve hizmetin etkin ve verimli biçimde sunulması, kamu idaresinin 
başlıca sorumlulukları arasındadır. Etkinlik, müşterinin beklentilerinin yasal hükümlere riayet edilerek 
karşılanması anlamına gelmektedir ancak sadece yasal hükümler ölçüt alınarak değerlendirilemez. Etkinlik 
aynı zamanda kamu hizmetlerine erişimde eşitlik ve bu hizmetlerin sağlanmasında verimliliği de içinde 
barındırır, böylece vatandaşlar hem zamandan hem de paradan tasarruf eder.  

İlkeler aslen merkezi yönetim üzerinde dursa da merkezi olmayan yönetim kademeleri (yerel yönetimler) 
ve yargıyı ilgilendiren temel bağlantılar da kurmaktadır. Esasen yatay politikalar ele alınmakta ve kamu 

                                                
33

  Birçok ülke Avrupa İyi İdari Davranış Kurallarını dayanak olarak kullanır.  
34

  Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, Madde 197,1. 
35

  Madde 41, İyi yönetilme hakkı: 1. Herkes, işlerinin Birliğin kurumları ve organları tarafından tarafsız ve adil bir 
şekilde ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. 2. Bu hak, şunları içermektedir: herkesin, 
kendisini olumsuz şekilde etkileyebilecek herhangi bir işlemin yapılmasından önce görüşlerinin dinlenmesini 
isteme hakkı; herkesin, kendi dosyasına erişme hakkı ve meşru gizlilik çıkarlarına ve mesleki ve ticari gizliliğe 
saygı gösterilmesi; idarenin, kararları konusunda gerekçe gösterme yükümlülüğü.  

36
  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) (1999), "Avrupa Kamu Yönetimi İlkeleri", SIGMA Belgesi, No. 27, 

OECD Yayınları, http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zwdr7h-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zwdr7h-en
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idaresinin düzenlenme biçiminin vatandaş odaklı hizmet sağlama konusunda elverişliliği üzerinde 
durulmaktadır. İlkeler, eğitim ve sağlık gibi devlet hizmetinin özel alanlarını kapsamaz.  

İlkeler, AB mevzuatı ve bağlayıcı olmayan bazı metinlere atıfta bulunmaktadır. Bunlar arasında, AB Temel 
Haklar Şartı, Avrupa İyi İdari Davranış Kuralları, AB kamu personeline ilişkin hizmet ilkeleri ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi yer alır. İlkeler ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi devletlerin 
benimsediği kriterlere ve iyi uygulamalarına da dayanmaktadır.  

Bu bölümde hizmetlerin sağlanmasına ilişkin dört ana ilke tanımlanmaktadır.  

TEMEL GEREKLİLİKLER VE İLKELER 

Temel Gereklilik: İdare vatandaş odaklıdır; kamu hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği sağlanır. 

Birinci İlke: Vatandaş odaklı bir devlet yönetimi politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.  

İkinci İlke: İyi yönetim, kamu hizmetlerinin sağlanmasında temel alınan başlıca politika hedefi olarak 
belirlenmiş, mevzuat ile yasalaştırılmış ve mevzuata uygun bir şekilde hayata geçiriliyor.   

Üçüncü İlke: Kamu hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere mekanizmalar 
oluşturulmuştur. 

Dördüncü İlke: Kamu hizmetlerinin erişilebilirliği temin edilir. 
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Temel gereklilik: İdare vatandaş odaklıdır; kamu hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği sağlanır. 

Avrupa vatandaşları iyi yönetilme hakkına sahiptir. İyi bir yönetim içinse siyasi taahhüt, vizyon, strateji, 
tanımlanmış öncelikler ve eylemlerin sıraya koyulması hakkı gerekir. Bu taahhüdün uygulamaya 
koyulmasında, kamu hizmetlerini sadece idareye kolaylık sağlayacak şekilde temin etmekten ziyade, 
hizmeti kullanacak olanların ihtiyaçları çerçevesinde tasarlamak, yerine getirmek ve sürekli gözden 
geçirmek önem taşır. Bu amaçla uygun politika geliştirme ve izleme mekanizmaları oluşturulmalıdır.  
Kamu idaresinin hizmetlerin sağlanmasına yönelik yaklaşımının tutarlı, etkin ve etkili olması, aynı 
zamanda eşit muameleyi temin etmesi de önem arz eder. Stratejik politika belgeleri ve düzenlemeleri 
kendi içlerinde bir amaç değil, vatandaşlara kaliteli ve kolay erişilebilir hizmetlerin sağlanması için bir ön 
koşuldur. Uygulamada sağlam idari prosedürlerin hayata geçirilmesi de temel unsurlar arasındadır ancak 
hizmet kalitesinin ve hizmetlere eşit erişimin sürekli geliştirilmesi ile birlikte seyretmelidir. 

Birinci İlke: Vatandaş odaklı bir devlet yönetimi politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.  

1. Kamu hizmetlerinin kullanıcının ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanmasına yönelik bir politika vardır; 
bu politika ilgili stratejilerde veya diğer belgelerde de benimsenir ve idarenin genelinde uygulanır.  

2. Gereksiz bürokrasinin analiz edilmesi ve engellenmesi için mekanizmalar oluşturulmuştur; idari 
sadeleştirme için bir politika geliştirilmiş ve tutarlı biçimde uygulanmaktadır.  

3. Kamu hizmetlerinin sağlanması politikasına ilişkin çözümler, yasal çerçevede tanımlanır ve 
uygulamada hayata geçirilir.  

4. Kamu hizmetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesi için politik ve kurumsal sorumlulukların 
oluşturulmasını da kapsayan yeterli bir kurumsal yapı oluşturulmuştur. 

5. Hizmetlerin elektronik ortamda verilmesine ilişkin politika çerçevesi ve yasal çerçeve mevcuttur ve 
idarenin genelinde tutarlı biçimde uygulanmaktadır. 

6. Vatandaşlar için prosedürleri sadeleştirmek amacıyla kayıt sistemlerinin ve dijital hizmetlerin 
birbiriyle eşgüdümlü olarak çalışabilmesi, yasal çerçeve ve teknik hazırlıklar aracılığıyla teşvik edilir.  

7. Kamu hizmetlerinin maliyeti şeffaf incelemeye tabidir ve kamu yönetiminin toplam maliyeti, 
toplam giderlerle orantısız değildir.  

Analiz Çerçevesi  

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kamu idaresinin vatandaş odaklı hizmet anlayışı seviyesini değerlendirmek üzere 
ilgili rapor ve belgelerin nitelik açısından değerlendirilmesi, veri toplama formlarının kullanılması, 
istatistiki verilerin analizi ve ilgili yetkililerle görüşmeler gibi yöntemlere başvurulur: 

 Hükümetin kamu hizmetinin planlanmasına yönelik belgelerini inceleyin ve aşağıdakiler 
hakkındaki beyanları tespit edin: iyi yönetim, hizmet sağlama, e-devlet ve e-hizmetler ve aşırı 
bürokrasinin azaltılması. Bunlara ilişkin somut hedefleri, bu hedeflere ulaşmak üzere tasarlanan 
faaliyetleri ve bunların maliyetlerini, hedeflerin ölçülmesinde kullanılan göstergeleri, sorumlu 
kurumları ve izleme ve değerlendirmeye ilişkin gereklikleri tespit edin.  

 Merkezi idare37 tarafından sağlanan e-hizmetleri de kapsayan başlıca/genel hizmetlere ilişkin 
yasal çerçeveyi inceleyin ve hizmet sağlamaya yönelik tutarlı bir yaklaşım teşvik edip etmediğini 
değerlendirin.    

 Hizmetlerin yerine getirilmesinin koordinasyonu ve yönlendirilmesi ve e-hizmetler de dahil 
olmak üzere hizmet kalitesinin arttırılması için oluşturulan kurumsal yapıyı inceleyin.  

 Üst düzey yetkililerle, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle ve ombudsman 
kurumları ile görüşmeler yapın.  

                                                
37

  Örneğin devlet kurumlarının tuttuğu siciller, pasaport veya gelir vergisi. 



Beşinci Bölüm  Hizmetlerin Sağlanması 

69 
 

 Toplam kamu yönetimi maliyetini (ör: Devlet İşlevlerinin Sınıflandırılması [COFOG] uyarınca 
genel kamu hizmetlerinin maliyeti) bölgedeki diğer ülkelerle ve AB/OECD ülkelerinin bu alandaki 
iyi uygulamaları ile karşılaştırın.  

 Hükümetin kamu hizmetlerinin maliyetlerini değerlendirdiği ve incelediğine dair kanıt toplayın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 kamu hizmetlerinin (ve e-hizmetlerin) sağlanması ve aşırı bürokrasinin azaltılmasına yönelik 
stratejilerin de yer aldığı hükümetin öncelik alanlarını belirten belgeler; 

 yetkililer, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve ombudsman kurumlarının çalışanları ile 
yapılan görüşmeler; 

 ilgili mevzuat; 

 kamu idarelerinin ve ombudsman kurumlarının idari usullerin uygulamada nasıl yürütüldüğü ve 
hizmetlerin nasıl sağlandığını gösteren yıllık analizleri ve/veya raporları; 

 resmi istatistikler. 

Göstergeler 

 Genel kamu hizmetlerine38 ilişkin harcamaların gayrı safi yurt içi hasıladaki payı. 

 Vatandaş odaklı hizmet politikasının uygulanma derecesi. 

 E-hizmetlerin sağlanmasında politikalarla ilgili ve idari ön koşulların uygulanma derecesi. 

İkinci İlke: İyi yönetim, kamu hizmetlerinin sağlanmasında temel alınan başlıca politika 
hedefi olarak belirlenmiş, mevzuat ile yasalaştırılmış ve mevzuata uygun bir şekilde hayata 
geçiriliyor. 

1. İyi yönetim hükümetin öncelikleri arasında tanımlanmıştır. 
2. İdari usullere ilişkin tutarlı ve eksiksiz bir yasal çerçeve mevcuttur; bu alandaki özel düzenlemeler 

sayıca asgari seviyede tutulur ve tercihen genel idari usullere ilişkin kanun şeklindedir. 
3. İdari usullere ilişkin yasal çerçeve, bütün devlet kurumlarında uygulanır.  
4. İyi idari davranış kurallarına ilişkin temel ilkeler, idari usullerle ilgili mevzuatta tanımlanır: yasallık, 

eşitlik, eşit muamele, orantılılık, takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılması ve şeffaflık, tarafsızlık, 
nesnellik ve gerekli özenin gösterilmesi. 

5. Kesin hüküm verilmeden önce taraflara kendini savunma hakkı verilir. 
6. Kamu idareleri kararlarının gerekçelerini açıklamakla ve vatandaşları itiraz hakkı konusunda 

bilgilendirmekle yükümlüdür.  
7. Kamu yararı ve bireyin meşru beklentileri arasında adil bir denge sağlanmak üzere, bir idari 

hükmün veya düzenlemenin değiştirilmesi, askıya alınması veya yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 
usul ve kurallar geliştirilmiştir.   

8. Genel etkiye sahip idari karar alırken sivil toplum ile istişare edilir.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, ilgili planlama belgeleri ve mevzuatın analizi ve uygulamadaki işleyişi anlamak üzere 
yetkililerle yapılan görüşmelere dayanan nitel değerlendirmelere başvurulur: 

 Hükümetin kamu hizmetinin planlanmasına yönelik temel belgelerini inceleyin ve iyi yönetim 
hakkındaki beyanları tespit edin.  

                                                
38

  Genel kamu hizmetleri, kamu harcamaları için hazırlanan COFOG uyarınca tanımlanır.  
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 Yukarıda belirtilen hususların tamamının düzenlenip düzenlenmediğini değerlendirmek üzere 
(varsa) genel idari usullere dair mevzuatı, başlıca alanlardaki idari usulleri düzenleyen kanunlarla 
birlikte analiz edin.  

 İdari ve anayasal mahkemelerin temel içtihadını inceleyin ve iyi idari davranış ilkelerinin nasıl 
yorumlandığını ve bu ilkelerin uygulanması sürecinde yaşanan başlıca sorunları değerlendirin. 

 İdari usullere ilişkin mevzuatın tutarlı, eksiksiz ve iyi idari davranış ilkeleri ile bütünlük oluşturan 
bir çerçeve sunup sunmadığını değerlendirin.  

 Hükümetin kamu hizmetinin planlanmasına yönelik temel belgelerini inceleyin ve iyi yönetime 
yönelik ifade ve beyanları tespit edin. Bunlara ilişkin somut hedefleri, bu hedeflere ulaşmak 
üzere tasarlanan faaliyetleri ve bunların maliyetlerini, hedeflerin ölçülmesinde kullanılan 
göstergeleri, sorumlu kurumları ve izleme ve değerlendirmeye ilişkin gereklikleri tespit edin.  

 Kıdemli yetkililerle, ombudsman kurumlarının, yargı kurumlarının ve STK’lerin temsilcileri ile 
görüşmeler yaparak, iyi yönetimin bir hükümet önceliği olarak ne ölçüde kabul gördüğü, idari 
usullere ilişkin yasal hükümlerin ne derece uygulandığı ve idari usullere dair mevzuatın kapsamı 
hakkında bilgi toplayın.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 hükümetin öncelik alanlarını/öncelik verdiği hususları tanımlayan belgeler; 

 iyi yönetimi kapsayan planlama belgeleri; 

 bakanlıklar, temel kurumlar, yargı, ombudsman ve STK temsilcileri ile görüşmeler; 

 idari usuller hakkında mevzuat; 

 yüksek idari mahkemeler ve anayasal mahkemelerin kararları veya karar özetleri; 

 kamu idarelerinin ve ombudsman kurumlarının idari usullerin uygulamada nasıl hayata 
geçirildiğini gösteren yıllık analizleri ve/veya raporları; 

Göstergeler 

 Devlet yetkililerinin kararlarında kayırmacılığa yer vermesi39. 

 İyi yönetime dair yasal çerçevenin oluşturulma ve uygulanma derecesi. 

Üçüncü İlke: Kamu hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere 
mekanizmalar oluşturulmuştur. 

1. Hizmetlerin sağlanması politikası, bir veya birden fazla kalite güvence aracının kullanılmasını teşvik 
eder (ör: hizmet yönergeleri, Avrupa Kalite Yönetimi Derneği, Ortak Değerlendirme Çerçevesi veya 
diğer öz değerlendirme çerçeveleri, kalite ödülleri, ISO veya diğer uluslararası standartlar). 

2. Hizmetlerin sağlanmasının düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve yeniden tasarlanmasına 
yönelik müşteri memnuniyeti ve kullanıcı ihtiyacı analizine dayanan süreçler uygulanmaktadır.   

3. Hizmet modernizasyonuna yönelik çalışmalar, müşterilerin harcadığı zamandan, hizmetlerin 
alınması ve temin edilmesine ilişkin maliyetlerden tasarrufun sağlanmasına; hizmet teslimi 
sırasında kişinin fiziksel olarak mevcut bulunması gereken durumların sayısına ve hem hizmetler 
hakkında bilgi edinmenin hem de hizmetin kendisini almanın kolaylaştırılmasına odaklanır. 

4. Hizmetlerin sağlanması süreçlerinde görev yapan kamu yetkilileri düzenli olarak eğitim görür. 
5. İyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasına izin veren mekanizmalar vardır.  
6. Kamu idaresi tarafından sağlanan başlıca kamu hizmetleri için hizmet standartları belirlenir.  

                                                
39

  Dünya Ekonomik Forumu Rekabet Endeksi, en düşük 1, en yüksek 7 puan. 
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Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kamu hizmetlerinin kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp 
tasarlanmadığını tespit etmek üzere, stratejik belgelerin ve faaliyet raporlarının nitel ve nicel 
değerlendirmesi ve yetkililerle görüşmeler gibi yöntemlere başvurulur: 

 İdarenin belgelerini ve diğer raporları inceleyin. 

 Devlet yetkilileri, STK’lerin, ombudsman kurumlarının, ticaret odalarının ve 
müşterilere/vatandaşlara tavsiye veren kurumların temsilcileri ile görüşmeler yapın. 

 Kalite güvence araçları ve nasıl kullanıldıklarına ilişkin veri ve kanıt toplayın. 

 Hizmet sağlamada doğrudan görev yapan çalışanlara verilen eğitimler hakkında bilgi toplayın. 

 Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin iyi uygulamaların internet üzerinden, konferanslar, etkinlikler, 
vb. aracılığıyla yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmadığını kontrol edin.  

 Ulusal düzeyde memnuniyet anketleri ve kalite ödülleri hakkında bilgi toplayın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 kamu personeli için eğitim stratejileri ve programları gibi devlet belgeleri ve diğer raporlar; 

 mevzuatta veya bağlayıcı olmayan düzenlemelerde belirlenen hizmet standartları, varsa 
vatandaş sözleşmeleri; 

 devlet yetkilileri, STK ve sivil toplum temsilcileri ile görüşmeler; 

 örneklem olarak belirlenen bir dizi kurumdan veri toplama formları; 

 ulusal düzeyde hizmet memnuniyeti anketleri; 

 kalite ödüllerine ilişkin belgeler; 

 vatandaş odaklılığı teşvik eden makamın ilgili yetkilileri ile görüşmeler;  

 vatandaşlara/müşterilere tavsiyelerde bulunan kuruluşlar, ticaret odaları ve ombudsman 
yetkilileri ile görüşmeler; 

 iş kurmaya ilişkin uluslararası ve ulusal istatistikler (ör: http://www.doingbusiness.org web 
sitesinden); 

 Devlet kurumlarının web siteleri. 

Göstergeler 

 Kamu hizmetlerinden memnun olan vatandaşların oranı. 

 Kalite güvence araçları veya teknikleri kullanan kurumların oranı (ör: Avrupa Kalite Yönetimi 
Derneği, Ortak Değerlendirme Çerçevesi veya diğer uluslararası standartlar). 

 Vatandaşlarla temasın söz konusu olduğu hizmet sağlama noktasında görev yapan ve son iki yıl 
içinde eğitim almış kamu çalışanlarının oranı. 

 Kimlik belgesi (pasaport veya nüfus cüzdanı) almak için başvuru yaptıktan sonra gereken 
ortalama süre.  

 Düzenli olarak (en az iki yılda bir) müşteri memnuniyeti anketi düzenleyen kurumların oranı.  

 İş kurmak için gereken ortalama gün sayısı40. 

 Ortalama iş kurma maliyeti41. 

                                                
40

  Dünya Bankası “Doing Business” (İş Yapma) raporu.  
41

  Dünya Bankası “Doing Business” (İş Yapma) raporu. 

http://www.doingbusiness.org/
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Dördüncü İlke: Kamu hizmetlerinin erişilebilirliği temin edilir. 

1. Devlet idaresinin bölgesel hizmet sağlama ağı, hizmetlere eşit erişimi sağlar. 
2. Bireylere ve işletmelere geniş çapta hizmetlerin sunulabildiği tek durak ofisleri/tek temas noktaları 

vardır. 
3. Resmi hususların, çok sayıda hizmeti kapsayan kullanıcı dostu elektronik yöntemlerle duyurulması 

ve ele alınması mümkündür. 
4. Resmi web sitelerinde ve yayınlanan broşürlerde kamu hizmetlerine erişimle ilgili tavsiyeler, 

yönlendirmeler ve erişim adresleri belirtilir, ayrıca kullanıcıların ve hizmeti sağlayan kurum ve 
kuruluşların hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilir.  

5. Hizmetlerin (e-hizmetler dahil) sağlanması sırasında engelliler, yaşlılar, yabancılar ve çocuklu aileler 
gibi farklı müşteri grupları dikkate alınır.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği ve bununla ilgili raporlar nitel ve nicel 
değerlendirmeye tabi tutulur, ayrıca kamu hizmetlerine bütün müşterilerin eşit seviyede ve kullanıcı 
dostu yöntemlerle ulaşıp ulaşamadığını değerlendirmek üzere görüşmeler yapılır: 

 Devletin verilerini, raporlarını ve başka teşkilatlar tarafından hazırlanan raporları inceleyin. 

 Kamu kurumlarının web sitelerinden bazılarını inceleyin. 

 Kamu hizmetlerinin özel müşteri gruplarının ihtiyaçlarına uyarlanıp uyarlanmadığını tespit 
etmek üzere veri toplama formları gönderin.  

 Kamu hizmetlerinin erişilebilirliği hakkında devlet yetkilileri, STK’ler, ombudsman kurumları, 
engelli vatandaşların dernekleri ve AB Delegasyonu ile görüşmeler yapın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 engelli vatandaşların dernekleri, devlet yetkilileri, STK’ler ve ombudsman kurumları ile 
görüşmeler; 

 devlet kurumlarının e-hizmet sağlayan web siteleri ve platformları; 

 resmi belgeler ve diğer raporlar; 

 devlet yetkilileri arasında yapılan anketler; 

 internet üzerinden yapılan vergi beyanları hakkında vergi kurumundan alınan veriler. 

Göstergeler 

 En az üç farklı kamu kurumu adına hizmet veren tek durak ofislerinin sayısı. 

 Tek durak ofisleri aracılığıyla sağlanan hizmet sayısı. 

 Tekerlekli sandalye erişimi sağlayan kurum oranı. 

 Bir önceki sene vergi beyanlarını elektronik/kağıtsız/dijital ortamda hazırlayan vatandaşların 
oranı. 

 Vergi beyanını internet üzerinden gönderen işletmelerin oranı. 
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KAMU MALİ YÖNETİMİ  

Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalara ilişkin vatandaşların yararına yönelik hedeflerini yerine 
getirmesi için gereken mali çerçeve bütçe ile çizilir. Doğru tercihleri yapmak ve harcama tavanlarına uygun 
hareket etmek için, bütçe döngüsünün bütçe hazırlığından, alım, kontrol ve denetimi gibi unsurları da 
kapsayan bütçe uygulamasına kadar bütün adımlarında sağlam kamu mali yönetimi (KMY) sistemlerinin 
oluşturulması büyük önem taşır.   

Avrupa Birliği’ne (AB) aday ve adaylığa yakın ülkelerin Birlik tarafından artık yaygın şekilde bu ülkelere 
sunulan Sektörel Bütçe Desteğinden istifade edebilmeleri için KMY’nin belli başlı bütün unsurlarını 
geliştirmek üzere güvenilir ve bu konuya odaklı programlara sahip olması beklenmektedir. Bu ülkeler 
sonuç veren KMY sistemleri oluşturmak istiyorsa, reformların sırasıyla ve her ülkenin kendine özgü 
durumuna uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Her ne kadar bütün ülkeler için geçerli tek bir reçete 
olmasa da iyi özelliklere sahip KMY sistemleri, ilerleyen sayfalarda tanımlanan bazı belli başlı ilke ve 
uygulamalara dayanmaktadır.  

Kamu alımları, iyi mali yönetimin ayrılmaz parçalarından biridir. Kamu alımlarının ekonomik etkileri 
önemli olduğu kadar görünürdür de. Ayrıca, yanlış harcama, kötü kontrol ve yolsuzluk riskinin yüksek 
olduğu bir alan olduğundan, vatandaşların yönetime duyduğu güveni önemli ölçüde etkileme ihtimali de 
vardır. Bu nedenle İlkeler iyi bir kamu alımları sistemi için bir çerçeve sunmakta ve birçok uluslararası 
düzenleyici çerçevede dikkate alınmaktadır.  

İlkeler esasen merkezi yönetime odaklanmaktadır. Yerel yönetimlere sadece bütçe ve raporlamaya ilişkin 
genel yönetim verileri gerektirdiğinde yer verilmiştir. İlkeler ayrıca, toplam kamu gelirlerine ilişkin 
tahminlerin yanı sıra gider ve harcamaları da kapsamaktadır. Ancak, vergilerin ve diğer gelir kaynaklarının 
tahsilatı ve idaresi de KMY’nin önemli unsurlarındandır ve vergi idaresi için Avrupa Komisyonu’nun (AK) 
Fiscal Blueprints42 başlıklı yayını ve bu alandaki Kamu Harcamaları ve Mali Hesap Verebilirlik (PEFA – 
Public Expenditures and Financial Accountability) Programı gereklikleri standart olarak kabul edilebilir.  

İlkeler aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası standardı dikkate alır:  

 AB ekonomik yönetişim çerçevesi (bütçe çerçeveleri için kurallar dahil43);  

 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında sektörel bütçe desteği için yatay kriterler44;  

 AB kamu alımları direktifleri; 

 katılım müzakereleri kapsamında 5, 17 ve 32. fasılların açılış ve kapanış kriterleri; 

 PEFA Programı; 

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bütçe Yönetişimi İlkeleri45; 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) Mali Şeffaflık için İyi Uygulamalar Rehberi; ve  

 Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı’nın (INTOSAI) Uluslararası Yüksek Denetim 
Kurumları Standartları (ISSAI).  

Bu bölümde uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uygun bir şekilde, kamu mali yönetimi alanı 
için sekiz Temel Gereklilik ve on altı ilke tanımlanmaktadır.  

                                                
42

    Fiscal Blueprints: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/taxation/fiscal_
blueprint_en.pdf 

43
  2011/85/AB sayılı Konsey Direktifi. 

44
  http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-

support/documents/budget_support_guidelines_part-1_en.pdf 
45

  Şu an için sadece taslak hali mevcuttur: http://www.oecd.org/governance/budgeting/Draft-Principles-
Budgetary-Governance.pdf 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/taxation/fiscal_blueprint_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/taxation/fiscal_blueprint_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/budget_support_guidelines_part-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/budget_support_guidelines_part-1_en.pdf
http://www.oecd.org/governance/budgeting/Draft-Principles-Budgetary-Governance.pdf
http://www.oecd.org/governance/budgeting/Draft-Principles-Budgetary-Governance.pdf
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TEMEL GEREKLİLİKLER VE İLKELER  

Temel Gereklilik: Bütçe, genel yönetim bütçe dengesinin ve borcun gayrı safi yurt içi hasılaya 
oranının sürdürülebilir bir yol takip etmesini sağlamak üzere şeffaf yasal hükümlere uygun olarak 
ve genel bir çok yıllı çerçeve kapsamında oluşturulur. 

1. İlke: Hükümet, genel yönetimle ilgili, güvenilir tahminlere dayanan ve en az üç yıllık bir zaman 
dilimini kapsayan orta vadeli bir bütçe çerçevesi yayınlar; bütçe uygulayan bütün kurumlar bu plana 
uygun şekilde hareket eder. 

2. İlke: Bütçe yasal çerçeve ile uygun bir şekilde hazırlanır; orta vadeli bütçe çerçevesine uygun 
kapsamlı harcama ödenekleri belirtilir ve izlenir.  

Temel Gereklilik: Muhasebe ve raporlama uygulamaları kamu maliyesinde şeffaflık ve kamu 
gözetimi sağlar; nakit ve borç, yasal hükümler çerçevesinde merkezden yönetilir. 

3. İlke:  Maliye Bakanlığı veya yetkilendirilmiş merkezi hazine organı, hazine tek hesabından yapılan 
fon harcamalarını merkezi olarak kontrol eder ve nakit akışını sağlar.    

4. İlke: Ülkenin genel borç hedefine uygun hareket edilmesini ve borç yönetimine ilişkin maliyetlerin 
kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla, açık ve net bir borç yönetimi stratejisi oluşturulur ve 
uygulanır. 

5. İlke: Bütçenin şeffaflığı ve denetimi sağlanır. 

Temel Gereklilik: Ulusal mali yönetim ve kontrol politikası, Avrupa Birliği katılım müzakereleri 
kapsamındaki 32. Fasılda belirtilen koşullara uygundur ve kamu sektörünün genelinde sistemli bir 
şekilde uygulanır. 

6. İlke: Mali yönetim ve kontrole ilişkin operasyonel çerçeve kapsamında yetki ve sorumluluklar 
tanımlanır; bütçe uygulayan kurumlar bu çerçeveyi genel olarak kamu mali yönetimini ve kamu 
yönetimini düzenleyen mevzuata uygun bir şekilde hayata geçirir.  

7. İlke: Her kamu kurumu, mali yönetim ve kontrole ilişkin genel politika belgelerine uygun şekilde 
mali yönetim ve kontrol gerçekleştirir. 

Temel Gereklilik: İç denetim kamu sektörünün genelinde oluşturulmuştur ve iç denetim çalışmaları 
uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülür. 

8. İlke: İç denetime ilişkin operasyonel çerçeve, uluslararası standartları yansıtır ve bütçe uygulayan 
kurumlar bu çerçeveyi genel olarak kamu mali yönetimini ve kamu yönetimini düzenleyen mevzuata 
uygun bir şekilde hayata geçirir. 

9. İlke: Her kamu kurumu, genel iç denetim politika belgeleri ile uyumlu ve kendi yapısına uygun 
şekilde iç denetim uygular.  

Temel Gereklilik: Kamu alımları, Avrupa Birliğinin İşleyişi hakkında Antlaşma’da ve Avrupa Birliği 
müktesebatında yer alan ilkeleri yansıtan, gerektiği gibi yürürlüğe koyulmuş politika ve usuller ile 
yönetilir ve gerekli yetkinliklere ve yeterli kaynaklara sahip kurumlarca desteklenir. 

10. İlke: (Kamu-özel sektör ortaklıkları ve imtiyazlar da dahil olmak üzere) kamu alımlarına dair 
düzenlemeler müktesebata uygun şekilde hazırlanır, müktesebatın kapsamına girmeyen ilave alanları 
da kapsar, diğer alanlarda bu konuya karşılık gelen düzenlemeler ile uyumlaştırılır ve gereken şekilde 
uygulanır.  

11. İlke: Kamu alımlarına dair politikaların etkin ve etkili bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve 
izlenmesi için merkezi kurumsal ve idari kapasite oluşturulur.  
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Temel Gereklilik: Kamu ihale kurallarının ihlal edildiğine dair iddiaların olması durumunda, 
ihlalden zarar gören tarafların, bağımsız, şeffaf, etkili ve etkin ihtilaf çözüm sistemleri aracılığıyla 
adalete erişimi vardır.  

12. İlke: Kamu alımlarında ihtilafların çözümüne yönelik sistem, müktesebatta yer alan bağımsızlık, 
doğruluk ve şeffaflık standartlarına uygundur ve şikâyetlerin ve yaptırımların hızlı bir şekilde, yetkin 
mercilerce ele alınmasını temin eder.  

Temel Gereklilik: İhale makamları yeterli seviyede personele ve kaynaklara sahiptir ve çalışmalarını 
yürürlükteki yasal düzenlemeler ve genel kabul gören iyi uygulamalara uygun şekilde ve açık ve 
rekabetçi tedarik pazarı ile etkileşim içinde yürütür.  

13. İlke: Kamu alımları kapsamında yapılan faaliyet ve işlemler, bir taraftan kamu kaynaklarının en 
verimli şekilde kullanılmasını ve modern satın alma teknik ve yöntemlerinden en iyi şekilde istifade 
edilmesini sağlarken, bir taraftan da eşit muamele, ayrımcılık yapmama, orantılılık ve şeffaflık gibi 
temel ilkelere uygunluğu temin eder.    

14. İlke: İhale makamları, alım sürecinin tamamının profesyonel biçimde yönetilmesini sağlamak 
üzere, uygun kapasitelere sahiptir ve uygulamaya yönelik kılavuz ilkeler ve araçlar kullanır.  

Temel Gereklilik:  Yüksek Denetim Kurumunun bağımsızlığı, yetki alanı ve teşkilatlanması anayasal 
ve yasal çerçeve ile güvence altına alınır, böylece kurum, yetkilerini denetim çalışmaları için geçerli 
olan standartlar uyarınca, kamu sektörünün işleyişine etki eden yüksek kalitede denetimler 
gerçekleştirerek şekilde yürütür.  

15. İlke: Yüksek Denetim Kurumunun bağımsızlığı, yetki alanı ve teşkilat yapısı anayasa ve ilgili yasal 
çerçeve tarafından oluşturulur ve güvence altına alınır; uygulamada bu hükümlere riayet edilir.  

16. İlke: Yüksek Denetim Kurumu, kamu sektörünün işleyişine olumlu yönde etki eden yüksek 
kalitede denetimlerin yapılmasını sağlamak üzere, standartları tarafsız ve nesnel bir şekilde uygular. 
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Temel Gereklilik: Bütçe, genel yönetim bütçe dengesinin ve borcun gayrı safi yurt içi hasılaya 
oranının sürdürülebilir bir yol takip etmesini sağlamak üzere şeffaf yasal hükümlere uygun 
olarak ve genel bir çok yıllı çerçeve kapsamında oluşturulur. 

Devlet yönetimi, kamu kaynaklarını daha iyi yönetebilmek üzere, ulaşmak istediği hedeflere ve elindeki 
kaynaklara dayanan orta vadeli bir mali plana sahip olmalıdır. Yönetim ayrıca, yıllık bütçenin orta vadeli bir 
mali vizyon çerçevesinde belirlenmesini temin etmek için bütün harcamalara ilişkin çok yıllı maliyetlerin 
net bir şekilde belirtilmesini de sağlamalıdır. Bu yaklaşımla birlikte, seçilen kamu harcamaları 
alanlarındaki (ör: emeklilik, sağlık, vs.)  uzun vadeli tahminler, hükümetin, parlamentonun ve 
vatandaşların mali parametreler hakkında bilgilendirilmesine yardımcı olur ve yeni politikaların 
geliştirilmesi için açık kapı bırakır.    

Bütçe süreci içinde bir taraftan mali kurallara ve yukarıdan aşağıya doğru etki eden genel tavan 
parametrelerine uygun hareket ederken bir taraftan da gerçekçi harcama tahsislerinde bulunmak 
önemlidir. Gelir tahminleri de önem taşımaktadır çünkü olası gelirlerin yanlış tahmin edilmesi, harcama 
tavanının sürdürülebilir olmayan bir seviyede belirlenmesiyle sonuçlanabilir.  

Birinci İlke: Hükümet, genel yönetimle ilgili, güvenilir tahminlere dayanan ve en az üç yıllık 
bir zaman dilimini kapsayan orta vadeli bir bütçe çerçevesi yayınlar; bütçe uygulayan bütün 
kurumlar bu plana uygun şekilde hareket eder.  

1. Mevcut en son verilerin dikkate alındığı orta vadeli bütçe çerçevesi her sene yayınlanır. 
2. Orta vadeli bütçe çerçevesi, harcamacı bakanlıklar ve ilgili kurumlardan gelen girdiler ve bu 

kurumlarla yapılan istişareler dikkate alınarak, merkezi düzeyde Maliye Bakanlığı tarafından 
koordine edilir.   

3. Orta vadeli bütçe çerçevesi dayanak aldığı makroekonomik tahminleri ve gelir ve gider 
beklentilerini açık ve net olarak belirtir. 

4. Gelir ve giderlere ilişkin planlar, hükümetin üzerinde anlaşılan politikalarına dayandırılır. Bu planlar 
aynı zamanda mevcut politikaların gelecekte ortaya çıkaracağı maliyetleri ve dönem içinde 
başlatılacak yeni politikaların yaklaşık maliyetlerini de kapsar ve ulusal mali kurallar ile uyumludur.  

5. Bütçe hedefleri, özellikle genel yönetim bütçe dengesi ve borcun gayrı safi yurt içi hasılaya oranına 
ilişkin hedefler sürdürülebilir hedeflerdir.  

6. Katılım Öncesi Yardım fonları, genel orta vadeli bütçe çerçevesi ve bütçe hazırlıkları ile eşgüdümlü 
biçimde programlanır ve Hükümetin genel stratejik önceliklerini dikkate alır. 

7. Orta vadeli bütçe çerçevesi başlıca değişkenlere ilişkin hassaslık analizi içerir.  
8. Orta vadeli bütçe çerçevesi, dönem içinde ortaya çıkacak yatırım maliyetlerinin uzun vadeli 

maliyetlerini dikkate alır.  
9. Yapısal ekonomik reformlar için anlaşılır ve güvenilir bir plan mevcuttur ve bu plan mali politika ile 

tutarlılık içindedir.  
10. Her bir kamu kurumunun stratejik planı, orta vadeli bütçe çerçevesi ile uyumludur.  
11. Mali kurallar ve orta vadeli bütçe çerçevesi ile uygunluğu izlemek üzere Avrupa Birliği gerekliklerine 

uygun şekilde oluşturulmuş bağımsız bir organ mevcuttur (mali konsey).  

Analiz Çerçevesi  

Yöntemsel yaklaşım  

Bu ilkeyi analiz etmek için kullanılan yöntemler esasen nicel yöntemlerdir ve orta vadeli bütçe çerçevesi 
(OVBÇ) belgesinin kalitesine ilişkin veri analizine ve üst kademe yetkililerle yapılan görüşmelere dayanır: 

 OVBÇ belgesinde ilkeyle ilgili bilginin tamlığını değerlendirin. 

 Maliye Bakanlığı’nın ekonomik ve mali tahminleriyle bağımsız kuruluşların (ör: IMF, Dünya 
Bankası, Avrupa Komisyonu ve mali konsey) tahminlerini karşılaştırın. 
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 OVBÇ ile ilgili tahminler ile son üç yıl boyunca elde edilen sonuçları karşılaştırarak tahminlerin 
doğruluğunu inceleyin. 

 Mevcut gelir tahsilatları ve yeni gelirlere ilişkin olası kaynaklar ışığında gelir tahminlerini 
inceleyin.  

 OVBÇ’nin mevcut sektörel politikalardan elde edilen bilgilere dayanıp dayanmadığını ve 
bakanlıkların OVBÇ hazırlıklarına sistemli olarak girdi sağlayıp sağlamadığını değerlendirin. 

 Harcama tahminlerinin mevcut politika/hizmetlerin maliyetlerini ve yeni politika girişimlerini 
ayrı kalemler olarak açık biçimde gösterip göstermediğini belirleyin. 

 Hassaslık faktörlerinin makul olup olmadığını ilgili uluslararası veya yerel verileri kullanarak 
değerlendirin. 

 Makroekonomik parametrelerin ve bütçe parametrelerinin net bir şekilde belirlendiğine kanıt 
olacak şekilde Maliye Bakanlığı’nın harcamacı bakanlıklara gönderdiği genelgeyi inceleyin. 

 İki kurumun stratejik planını inceleyin; OVBÇ ile uygun olup olmadıklarını ve mevcut politikalar 
ile yeni politika girişimlerinin maliyetleri (başka bir deyişle, ilave kaynak ihtiyaçları) arasında 
ayrım yapıp yapmadıklarını tespit edin. 

 Hangi mali kuralların (bütçe dengesi, borç, harcama, gelir) ve düzeltme mekanizmalarının 
hâlihazırda mevcut olduğunu tespit edin.  

 Mali konsey gibi bir bağımsız kurumun oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin; böyle bir 
konsey varsa, konseyin iç tüzüğü ve çalışmalarını düzenleyen diğer belgeleri inceleyin ve bu 
belgelerin kurumların mali kural ve politikalara uygunluğunu izleyen bağımsız bir organ olarak 
görevlerini yerine getirmesine izin verip vermediğini kontrol edin.    

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 Organik bütçe kanunu ve diğer ilgili düzenlemeler; 

 OVBÇ ve mali politikaya ilişkin diğer belgeler (ör. Katılım Öncesi Ekonomik Program); 

 Maliye Bakanlığı’nın harcamacı kurumlara gönderdiği genelge; 

 Bağımsız kuruluşların ekonomik ve mali tahminleri ve raporları (ör. IMF, Dünya Bankası, Avrupa 
Komisyonu, mali konsey); 

 Aylık ve yıllık harcama sonuçlarına ilişkin hazine verileri; 

 Hükümetin yıllık mali raporu; 

 Harcamacı bakanlıkların stratejik planları; 

 Bütçe kurumlarının planlarına ilişkin yayınlanmış incelemeler (varsa); 

 Maliye Bakanlığı mali konsey temsilcileri ile görüşmeler. 

Göstergeler 

 OVBÇ’nin gücü endeksi46. 

 Mali kuralın gücü endeksi47. 

                                                
46

  Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN), Orta Vadeli Bütçe Çerçevelerinin 
kalitesine ilişkin şu an için sadece AB üye devletlerini kullanabileceği bir endeks geliştirdi. DG ECFIN’in 
kapsamını IPA ülkelerini içine alacak şekilde genişletmesi halinde, bu endeks ilkelerin izlenmesinde bir çerçeve 
olarak kullanılabilir. Endeks OVBÇ’nin kalitesini beş kriter açısından inceliyor:  

 ülkenin orta vadeli çerçevesinin varlığı;  

 çok yıllı bütçe hedefleri ile yıllık bütçe hazırlıklarının bağlantısı;  

 orta vadeli bütçe planlarının hazırlanma sürecine ulusal parlamentonun dahil edilmesi;  

 yönetimin bütün kademeleri için orta vadeli bütçe hedefleri belirlemeden önce genel yönetimin kademeleri arasında 
koordinasyon mekanizmalarının varlığı;  

 çok yıllı bütçe hedeflerinin izleme ve uygulama mekanizmaları  

 http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/framework/calculation_mtbf_en.htm 
 DG ECFIN endeksi AB’ye katılım sürecinde olan ülkeleri de kapsayana dek aynı bilgileri elde etmek üzere daha 

sadeleştirilmiş bir endeks kullanılır. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/framework/calculation_mtbf_en.htm
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 (hakkında bilginin mevcut olduğu en son yıldan iki yıl önce onaylandığı haliyle) OVBÇ’de 
planlanan bütçe gelirleri ile bilgi alınan en son yıl ortaya çıkan sonuçlar arasındaki yüzdelik fark. 

 (hakkında bilginin mevcut olduğu en son yıldan iki yıl önce onaylandığı haliyle) OVBÇ’de 
planlanan bütçe harcamaları ile bilgi alınan en son yıl ortaya çıkan sonuçlar arasındaki yüzdelik 
fark. 

İkinci İlke: Bütçe yasal çerçeve ile uygun bir şekilde hazırlanır; orta vadeli bütçe çerçevesine 
uygun kapsamlı harcama ödenekleri belirtilir ve izlenir.  

1. Bütçe süreci kamu harcamalarını ve hükümet ile Maliye Bakanlığı’nın görevlerini tanımlayan ve bu 
kurumların süreç içindeki sorumluluklarını yerine getirmeleri için belli bir zaman çizelgesi sunan 
şeffaf yasal hükümlere dayanır. 

2. Parlamento bütçe teklifini analiz edip görüşmek üzere yeterli zamana ve kaynaklara sahiptir.  
3. Bütçe geniş bir kapsama sahiptir ve Katılım Öncesi Yardım Aracı fonlarını ve fon kuruluşlarından 

alınan diğer kaynakları da kapsar.  
4. Hükümet, yukarıdan aşağı bir harcama tavanı kabul eder, bütçe çerçevesi bu tavanın sınırları içinde 

belirlenir. 
5. Maliye Bakanlığı yıllık olarak yayınladığı genelgede, farklı bütçe kurumlarının tahminlerine dayanak 

oluşturmak açısından genel yaklaşımı, zaman çizelgesini ve varsayımları belirler.  
6. Bütçe kurumları, Maliye Bakanlığı’na bütçe yılından sonraki yıllara ait olası yükümlülükleri ve 

maliyetleri de içeren kapsamlı, doğru ve şeffaf tahminler göndererek Bütçe genelgesine uyar.  
7. Katılım Öncesi yardım programlarının tamamı için ulusal eş finansmanın da seferber edilebileceğini 

temin eden bir mekanizma oluşturulmuştur. 
8. Sermaye yatırımı projeleri uygun yatırım analizlerine tabidir ve genel maliyetleri ve sağladıkları 

faydalar değerlendirilerek öncelik sırasına koyulurlar. Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaya ilişkin 
öncelikleri de bu süreçte dikkate alınır. 

9. Maliye Bakanlığı, nelerin mali risk oluşturduğuna dair bir liste yayınlar. 
10. Yayınlanan bütçe şeffaftır ve: 

 dayanak aldığı makroekonomik varsayımları belirtir; 

 sermaye harcamaları ile cari harcamaları ve maaşlarla ilgili giderler ile diğer giderleri 
birbirinden ayrı gösterir; 

 temel (mevcut) harcamalar ve yeni politikalar için ayrı tahminler içerir; 

 kıyaslama açısından cari yılın nihai gerçekleşmelerini belirtir; 

 sermaye harcamalarının olası yükümlülüklerini ve çok yıllı taahhütlerini gösterir. 

Analiz Çerçevesi  

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, hem nitel hem de nicel yöntemler kullanılır; yıllık Bütçenin kalitesini görmek üzere 
verilerden istifade edilir ve ayrıca harcamacı kurumlardan biri seçilerek bu kurum üzerinden mevzuat ve 

                                                                                                                                                        
47

  Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN), mali kuralların gücüne ilişkin şu an için 
sadece AB üye devletlerini kullanabileceği bir endeks geliştirdi. DG ECFIN’in kapsamını IPA ülkelerini içine alacak 
şekilde genişletmesi halinde, bu endeks ilkelerin izlenmesinde bir çerçeve olarak kullanılabilir. Endeks 
aşağıdakilerle ilgili bilgileri kullanmaktadır:  

 mali kuralın yasal dayanağı; 

 mali kurala ilişkin hedeflerin belirlenmesi veya incelenmesi için yer olup olmadığı;  

 kurala uygunluğu ve kuralın uygulanışını izlemekle sorumlu organ;  

 kurala ilişkin yürürlüğe koyma mekanizmaları; 

 kuralın medyadaki görünürlüğü.  

 http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm 
 DG ECFIN endeksi AB’ye katılım sürecinde olan ülkeleri de kapsayana dek aynı bilgileri elde etmek üzere daha 

sadeleştirilmiş bir endeks kullanılır. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm
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belge analizi yapılır. İncelenen veriler, Maliye Bakanlığı ve harcamacı kurumların üst düzey yetkilileri ile 
yapılan görüşmelerle tamamlanır.  

 Gelir tahminlerini özellikle cari yılın performansını dikkate alarak inceleyin. 

 Yayınlanan en son yıllık bütçe belgesinde hükümetin yaptığı makroekonomik tahminler ile aynı 
dönem için uluslararası ve yerli kuruluşlarca yapılan tahminleri karşılaştırın. 

 Bir harcamacı bakanlık tarafından Maliye Bakanlığı’na gönderilen bütçe talebini inceleyin ve 
zaman çizelgelerinin gözetilip gözetilmediğini; çok yıllık maliyet ve taahhütlerin hesaba katılıp 
katılmadığını; bütçe talebinde sermaye harcamalarının açık ve net olarak belirtilip 
belirtilmediğini ve cari harcamaların maaş giderleri ve diğer giderler olarak ayrı şekilde gösterilip 
gösterilmediğini kontrol edin. 

 Planlanan bütçe gelir ve giderlerini (sermaye ve cari harcamaları ayrı analiz ederek) en son 
takvim yılının sonuçlarıyla karşılaştırın. 

 Bir örneklem üzerinden, IPA fonlarının ve gereken eş finansmanın devlet bütçesinde gösterilip 
gösterilmediğini kontrol edin. 

 Maliye Bakanlığı’nın, IPA fonları için yapılan tekliflerde IPA koordinatörü ile istişare edip 
etmediğini kontrol edin.  

 Son zamanlarda yapılan yatırım tekliflerinden iki örnek seçip onaylanma süreçlerini inceleyin ve 
tekliflerin uygun bir değerlendirmeye tabi tutulup tutulmadığını belirleyin.  

 Mali riskler ve olası yükümlülükler (devlet garantileri ve aleyhte açılabilecek olası davalar dahil) 
hakkındaki bilgi olup olmadığını inceleyin. 

 Uzun vadeli gelir ve gider tahminlerine ilişkin bilgi olup olmadığını kontrol edin.  

 İlgili mevzuatı inceleyin. 

 Bütçeyle ilgili zaman çizelgesinin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve belirtilen sürelere 
uyulduğunu doğrulayın. 

Bilgi kaynakları  

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 Anayasa ve Organik Bütçe Kanunu da dahil olmak üzere KMY usullerini düzenleyen mevzuat; 

 son yılın bütçesi; 

 OVBÇ ve diğer mali politika belgeleri; 

 son yılın kesin hesabı; 

 Yüksek Denetim Kurumu (YDK) raporları; 

 en son IPA planlama belgeleri; 

 örnek seçilen harcamacı kurumların Maliye Bakanlığı’na ilettiği bütçe talepleri; 

 medya raporları; 

 Maliye Bakanlığı, iki harcamacı bakanlık ve bir bütçe dışı fonun temsilcileri ve bütçenin ele 
alındığı meclis komisyonunun üyeleri ile görüşmeler. 

Göstergeler 

 Genel yönetim bütçe dengesi. 

 Son yıla ait planlanan bütçe gelirleri ile (bütçede onaylandığı haliyle), gerçekleşmeler arasındaki 
yüzdelik fark. 

 Son yıla ait planlanan bütçe giderleri ile (bütçede onaylandığı haliyle), gerçekleşmeler arasındaki 
yüzdelik fark. 

 Yıllık bütçe teklifinin parlamentoya sunulduğu anda tam bilgi içerme derecesi. 
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Temel Gereklilik: Muhasebe ve raporlama uygulamaları kamu maliyesinde şeffaflık ve kamu 
gözetimi sağlar; nakit ve borç, yasal hükümler çerçevesinde merkezden yönetilir. 

Yıl içinde giderlerin başarılı şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesinin merkezinde nakit yönetimi yatar. 
Nakit yönetimi yönetimin hem gelirlerini hem de giderlerini kapsar. Bilgilerin ve sistemlerin yetersizliği, 
nakit akışının harcama tahsisleriyle uyumlaştırılmasını ve gerektiği anda düzeltici adımların atılmasını 
zorlaştırır.  

Borçlanmanın izinsiz veya ideal olmayan maliyetlerle gerçekleştirilmesini önlemek için borç yönetiminin 
de bütün genel yönetimi kapsayacak şekilde merkezden yürütülmesi gerekir.   

Yönetim harcamalarının başarılı bir şekilde kontrol edilmesi, güvenilir muhasebe bilgilerine dayanan mali 
veriler hakkında güçlü raporlama sistemleri gerektirir. Kamu maliyesine ilişkin bilgiler düzenli olarak 
yayınlanmalıdır, böylece parlamento ve vatandaşlar gelir ve giderlere ilişkin gidişatı bütçe yılı boyunca net 
olarak takip edebilir.  

Üçüncü İlke:  Maliye Bakanlığı veya yetkilendirilmiş merkezi hazine organı, hazine tek 
hesabından yapılan fon harcamalarını merkezi olarak kontrol eder ve nakit akışını sağlar. 

1. Bütçe mevzuatı, herhangi bir kaynaktan elde edilen nakdin (vergi, harçlar veya diğer gelir 
kaynakları) aynı iş günü içinde hesaplara ödenmesini sağlayan bir hazine tek hesabı oluşturmaya 
yönelik hükümler içerir. 

2. Mevzuat, hazine tek hesabından sadece izin verilen ödemelerin yapılmasını sağlar. 
3. Nakit yönetimi veya hazine işlemleri, Maliye Bakanlığı/hazine kurumu kontrolündeki hazine tek 

hesabı aracılığıyla yürütülür. 
4. Maliye Bakanlığı/hazine kurumu, harcamacı bakanlıklar ve ilgili diğer devlet kurumları ile en az 

ayda bir kere düzenlediği istişare görüşmelerinin ardından kendi toplam nakit akışı tahminlerini 
hazırlar. 

5. Her bir kamu kurumunun aylık profili, bütçenin başlıca bölümleri kapsamında nakit akışları ile ilgili 
net bir tablo çizer – maaş ödemeleri, maaş dışı cari ödemeler, sermaye ve öz kaynaklar. 

6. Hazine sistemi gelir ve giderlerin ayrıntılı şekilde analiz edilmesini kolaylaştıran kodlama yapılarını 
da içerir. 

7. Hazine bilgi sistemi, muhasebe bilgi sistemleri ve banka hesap verileri arasında düzenli mutabakat 
vardır. 

8. Kamu kurumlarının önceden yasal izin olmaksızın kendilerine ayrılan bütçe tahsislerini aşmamaları 
ve bu kuralın atlanmasına neden olabilecek taahhütlere girmemelerini kontrol eden bir izleme 
sistemi oluşturulmuştur. 

9. Devlet (ve belediye) teşebbüsleri herhangi bir mali risk üstlenmeden önce kendilerini kontrol eden 
kurumdan onay almak zorundadır. 

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım  

Bu ilkenin analizinde, hazine sisteminden elde edilen veriler ve nakit akışı sisteminin kalitesini 
değerlendirmek üzere kıdemli yetkililerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgileri kullanmak suretiyle 
genellikle nicel yöntemlere başvurulur: 

 Hazine tek hesabını düzenleyen kanunu/yönetmelikleri inceleyin. 

 Hazine tek hesabının işletilmesine yönelik Maliye Bakanlığı’nın/hazine kurumunun yetkilerini 
inceleyin. 

 Nakdin hazine hesabına geçtiğini kontrol edin. 

 Devlete ait bütün banka hesaplarının (bütçe dışı fonlar ve devlet tarafından kontrol edilen 
projelerin hesapları da dahil) nakit dengelerinin tespit edilip konsolide edildiğini kontrol edin. 

 Nakit akışı tahminlerinin uygun bir toplam seviyede yapılıp yapılmadığını değerlendirin. 
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 Kamu kurumlarına ayrılan bütçe tahsisleri kararlaştırıldığında her bir kamu kurumunun beklenen 
harcamalarına ilişkin aylık profilini hazırladığını veya doğruladığını, ayrıca, yıl içinde nakit 
akışlarını takip etmek üzere gerekli iç usulleri oluşturduğunu kontrol edin. 

 Gider ve gelirlerin kaydına yönelik kodlama sisteminin incelenmesi de dahil olmak üzere, yıl 
içinde nakit akışını izleme sürecinin yeterliliğini inceleyin. 

 İki kurumun nakit akışı tahminlerini kapsamlılık ve doğruluk açısından inceleyin; bu tahminleri 
parlamento tarafından bu kurumlara tahsis edilmiş gerçek bütçeler ile karşılaştırın. 

 Hazine hesap sisteminden ayrı bilgi ve muhasebe sistemi tutan bir bakanlık veya kurum varsa, 
bu sistemlerin mutabakatını mümkün kılan düzenlemeler olup olmadığını kontrol edin. 

 Devletin mali tablolarına ilişkin muhasebe uygulamalarının, özellikle de mali taahhütlerin 
kaydedilmesi ve raporlanmasına yönelik düzenlemelerin temelini araştırın.  

 Bir sonraki takvim yılına bütçe devrinin mümkün olup olmadığını kontrol edin, eğer mümkünse, 
bunun ne dereceye kadar yapılabileceğini ve buna ne sıklıkta başvurulduğunu inceleyin. Böyle 
bir devre izin verilmiyorsa, yılsonuna doğru harcamaların artıp artmadığını belirleyin.  

 Kaydedilen bakiye miktarını ve geçen yıla kıyasla ciddi bir değişiklik olup olmadığını 
değerlendirin.  

 Bütçe ve muhasebe uygulamalarına ilişkin IMF, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve mali 
konsey gibi bağımsız organların rapor ve yorumlarını inceleyin.  

Bilgi kaynakları  

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 hazine tek hesabını yöneten kanun ve yönetmelikler; 

 Maliye Bakanlığı/hazine kurumu tarafından harcamacı bakanlıklara ve diğer devlet kurumlarına 
verilen talimatlar; 

 aylık nakit akışı tahminleri / öngörüleri ile yayınlanan aylık gerçekleşme verilerinin kıyaslaması; 

 hazine tek hesabına yapılan ödemelerin kayıtları; 

 harcama taahhütlerine ilişkin Maliye Bakanlığı’na yapılan raporlamalar; 

 bağımsız organların raporları (ör: IMF, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve mali konsey); 

 Maliye Bakanlığı/hazine kurumunda görev yapan ilgili yetkilerle yapılan görüşmeler.  

Göstergeler 

 Aylık nakit akışı tahminleri ve gerçek nakit dengesi arasındaki ortalama yüzdelik fark. 

 Mümkün olan en son yıla ait merkezi yönetim hesap bakiyeleri toplamının, toplam giderler 
içindeki yüzdelik payı. 

Dördüncü İlke: Ülkenin genel borç hedefine uygun hareket edilmesini ve borç servisine 
ilişkin maliyetlerin kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla, açık ve net bir borç 
yönetimi stratejisi oluşturulur ve uygulanır. 

1. Borcun sürdürülebilirliğini ve servisini sağlamak üzere açık ve net bir borç yönetimi stratejisi 
mevcuttur (risk ve hassaslık analizleri dahil)48. 

2. Borç yönetimi stratejisi yayınlanır ve yıllık bütçe sürecini besler. 
3. Devlet borçları ve garantileri her zaman yıllık bütçede çizilen sınırların içinde kalır.  
4. Borç yönetimi sürecine dahil olan farklı kurumların (Maliye Bakanlığı/hazine kurumu/merkez 

bankası) sorumlulukları birbirinden net olarak ayrılmıştır.  
5. Merkezi yönetim borçlanmalarını sadece Maliye Bakanlığı/hazine kurumu yürütür.  
6. Yerel yönetimlere ait şirketler veya finansmanı devlet tarafından karşılanan işletmeler de dahil 

olmak üzere devlet teşebbüslerini ilgilendiren ve mali risk taşıyabilecek borçlanma, garanti veya 
sözleşmeler mevzuatla sınırlandırılır ve önceden Maliye Bakanlığı/hazine kurumu onayına tabidir.  

                                                
48

  Can be part of other government strategies or published as a separate document. 
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7. Yerel yönetim veya devlet şirketlerinin borçlanma seviyesi ve maliyetleri Maliye Bakanlığı’na/hazine 
kurumuna düzenli olarak raporlanır ve her tür değişiklik gerektiği gibi bildirilir.   

8. Borç yönetimi ve nakit yönetimi işlevleri arasında düzenli işbirliği mevcuttur. 
9. Bütçe yılının tamamlanmasının hemen ardından yıllık borç yönetimi raporu çıkarılır. 
10. Yüksek Denetim Kurumu borç yönetimini denetler.  

Analiz Çerçevesi  

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, borç yönetimi stratejisinin kalitesini değerlendirmek için yayınlanan verileri 
kullanmak ve ilgili mevzuatı incelemek suretiyle hem nitel hem de nicel yöntemlere başvurulur. İncelenen 
veriler, Maliye Bakanlığı’nın kıdemli temsilcileri ile yapılan görüşmeler ile takviye edilir:  

 Devlet borçlanmasının kontrolüne ilişkin yasal dayanağı ve hazine tek hesabı (HTH) hakkındaki 
yasal düzenlemeleri inceleyin. 

 Maliye Bakanlığı’nın/hazine kurumunun HTH’nin işletilmesine yönelik yetkilerini inceleyin. 

 Devlete ait bütün banka hesaplarının (bütçe dışı fonlar ve devlet tarafından kontrol edilen 
projelerin hesapları da dahil) nakit dengelerinin tespit edilip konsolide edildiğini kontrol edin. 

 Nakit akışı tahminlerinin uygun bir toplam seviyede yapılıp yapılmadığını değerlendirin. 

 Kamu kurumlarına ayrılan bütçe tahsisleri kararlaştırıldığında her bir kamu kurumunun beklenen 
harcamalarına ilişkin aylık profilini hazırladığını veya doğruladığını, ayrıca, yıl içinde nakit 
akışlarını takip etmek üzere gerekli iç usulleri oluşturduğunu kontrol edin. 

 Gider ve gelirlerin kaydına yönelik kodlama sisteminin incelenmesi de dahil olmak üzere, yıl 
içinde nakit akışını izleme sürecinin yeterliliğini inceleyin. 

 İki kurumun nakit akışı tahminlerini kapsamlılık ve doğruluk açısından inceleyin; bu tahminleri 
parlamento tarafından bu kurumlara tahsis edilmiş gerçek bütçeler ile karşılaştırın. 

 Devletin mali tablolarına ilişkin muhasebe uygulamalarının, özellikle de mali taahhütlerin 
kaydedilmesi ve raporlanmasına yönelik düzenlemelerin temelini araştırın. 

 Bir sonraki takvim yılına bütçe devrinin mümkün olup olmadığını kontrol edin, eğer mümkünse, 
bunun ne dereceye kadar yapılabileceğini ve buna ne sıklıkta başvurulduğunu inceleyin. Böyle 
bir devre izin verilmiyorsa, yılsonuna doğru harcamaların artıp artmadığını belirleyin. 

 Kaydedilen bakiye miktarını ve geçen yıla kıyasla ciddi bir değişiklik olup olmadığını 
değerlendirin. 

 Borç yönetimi politikasını ve borç yönetimine ilişkin her tür raporu inceleyin. 

 Son yıllarda yıllık borçlanma ve garanti limitlerine uyumu kontrol edin.  

 Yetkili merkezi organın ilave borçlanmayı ve hazine bonosu ve benzer araçların çıkarılmasını nasıl 
planladığını ve uyguladığını analiz edin. 

 Yerel yönetimler ve devlet teşebbüslerinin borçlanmalarının kontrolüne ilişkin usulleri ve bu 
borçlanmaların raporlanmasında kullanılan yöntemleri inceleyin.  

 Dış denetimin borç yönetimi politikasını kapsayıp kapsamadığını kontrol edin.  

 Bütçe ve muhasebe uygulamalarına ilişkin IMF, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve mali 
konsey gibi bağımsız organların rapor ve yorumlarını inceleyin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 borç yönetimine ilişkin mevzuat ve diğer ilgili yasal düzenlemeler; 

 yayınlanmış borç yönetimi raporları; 

 Maliye Bakanlığı/hazine kurumu tarafından diğer devlet kurumlarına gönderilen tebliğ ve 
talimatlar; 

 diğer devlet kurumlarından Maliye Bakanlığı’na/hazine kurumuna gönderilen raporlar; 

 Maliye Bakanlığı/hazine kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmeler; 
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 YDK raporları; 

 bağımsız kurumların raporları (ör: IMF, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, mali konsey, Merkez 
Bankası, derecelendirme kurumları). 

Göstergeler 

 Kamu sektörü borç servisi maliyetlerinin gayrı safi yurt içi hasıladaki payı. 

 Gerçekleşen kamu sektörü borç seviyesinin hedeflenen seviyeden farkı49. 

Beşinci İlke: Bütçenin şeffaflığı ve denetimi sağlanır. 

1. Maliye Bakanlığı merkezi yönetim gelirleri, giderleri ve borçları ile ilgili ay sonunu takip eden dört 
hafta içinde aylık rapor yayınlar.  

2. Rapor, merkezi yönetim harcamacı kurumlarının ve Maliye Bakanlığı’na bağlı gelir tahsilatı yapan 
kurumların bir önceki aya ait harcama ve gelirlerine ilişkin raporlarında yer alan bilgilerin 
derlenmesi ile hazırlanır.  

3. Raporlar gelir ve gider tahminlerinden sapmaları belirtir ve açıklar ve ay içinde geleceğe yönelik 
girişilen harcama taahhütlerini içerir.  

4. Maliye Bakanlığı, 2011/85 sayılı Avrupa Birliği Direktifi’ne uygun bir şekilde, yerel idarelere ilişkin üç 
aylık mali verileri, bir sonraki çeyrek sona ermeden yayınlar.  

5. Hükümetin yıllık mali raporu, devlet yönetiminin bütün unsurlarını (Katılım Öncesi Yardım fonları da 
dahil) kapsayacak şekilde kapsamlı bilgiler içerir ve genel yönetim düzeyinde genel bilgilere yer 
verir.  

6. Mali risk sürekli izlenir; devlet teşebbüsleri, gelir tablosu, bilanço, öz sermaye değişim tablosu ve 
nakit akışı tablosunu da içeren denetime tabi yıllık mali bilgilerini vermekle yükümlüdür.  

7. Yıllık mali rapor mali yılın sona ermesini müteakip altı ay içinde yayınlanır, Yüksek Denetim Kurumu 
tarafından denetlenir ve bir sonraki bütçe görüşmelerinden önce ilgili parlamento komisyonları 
tarafından görüşülür.  

8. Her kuruma ait verilerin muhasebe bilgileri ile düzgün şekilde mutabakatı yapılır ve muhasebe 
standartları tanımlanır. 

9. Ulusal muhasebe standartları, Avrupa Birliği üye devletlerinin tabi olduğu asgari koşullarla, özellikle 
de 2011/85 sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nde belirtilen kurallarla uyumlaştırılmıştır ve ESA201050’a 
uygun verilerin elde edilmesini sağlar. 

10. Yıllık mali rapor, bütçenin sunulduğu formatı yansıtan bir biçimde sunulur ve bütçe rakamlarından 
herhangi bir sapma meydana gelmişse bunun sebebini açıklar.  

11. Yıllık mali rapor, değeri belirtilen asgari eşik değerin üzerinde olan bütün devlet varlıklarına ilişkin 
genel bir bakış ve analiz içerir. 

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, yıllık mali raporda ve Maliye Bakanlığı’na sunulan ve bu bakanlıkça yayınlanan yıl içi 
raporlardan alınan örneklemlerde yer alan bilgilere dayanan nicel yöntemlere başvurulur. Bu veriler, 
kıdemli yetkililerle yapılan görüşmelerle takviye edilir: 

 Bir önceki sene Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan aylık raporları inceleyin; bu inceleme 
sırasında, tahminlere kıyasla aylık harcama gerçekleşmelerini analiz edin ve harcamalarda 
yaşanan yükselmelerin (“yıl sonu harareti” dahil) sebebini araştırın. 

                                                
49

  Buradaki fark, son takvim yılına ait gerçekleşen kamu borç seviyesinin aynı yıl için bütçede koyulan hedefe oranı 
hesaplanarak bulunur. 

50
  Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi hakkında 549/2013 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü. 
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 Yayınlanan aylık raporları inceleyin ve daha önceki raporlarda yer alan bilgilerin, raporlama 
sisteminde zayıflık olduğuna işaret edebilecek şekilde değiştirilip değiştirilmediğini tespit edin.  

 Maliye Bakanlığı yetkililerine, bütçe kullanan kurumlardan gelen bütün raporların Maliye 
Bakanlığı tarafından bildirilen kılavuz ilkelere uygun şekilde standart bir formatta teslim edilip 
edilmediğini sorun ve incelediğiniz örneklerin varsa sapmaları gösterip göstermediğini ve 
bunlara ilişkin açıklama getirip getirmediğini inceleyin.  

 Bir harcamacı bakanlık tarafından hazırlanan en son bütçe raporunu/mali raporu inceleyin ve 
Maliye Bakanlığı’na verilen bilgilerin ayrıntı seviyesini belirleyin.  

 Mali riskin yıl içinde takibine ilişkin usulleri inceleyin.  

 Devlet teşebbüslerinin, gelir tablosu, bilanço, öz sermaye değişim tablosu ve nakit akışı 
tablosunu da içeren denetime tabi yıllık mali raporlarını ilgili makamlara sunma yükümlülüğü 
olup olmadığını kontrol edin.  

 Yerel idarelere ait üç aylık raporların yayınlandığını ve ilgili bütün bilgileri ihtiva edecek şekilde 
kapsayıcı olduğunu kontrol edin.  

 Yıllık mali raporu, anlaşılırlık ve kapsayıcılık açısından değerlendirin.  

 Yıllık mali raporda, raporun hazırlanmasında kullanılan muhasebe standartlarına açık 
göndermelerin yer alıp almadığını kontrol edin.  

 Yıllık mali raporu Eurostat standartlarına uygunluk açısından inceleyin.  

 Devlet (veya belediye) şirketlerinin varlıklarının düzgün şekilde değerlemeye tabi tutulması da 
dahil olmak üzere, varlık ve hisselerin kaydına ilişkin düzenlemeleri inceleyin.  

 Sapmaların nasıl açıklandığını inceleyin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 yayınlanan aylık raporlar; 

 Maliye Bakanlığı kılavuz ilkeleri; 

 yerel idarelerin üç aylık raporları; 

 Maliye Bakanlığı ve seçilen iki bakanlığın yetkilileri ile yapılan görüşmeler; 

 yıllık raporlar ve yayınlanan bütçe belgeleri; 

 yıllık mali raporun bir araya getirilmesinden sorumlu personel ve istatistik kurumundaki ilgili 
personel ile yapılan görüşmeler; 

 bütçe ve finanstan sorumlu meclis komisyonunun kamuoyuna yayınlanan raporları; 

 YDK’nin yıllık raporu ve denetim görüşü; 

 diğer YDK raporları. 

Göstergeler 

 Yıl içi mali raporlamanın bütün bilgileri sunma ve kamuya açıklanma derecesi. 

 Yıllık mali raporun bütün bilgileri kapsama ve zamanında parlamentoya sunulma derecesi. 
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Temel Gereklilik: Ulusal mali yönetim ve kontrol politikası, Avrupa Birliği katılım müzakereleri 
kapsamındaki 32. Fasılda belirtilen koşullara uygundur ve kamu sektörünün genelinde sistemli 
bir şekilde uygulanır. 

Mali Yönetim ve Kontrol (MYK), Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen ülkelerin müktesebatın 32. Faslı 
kapsamındaki hükümler doğrultusunda uygulamakla yükümlü oldukları Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) 
sisteminin başlıca sütunlarından biridir. Bazı üye devletler de kamu iç kontrol kavramı içinde aynı hedefleri 
gözetmektedir.  

MYK bütün kamu kurumları için geçerlidir. MYK’nin uygulanması karmaşık ve zorlu bir görevdir ancak 
kamu kaynaklarının mali yönetimi ve iç kontrolüne ilişkin sağlam düzenlemeler, bu kaynakların etkin, etkili 
ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlamada büyük öneme sahiptir. Bu düzenlemeler, yönetsel hesap 
verebilirliği kolaylaştırmalı ve hesap verebilirliğe ilişkin düzgün raporlamaları da kapsayacak şekilde 
yönetimin çeşitli kademelerine yetki devrini mümkün kılmalıdır.  

Altıncı İlke: Mali yönetim ve kontrole ilişkin operasyonel çerçeve kapsamında yetki ve 
sorumluluklar tanımlanır; bütçe uygulayan kurumlar bu çerçeveyi genel olarak kamu mali 
yönetimini ve kamu yönetimini düzenleyen mevzuata uygun bir şekilde hayata geçirir. 

1. Mali yönetim ve kontrole ilişkin operasyonel çerçeveyi çizen kanun ve yönetmelikler bütün kamu 
kurumları için geçerlidir ve COSO51 modeline uygundur. 

2. Mali yönetim ve kontrole ilişkin kanun ve yönetmelikler, kamu personelini ve hizmetini ve 
kurumların teşkilat yapılarını düzenleyen kanun ve yönetmeliklerle uyumludur.  

3. Bütçe ve hazine düzenlemelerini, Avrupa Birliği fonlarının yönetimini, kamu muhasebesini ve diğer 
kamu mali yönetimi düzenlemelerini yöneten kanun ve yönetmelikler uygun yetki devri ve 
raporlama sistemleri aracılığıyla yönetsel hesap verebilirliğin geliştirilmesini kolaylaştırır. 

4. Avrupa Birliği fonlarının kullanımına ilişkin yönetim ve kontrol sistemleri, özel olarak açıklanıp 
gerekçelendirildiği durumlar haricinde, Avrupa Birliği’nin ilgili gerekliklerini karşılar ve ulusal mali 
yönetim ve kontrol usulleri ile uyumludur.  

5. Kamu kurumlarında mali yönetim ve kontrolün geliştirilmesi için gereken gerçekçi adımları ve 
değişim yönetimi planlarını belirten açık ve net bir strateji ve eylem planı geliştirilmiştir; bu plan 
genel kamu mali yönetimi sistemi ile uyumludur; plan kapsamında reformlar öngörülmüş, düzenli 
olarak incelenmekte ve güncellenmektedir.  

6. Mali yönetim ve kontrolün uygulanmasından sorumlu olan bakanlık, bir merkezi uyumlaştırma 
birimi kurmak üzere gereken yasal yetkiye sahiptir ve mali yönetim ve kontrolün uygulanması ve 
geliştirilmesine yönelik ikincil ve üçüncül mevzuatı çıkarır.  

7. Mali yönetim ve kontrolün uygulanmasından sorumlu olan bakanlık, ya özel olarak mali yönetim ve 
kontrole ilişkin ya da daha genel bir kamu iç mali kontrol / kamu mali yönetimi ilerleme raporu 
kapsamında Hükümete bu konuda düzenli rapor verir. 

8. Mali teftişin bulunduğu yerlerde, mali teftiş genel olarak devlet bütçesinden sorumlu bakanlık 
gözetiminde yürütülür, uygunlukla ilgilidir, şikâyet üzerine veya açıkça görülen usulsüzlük belirtileri 
üzerine gerçekleştirilir, olası usulsüzlük, dolandırıcılık veya mali suiistimal riskine odaklanır ve iç 
denetimin hedefleri ile çakışmaz.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kıdemli yetkililerle görüşmeler yapılması ve normalde niceliği belirlenemeyecek 
yazılı belgelerin analiz edilmesi suretiyle, daha çok nitel yöntemlere başvurulur: 

                                                
51

  Treadway Komisyonu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi. Söz konusu ilkeler aslen özel sektör şirketlerinde 
uygulanmak üzere kaleme alınmıştır. 
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 Yönetmelikler de dahil olmak üzere ilgili bütün mevzuatı kapsayıcılık ve MYK’nin 
geliştirilmesinde kolaylaştırıcılık açısından inceleyin ve farklı kanunların birbiriyle uyumlu olup 
olmadığını tespit edin.  

 MYK’nin bütün kamu kurumları için geçerli olduğunun mevzuatla temin edilip edilmediğini ve 
mevzuatın kurumların türü ve büyüklüğüne göre farklı düzenlemelere yer verip vermediğini 
belirleyin.  

 Mevzuatın kurumun başındaki kişi, en kıdemli idari yetkili ve MYK hedeflerinin yerine 
getirilmesine ilişkin sorumluluk verilen diğer yöneticilerin görev ve sorumluluklarını tanımlayıp 
tanımlamadığını tespit edin. 

 Mevzuatın, kurum içinde mali işlerden sorumlu üst düzey bir kişinin görevlendirilmesi de dahil 
olmak üzere, uygun teşkilat yapısını oluşturmayı mümkün kılıp kılmadığını inceleyin. 

 Merkezi uyumlaştırma birimi (MUB) çalışan sayısının, kamu sektörünün büyüklüğüne uygun 
olup olmadığını, çalışanların MYK ve kamu teşkilatı politikaları konusunda eğitimli ve deneyimli 
kişiler olup olmadığını inceleyin. 

 MUB tarafından hazırlanan yıllık raporu inceleyin ve MYK stratejisi ve eylem planına kıyasla 
ilerlemeyi değerlendirin.  

 MUB başkanının ve diğer kıdemli çalışanlarının kamu personeline ilişkin organizasyonel 
düzenlemelerden sorumlu kurumun yetkilileri ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe, hazine ve kamu 
muhasebesi politikalarından sorumlu birimlerinin yetkilileri ile düzenli istişare içinde olup 
olmadığını ve MYK konusunda aktif tanıtım ve ağ oluşturma çalışmaları yürütüp yürütmediğini 
kontrol edin.  

 Kamu yönetimiyle ilgili kılavuz ilkeleri inceleyerek bu ilkelerin kurum başkanlarına kendi 
kurumsal düzenlemelerini geliştirme, yetki devrini sağlama ve nitelikli mali hizmet uzmanları 
görevlendirme konusunda yardımcı olup olmadığını değerlendirin.  

 Bütçe ve ilgili diğer konularda çıkarılan düzenlemelerin, kurumlar içinde bütçe devrine izin verip 
vermediğini inceleyin.  

 Hazineyle ilgili belgeleri inceleyerek ödemeler üzerinde (varsa) hazine kontrolünün seviyesini 
değerlendirin.  

 Bütçe ve hazine düzenlemelerinde ve kamu muhasebesi ve kamu alımlarına ilişkin kanunlarda 
yapılması teklif edilen değişikliklerin MYK gerekliklerine uygun olup olmadığını ve bu 
değişiklikler hakkında MUB’un görüşlerine başvurulup vurulmadığını belirleyin. 

 Değişim yönetimi düzenlemelerinin, seminer ve konferans düzenleme ve kural ve kılavuz ilke 
yayınlamanın ötesine geçip geçmediğini tespit edin.  

 MUB’un ve ilgili kurumların kıdemli yetkilileri ile görüşüp uygulama ve mevzuata uygunluk 
konusunda yaşanan sorunları değerlendirin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 kamu kurumlarında mali yönetim ve diğer yönetim düzenlemelerini yöneten birincil ve ikincil 
mevzuat; 

 kamu kurumlarının teşkilat yapısı, yetki devri usulleri ve kıdemli görevlilerin atanmasıyla ilgili 
diğer kılavuz ilkeler ve kurallar; 

 teşkilat yapıları; 

 MYK stratejisi ve eylem planı; 

 Maliye Bakanlığı’nın kamu harcamalarına ilişkin yaptığı kontroller hakkında bütçe genelgesi veya 
diğer belgeler; 

 MYK’nin uygulanmasından sorumlu bakana gönderilen raporlar ve bakanın verdiği cevaplar; 

 MUB’un sorumlu bakana veya hükümete verdiği yıllık rapor; 

 (varsa) KİMK konseyleri veya benzer kurullarca yapılan toplantıların tutanakları;  

 üst düzey mali işler yetkilisinin iş tanımı; 
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 yöneticiler için çıkarılan MYK rehberleri ve diğer eğitim materyalleri (harcamacı bakanlıkların 
mali işler uzmanlarına verilen eğitimlerin dışındakiler); 

 YDK’nin MYK uygulaması hakkındaki yorumları; 

 Avrupa Komisyonu veya denetim otoritesinin IPA fonlarıyla yürütülen programlarda uygulanan 
yönetim ve kontrol sistemleri hakkındaki raporları; 

 teknik yardım projeleri ve Dünya Bankası gibi uluslararası teşkilatlar tarafından hazırlanan 
raporlar; 

 varsa, yolsuzlukla mücadele koordinasyon hizmet ağının usulleri ve yürüttüğü toplantıların 
tutanakları; 

 kamu kurumlarında yönetsel hesap verebilirliğin geliştirilmesi için uygulamada atılan adımlara 
ve karşılaşılan güçlüklere ilişkin belgeler. 

Göstergeler 

 MYK operasyonel çerçevesinin tamlık derecesi, yürürlükte olma ve uygulanma durumu. 

Yedinci İlke: Her kamu kurumu, mali yönetim ve kontrole ilişkin genel politika belgelerine 
uygun şekilde mali yönetim ve kontrol gerçekleştirir. 

1. Her kurum, mali yönetim ve kontrolü uygulayacağına dair taahhüt verdiği kurum içi bir düzenleme 
çıkarmıştır. Bu bağlamda:  

 kurum içinde üst seviyede, uygun niteliklere sahip ve kurum genelinde mali yönetim ve 
kontrolü uygulama yetkisini haiz bir mali işler yetkilisi atanır;  

 mali yönetim ve kontrol gerekliklerine uygun bir şekilde, ilgili harcama birimleri için 
bütçelerin yanı sıra yetki devri ve hesap verebilirlik düzenlemeleri oluşturulur; 

 kurumun uygun seviyelerine düzenli olarak yönetim bilgilerinin iletilmesi sağlanır. 
2. Kuruma bağlı yan kuruluşların veya ikincil seviye kurumların olduğu durumlarda:  

 İkincil seviyedeki her kurum, kendi türü ve büyüklüğündeki kurumlara uygun mali yönetim ve 
kontrol gerekliklerini yerine getirir; 

 bağlı olduğu kurumla arasındaki ilişkiler bir düzenleme veya yazılı belge kapsamında net 
olarak tanımlanmıştır. 

3. Devlet veya belediye şirketleri, bağlı bulundukları kurumların sağlam yönetişim düzenlemelerine 
tabidir. 

4. Kamu kurumlarında iç kontrol usulleri:  

 kurum içindeki sorumlulukları netleştirir;  

 kurum tarafından öne sürülen politika tekliflerinin bütçeye getireceği maliyetlerle ilgili 
tahminler içermesini sağlar; 

 hedeflere ulaşmanın alternatif yolları arasında ölçülü seçimler yapar;  

 mali taahhütleri bütçe sınırları dahilinde tutar; 

 kamu alımları veya personel harcamaları gibi alanlarda mali kaynakların mevcut bütçeye 
uygun şekilde kullanılmasını sağlar; 

 (hem ulusal fonlara hem de IPA fonlarına ilişkin) usulsüzlüklerin tespit edilmesini ve 
raporlanmasını sağlar; 

 IPA fonları ile finanse edilen programlarla ilgili olanlar dahil, önemli mali kararlara ilişkin bir 
denetim izi bırakır. 

5. Merkezi uyumlaştırma birimi, yılda en az bir kere, kamu kurumlarının mali yönetim ve iç 
kontrollerin yasal ve operasyonel gereklikler ile uyumlaştırılmasında gösterdiği ilerlemenin ele 
alındığı bir inceleme yapar.  
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Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kıdemli yetkililerle görüşmeler yapılması ve normalde ölçülemeyen yazılı belgelerin 
analiz edilmesi suretiyle, daha çok nitel yöntemlere başvurulur. Ölçülebilir verilerin bulunması halinde, 
analize takviye olarak bu veriler de kullanılır: 

 İki harcamacı bakanlıkta ve bir büyük kurum veya sosyal güvenlik fonunda MYK uygulamasına 
ilişkin kurum içi çıkarılan yönetmelikleri inceleyin. 

 Bütçe ve faaliyetlere ilişkin hedeflerin kurumun yönetim çıtası boyunca aşağı doğru ne dereceye 
kadar devredildiğini tespit edin.  

 Bütçe limitlerine uymak için verilmesi gereken tavizler konusunda bütçe kullanımının 
devredildiği birimlerle istişare yapılıp yapılmadığını inceleyin.  

 Bütçe kullanımının devredildiği birimlerin performans hedeflerinin, kendilerine tahsis edilen 
bütçede yapılan değişiklikleri yansıtıp yansıtmadığını inceleyin.  

 Her kurumun stratejik planını inceleyerek, karşılık gelen hesap verebilirlik düzenlemelerinin 
bütçeye ilişkin mali sorumlulukla uygun olup olmadığını belirleyin.  

 Hazine hesap sisteminden ayrı bir bilgi ve muhasebe sistemi tutan bakanlık veya kurumlar varsa, 
bu kurumların sistemlerinin mutabakatına ilişkin gerekli düzenlemelerin oluşturulup 
oluşturulmadığını belirleyin.  

 Yönetim bilgi ve verilerinin sistemli şekilde düzenlenip analiz edildiğini ve kurumun farklı 
kademeleriyle paylaşıldığını doğrulayın.  

 İç denetim birimleri tarafından hazırlanan raporlardan oluşan bir seçki üzerinden, kurumun 
temel sistemlerinde herhangi bir zayıflık tespit edilip edilmediğini ve bunların ele alınıp 
alınmadığını belirleyin.  

 İki harcamacı bakanlık ve bunlara bağlı ikincil düzey kuruluşlar arasındaki ilişki ve düzenlemeleri 
inceleyin.  

 MYK’nin uygulanması ve yönetsel hesap verebilirliğin oluşturulması için atılan adımları inceleyin. 
Bu bağlamda:   
o her bir üst yönetici için belirlenen hedeflerin daha alt kademe yöneticilere uygulandığını; 
o yöneticilerin yıl içinde hedeflere ulaşma yolunda kat edilen mesafe ve hedeflerin etkin ve 

verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi hakkında rapor vermek zorunda olduğunu; 
o yöneticilerin mali hedeflerden sapma söz konusu ise bunun gerekçelerini açıklamakla 

yükümlü olduğunu; 
o her kademedeki yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirirken üstlendikleri riskin hesabını 

verdiği, stratejik riskleri kurumun başındaki kişiye raporladığı ve bunları düzgün bir şekilde 
yönettiğini inceleyin.  

 Kurumun aşağıdaki özellikleri taşıyan muhasebe, maliyetlendirme ve raporlama sistemlerini 
oluşturduğunu kontrol edin:  
o yöneticilere taahhütlerini etkin bir şekilde kontrol etme ve yönetme imkanı sunan; 
o yöneticileri mali yıl içinde görülen gerçek mali ilerleme hakkında bilgilendiren; 
o cari yıl içinde gelir ve giderlerin yeniden tahmin edilmesine izin veren; 
o yatırım tekliflerinin onay için Hükümete sunulmadan önce sağlam bir maliyet-fayda 

analizine tabi tutulmasını sağlayan sistemler. 

 Örnek grubuna seçilen harcamacı bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarındaki üst düzey mali işler 
yetkilisinin sorumluluklarının, mali kontrolörün veya muhasebe yetkilisinin sorumluluklarını aşıp 
aşmadığını değerlendirin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 örnek olarak seçilen her bir kurum için MYK uygulamasına ilişkin kurum içi düzenlemeler; 
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 örnek olarak seçilen kurumların stratejik planları; 

 kurumların yönetim yapıları ve yetki devri düzenlemeleri; 

 bütçe hazırlama ve tahsis süreci, program bütçeye yönelik düzenlemeler; 

 bütçeye kıyasla harcamaları, taahhüt seviyelerini, hedeflere kıyasla performansı ve risk yönetimi 
dahil diğer yönetim bilgilerini gösteren iç raporlar; 

 kodlama sistemi, hazine sistemi ile mutabakat düzenlemeleri ve mali raporlama düzenlemeleri 
de dahil olmak üzere muhasebe ve maliyetlendirme sistemleri; 

 yatırımların değerlemesiyle ilgili usullere ilişkin kurum içi kılavuz ilkeler; 

 ikincil seviye kurumlardan, bağlı oldukları birincil seviye kurumlara gönderilen raporlar, 
aralarındaki ilişki ve düzenlemeler; 

 iç denetim raporları; 

 YDK raporları; 

 yıllık performans raporları; 

 örnek olarak seçilen harcamacı bakanlık ve diğer kamu kurumlarının MYK’den sorumlu başlıca 
yetkilileri ile görüşmeler. 

Göstergeler 

 Bütçe yapısının teşkilat yapısı ile uyumlaştırıldığı birincil seviye bütçe kurumlarının oranı52. 

 Bakan veya müsteşar seviyesinin altında, harcama yetkisi olan birimlere, bütçenin kendilerini 
ilgilendiren kısımlarına ilişkin mali taahhütler ve harcamaların durumu hakkında en az ayda bir 
kere bilgi gönderilen birincil seviye kurum oranı53.  

 Devlet Harcamalarında İsraf Raporu (Dünya Ekonomi Forumu)54. 

                                                
52

  Bunun MUB tarafından düzenli bir anket ve analiz ile birleştirilmesi gerekir.   
53

  Bunun MUB tarafından düzenli bir anket ve analiz ile birleştirilmesi gerekir.   
54

  Bütün ülkelerde karşılaştırmaya izin verecek şekilde her sene gerçekleştirilen ve The World Economic Forum 
Global Competitiveness Report (Dünya Ekonomi Forumu Küresel Rekabetçilik Raporu) kapsamında yayınlanan 
araştırma. Ülkelerdeki yetkililere yöneltilen soru şudur: “Ülkenizde, devlet kamu kaynaklarını ne kadar verimli 
harcıyor? [mal ve hizmetlerin temininde, 1 = oldukça verimsiz; 7 = oldukça verimli]”. 
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Temel Gereklilik: İç denetim kamu sektörünün genelinde oluşturulmuştur ve iç denetim 
çalışmaları uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülür. 

İç denetim, Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen ülkelerin müktesebatın 32. Faslı kapsamındaki hükümler 
doğrultusunda uygulamakla yükümlü oldukları Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) sisteminin başlıca 
sütunlarından biridir. Avrupa Komisyonu iç denetimi Uluslararası İç Denetim Enstitüsü ile aynı şekilde 
tanımlar. Buna göre; “İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek üzere onlara değer katmak amacını 
güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim kurumun risk yönetimi, 
kontrol ve güvence süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve 
disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur”. İç denetim, kurumun üst 
yöneticisinin ve yönetim ekibinin kurumdaki iç kontrollerin kurumun hedeflerine ulaşmasını temin etmek 
üzere uygun şekilde tasarlandığı ve etkili bir şekilde işlediğine dair güvence veren kurum içi bir kaynaktır.     

Bir kurumun iç denetim uygulamaları, kurumun büyüklüğüne, karmaşıklığına ve hedeflerine bağlıdır. Bu 
nedenle bütün kamu kurumlarından iç denetimi aynı şekilde uygulamaları beklenmez.  

Sekizinci İlke: İç denetime ilişkin operasyonel çerçeve, uluslararası standartları yansıtır ve 
bütçe uygulayan kurumlar bu çerçeveyi genel olarak kamu mali yönetimini ve kamu 
yönetimini düzenleyen mevzuata uygun bir şekilde hayata geçirir. 

1. İç denetimle ilgili kanun ve yönetmelikler İç Denetim Enstitüsü’nün55 tanımlarına ve kamu personeli 
ve kamu idaresini ilgilendiren yasal düzenlemelere uygundur; iç denetimin geliştirilmesine ve 
kurum içindeki diğer faaliyetlerden bağımsız iç denetçilerin atanmasına izin verir.  

2. Kanun, iç denetimin bütün kamu kurumları için geçerli olduğunu öngörmekle birlikte, kurumun 
büyüklüğü ve türüne göre uygulamadaki düzenlemelerin birbirinden farklı olmasına izin verir. 

3. Kanun veya yönetmelikler, denetim birimlerinin asgari büyüklüğü, bağımsızlık ve raporlamaya 
ilişkin düzenlemeler, iç denetim standartları, rehberler, etik kurallar ve belgelendirmeye ilişkin 
unsurları da kapsayacak şekilde iç denetimle ilgili operasyonel düzenlemeleri belirtir.  

4. İç denetimin getirilmesinden sorumlu olan bakanlık, bu alanda bir merkezi uyumlaştırma birimi 
kurma ve iç denetimin uygulanması ve geliştirilmesi için ikincil ve üçüncül düzenlemeler ve 
yöntemlere ilişkin kılavuz ilkeler yayınlama yönünde net bir yasal yetkiye sahiptir. 

5. İç denetim merkezi uyumlaştırma birimi, temel standartları belirler, uygulamayı ve ilgili eğitim 
faaliyetlerini koordine eder ve iç denetimin güçlü ve zayıf yanları ile eylem planına kıyasla 
uygulamada kat edilen ilerlemeye ilişkin göstergelerin de yer aldığı yıllık bir iç denetim kalitesi 
incelemesinin yapılmasını sağlar.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kıdemli yetkililerle görüşmeler yapılması ve normalde ölçülemeyen yazılı belgelerin 
analiz edilmesi suretiyle, daha çok nitel yöntemlere başvurulur: 

 İlgili kanun ve yönetmeliklerin iç denetimin geliştirilmesini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını, 
sorumlulukları tanımlayıp tanımlamadığını ve operasyonel düzenlemelere ve geçiş 
düzenlemelerine yer verip vermediğini değerlendirin.  

 İç denetim standartlarının uygulanması için  

 İç denetim standartlarının uygulanmasına yönelik düzenlemeleri inceleyin; uluslararası 
standartların uygulandığı yerlerde, bu standartların yerel duruma nasıl uyarlandığını inceleyin.  

                                                
55

  İç Denetimin Mesleki Uygulamalarına İlişkin Uluslararası Standartlar – Uluslararası Mesleki Uygulamalar 
Çerçevesi. 
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 İç denetimin uygulanmasına yönelik (örneğin KİMK veya MYK politika belgelerinde yer alan) 
stratejiyi ve eylem planını inceleyin ve bu plana kıyasla gerçekte kaydedilen ilerlemeyi 
değerlendirin. 

 İç denetimle ilgili eğitim planlarının ve iç denetim sertifikasyon programlarının ilgili standartları 
karşılayıp karşılamadığını değerlendirin.  

 İç denetim rehberini ve iç denetime ilişkin başlıca ilkeler, görev ve sorumluluklar ve uygulamada 
yapılması gereken faaliyetlerin belirtildiği her türlü belgeyi inceleyin.  

 Yıl içinde iç denetim uygulamalarında görülen ilerleme hakkında MUB tarafından çıkarılan yıllık 
raporu, kullanılan performans göstergelerinin ve raporlama düzenlemelerinin kalitesini 
inceleyin. 

 MUB’un personel sayısının, kamu sektörünün büyüklüğü ile orantılı olup olmadığını, gerçek 
personel sayısı ile sistemli bir gelişimin gerektirdiği personel sayısı ile kıyaslayarak değerlendirin.  

 MUB’nin bütçesinin, birimin etkin bir şekilde işlemesi için yeterli olup olmadığını değerlendirin.  

 MUB tarafından iç denetçiler için hazırlanan tavsiye niteliğindeki belgeleri inceleyin.  

 İç denetimin mali teftişten net bir şekilde ayrıştırılıp ayrıştırılmadığını ve iç denetim geliştikçe, 
mali teftişin olası yolsuzluk, dolandırıcılık ve mali anlamda ciddi kusurlu yönetim gibi konuları 
soruşturma taleplerini ele alma yönünde ilerleyip ilerlemediğini değerlendirin.  

 YDK raporlarında yer alan iç denetimle ilgili yorumları inceleyin.  

 İki harcamacı bakanlık ve bir kamu kurumunun ilgili yetkilileri ile görüşün ve denetim 
mevzuatına uyup uymadıklarını inceleyin ve mevzuat çerçevesiyle ilgili sorunları varsa tespit 
edin.   

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 mevzuat ve ilgili yasal düzenlemeler; 

 iç denetim merkezi uyumlaştırma biriminin kadro sayısı, asıl çalışan sayısı ve kalifiye çalışan 
sayısı; 

 iç denetim stratejisi ve eylem planı; 

 rehberlik ve eğitim materyalleri ve varsa sertifikasyon programları; 

 Maliye Bakanlığı’na gönderilen yıllık raporlar ve diğer iç denetim raporları ile Maliye 
Bakanlığı’ndan gelen cevaplar; 

 iç denetim uygulaması hakkında YDK yorumları; 

 teknik yardım projeleri ve Dünya Bankası gibi uluslararası teşkilatlar tarafından hazırlanan 
raporlar; 

 MUB yetkilileri ile görüşmeler. 

Göstergeler 

 İç denetim birimi kurma ve birimde çalışacak asgari personel sayısına ilişkin ulusal yasal 
gerekliklere uyan kamu idarelerinin oranı. 

 Ulusal veya uluslararası iç denetim sertifikasına sahip iç denetçilerin oranı. 

 İç denetim operasyonel çerçevesinin tasarlanma ve hayata geçirilme derecesi. 
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Dokuzuncu İlke: Her kamu kurumu, genel iç denetim politika belgeleri ile uyumlu ve kendi 
yapısına uygun şekilde iç denetim uygular. 

1. Kurum başkanı, kurumun büyüklüğüne ve yapısına uygun, ulusal yasal gereklikleri karşılayan bir iç 
denetim işlevi oluşturur. 

2. İç denetim yönergesi hazırlamak zorunda olan kamu kurumları, ulusal yasal gereklikler uyarınca bu 
yönergeyi hazırlar. 

3. Kurumun stratejik ve yıllık iç denetim planları vardır, bu planlar, varlıkların kayda alınmasına ilişkin 
düzenlemeler de dahil olmak üzere kurumun işleri ve sistemlerine ilişkin risklerin 
değerlendirilmesine dayanarak hazırlanır. Bu planlar hazırlanırken farklı yönetim kademelerinin 
görüşleri dikkate alınır.  

4. Stratejik ve yıllık planlar Katılım Öncesi Yardım Aracı tarafından eş finansmanı sağlanan faaliyetler 
de dahil olmak üzere, kurumun sorumlu olduğu işlerin bütün yönlerden değerlendirmesine 
dayanarak hazırlanır.  

5. İç denetim başkanı kurum üst yöneticisine rapor verir ve iç denetim raporundaki bulguları üst 
yöneticiye raporlamadan önce bu bulgularla ilgili mali işler yöneticisi ve idari işler yöneticisinin 
görüşünü alır.  

6. Üzerinde mutabakata varılan iç denetim önerilerinin uygulanmasını sağlamak üzere sistemli bir 
“takip” süreci oluşturulur.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, kıdemli yetkililerle görüşmeler yapılması ve normalde ölçülemeyen çeşitli yazılı 
belgelerin analiz edilmesi suretiyle, daha çok nitel yöntemlere başvurulur. Ölçülebilir verilerin bulunması 
halinde, analize takviye olarak bu veriler de kullanılır: 

 İki harcamacı bakanlıkta ve bir büyük kurum veya sosyal güvenlik fonunda iç denetim 
uygulamasına ilişkin düzenlemeleri ve kurum üst yöneticisi tarafından onaylanan iç denetim 
yönetmeliğini inceleyin.  

 İkincil seviye kurumların güçlü iç denetim yapıları oluşturup oluşturmadığını veya buna alternatif 
olarak yeterli düzeyde bir iç denetim işlevini temin edecek düzenlemeleri hayata geçirip 
geçirmediğini belirleyin. 

 İç denetim işlevinin başına gerekli niteliklere ve deneyime sahip bir kişinin getirilip 
getirilmediğini inceleyin. 

 Onaylanan iç denetçi kadrosu ve atanan iç denetçi sayısı ve atanan denetçilerin deneyim 
seviyesi hakkında bilgi talep edin.  

 Seçilen iç denetim birimlerinin mali kaynaklarının ve personel sayısının yeterliliğini 
değerlendirin.  

 Stratejik ve yıllık iç denetim planlarını inceleyin. 

 Stratejik plan doğrultusunda ve anahtar yöneticiler ve üst düzey mali işler yetkilisi ile istişare 
içinde hazırlanmış olması gereken yıllık iç denetim planının uygulamada nasıl hayata geçirildiğini 
inceleyin.  

 İç denetim çalışmalarında, risk unsurunun ve iş riski ile iş sistemi riski arasındaki farkın ne 
derece dikkate alındığını belirleyin.  

 Denetimlerin belirlenen planlar çerçevesinde ve iç denetim uygulamasından sorumlu olan 
bakanlık tarafından öne sürülen standartlara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini inceleyin.  

 Seçilen kamu kurumları tarafından son zamanlarda hazırlanan iç denetim raporlarından 
bazılarını örnek olarak inceleyin.  

 Yeterli bir “takip” sürecinin oluşturulup oluşturulmadığını inceleyin. 

 MUB ve iç denetim birim başkanı arasındaki ilişkileri değerlendirin.  
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 İç denetim biriminin çalışmalarının kalitesini temin etmek üzere yönetim tarafından yerine 
getirilen düzenlemeleri, özellikle de aşağıdakileri inceleyin: 

 
o iç denetim birim başkanının iç denetim çalışmalarını, kurum üst yöneticisi ile üzerinde 

mutabakata varılan performans seviyesine uygun şekilde belli bir standartta yönetip 
yönetmediği; 

o iç denetim faaliyetlerinin zaman ve kapsam açısından iç denetim planına uygunluğu; 
o denetlenen birimlerin denetim raporlarında yer alan verileri açıklama veya düzeltme fırsatı 

olup olmadığı; 
o kurum içindeki raporlama düzenlemelerinin, özellikle de mali işler yetkilisine verilen 

raporların, bu yetkilinin üst yöneticiye kurumdaki iç mali kontrol uygulamalarının kalitesi 
hakkında tavsiye vermesine yardımcı olup olmadığı;  

o üst yöneticinin denetim raporundaki önerilere nasıl tepki verdiği ve bunlara ilişkin nasıl 
karar verdiği; 

o iç denetim birim başkanının “takip” sürecini nasıl yönettiği. 

 Son zamanlarda hazırlanmış kurum içi stratejik ve yıllık denetim planlarını, ayrıca, seçilen kamu 
kurumlarının denetim raporlarını inceleyin. 

 İç denetim birim başkanının iç denetim raporlarını YDK’nin kullanımına açtığını kontrol edin.  

 Varsa iç denetim komitesinin üyelik yapısını ve faaliyetlerini inceleyin. 

 MUB ile görüşerek kamu kurumlarının yıllık iç denetim planlarının ulusal yasal gerekliklere 
uygun bir iç denetim işlevi gerektirdiğini kontrol edin. 

 İç denetimin kalitesini değerlendirmek için örnek olarak en az altı kamu kurumunun iç denetim 
raporlarını inceleyin (bunların en az yarısı bakanlık olsun).  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 seçilen kurumların üst yöneticileri tarafından çıkarılan iç denetim yönetmeliği; 

 stratejik ve yıllık denetim programları; 

 ikincil seviye kurumlarda iç denetimin uygulanmasına yönelik düzenlemeler; 

 iç denetim yönergesi; 

 kurumların yönetim yapısı ve yetki devri düzenlemeleri; 

 iç denetim dairesi/biriminin büyüklüğü, yapısı ve bütçesi; 

 iç denetim raporları; 

 iç denetim hakkında dış denetim raporları (ör: YDK raporu); 

 “takip” düzenlemelerine ilişkin istatistikler; 

 iç denetim komitelerinin gündemleri ve tutanakları; 

 mali işler yetkilisi, idari işler yetkilisi ve YDK çalışanları dahil kilit öneme sahip kişilerle 
görüşmeler  

Göstergeler 

 Yıllık denetim planları ulusal gerekliklere uygun olan kurumların oranı56. 

 İç denetim raporlarının kalitesi.  

                                                
56

  Yıllık denetim planının varlığına ilişkin bu oran, iç denetim işlevi oluşturma yükümlülüğü olan kamu kurumları 
esas alınarak hesaplanır. 
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Temel Gereklilik: Kamu alımları, Avrupa Birliğinin İşleyişi hakkında Antlaşma’da ve Avrupa 
Birliği müktesebatında yer alan ilkeleri yansıtan, gerektiği gibi yürürlüğe koyulmuş politika ve 
usuller ile yönetilir ve gerekli yetkinliklere ve yeterli kaynaklara sahip kurumlarca desteklenir. 

İyi kamu alımları uygulamaları, sağlam bir politika yapma ve düzenleme çerçevesi ve düzenleyici sistemin 
etkin bir şekilde işlemesini sağlayan kurumsal yapı ve düzenlemeler gerektirir. İyi işleyen ve sağlam bir 
kamu alımları sistemi ise sadece mevzuata ve kurumsal yapılara değil, aynı zamanda yatay politikaların ve 
yasal ve kurumsal çevrenin sistemin özel ihtiyaçlarını ne dereceye kadar karşıladığına bağlıdır. Bu ortam, 
diğerleri yanında, dış denetim, mali kontrol, bütçe kuralları ve planlama, idari ve devlet hizmetine ilişkin 
kanunlar, rekabet kanunu, ticaret kanunu, iş kanunu ve çevre mevzuatını kapsar.  

Kamu alımları reformunun kalitesi ve bu reform için gereken kapasite, hükümet içinde bakanlık 
seviyesinde güçlü ve bilgi destekli bir odak ve görevlerini yerine getirmek üzere açık ve net bir yetki alanı 
bulunan merkezi kamu ihale kurumları aracılığıyla ifade edilir. Bu alanda politika yapma ve 
koordinasyonun başlıca özellikleri belirlilik, tutarlılık ve süreklilik olmalıdır. Ayrıca, politik ilişkilerin, 
iletişimin ve AB ile katılım müzakerelerinin de organize edilmesi gerekir. Aday ülkeler kamu alımlarına 
ilişkin Avrupa Birliği müktesebatını ulusal mevzuatlarına aktarmakla yükümlü oldukları gibi, AB 
Direktiflerinin ayrıntılı hükümlerinde ele alınmamış alanlardaki iyi AB uygulamalarına da uymak 
zorundadır – bu sadece AB’ye katılmak için değil, aynı zamanda kıt kaynakların belirleyici olduğu ve 
küreselleşmenin ön plana çıktığı bu bağlamda gelişmeye devam etmek için önem teşkil eder.  

Onuncu İlke: (Kamu-özel sektör ortaklıkları ve imtiyazlar da dahil olmak üzere) kamu 
alımlarına dair düzenlemeler müktesebata uygun şekilde hazırlanır, müktesebatın 
kapsamına girmeyen ilave alanları da kapsar, diğer alanlarda bu konuya karşılık gelen 
düzenlemeler ile uyumlaştırılır ve gereken şekilde uygulanır. 

1. (Kamu özel ortaklıkları/imtiyazları da kapsayan) kamu ihale mevzuatı kamu alımlarına ilişkin 
paranın tam karşılığını almak, şeffaflık, eşit muamele, karşılıklı tanınma ve orantılılık gibi temel 
politika amaçlarını ve ilkelerini yansıtır ve kamu alımlarında dürüstlüğü teşvik eder. 

2. (Kamu özel ortaklıkları/imtiyazları da kapsayan) kamu ihale mevzuatı müktesebata ve Avrupa Birliği 
ile bütünleşme süreci kapsamında hem kapsam hem de zamanlama açısından ülke ile üzerinde 
mutabakata varılan gerekliklere uygundur.  

3. Avrupa Birliği Direktifleri kapsamı dışında kalan alanlarda, özellikle AB eşik değerlerinin altında 
kalan veya üye devletlerin ulusal hükümlere yer verme konusunda serbest olduğu alanlarda, 
mevzuat Avrupa Birliği Antlaşma’sının ilkelerini ve iyi Avrupa uygulamalarını yansıtır ve ihale 
sözleşmelerinin büyüklüğü veya özelliklerine göre uygun bir düzenleyici denge sağlar.  

4. İkincil ve üçüncül mevzuat, birincil mevzuat ile aynı ilkeleri yansıtır ve ihalelerin sağlam ve verimli 
bir şekilde yapılmasını teşvik eder. 

5. Yeni ve değiştirilen mevzuat, kamu alımları camiasının tamamıyla yürütülen istişareler sonucunda 
hazırlanır ve ilgili bütün taraflar yeni mevzuatı yönetmek ve uygulamak için gerekli hazırlıkları 
tamamladığında yürürlüğe konur.  

6. Yasal düzenlemeler, yürürlüğe kondukları andan itibaren, kamu alımları sisteminin genelinde sürekli 
ve kapsamlı bir şekilde uygulanmaya başlar; birincil mevzuat, zamanında hazırlanan ikincil mevzuat 
ile uygun şekilde tamamlanır.  

7. Kamu alımlarına ilişkin yasal düzenlemeler açık ve nettir, aşırı düzenleme ve gereksiz bürokratik 
yaklaşımlara izin vermez ve bu düzenlemelerin sık sık değişikliğe uğratılmasından kaçınılır.  

8. Kamu alımlarına ilişkin yasal düzenlemeler, bütçe ve harcama düzenlemeleri ve sözleşme kanunu 
gibi diğer düzenlemeler, kamu ihale sözleşmelerinin iyi proje yönetimi ilkeleriyle uygun bir şekilde 
ve zaman çizelgesi içinde hazırlanması, karara bağlanması ve yönetilmesi için birbiriyle 
uyumlaştırılır.  
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Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu İlkelerin analizinde, düzenleyici çerçevenin ve destekleyici belgelerin incelenmesine ve başlıca karar 
verici ve uygulayıcılarla yapılan görüşmelere dayanan nitel analizlerdir: 

 Müktesebata uygunluk derecesini analiz edin ve uygun olmayan alanları veya hükümleri tespit 
edin.  

 AB eşik değerlerinin altında kalan alımlara ilişkin kural ve hükümleri analiz edin ve bu 
hükümlerin Avrupa Birliği Antlaşması ve AB ortak uygulama ve standartlarına uygunluğunu 
değerlendirin. 

 İkincil mevzuatın müktesebata ve birincil mevzuata uygun olup olmadığını ve uygulanıp 
uygulanmadığını ve uygulanma şeklini belirlemek için ikincil mevzuatı ve rehberlik niteliğindeki 
belgeleri analiz edin ve standart ihale ve sözleşme dokümanları içerip içermediklerini tespit 
edin.  

 Yasal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygunluklarının ve uygulanışlarının izlenmesi sürecinde 
kamu istişaresinin ne derecede uygulandığını belirlemek için kamu istişare sürecinde kullanılan 
mevzuatı ve çalışma belgelerini analiz edin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 kamu özel sektör ortaklıkları ve imtiyazlar da dahil olmak üzere kamu alımları alanındaki 
mevzuatın tamamı; 

 başlıca ikincil mevzuat ve rehberlik niteliğindeki belgeler; 

 çalışma belgeleri (örneğin, istişare tabloları, toplantı gündemleri ve tutanakları); 

 politika yapıcılar, uygulayıcılar ve diğer paydaşlarla yapılan görüşmeler. 

Göstergeler 

 Kamu ihale mevzuatının tamlık ve uygulama derecesi. 

 Yasal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygunluklarının ve uygulanışlarının izlenmesi sürecinde 
kamu istişaresinin ne derecede uygulandığını ve kapsamı 

On birinci İlke: Kamu alımlarına dair politikaların etkin ve etkili bir şekilde geliştirilmesi, 
uygulanması ve izlenmesi için merkezi kurumsal ve idari kapasite oluşturulur. 

1. Bütün sektörlerde (kamu özel sektör ortaklıkları, imtiyazlar, vs. için ayrı düzenlemelerin yapıldığı 
durumlar hariç), bütün unsurlara ilişkin (ör: kapasite geliştirme, usullerin modernleştirilmesi, 
çevreci ihaleler ve dürüstlük) ve bütün kamu sektörü genelinde kamu ihale reformunun 
başlatılması, çerçevesinin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesi için politika yapma işlevi olan, 
yasal ve politik yetki alanı açık ve net bir kurum mevcuttur.  

2. Kamu ihale sisteminin düzenli bir şekilde, uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmesine yönelik, ya 
kamu alımlarına özel ya da daha genel olarak kamu mali yönetim alanını kapsayacak şekilde, ulusal 
bir strateji veya eylem planı çerçevesinde ele alınabilecek net ve kapsamlı politikalar vardır. 

3. (Kamu özel ortaklıkları ve imtiyazlar da dahil olmak üzere) kamu alımlarının geliştirilmesine yönelik 
stratejinin uygulanması ve düzenli olarak gözden geçirilmesi için gerekli kapasite mevcuttur ve iyi 
bir şekilde kullanılır. 

4. Avrupa Birliği kurumları ile iletişim kurma ve (kamu özel ortaklıkları ve imtiyazları da kapsayan) 
kamu alımları alanının Avrupa Birliğiyle ilgili hususlarını koordine etme yetkisine ve kapasitesine 
sahip bir kurum tayin edilmiştir ve çalışmaktadır. 

5. Mevzuat merkezi kamu ihale ve kamu özel ortaklıkları/imtiyazlar kurumları arasında ilgili görev ve 
sorumlulukların nasıl paylaşılacağını tanımlar. Bu görev ve sorumluluklar genelde aşağıdakileri 
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kapsar:  

 uzun vadeli politika çerçevesi; 

 birincil mevzuat; 

 ikincil politikalar ve yönetmelikler; 

 uluslararası koordinasyon; 

 gözetim ve izleme; 

 danışmanlık ve operasyonel destek; 

 yayınlar ve bilgilendirme; 

 profesyonelleşme ve kapasite geliştirme çalışmaları; 

 operasyonel gelişim ve koordinasyon. 

6. Olası görev ve çıkar çatışmaları engellenir, yürürlükteki mevzuatta buna ilişkin hükümler yer alır ve 
kurumsal yapı bunu engelleyecek şekilde tasarlanır. 

7. Kamu ihale kurumları görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli şekilde yerine getirmek üzere 
gerekli yetki ve kaynaklara sahiptir ve bu şekilde hareket ederler.  

8. İhale ve sözleşme ilanları ile diğer önemli bilgi ve yol gösterici belgelerin yayınlanması için iyi 
işleyen merkezi bir elektronik portal mevcuttur.  

9. İhale makamlarına ve müteşebbislere ihale mevzuatının uygulanmasına ilişkin tavsiye ve bilgiler 
talep üzerine verilir, uygulamaya yönelik, faydalı bilgilerdir.  

10. Kamu ihale işlemlerine ve yürürlükteki ilke, politika ve düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin 
verilere erişimi sağlayan bir gözetim ve izleme sistemi mevcuttur.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, mevzuatın ve çalışma usullerinin değerlendirilmesine dayanan nitel yöntemlere ve 
nicel bir analiz yöntemine başvurulur:  

 Kurumsal çerçevenin kalitesini, tam olarak oturtulup oturtulmadığını ve tutarlılığını belirlemek 
ve olası çıkar çatışmalarını tespit etmek amacıyla, merkezi kurumsal çerçeveyi düzenleyen kanun 
ve yönetmelikleri analiz edin. 

 Merkezi kamu ihale kurumlarının üst düzey temsilcileri (siyasi seviyedekiler de dahil) ve 
uygulayıcılarla (ihale makamları, müteşebbisler ve bunlar tarafından kurulan örgütler) 
görüşmeler yapın.  

 Kamu ihale platformlarının ve izleme sistemlerinin işleyişini nicel yöntemler kullanarak analiz 
edin ve tanımlayın. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 kamu alımları, kamu özel ortaklıkları/imtiyazlar ve savunma sektöründe merkezi kurumların 
oluşturulmasına yönelik her tür mevzuat; 

 başlıca ikincil mevzuat ve rehberlik niteliğindeki belgeler; 

 ihale platformları ve izleme sistemlerinden elde edilen veriler; 

 politika yapıcılar ve uygulayıcılarla görüşmeler. 

Göstergeler 

 Kamu ihale politika çerçevesinin geliştirilme ve uygulanma seviyesi. 

 Söz konusu merkezi kamu ihale işlevlerinin ilgili kurumlarca uygulanma seviyesi ve bu 
kurumların görev ve sorumluluklarını, çalışma usullerini, personel durumunu ve kaynaklarını 
tanımlayan mevzuatın kapsamı. 

 Kamu ihale işlemlerini ve uygulamalarını izlemeye yönelik sistemin kapsamlılığı.  
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 İhale makamları, müteşebbisler ve diğer paydaşlar için mümkün kılınan bilgilerin anlaşılırlığı, 
zamanında ve kolay erişilebilirliği ve kapsamı. 
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Temel Gereklilik: Kamu ihale kurallarının ihlal edildiğine dair iddiaların olması durumunda, 
ihlalden zarar gören tarafların, bağımsız, şeffaf, etkili ve etkin ihtilaf çözüm sistemleri 
aracılığıyla adalete erişimi vardır. 

İhale sürecinde yasallığı ve dürüstlüğü temin etmenin önemli yollarından biri, kamu ihalelerine katılan 
kurum ve işletmelerin adalete erişimini garanti altına almaktır. 89/665 ve 92/13 sayılı Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Direktiflerini değiştiren 2007/66 sayılı Avrupa Komisyonu Direktifi, ihale sürecinden memnun 
olmayan isteklilerin şikâyetlerinin incelenmesi için oluşturulacak sistemin hız, etkililik ve ihale 
makamlarından bağımsızlık gibi temel özelliklerini tanımlar. Ancak, inceleme sisteminin düzenlenmesine 
yönelik idari ve yasal çözümlerin belirlenmesinde AB üye devletleri serbesttir, bu durum birçok farklı 
modelin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İyi işleyen bir inceleme sisteminin başlıca belirleyici özellikleri 
arasında, usullerin şeffaflığı ve verimliliği, kurumsal kapasite, verilen kararların kalitesi ve nasıl uygulandığı 
gibi unsurlar yer alır. Bekleme süreleri, ara tedbirler, sözleşmelerin geçersiz kılınması veya benzer 
yaptırımlar, zararın tazmini, şikâyet sistemine erişim maliyetleri,  yargı incelemesine erişim ve kararların 
yayınlanması bu bağlamda dikkat çeken konular arasındadır.  

On ikinci İlke: Kamu alımlarında ihtilafların çözümüne yönelik sistem, müktesebatta yer alan 
bağımsızlık, doğruluk ve şeffaflık standartlarına uygundur ve şikâyetlerin ve yaptırımların 
hızlı bir şekilde, yetkin mercilerce ele alınmasını temin eder. 

1. İhale mevzuatı, şikâyetlerin AB Direktiflerinde belirtilen usullere göre ele alınmasına izin veren 
mekanizmaları ve kurumsal yapıyı oluşturur ve hem kamu ihalelerini hem de imtiyazları kapsar. 

2. Sözleşmenin geçersiz kılınmasına ve cezaların tatbik edilmesine yönelik müktesebatta öngörülen 
mekanizmalar ulusal mevzuata aktarılır.  

3. İhale sürecinin sonucunu etkilemeyen yalnızca şekli hatalara veya atlamalara odaklanmaktansa, 
kamu alımlarına ilişkin başlıca amaçlara (özellikle açık, şeffaf, ayrımcılık yapmayan ve rekabet 
ortamı içinde gerçekleştirilen ihale süreçleri sonucunda paranın tam karşılığının alınmasına yönelik 
amaca) ulaşmaya gereken dikkat gösterilir.  

4. İnceleme ve ihtilaf çözümü sistemleri, şikâyet ve yaptırımların hızlı, etkili ve yetkin kişilerce ele 
alınmasını ve çözüme kavuşturulmasını sağlar; alınan kararlar ve bunların gerekçeleri kapsamlı 
şekilde yayınlanır.  

5. Müteşebbisler inceleme ve ihtilaf çözümü sistemine ayrımcılık veya aşırı maliyetlerle karşılaşmadan 
kolayca erişir.  

6. İnceleme kurumu şikâyetleri, kanuna uygun şekilde, zamanında ele alır ve şikâyetlerin etkin 
biçimde ve yetkin kişilerce çözüme kavuşturulmasını sağlar. 

7. İhtilaf çözümü sisteminin işleyişine dair veriler gecikmeden yayınlanır.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, mevzuatın nitelik açısından değerlendirilmesinin yanı sıra yetkililerle görüşmeler ve 
istatistiki verilerin nicel analizi gibi yöntemlere başvurulur: 

 Kurumsal çerçevenin kalitesi ve tutarlılığını belirlemek üzere şikâyet inceleme ve ihtilaf çözümü 
sistemini düzenleyen kanun ve yönetmelikleri analiz edin. 

 İnceleme ve şikâyet kurumlarının yöneticileri ve önemli yetkilileri ile görüşmeler yapın. 

 Sistemin uygulamada nasıl işlediğini irdelemek için alınan kararlardan bazılarını örnek olarak 
inceleyin.  

 İhale makamları, müteşebbisler ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapın. 
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 İşlemlerle ilgili istatistiki bilgileri analiz edin57. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 kanunlar, yönetmelikleri ve kurum teşkilat şemaları, kurum içi kural ve usuller; 

 başlıca yetkililerle ve müteşebbislerle yapılan görüşmeler; 

 Şikayetlerin kapsamı ve özellikleri, işleme süresi, alınan kararlar, vs. hakkında istatistikler; 

 inceleme kurumunun verdiği kararlardan alınan örnekler. 

Göstergeler 

 Kamu ihalelerine ilişkin şikâyetlerin, kanunda verilen azami süreye kıyasla ele alınma süresi.  

 Şikâyet inceleme kurumunun kanunda verilen azami inceleme süresini aşarak incelemeyi 
tamamladığı şikayet sayısının, toplam şikayet sayısına oranı. 

 Yayınlanan ihale ilanı sayısına oranla şikâyet sayısı. 

 Bir üst yargı kademesine taşınan şikâyet sayısı. 

 Bahsedilen işlevleri yerine getiren şikâyet inceleme kurumlarının varlığı ve bu kurumların 
görevlerini, sorumluluklarını, çalışma usullerini, personel yapısı ve kaynaklarını, çalışmalarına 
ilişkin etik kuralları tanımlayan yasal düzenlemelerin varlığı. 

 Kararların ve istatistiklerin zamanında yayınlandığı, arama yapmaya yönelik yeterli yapılara 
sahip, kullanıcı dostu bir şikâyet inceleme web sitesinin varlığı. 

                                                
57

  Deneyimler, bu tür verileri analiz amaçlı veya tavsiye oluşturmak için kullanırken dikkat edilmesi gerektiğini 
gösteriyor. Esasen, bu ilke kapsamındaki göstergelerin bazıları için yeteri kadar bilgi bulunmakta ancak bu 
bilgiler duruma göre farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Başka bir deyişle, bunların gerçekte neyi gösterdiği ve 
iyi işleyen bir sistemde nasıl bir değere sahip olmaları gerektiğini içinde bulunulan durumu dikkate almadan 
sadece teorik olarak tespit etmek kolay değildir.  
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Temel Gereklilik: İhale makamları yeterli seviyede personele ve kaynaklara sahiptir ve 
çalışmalarını yürürlükteki yasal düzenlemeler ve genel kabul gören iyi uygulamalara uygun 
şekilde ve açık ve rekabetçi tedarik pazarı ile etkileşim içinde yürütür. 

Etkili bir kamu ihale sisteminin temelinde, kamu ihale sürecindeki bütün adımların profesyonelce ve 
maliyet etkin bir şekilde yerine getirilmesiyle paranın tam karşılığını alan ihale makamları ve profesyonel 
değer odaklı ve dürüstlük bilinci yüksek bir yönetim işlevi yatar. Başarılı kamu ihale işlemlerinin, ihale 
sürecinin genelinde işlem masraflarını azaltan, daha rekabetçi fiyatların alınmasını sağlayan ve ihale 
makamları ve müteşebbisler için ihale ve sözleşme süreçlerini sadeleştiren bir dizi araç ve yaklaşımdan 
yararlandığı görülmektedir. Burada ön plana çıkan başlıca araçlar arasında (elektronik eksiltmeyi de 
kapsayan) e-ihaleler, çerçeve anlaşmalar ve merkezi satın alma birimlerinin ve düzenlemelerinin 
oluşturulması yer almaktadır.    

Kamu alımları, ihale işlemlerinin yüksek hacmi nedeniyle yolsuzluk ve dolandırıcılık riskine açık bir alandır. 
Bu riskin en aza indirilmesi için ihale makamlarında gereken beceri ve deneyimlerin oluşturulması gibi 
tedbirler önem taşımaktadır. Etkin, etkili ve ekonomik bir kamu ihale sisteminin bir diğer ön koşulu ise 
ihalelerin gerçekleştirildiği ortamın açık, rekabetçi ve müteşebbisler için cazip bir ortam olmasıdır. Kamu 
sektörü pazarının müteşebbisler için cazip olması, yeterlik ve seçim kriterlerinin adaleti ve tutarlılığı ve 
şikâyet mekanizmalarının varlığı gibi etkenlere dayanır. Ayrıca, pazarın katılıma engel teşkil edecek 
unsurlar içermemesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin istediklerinde ihalelere katılmasını sağlaması 
gerekir.  

On üçüncü İlke: Kamu alımları kapsamında yapılan faaliyet ve işlemler, bir taraftan kamu 
kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını ve modern satın alma teknik ve 
yöntemlerinden en iyi şekilde istifade edilmesini sağlarken, bir taraftan da eşit muamele, 
ayrımcılık yapmama, orantılılık ve şeffaflık gibi temel ilkelere uygunluğu temin eder. 

1. Kamu ihaleleri gerekli dikkat gösterilerek planlanır ve hazırlanır ve yetkin kişilerce, zamanında ve 
ilgili taraflarla istişare içinde yürütülür.  

2. Teknik unsurlar belirlenirken, yaklaşık maliyet hesaplanırken ve bütçeleme yapılırken, hem kısa 
vadeli (edinim) hem de uzun vadeli (işletim, bakım, yer değiştirme) unsurlar hesaba katılır; ayrıca, 
alternatif çözümler gerektiği gibi dikkate alınarak kullanıcıların elde edeceği faydalar da göz önünde 
bulundurulur.  

3. İhale usulleri, rekabetin etkili bir şekilde oluşturulması ve işlemlerin zamanında ve verimli bir 
şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde seçilir (bu sırada hem ihale makamları hem de 
müteşebbisler tarafından karşılaşılacak maliyetler dikkate alınır) ve satın alınan kalemlerin özelliği 
ve değeriyle orantılıdır.  

4. İhale dokümanları, açık ve net olarak anlaşılan, tarafsız, sözleşmenin konusuyla orantılı koşullar 
içeren (seçim kriterleri ve ihale sonuçlandırma kriterleri dahil) ve gereksiz ve aşırı bürokratik 
koşullar öne sürmeyen teknik şartnameler içerir.  

5. İsteklilerin ihale dışı bırakılmasında kullanılan zorunlu ve zorunlu olmayan kriterlere ilişkin Avrupa 
Birliği Direktiflerinde yer alan hükümler iyi bir şekilde anlaşılmıştır ve bütün ihale makamları 
tarafından uygulanır.  

6. İhale sürecinin önceliği ekonomiklik, etkinlik ve verimliliktir; ihalenin düzgün bir şekilde 
planlanması ve hazırlanması ile etkin sözleşme yönetimi ve kontrolüne de özellikle dikkat edilir.  

7. İhale makamlarında sözleşme performansını değerlendirmek ve kamu ihale süreçlerinin ve 
sözleşme yönetiminin etkinliği, ekonomikliği ve verimliliğini kriterlere kıyasla analiz etmek için 
araçlar temin edilmiş ve kullanılmaktadır.  

8. Yolsuzluk veya dolandırıcılık vakalarının tespit edilip ele alınmasına yönelik, çıkar çatışması ve gizli 
anlaşmaya ilişkin kurallar da dahil olmak üzere mekanizmalar oluşturulmuştur.  

9. Bir risk göstergesi sistemi, ihale sürecindeki olası riskleri işaret eder.  
10. Avrupa Birliği Direktiflerinde öngörüldüğü ve tanımlandığı şekliyle, e-ihale, rekabeti ve şeffaflığı 

arttırmak ve ihale sürecindeki maliyetleri azaltmak üzere ve varsa elektronik eksiltmeyi de içeren e-
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ihale sisteminin ulusal düzeyde uygulanmasına yönelik sağlam temellere dayanarak hazırlanan bir 
strateji ve eylem planına dayanan iyi bir araç olarak kullanılır;  

11. Çerçeve anlaşmalar Avrupa Birliği kurallarına uygun şekilde kullanılır; merkezi kamu ihale kurumları 
çerçeve anlaşmaların uygulanmasına destek olacak şekilde yasal düzenlemeleri hazırlar ve 
tavsiyelerde bulunur.  

12. Merkezi satın alma işlevi, Avrupa Birliği Direktiflerinde öngörüldüğü şekilde, ortak ilgi uyandıran 
standart ürün ve hizmetlerin satın alınmasında kullanılır.  

13. İhalelerin gerçekleştirilmesinde, tedarik pazarının durumu ve pazarın rekabetçi özellikleri ile 
kapasitesinin sürdürülebilir olarak geliştirilmesi ihtiyacı gerektiği gibi dikkate alınır.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizi, raporların ve istatistiksel verilerin incelenmesi ve politika yapıcılar, ihale makamları ve 
müteşebbislerle yapılan görüşmelere dayanan nitel ve nicel değerlendirmeler ile gerçek ihale 
uygulamalarının ele alınmasına dayanır:  

 İhale planlaması ve ihale işlemlerinin hazırlanması süreçlerini değerlendirin. 

 İhale dokümanlarını ve ihale usullerini inceleyin. 

 İhalenin sonuçlandırılmasından sonraki sözleşme yönetimi ve değerlendirme süreçlerini 
değerlendirin. 

 Varsa, çerçeve anlaşmaların, e-ihale mekanizmalarının ve merkezi satın alma işlevinin nasıl 
kullanıldığını değerlendirin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 raporlar, ihale dokümanları, sözleşmeler ve diğer belgeler; 

 görüşmelerden elde edilen bilgiler; 

 şikayet kurumlarından elde edilen resmi istatistikler. 

Göstergeler 

 Yayınlanan ihale planlarında veya ön ilanlarda hâlihazırda duyurulmuş ihalelerin oranı. 

 Rekabetçi usuller ile verilmiş sözleşmelerin oranı.  

 Sadece edinim fiyatına dayanarak verilen sözleşmelerin oranı. 

 İmzalandıktan sonra değişikliğe uğratılan sözleşmelerin oranı.  

 İmzalandıktan sonra resmi değerlendirme süreçlerine tabi tutulan sözleşmelerin oranı. 

 Mal alımı ihalelerine verilen ortalama teklif sayısı. 

 Yapım işi ihalelerine verilen ortalama teklif sayısı. 

 Hizmet alımı ihalelerine verilen ortalama teklif sayısı. 

 Modern ihale teknik ve yöntemlerinin kullanılma derecesi. 

On dördüncü İlke: İhale makamları, alım sürecinin tamamının profesyonel biçimde 
yönetilmesini sağlamak üzere, uygun kapasitelere sahiptir ve uygulamaya yönelik kılavuz 
ilkeler ve araçlar kullanır. 

1. Her ihale makamı, görev ve sorumluluklarını etkin ve etkili bir şekilde yerine getirme kapasitesine 
ve yetkinliğine sahip ve özel olarak ihale konularına bakan bir ihale birimi kurmuştur.  

2. İhale yetkilileri belli becerilere, görev ve sorumluluklara sahip kişiler olarak kabul edilir; personelin 
öz gelişimi için somut tedbirler ve yeterli eğitim fırsatları oluşturulmuştur. 

3. İhale sürecinin tamamında, özellikle analiz, bütçeleme, ihale dokümanlarının tasarlanması, ihale 



Altıncı Bölüm  Kamu Mali Yönetimi 
 

103 
 

stratejisinin ve yönteminin belirlenmesi, seçim kriterleri ve ihale sonuçlandırma kriterlerinin 
belirlenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve sözleşmelerin yönetimi 
gibi aşamalarda, iyi şekilde belgelendirilmiş planlama ve yönetim araçları kullanılır.  

4. Rekabetin ve şeffaflığın arttırılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik idari sistemler ve usuller 
oluşturulmuştur ve kullanılmaktadır.  

5. (Rehber, kılavuz ilkeler, standart ihale dokümanları, değerlendirmede kullanılabilecek standart 
dokümanlar, standart ihale ve ihale sonuç ilanları ve yapım işi, mal ve hizmet alımı ihaleleri için 
örnek sözleşme koşulları gibi) destekleyici belgeler, ihale yetkililerinin ve müteşebbislerin 
kullanımına açıktır.  

6. Kamu ihalelerinin (hem ulusal seviyede hem de ihale makamı seviyesinde) performansı ve 
sonuçlarının izlenmesi için, özellikle ihale verilerinin toplanmasına olanak sağlayan ve ihale 
sisteminin daha da geliştirilmesine yönelik potansiyelin tespit edilmesinde kullanılan izleme 
araçları mevcuttur.  

7. İhale makamlarında ihale işlevini yerine getirmekle görevlendirilmiş ihale birimi, bir hizmet 
sağlayıcısı olarak görev yaptığını anlar ve hem kurum içinde hem de kurum dışında ilgili diğer bütün 
taraflarla mükemmel ilişkilere sahiptir. 

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Kullanılan yöntemler, görüşmelerle de desteklenen nitel ve nicel yöntemlerdir: 

 Düzenleyici çerçeveyi, teşkilat şemalarını ve kurum içi kuralları analiz edin. 

 Destekleyici belgeleri ve istatistiki verileri analiz edin. 

 Çalışma usullerini analiz etmek için görüşmeler yapın. Kamu alımlarında önemli bir paya sahip 
olacaklarından bilgi toplama ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi için büyük ölçekli ihale 
makamlarını tespit edin.  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir: 

 ilgili yönetmelikler ve kurum içi kural ve düzenlemeler; 

 ihale makamlarından büyüklük ve tür açısından çeşitlilik gösteren geniş bir örneklem grubunun 
temsilcileri ve alıcı, müteşebbis ve diğer paydaşlardan oluşan daha küçük bir örneklem 
grubunun temsilcileri; 

 merkezi kamu ihale kurumlarının ve ihale makamlarının izleme ve raporlama daireleri. 

Göstergeler 

 İhale makamlarının ve ihale yetkililerinin kullanımına sunulan kılavuz ilkelerin, kuralların ve 
standart belgelerin özellikleri, anlaşılırlık ve kullanıcı dostu olma derecesi. 

 Kamu ihale yetkililerinin profesyonellik seviyesi. 
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Temel Gereklilik:  Yüksek Denetim Kurumunun bağımsızlığı, yetki alanı ve teşkilatlanması 
anayasal ve yasal çerçeve ile güvence altına alınır, böylece kurum, yetkilerini denetim 
çalışmaları için geçerli olan standartlar uyarınca, kamu sektörünün işleyişine etki eden yüksek 
kalitede denetimler gerçekleştirerek şekilde yürütür. 

Kamuda mali hesap verebilirlik sistemi, yürütmenin kamu kaynaklarını yönetme şekli, Yüksek Denetim 
Kurumunun (YDK) bağımsız ve profesyonel gözetimine tabi olmasını gerektirir. AB katılım müzakereleri 
kapsamındaki 32. Fasıl uyarınca, operasyonel ve mali bağımsızlığa sahip bir YDK’nin bulunması gerekir. 
Buna göre, YDK temelini anayasadan alır, Lima Deklarasyonu’na58 dayanan belli bir YDK kanununa tabidir 
ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) tarafından hazırlanan Uluslararası Yüksek 
Denetim Kurumu Standartları (ISSAI) uyarınca faaliyet gösterir.  

Yasal çerçeve, ulusal bütçede yer alıp almadıklarına veya nasıl yer aldıklarına bakılmaksızın kamuya ait 
bütün mali işlemleri denetlemesi ve uluslararası standartlarda belirtilen mali denetim, düzenlilik denetimi 
ve performans denetimi uygulamalarının tamamını yerine getirmesi için YDK’ye yetki vermelidir. Yasal 
çerçeve aynı zamanda sorumluluklarını yerine getirebilmesi için YDK’ye gereken mali, operasyonel ve 
beşeri kaynakları sağlayarak kurumun bağımsızlığını temin etmelidir. Ayrıca, YDK’nin bütün üyeleri ve 
denetim personeli, görevlerini en kapsamlı şekilde yerine getirmeleri için gereken yetkinliklere ve mesleki 
dürüstlüğe sahip olmalıdır. Bir YDK bütün görevlerini denetim standartlarına uygun şekilde yürütür, 
denetim rehberleri kabul ederek güvenilirlik ve tutarlılık temin eder ve etkili kalite güvence usulleri 
uygular. Denetim raporlarının zamanında, profesyonelce ve nesnelliğe dikkat ederek hazırlanması, 
kurumun güvenilirliğini sağlamanın önemli bir koşuludur. YDK, yaptığı çalışmalarla devlet yönetiminin ve 
genel olarak kamu kurumlarının hesap verebilirliğini güçlendirmek suretiyle kamu sektörü üzerinde etki 
yaratmayı amaçlamalıdır. Bu bağlamda, denetimler sırasında öne sürdüğü önerilerin kurumlarca nasıl 
uygulandığını izlemek üzere gerekli usullere sahip olmalı ve denetim faaliyetlerini uygun gördüğü şekilde 
uyarlayabilmelidir.   

On beşinci İlke: Yüksek Denetim Kurumunun bağımsızlığı, yetki alanı ve teşkilat yapısı 
anayasa ve ilgili yasal çerçeve tarafından oluşturulur ve güvence altına alınır; uygulamada bu 
hükümlere riayet edilir. 

1. Yüksek Denetim Kurumu ve kurumun gereken bağımsızlık düzeyi anayasada veya benzer etkiyi 
gösterecek bir yasal çerçeve kapsamında düzenlenir. Ayrıntılar mevzuatta düzenlenebilir 
(Uluslararası Yüksek Denetim Kurumu Standartları). 

2. Yüksek Denetim Kurumu başkanının (veya kurul yapısına sahip YDK’lerde üyelerin) bağımsızlığı yasa 
ile korunur. Normal görev süreleri boyunca Yüksek Denetim Kurumu başkanının (veya kurul 
yapısına sahip YDK’lerde üyelerin) istihdam, görevden alınma ve dokunulmazlığına ilişkin koşullar 
ilgili anayasal veya yasal hükümlerle temin edilir.  

3. Denetim yetki alanı kapsamlıdır ve Yüksek Denetim Kurumu sorumluluklarının yerine 
getirilmesinde takdir yetkisine sahiptir. Bu yetki, mali denetim, performans denetimi ve uygunluk 
denetimlerinin gerçekleştirilmesi hakkını da kapsar.  

4. Yüksek Denetim Kurumu personelinin denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere denetlenen 
kurumların bina ve tesislerine kesintisiz erişim hakkı ve denetimleri için hangi bilgilerin gerekli 
olduğuna karar verme hakkı vardır. 

5. Yüksek Denetim Kurumunun yürütmeden mali bağımsızlığı yasal çerçeve ile güvence altına alınır ve 
Yüksek Denetim Kurumu ayrı bir bütçe bölümü altında kendisine tahsis edilen bütçeyi uygun 
gördüğü şekilde kullanma yetkisine sahiptir. 

6. Yüksek Denetim Kurumu yetkilerini uygulamasını sağlayacak yönetim yapısına ve destek yapılarına 
sahiptir.  

7. Yüksek Denetim Kurumu üyelerinin ve çalışanlarının teorik ve uygulamaya yönelik mesleki 
gelişimlerini, kurum içi, kurum dışı ve uluslararası programlar aracılığıyla destekler.  

                                                
58

  http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-1-the-lima-declaration.html 

http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-1-the-lima-declaration.html
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8. Yüksek Denetim Kurumu, anayasada kendisine verilen yetki ve yükümlülük uyarınca, bulgularını 
yıllık olarak ve bağımsız bir şekilde parlamentoya veya sorumlu diğer kamu kurumlarına raporlar; 
bu rapor kamuoyuna yayınlanır.  

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, anayasa ve YDK’nin tabi olduğu mevzuatın, kurum içi kuralların ve usullerin ve ilgili 
belgelerin incelenmesini kapsayan nitel yöntemlere başvurulur. Elde edilen veriler yapılan görüşmeler ile 
takviye edilir: 

 YDK’nin bağımsızlığının açık, net ve ayrıntılı bir şekilde bir şekilde tanımlandığından emin olmak 
için anayasa ve YDK mevzuatını inceleyin (ISSAI 10, 1 ve 2. İlkeler)  

 Yürütmenin müdahale etmemesinin uygulamada sağlanıp sağlanmadığını inceleyin. YDK’nin 
kamu sektörünün genelini ilgilendiren idari kanunları dikkate alırken, bir taraftan da özerk 
olarak yönetilmesi gerekir.  

 Mevzuatta YDK’nın denetim faaliyetlerinin programını hazırlama özgürlüğünü destekleyecek 
hükümler olduğunu kontrol edin (ISSAI 1, Bölüm 13, 3 ve 6. İlkeler). Yıllık çalışma programının 
YDK’nin iç usulleri uyarınca oluşturulduğunu inceleyin. Programa alınan denetimlerin gerçekte 
de uygulandığını kontrol edin.  

 YDK’nin bilgilere kesintisiz erişimi olup olmadığını tespit edin (ISSAI 10, 4. İlke).  YDK’nin denetim 
faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli olduğunu düşündüğü bilgilere erişimi kısıtlamalara tabi 
olabilir ancak bunların ilgili yasal hükümlerce kabul edilmesi gerekir (ör: dış denetimi 
düzenleyen kanunda). Ayrıca, bilgiye erişim talebinin reddedildiği durumları çözüme 
kavuşturmak için gerekli usullerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Ulusal güvenlik, bireysel 
gizlilik veya ticari sırlar söz konusu olduğunda bilgiye erişim kısıtlanabilir, hatta reddedilebilir 
(ISSAI 1, Bölüm 16[3]).  

 YDK tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sorumlulukların gerekli kişilere verilmesini 
sağlayan onaylanmış ve uygulamada işler bir teşkilat yapısının varlığını doğrulayın.   

 Çalışanların iletişim kurmasını, bilgiye erişimini ve çalışmalarını belgelendirmelerini olanaklı 
kılan ofis, eğitim merkezi, arşiv hizmetleri ve bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları gibi uygun 
mali ve maddi kaynakların mevcudiyetini değerlendirin. 

 Karar verme süreçlerini, idari desteğin büyüklüğünü ve YDK tarafından kullanılan insan 
kaynakları, mali kaynaklar ve diğer kaynakların sadece denetim çalışmaları için ayrılmış olanlara 
kıyasla oranını değerlendirin.   

 YDK’nin yapmakla yükümlü olduğu denetimler için ayrılan kaynakları inceleyin ve bu kaynakları 
bağımsız olarak YDK tarafından seçilerek yapılan denetimlerde kullanılan kaynaklarla kıyaslayın. 
YDK’nin talep üzerine yerine getirdiği denetimler için ayrılan kaynakların oranını değerlendirin. 

 İlgili bütün kayıtların nitelikli ortamlarda saklanmasını olanaklı kılan fiziki altyapı, bilgi 
teknolojileri ve arşiv hizmetleri için bir strateji veya plan olup olmadığını inceleyin.  

 Uygun personelin olup olmadığını değerlendirin. YDK’nin insan kaynakları yönetimi stratejisinin 
özellikle (gerek kurum içi gerek kurum dışı) eğitim faaliyetleriyle ilişkili olmak üzere, insan 
kaynakları politikasını ne derece etkilediğini ve bunların denetim standartları ve faaliyetleriyle 
tutarlılığını (ISSAI 40, 4. unsur) inceleyin. İşe alım sürecinin, kurumda doğru kişileri 
görevlendirmeye izin verecek şekilde, uygulamada nasıl işlediğini değerlendirin. Uluslararası 
Muhasebeciler Federasyonunun her denetçinin yılda en az beş gün eğitim almasını teşvik ettiği 
bilgisini dikkate alarak, denetçilerin katıldığı eğitim günü sayısını değerlendirin.  

 Kurumun stratejik gelişim planının veya benzer belgelerinin, kurum içinde gerçekleştirilen geniş 
çaplı incelemelere (ör: öz değerlendirmeler) ve düzenli olarak (en az yılda bir kere) yürütülen ve 
kurumun işlevlerinin dışarıdan gözleme tabi tutulduğu akran incelemelere dayanıp 
dayanmadığını değerlendirin. Ayrıca, kararlara yönelik tekliflerin, kurumun amaçlarına 
ulaşmasında ilerlemeyi sağlayıp sağlamadığını değerlendirin. 
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 YDK’nin çalışmaları hakkında yıllık olarak ve bağımsız şekilde parlamentoya veya sorumlu diğer 
kurumlara rapor verme yetkisi olup olmadığını ve bu yetkiyi ne derece kullandığını belirleyin.  
Örneğin, yıllık rapor, YDK’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği bütün faaliyetleri ve önemli ve kayda 
değer bulgularını içerir (ISSAI 1, Bölüm 16; ISSAI 10, 5. İlke). YDK’nin, kanunda aksi 
öngörülmediği takdirde, raporlarının içeriği ve zamanlamasına dair karar vermede özgür olup 
olmadığını tespit edin. 

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 Anayasa; 

 YDK kanunu ; 

 Organik bütçe kanunu veya eşdeğer başka kanunlar; 

 devletin yıllık mali tabloları; 

 sosyal güvenlik kanunu; 

 mali konsey hakkında kanun; 

 kamu işletmeleri hakkında kanun; 

 kamu personeli kanunu ve varsa bağlı yönetmelikler; 

 YDK’nin iç düzenlemeleri; 

 çok yıllı denetim stratejisi, yıllık denetim planı, yıllık denetim planlarındaki değişiklikler, örnek 
denetim raporları: 
o iletişim stratejisi/politikası; 
o YDK insan kaynakları stratejisi; 
o YDK eğitim ihtiyaçları analizi ve eğitim stratejisi; 
o personel sayısı, boş kadro sayısı, işe alımlar, personel gelişimi ve personelin eğitim durumu; 
o sürekli mesleki gelişimle ilgili istatistikler, ör. eğitimlere katılım, sertifikalı personel ve 

personelin yeterlikleri; 
o üç veya dört yıllık dönem içinde her yıla ait YDK bütçesi. 

 YDK yıllık faaliyet raporu; 

 YDK binasının ve teçhizatının yerinde ziyareti; 

 YDK çalışanları ve üyeleri, meclis komisyonlarının başkanları, denetlenen kurumlar, uluslararası 
topluluk, sivil toplum kuruluşları ve uzman akademilerle yapılan görüşmeler. 

Göstergeler 

 YDK’nin onaylanan bütçesi ile gerçekleşen bütçesi arasındaki fark. 

 YDK bütçesinin devlet bütçesi içindeki payı. 

 YDK’nin yapmakla yükümlü olduğu denetimler için ayrılan kaynakların, YDK tarafından bağımsız 
olarak seçilerek yapılan denetimlerde kullanılan kaynaklarla karşılaştırılması. 

 Üyelerin ve denetim personelinin yıl içinde aldığı kişi başı ortalama eğitim günü sayısı. 

 YDK bağımsızlığı için temel koşul olan yetki alanı ve teşkilat yapısının anayasa ve yasal çerçeve ile 
oluşturulma ve güvence altına alınma derecesi. 

 YDK yönetiminin kurumun gelişimini sağlama seviyesi. 

On altıncı İlke: Yüksek Denetim Kurumu, kamu sektörünün işleyişine olumlu yönde etki eden 
yüksek kalitede denetimlerin yapılmasını sağlamak üzere, standartları tarafsız ve nesnel bir 
şekilde uygular. 

1. Yüksek Denetim Kurumu Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının ve genel kabul gören 
diğer standart belirleyici kuruluşların çıkardığı çalışma ve denetim standartlarını uygular.  

2. Yüksek Denetim Kurumunun çalışmaları bağımsız muhakeme ve sağlam analizlere dayanır.  
3. Yüksek Denetim Kurumu denetim çalışmalarının kapsamını, kamu sektörü denetiminin temel 

ilkelerini uygulayarak, mali denetimlerin, performans ve uygunluk denetimlerinin kamunun 
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faaliyetlerinde hesap verebilirliği ve şeffaflığı teşvik etmesini sağlayacak şekilde ve sorumluluklarını 
eksiksiz ve nesnel biçimde yerine getirerek planlar ve gerçekleştirir.   

4. Yüksek Denetim Kurumu, kurumun ve personelinin dürüstlük, bağımsızlık ve nesnellik, gizlilik ve 
yetkinlik gibi mesleki standartlara uygun hareket ettiğine dair makul güvence sağlamak üzere 
kurum düzeyinde kalite kontrol usulleri ve etik kuralları inşa eder. 

5. Yüksek Denetim Kurumu raporlarının Parlamentoda ele alınması için resmi bir mekanizma 
oluşturulmuştur.  

6. Yüksek Denetim Kurumu, yasama organına, özellikle de yasama organındaki komisyonlara tutarlı, 
nesnel ve zamanında bilgi verir.  

7. Yüksek Denetim Kurumu raporları anlaşılır bir dille, konunun özüne vurgu yapılarak hazırlanır. 
Yüksek Denetim Kurumunun bulgularına dayanan ilgili ve faydalı önerileri içerir ve bu önerilerin 
takip edilmesine ilişkin usuller oluşturur.  

8. Yüksek Denetim Kurumu, yürüttüğü faaliyetler ve elde ettiği denetim sonuçları hakkında, medya, 
kurum web sitesi ve diğer iletişim araçlarını kullanarak geniş kitlelere zamanında bilgilendirmeler 
yapar ve raporlarını zamanında kamuoyuna açıklar.   

Analiz Çerçevesi 

Yöntemsel yaklaşım 

Bu ilkenin analizinde, ilgili belgelerin incelenmesi ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayanan nicel ve 
nitel yöntemlere başvurulur: 

 YDK’nin kurumda toplanan bilgi, beceri ve deneyimleri denetim sürecinde kullanıp 
kullanmadığını ve özellikle denetim çalışmalarında standartlara başvurup başvurmadığı ve 
çalışanlarını bu standartlar konusunda bilgilendirip bilgilendirmediğini değerlendirin. (Yaklaşık 5) 
denetim dosyası ve denetim raporundan oluşan bir örneklem üzerinden inceleme yapın ve 
dosya ve raporların denetim standartlarına kıyasla içeriğini değerlendirin.  

 Mevcut denetim rehberlerinin temel denetim ilkeleri ile (ISSAI 100, 200, 300, 400) uygun olup 
olmadığını ve uygulamada hayata geçirilip geçirilmediğini, bir başka deyişle, denetim 
planlamanın risk ve önemlilik değerlendirmelerine dayanıp dayanmadığı, denetim faaliyetleri 
sonucunda denetim kanıtına ve yeterli seviyede belgelendirilmiş bilgilere ulaşılıp ulaşılmadığı,  
ve denetim sonuçlarının dengeli olup olmadığını kontrol edin. 

 YDK’nin etik kurallarını veya (düzeltici tedbirlere ilişkin kurallar gibi) bu konudaki benzer 
belgeleri inceleyin ve bu belgelerde, gerekliklerin uygulanmasını izlemek üzere gerekli 
hükümlere yer verilip verilmediğini ve ihlal durumunda YDK’nin bu tedbirleri uygulayıp 
uygulamadığını inceleyin. 

 YDK’nin denetlenen kurumun görüşlerini gerektiği gibi dikkate alıp almadığını (ISSAI 10, Altıncı 
İlke) değerlendirin.  

 Etik kurallara uygunluk da dahil olmak üzere denetim standardının yüksek tutulmasını sağlayan 
kalite kontrol politikaları ve usullerinin kalitesini inceleyin. Çalışanların uygun yetkinlik ve 
kapasiteye sahip olduğunu ve faaliyetlerin tarafsız ve nesnel bir şekilde yüksek kalite 
standartlarını tutturarak yapılması için düzenli olarak ve tarafsız biçimde incelenip gözetildiğini 
doğrulayın.  

 Raporlamanın zamanında yapılıp yapılmadığını, YDK’nin raporlara ilişkin (gerektiği gibi) 
istatistikler tutup tutmadığını inceleyin. Denetim raporlarının teslim edilmesine ilişkin yasal veya 
üzerinde mutabakata varılmış bir sürenin belirlenmiş olması gerekir.  

 YDK’nin denetimler sonucu verdiği önerilerin takibine ilişkin etkin takip mekanizmaları olup 
olmadığını (ISSAI 10, Yedinci İlke), parlamentoda YDK raporlarını incelemek, görüşmek ve 
raporlardan yola çıkarak harekete geçmek üzere iyi işleyen bir komisyonun görevlendirilip 
görevlendirilmediğini ve yasama, yürütme ve yargı kurumları ile iletişime ilişkin iyi 
uygulamaların olup olmadığını (ISSAI 20, Yedinci İlke) değerIendirin.  
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 Denetim faaliyetlerinin kamu sektörünün işleyişine etki etmesini sağlamak için YDK’nin aldığı 
tedbirlerin derecesini inceleyin. YDK, denetimleri sonrası verdiği önerilerin takibi için alınan 
tedbirleri (uygun şekilde) raporlar (ISSAI 12, 3.6. İlke)  

Bilgi kaynakları 

Faydalanılan kaynaklar listesi aşağıda belirtilmiştir:  

 YDK standartları, denetim rehberi, münferit denetim programları, denetim usulünün seçilmesi 
ve uygulanmasına ilişkin kurum içi kurallar ve kılavuz ilkeler; 

 çok yıllı ve yıllık denetim stratejisi ile denetim programları; 

 örnek denetim raporları, mümkünse denetim dosyaları ve çalışma belgeleri; 

 kalite kontrol raporları (varsa); 

 YDK kanunu, etik kurallar veya eşdeğer belgeler; 

 basın ve halkla ilişkiler işlevlerinin de tanımlandığı YDK teşkilat şeması; 

 YDK iletişim stratejisi veya politikası; 

 basın toplantıları, basın bültenleri, medya raporlarının içerik analizleri; 

 YDK yıllık faaliyet raporu; 

 varsa, önerilerin takibine ilişkin istatistiki veriler; 

 YDK yönetimi ve dış paydaşlarla görüşmeler, ör: STK’ler, Maliye Bakanlığı, denetlenen kurumlar 
ve diğer kamu kurumlarından temsilciler (ör: yargı üyeleri, milletvekilleri ve basın temsilcileri); 

 Parlamento iç tüzüğü 

Göstergeler 

 YDK web sitesinde yayınlanan denetim raporlarının kabul edilen toplam denetim raporu sayısına 
oranı. 

 Yüksek Denetim Kurumu tarafından verilen ve denetlenen kurumlarca kabul edilip uygulanan 
denetim önerilerinin oranı. 

 Zamanında çıkarılan denetim raporlarının oranı59. 

 YDK’nin denetim çalışmalarının kalitesini temin etmek amacıyla standartları uygulama derecesi. 
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  Yıl içinde çıkarılması planlanan rapor sayısına kıyasla, (YDK’nin iç kurallarında belirtilen süreler içinde) 
zamanında çıkarılan YDK raporlarının sayısına bakılarak ölçülür.   


