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SAYI TAY DENET M  VE

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDEK LEV

Erol AKBULUT 
Sayı tay Uzman Denetçisi 
Genel Sekreter Yardımcısı

1. G R

erçekte halka ait olan kamu kaynaklarının iyi kullanılmaması,
bunlardan özel çıkar sa lanması, bugün hemen her toplumun 

öncelikli bir sorunu haline gelmi tir. Kamu yönetimindeki yolsuzluk ve kötü 
yönetim nedeniyle “temiz toplum” herkesin özlemi olmu tur. Bu özlemin 
giderilmesinde toplumun her kesimine, her kurum ve kurulu a büyük görevler 
dü tü ü ku kusuzdur. Bu çerçevede ça da  denetimin halka dayalı, sorumluluk 
sahibi, etkin ve verimli i leyen, dürüst ve effaf bir kamu yönetiminin olu umu
açısından üstlenebilece i i levlerin önemi de büyüktür. 

Yolsuzlukların, denetim mekanizmalarının geli medi i veya etkin 
kılınamadı ı sistemlerde daha yaygın olarak görüldü ü bir gerçektir. Dolayısıyla 
yolsuzlukla mücadelede denetim kurumlarının faaliyetleri hayati bir öneme 
sahiptir.

Yolsuzlukla mücadelede do rudan üstlendi i i levlerin yanı sıra, 
yürüttü ü denetimler aracılı ıyla kamu yönetiminde hesap verebilirli e,
saydamlı a, verimli, etkin ve tutumlu olmayan ve yolsuzluklara ortam hazırlayan 
sistemlerin iyile tirilmesine yaptı ı katkılar nedeniyle Sayı tay denetiminin ayrı bir 
yeri oldu una inanıyoruz. Kamu yönetiminde ve özellikle kamu mali 
yönetimindeki reform çalı maları çerçevesinde bu rolünün daha da güçlenece i
açıktır. Bu nedenle yolsuzluklarla mücadelede Sayı tay denetimin i levselli ine
geçmeden önce, Sayı tay denetimi hakkında kısa bir de erlendirme yapmak 
yararlı olacaktır.

 Sn. Erol AKBULUT tarafından Türkiye ve Ortado u Amme daresi Enstitüsü’nde 19-22 
Aralık 2003 tarihinde düzenlenen “Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı”nda tebli  olarak 
sunulmu tur. 
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2. DEMOKRAT K YÖNET M VE SAYI TAY 

Parlamenter demokrasinin do u u ile birlikte siyasal iktidarların yasalara 
uygun hareket etmesini sa lamak, parlamentoların en önemli i levini
olu turmu tur. Hatta, bilindi i üzere, Parlamento kurumu ba langıçta yürütme 
iktidarının denetlenmesi ve sınırlandırılması ihtiyacının bir ürünü olarak te ekkül 
etmi tir. Tarihte ilk kez ngiltere’de olu turulan Parlamentonun ilk ve en önemli 
i levi, halktan toplanan vergilerin kontrol altına alınmasını ve daha sonraki 
a amada da, kamu giderlerinin sınırlandırılmasını sa lamak olmu tur.
Parlamento, uzun süre denetim i levini kendi imkanları ile yerine getirmeye 
çalı mı , ancak giderek artan ve karma ıkla an mali i lemlerin denetimi zamanla 
uzmanlık gerektiren bir i  olarak de erlendirilmi  ve bu i levi üstlenmek üzere, 
hemen her ülkede, ülkemizde Sayı tay olarak bildi imiz yüksek denetim 
kurumları ihdas edilmi tir.

Ba langıçta bütünüyle siyasal iktidarı denetlemek ve sınırlandırmak
amacıyla olu an parlamentonun daha sonraki geli im sürecinde siyasal iktidarı
olu turması, denetim fonksiyonunun zayıflaması sonucunu do urmu tur. Di er
yandan kamu gelirleri ve giderleri alanındaki ço alma ve çe itlenmeler, bütçe 
yapma ve onu denetleme i ini bir uzmanlık haline getirmi tir. Böyle bir ortamda 
Sayı taylar, Parlamentonun do rudan yapması gereken bir i i üstlenip 
demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olmu lardır.

Günümüzde Sayı taylar, ça da  demokrasilerde çok önemli i levler
üstlenmektedirler. Sayı tay'ın varlı ı, kamuoyu için bir güvence unsuru olmakta, 
ödedikleri her kuru  verginin nereye ve nasıl harcandı ını bilmek isteyen 
vatanda lar adına yönetimden hesap sorma i levini Sayı tay'lar üstlenmektedir. 
Ba ımsız ve etkin bir Sayı tay, demokratik bir ortamın ürünü oldu u gibi, güçlü 
bir demokrasinin korunmasında da denetim önemli bir ö e olmaktadır.

3. SAYI TAY DENET M N N N TEL KLER

Uluslararası literatürde daha çok “yüksek denetim” olarak adlandırılan 
Sayı tay denetimi, kayna ını Anayasadan alan, meslek mensuplarının Anayasal ve 
yasal teminatlara sahip bulundu u ve ço u ülkede yargısal yetkilerle de techiz 
edilmi  bulunan ba ımsız kurulu larca Parlamento adına yürütülen denetimleri 
tanımlamaktadır.

Yüksek denetimin ba lıca ayırıcı özelliklerini u ekilde sıralamak 
mümkündür: 

Yüksek denetim yasama, yürütme ve yargı içine alınamayan "sui 
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generis" bir devlet faaliyetidir. 
Yüksek denetim Parlamento adına yapılan bir faaliyettir. Ancak bu 

denetim faaliyeti, planlamada, uygulamada ve sonuçlarının Parlamentoya 
ula tırılmasında tümüyle ba ımsızdır.

Yüksek denetim görev ve yetkilerini ço unlukla anayasalardan alan 
bir faaliyettir. 

Yüksek denetimi yürütmekle görevli meslek mensuplarının Anayasal 
ve yasal teminatları bulunmaktadır.

Yüksek denetimi yürüten kurumun mali ba ımsızlı ı vardır.
Birçok ülkede yüksek denetim yargısal güçle de donatılmı tır. Özellikle 

Kara Avrupasında egemen olan bu sistemde denetim Parlamento adına
yapılmakta, ancak denetim bulgularının önemli bir bölümü yargısal süreçte kesin 
hükme ba lanmaktadır.

Yüksek denetimin önemli bir özelli i ise, sürekli geli me halinde 
olmasıdır. Özellikle son çeyrek yüzyılda bu denetimin kapsamında,
metodolojisinde, uygulanan yöntem ve tekniklerde, amaç ve niteli inde önemli 
geli meler kaydedilmi tir. 

Ayrıca yüksek denetim uluslararası standartlara ba lanmı  bir faaliyettir. 
Uluslararası örgütlülü e (INTOSAI) sahip yüksek denetimin ilkeleri, yöntem ve 
teknikleri bu örgüt düzeyinde belirlenmektedir. 

Dolayısı ile yüksek denetim olgusu, teorisi, standartları ve metodolojisi 
ile evrensel bir nitelik kazanmı , uygulama açısından da, (çevresel sorunların, 
uluslararası projelerin, dı  kredilerin vb. denetiminde) birden fazla ülkenin yüksek 
denetim kurumlarının ortakla a ya da e güdümlü olarak yürüttükleri denetim 
çalı maları aracılı ıyla uluslararası bir boyut kazanmı tır. 

4. SAYI TAY DENET M N N ÖNEM  VE FONKS YONLARI 

Bilindi i gibi demokrasinin özü, yönetimin halk adına olması ve halka 
kar ı sorumlu bulunmasıdır. Günümüz ko ullarında yönetimin faaliyetleri 
hakkında halkın her kesiminin do rudan bilgi sahibi olması mümkün de ildir. 
Yönetimin hesap verme sorumlulu u, ancak yönetimin eylem ve i lemlerinin ve 
performansının ba ımsız mercilerce de erlendirilmesi ve sonuçları hakkında 
halkın ve Parlamentonun bilgi sahibi yapılması ile sa lanabilir. Bu i levi genellikle 
ba ımsız yüksek denetim kurumları olarak Sayı taylar yürütmektedir. 

Bu nedenledir ki yüksek denetim sonuçlarının, kamu kaynaklarının
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gerçek sahibi olan yurtta lara duyurulması günden güne önem kazanmaktadır.
Yurtta ların kendilerinden vergi ve sair mali yükümlülük olarak toplanan 
paraların ne ekilde harcandı ını bilme istekleri, daha kaliteli kamu hizmeti 
beklentileri, kamuda saydamla ma arayı ı, Sayı tayları demokratik rejimin 
vazgeçilmez kurumları haline getirmi tir.

Bu süreçte yüksek denetimin demokratik niteli i ile birlikte, kapsamında,
amaçlarında ve metodolojisinde de önemli geli meler gerçekle mi tir.
Denetlenen plan, program ve projelerin verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri 
açısından incelenmesinin yanı sıra, bunların dı sal çıktılarının da de erlendirme 
konusu yapılması, örne in çevresel sonuçlarının, toplumsal gönenç etkilerinin, 
uzun vadeli ulusal çıkarlar açısından yansımalarının saptanması, alternatif 
tercihler geli tirilmesi, olumsuzlukları önlemeye yönelik politikalar 
geli tirilmesinin sa lanması gibi birçok yeni i lev, günümüzdeki yüksek denetim 
faaliyetlerinin kapsamını önceki dönemlerle kar ıla tırılamayacak derecede 
geni letmi  ve farklıla tırmı tır. Denetim konuları da yeni boyutlar kazanmı ,
özelle tirmelerin denetimi, çevre denetimleri ve çevreye duyarlı sürdürülebilir 
kalkınmaya uygunlu un denetlenmesi, denetimde yeni konular olarak ortaya 
çıkmı tır.

Türk Sayı tayı olarak görevlerimiz, Anayasamızın 160. maddesinde; 
“Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve i lemlerini kesin hükme ba lamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme ba lama i lerini yapmak” 
olarak belirlenmi tir.

Sayı tay, genel ve katma bütçeli kurulu ların yanı sıra, bunlara ba lı döner 
sermayeli i letmeleri, fonların bir bölümünü, il özel idareleri ve belediyeleri ve 
kanunlarında yer alan hükümler gere ince farklı bütçe rejimlerine tabi di er bazı
kurum ve kurulu ları denetlemektedir. Kamu iktisadi te ebbüsleri, Özelle tirme 
daresinin özelle tirme i lemleri, fonların bir bölümü ile bazı özerk idareler ise, 

Sayı tay denetimine tabi de ildir.
Sayı tay, denetimine tabi kurumların cari, yatırım ve transfer 

harcamalarını denetledi i gibi, bu kurumların bütün gelirlerini ve ta ınmazlar
dahil mallarını, ikraz, istikraz, kredi ve avans i lemlerini de denetlemektedir. 

1862 yılında hem Meclis-i Mebusan’dan, hem de hükümdar ve 
hükümetten ba ımsız bir denetim ve yargı mercii olarak kurulan Sayı tay, 1876 
tarihli Kanun-u Esasi ile Anayasal bir kurum niteli i kazanmı  ve bu tarihten 
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itibaren yaptı ı incelemelerin sonuçlarını Meclis'e sunmakla yükümlü 
tutulmu tur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, yasama ve yürütme erklerinin birlikte TBMM 
bünyesinde yer almı  olmasının da etkisiyle, TBMM-Sayı tay ili kileri çok canlı
bir seyir izlemi ; bu dönemde her üç ayda bir Meclis'e sunulan raporlar, 
TBMM'nin 20 üyeden olu an "Divan-ı Muhasebat Komisyonu" tarafından 
incelenmi tir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Parlamentonun Sayı tay denetimine ve 
Sayı tay raporlarına gösterdi i ilgi sonraki dönemlerde devam etmemi , ilginin 
azalması da Sayı tay raporlarının sayısını ve niteli ini olumsuz etkilemi tir. 
TBMM bünyesinde var olan Sayı tay Komisyonu'nun 1973 yılında kabul edilen 
ç Tüzükle kaldırılmı  olması da, bunda önemli rol oynamı tır.

1990’lı yıllarda, özellikle performans denetimi yetkisinin verilmesi ile, 
Sayı tay’ın raporlama i levi yeniden a ırlık kazanmaya ba lamı tır. Avrupa Birli i
7. Uyum Paketi çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelerle, bütün geli mi
demokrasilerde oldu u gibi, TBMM’nin Sayı tay’dan denetim için talepte 
bulunması olana ının sa lanmı  olması, Sayı tay’ın varlık nedenini olu turan
Parlamentonun denetim i levine katkıda bulunması fonksiyonunu daha da 
güçlendirecektir. 

(07.02.2004 tarihinde yürürlü e girecek olan bu düzenlemenin 7’nci 
maddesi ile 832 sayılı Sayı tay Kanununa eklenen ek 12’nci madde hükmü 
uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi ara tırma, soru turma ve ihtisas 
komisyonlarının kararına istinaden Sayı tay’ın talep edilen konuyla sınırlı olmak 
kaydıyla denetimine tabi olup olmadı ına bakılmaksızın Cumhurba kanlı ı hariç 
tüm kamu kurum ve kurulu larının her türlü hesap ve i lemleri ile kamu kaynak 
ve imkanlarından yararlanma çerçevesinde her türlü kurum, kurulu , fon, i letme, 
irket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri te ekküllerin hesap ve 

i lemleri denetleyebilece i esası getirilmektedir. 
Bu göreve ili kin çalı malar Kanunun yürürlü e girece i tarihten ve 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanlı ından Gelen Denetim Taleplerinin 
Sayı tayca Kar ılanmasına li kin Yönetmelik”in Sayı tay Genel Kurulunca kabul 
edilmesinden sonra ba layacaktır.)

Sayı tay'ın  TBMM'ne sunmak zorunda oldu u raporların ba ında genel 
uygunluk bildirimleri gelmektedir. Kesin Hesap Kanunu tasarılarında gösterilmi
bulunan genel ve katma bütçelerin uygulanma sonuçları ve genel hesapların,
sayman hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla kar ıla tırılması yoluyla 
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bunların uygunluk dereceleri hakkındaki tespitleri içeren genel uygunluk 
bildirimlerine Sayı tay'ın, Devlet borçları hakkındaki tespitlerini ve bütçe 
ödeneklerinin bütçelerde gösterilen i , hizmet ve ihtiyaçlara harcanıp
harcanmadı ı hakkındaki görü ü de eklenmektedir. 

Sayı tay'ın kesin hesap kanunlarına dayanak olu turan genel uygunluk 
bildirimlerini sunmak dı ında, hazineyi zarara u ratıcı mevzuat, mevzuata aykırı
görülen önemli uygulamalar, devlet malları, birinci derece ita amirlerince 
sorumluluk üstlenilen konular, mali i ler, hesap usulleri ve tahakkuk sistemleri, 
genel ve katma bütçeli daireler dı ında kalan idarelerin uygulamaları ve gerekli 
görülen di er hususlara ili kin TBMM'ne rapor sunması, yasal görevleri arasında 
yer almaktadır.

Türk Sayı tayı olarak 1996 yılında ba ladı ımız performans denetiminde 
önemli mesafeler almı  bulunmaktayız. Avrupa Birli i üyesi ülkelerle e zamanlı
ve koordineli olarak gerçekle tirdi imiz ilk çevre denetimini, yenileri izlemi tir.
Risk denetimi alanında da çe itli denetimler sürdürülmü  ve bunlardan 
bazılarının sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de raporlanmı tır.

Bu denetim ve raporlar, ilgili kurumların faaliyetlerini performans 
ölçütlerine göre yürütmelerini te vik etmi , dolayısıyla ekonomik ve mali kayıp ve 
kaçakların en aza indirgenmesine yardımcı oldu u gibi, yönetim süreçlerinin 
ça da  gerekirlere uygun, iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılanmasına 
da katkı sa lamı tır.

Ayrıca Sayı tay Kanununun 65'nci maddesinde; Sayı tay’a gönderilmi
olan tahakkuk belgelerinin ve harcamadan sonra sayman hesaplarının
incelenmesi sırasında suç te kil eden bir fiile rastlandı ı takdirde, ilgili denetçi 
tarafından derhal delillerin tespit edilerek durumun Birinci Ba kanlı a
bildirilece i; Birinci Ba kanın görevlendirece i hesap mahkemesince kamu davası
yönünden kovu turma yapılmasına karar verilmesi halinde i lemli evrak ve 
hesabın gere i yerine getirilmek üzere toplanan ilk delillerle birlikte sorumluların
ba lı oldu u daireye ve Cumhuriyet Savcılı ına verilece i hükme ba lanmı
bulunmaktadır. Bu hükmün varlı ı ve fiilen i letilmesi de, kamu yöneticilerinin 
yasadı ı yollara sapmalarının önünde önemli bir caydırıcı güç olu turmaktadır.

5. YOLSUZLUK OLGUSU, ETK LER  VE SONUÇLARI 

En basit ekliyle, “kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılması”
olarak tanımlanan yolsuzluk, toplumları içten içe kemiren, ülkelerin sosyal, siyasal 
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ve ekonomik yapılarını dumura u ratan, toplumdaki güven duygusunu, moral 
de erleri ve motivasyonu sarsan habis bir ur niteli indedir. 

Yolsuzlu un en genel ve olumsuz etkisi siyasal sistemin, devletin ve 
yönetimin yasallı ını ve saygınlı ını zedelemesidir. Yasalar  devletin ve toplumsal 
düzenin temelidir. Yolsuzluk, bunları geçersiz ve anlamsız kılmaktadır.
Yaygınla ması durumunda yolsuzluk, toplumu kural tanımamaya ve karga aya 
itmektedir. Yasaların ve kuralların etkisini yitirdi i toplumlar ise çürümeye 
mahkumdur. Yolsuzluk kuralsızlı ı körüklemekte, toplumun ve devletin temelini 
sarsmaktadır.

Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde ardı ardına ya anan ve tüm 
dünyayı etkileyen ekonomik krizlerin kayna ında yolsuzluk ve çürümü lü ün
oldu u bilinmektedir. Keza ülkemizde de çok uzun yıllar boyu süregelen kronik 
bütçe açıkları ve enflasyonun, devasa boyutlara ula an iç ve dı  borç stokunun ve 
krizleri körükleyen kötü yönetimin temelinde, yolsuzlukların çok önemli bir yere 
sahip oldu u inkar edilemez. 

Kamusal alandaki kötü yönetimin ve ahlak (etik) dı ı uygulamaların kamu 
düzeni, sosyal refah ve kalkınma politikaları, toplumsal moral ve motivasyon ve 
genel olarak demokratik ilke ve kuralların (e itlik, özgürlük, insan haklarına saygı
vb.) hayata geçirilmesi açısından do uraca ı sakıncalar saymakla bitmez. Bu 
çerçevede ba ımsız ve etkin bir dı  denetimin kamu çalı anlarında dürüstlük, 
do ruluk, haktanırlık gibi de erlerin geçerli kılınmasında, bireylerin kendi 
çıkarlarını toplumun genel çıkarlarının önüne geçirmelerinin engellenmesinde, 
ilkeli ve kurallara dayalı bir yönetim sisteminin geli tirilmesinde ve kamu 
kesiminde kendine özgü bir etik anlayı ının olu turulmasında önemli katkısı
yadsınamaz. 

Bugün kamuoyunda, kamu kurum ve kurulu larının düzensizlik, 
verimsizlik, israf ve yolsuzluklar içinde oldu una dair yaygın bir kanaat 
bulunmaktadır. Ülkemiz ile ilgili yapılan ara tırmalar da bu olumsuz kanaati 
do rulamaktadır. Maalesef yolsuzluk konusunda yapılan temiz ülkeler 
sıralamasında 133 ülke arasında 77. sırada bulunmaktayız.

Ça da  dünyada Türkiye saygın bir yer edinmek istiyorsa, son yüzyılın en 
kötü mirası olarak nitelenen yolsuzluk olgusuna kar ı ciddi bir mücadeleyi 
ba latmak ve temiz toplum amacını belli ölçülerde gerçekle tirmi  uygar ülkeler 
arasına katılmayı amaçlamak zorundadır. Bu, elbette zorlu ve uzun bir süreçte 
mümkün olabilecektir. Ancak mücadele zorlu u ona ba lamayı geciktirmek, 
savsaklamak için mazeret olmamalıdır. Bu mücadelede sadece denetime ve 
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Sayı tay’a de il, ba ta kamu yönetimi olmak üzere toplumun tüm kesimlerine, en 
sade vatanda ından toplumu temsil eden sivil-resmi tüm organizasyonlara büyük 
görevler dü mektedir.

6. HESAP VERME SORUMLULU U, EFFAFLIK VE 
SAYI TAY DENET M

Hesap verme sorumlulu u, demokratik yönetim biçiminin esasıdır. Bir 
ulusun fertlerine kar ı parlamentosu, hükümeti ve her bakanlı ının, kurum ve 
kurulu unun yükümlü oldu u  bir ödevdir. 

Halkın temsilcileri aracılı ıyla yönetildi i temsili demokrasilerde 
yönetenlerin yönetilenlere kar ı sorumlu olmaları asıldır. Bu hesap verme 
sorumlulu unu güçlendirecek temel mekanizma ise, ba ımsız yüksek denetim 
olgusudur. Yasama adına yürütülen yüksek denetimde temel amaç, halk adına 
yönetim yetkisini yürütme organlarına devreden Parlamentolara, bu yetkinin 
amacına uygun ve gere i gibi kullanılıp kullanılmadı ını ortaya koyarak yardımcı
olmaktır.

Saydamlık, devletin hesap verme sorumlulu unu sa layan en önemli 
mekanizmalardan biridir. Saydam bir sistemde, kamu kaynaklarının nasıl ve hangi 
amaçlarla kullanıldı ı konusunda halka bilgi sunuldu undan, yöneticilerin 
ellerindeki yetkileri kamu yararına aykırı, kendi çıkarlarını gözeterek kullanmaları
oldukça güçle ir. Dolayısıyla saydamlık, kamu kaynaklarının verimli ve etkin 
kullanımını özendirdi i gibi, yolsuzlukların kaynaklarını da kurutmaktadır.

Saydamlı ın en önemli unsurlarından birisi ise, vatanda ın bilgi edinme 
özgürlü üdür. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde,  effaflık ve hesap verme 
zorunlulu unun bulunması, devletin hedeflerini, bu hedeflere ula mak için  
hayata geçirilen politikaları ve sonuçlarını izlemek için  gerekli olan bilgilere 
vatanda ın ula abilmesine imkan tanımaktadır.

  Kamu yönetimine, özellikle de kamu maliyesine ili kin en objektif, 
tarafsız ve kümülatif bilgiler ise, ba ımsız yüksek denetim raporlarının konusunu 
olu turur. Raporlarıyla hesap verme sürecine inanılırlık ve güvenilirlik kazandıran
yüksek denetim, hesap verme zincirinin önemli bir halkasını olu turur, 
demokrasinin peki mesinde aktif bir rol oynar.  

Nitekim günümüz ça da  dünyasında, Parlamentoya oldu u kadar, 
medyaya ve kamuoyuna bilgi vermek, Sayı taylar için bir hak de il, bir 
sorumluluk olarak de erlendirilmektedir. Türk Sayı tayı da, TBMM’ne sundu u
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denetim raporlarını, yanı sıra ara tırma vb. raporlarını aynı zamanda internette 
yayınlayarak, kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

7. KAMU MAL  YÖNET M S STEM M Z VE 
YOLSUZLUKLAR 

Ülkemizdeki yolsuzlukların en önemli nedenlerinden birisi, mali sistemde 
bütünlü ün sa lanamamı  olmasıdır. Bazı kamu kurum ve kurulu larının gelir ve 
giderleri bütçe disiplini dı ında tutulmu tur. Kamu kaynakları üzerinde tasarruf 
yetkisi oldu u halde hesap vermekle yükümlü tutulmayan, gelir ve giderleri 
konsolide edilmeyen, iç kontrollere sahip olmayan ve ba ımsız dı  denetim 
organlarınca denetlenmeyen kamu kurum ve kurulu larının varlı ı, sürekli 
yolsuzluk iddialarına neden olmakta ve kamuda güven olgusunu zedelemektedir.  

1980'li yıllardan beri, kamu gelirleriyle finanse edilen faaliyetlerin önemli 
bir bölümünün bütçe kapsamı dı ına çıkarılması, bu faaliyetlerin TBMM 
tarafından denetleme imkanının ortadan kalkması, hesap verilemeyen geni
alanların olu masına yol açmı tır.

Son yıllarda kamu kurum ve kurulu larında yaygın bir ekilde bütçe 
disiplini dı ına kaçma yönünde uygulamalar görülmektedir. Genel ve katma 
bütçeli kurulu lar, kurdukları dernek ve vakıflar ile kamu hizmetlerini yerine 
getirme yoluna gitmektedirler. Birço unda devlete ait personel çalı tırılan ve 
devlete ait bina ve malzemeleri kullanan bu vakıf ve dernekler yapılan 
hizmetlerin kar ılı ı olarak ba ı  adı altında gelir toplamaktadır. Toplanan bu 
gelirler ço u zaman çok büyük rakamlara ula makta ve hiçbir kontrole tabi 
olmadan harcanmaktadır. Devlet içinde denetimden uzak bu tür olu umlar, 
yolsuzluklara açık alanlar haline gelmi lerdir.

Bütçedeki parçalanmı lık Sayı tay'ın denetimlerinde bütünselli i
yakalayamamasına yol açmaktadır. Sayı tay'ın Anayasal görev alanı, çe itli 
yasalarla sınırlandırılmı tır. Ba langıçta kamu mali yönetimini ilgilendiren hemen 
tüm alan ve kurumlar Sayı tay'ın denetimine tabi tutulmu ken, zamanla mali 
sistemdeki bölünme ve da ılmalar Sayı tay'ın denetim alanı dı ında geni  bir 
denetimsiz alan olu turmu tur. Sayı tay'ın denetim yetkisine bu ekilde getirilen 
kısıtlamalar Sayı tay'ın amaç ve i levlerini gere i gibi yerine getirmesinde önemli 
bir engel olu turmaktadır. Özellikle, Sayı tay denetiminin tüm kamu kesimini 
kavramaktan uzak olması, mali raporlama faaliyetinin etkinlik kazanmasına 
olanak tanımamaktadır.
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Daha önce de belirtildi i gibi, Sayı tay'ın en önemli i levlerinden birisi, 
kamu kesiminde çalı anların bireysel çıkarlarını genel çıkarın önüne geçirmeleri 
e ilimine, bir ba ka deyi le yolsuzluk ve usulsüzlüklere kar ı “caydırıcılık” rolü 
oynamasıdır. Kurumların Sayı tay denetimi dı ına çıkarılması suretiyle caydırıcılık
faktörünün kaldırılması, kamusal alandaki ahlaki yozla mayı ve çürümü lü ü
te vik edici bir rol oynamaktadır. Nitekim kamuoyuna yansıyan büyük yolsuzluk 
olaylarının büyük ölçüde Sayı tay denetimi dı ına çıkarılmı  alanlarda kendini 
göstermesi, bu mesajı açık bir ekilde vermektedir.

Di er taraftan yasal düzenlemelerle Sayı tay'ın do al denetim alanına 
getirilen sınırlamalar, aslında parlamenter denetime ve dolayısıyla halkın kamu 
kaynaklarının kullanımı üzerindeki denetim yetkisine, dolayısıyla da yönetimin 
demokratik niteli ine getirilmi  bir kısıtlamadır.

8. KAMU MAL  YÖNET M NDE YEN DEN YAPILANMA 
ÇABALARININ YOLSUZLUKLARIN ÖNLENMES NDEK  KATKISI 

Dünyadaki geli melere paralel olarak Sayı tay’ın denetim alanına 
getirilmi  olan kısıtlamaları büyük ölçüde kaldıran, bütün kamu kurum ve 
kurulu larını kapsayan ve genel kabul görmü  muhasebe, iç kontrol ve denetim 
standartlarına uygun bir mali yönetim sistemi getirmeyi amaçlayan Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  bu sistemi saydamlık, hesap verme sorumlulu u, 
stratejik planlama, performans de erlendirmesi gibi ça da  ilkeler üzerine 
kurarak, kamu mali yönetiminde israfa, verimsizli e, etkin olmayan uygulamalara 
son vermeyi hedeflemektedir. 

Yasala ma süreci henüz tamamlanmamı  olan bu Kanun’un yürürlü e
girmesiyle kamunun gelir ve giderlerinin tamamına yakın bölümü bütçe 
kapsamına alınmı  olacak, dolayısıyla Sayı tay denetimi altına da alınmı  olacaktır. 
Keza günümüzde Sayı tay denetimi dı ında yer alan sosyal güvenlik kurulu ları,
ba ımsız idari otoriteler vb. kamu kurumları da Sayı tay denetimine tabi 
tutulmaktadır. Performans denetimine yaptı ı vurgu da, kamu kesiminde iyi 
yönetim ilkelerine ba lılık ve dolayısıyla yolsuzluk vb. sapmaların asgariye 
indirgenmesi için ihtiyaç duyulan zeminin hazırlanmasına olanak tanıyacaktır.

9. SAYI TAY DENET M N N YOLSUZLUKLAR 
KAR ISINDAK LEVSELL

Sayı tay’ın denetim ve yargılama faaliyetleri, yolsuzlukla mücadele 
açısından ikili bir i leve sahiptir. Birincisi, yapılan yolsuzlukları ortaya çıkararak 
faillerinin cezalandırılmasını sa lamak, ayrıca bunların ve benzerlerinin 



Sayı tay Denetimi Ve Yolsuzlukla Mücadeledeki levi

SAYI TAY DERG S  SAYI: 50-51 13

tekerrürüne fırsat vermeyecek önlemlerin alınmasını sa layarak etkin bir caydırıcı
rol oynamak; ikincisi ise yolsuzlu u önleyecek tedbirlerin daha önceden 
alınmasını sa lamaktır. Genel olarak hata ve suiistimallerin tespiti klasik mali 
denetim ile, önleyici tedbirlerin alınmasını ise daha çok risk denetimi  ve 
performans denetimi ile gerçekle tirilmeye çalı maktadır. 

Performans denetimi, esas itibariyle kamu kaynakları üzerinde tasarruf 
yetkisi bulunanların hesap verme sorumlulu u üzerine kurulmu tur. Kamu 
kaynaklarını toplayan harcayan veya saklayanların hesap vermekle sorumlu 
tutulmaları, yolsuzlukla mücadele amacını da ta ıyan en önemli tedbirlerden 
biridir.

Risk denetimi ile iç kontrol mekanizmalarının iyi kurulup kurulmadı ı,
mevcut kontrol sisteminin hukuka uygunlu u sa lamaya ve usulsüzlükleri ve 
yolsuzlukları önlemeye yeterli olup olmadı ı tespit edilmeye çalı ılmaktadır.

Uygulama sonrası yapılan gerek mali ve gerekse performans denetimleri 
aracılı ıyla, kamu mali sisteminde hesap verilebilirli in, mali mevzuatın
uygulanmasında yeknesaklı ın, israf edilen kaynakların geri kazanımının, yersiz ve 
fazladan yapılan ödemelerin geri tahsilinin ve verimsiz ve etkin olmayan 
uygulamalara son verilmesinin sa lanmasında önemli mesafeler katetmi tir.

Sayı tay, yürütmekte oldu u risk ve performans denetimleri aracılı ıyla,
çe itli alanlarda yürütülen faaliyetlerin tutumluluk, verimlilik ve etkinlik ilkeleri 
çerçevesinde de erlendirilerek, sonuçlarını TBMM’ne raporlamakta, böylece 
daha global bir bakı  açısı ile sistem ve süreçlerin iyile tirilmesine katkıda
bulunmaktadır. Bütçenin uygulama sonuçlarına ili kin de erlendirmeleri içeren 
genel uygunluk bildirimleri ve eki raporlar aracılı ıyla da parlamenter denetim 
mekanizmasının i lerli ine önemli katkılar sa lamaktadır.

Sayı tay, bugüne kadar yürüttü ü ön denetimlerle de, özellikle 
sözle melerin tescili sırasında, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin uygulama a amasına
geçmeden önlenmesinde önemli bir i lev görmü tür. 

Keza denetimler esnasında kar ıla ılan ve suç te kil eden fiillerin adli 
yargı mercilerince kovu turulmasının sa lanması amacıyla Cumhuriyet 
Savcılıklarına intikalinin sa lanması da, yolsuzlukla mücadelede önemli bir etki 
do urmaktadır.

Sayı tay denetiminin asıl i levi, caydırıcılıktır. Yolsuzluklarla mücadelede 
de do rudan yaptırım uygulamaktan daha çok önleyici rolü öne çıkmaktadır. Ne 
var ki, denetim alanının sınırlandırılmı  olması ba ta olmak üzere birçok faktör, 
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Sayı tay denetiminin etkinli ini sınırlandırmakta ve kamuoyunun beklentilerini 
gere i gibi kar ılayamamasına neden olmaktadır.

10. SAYI TAY DENET M N N GÜÇLEND R LMES N N
YOLSUZLUKLA MÜCADELE AÇISINDAN ÖNEM

Sayı tay denetiminin uluslararası standartlara uygun ekilde geli tirilmesi 
ve kapsamının geni letilmesi, hem “Avrupa Birli i Müktesebatının Üstlenilmesine 
li kin Türkiye Ulusal Programı”nın, hem de “Kamu Harcama Yönetimi Reformu”nun

temel hedeflerinden biridir. Son dönemlerde gerçekle tirilen Anayasa de i ikli i,
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve di er ilgili düzenlemeler, Sayı tay
denetiminin önünde öteden beri var olan engellerin kaldırılmasında en önemli 
adımı olu turmu tur.

Gerçekle tirilen bu düzenlemelerin yürürlü e girmesi ile, Sayı tay, bir 
yüksek denetim kurumu olarak gerekli her türlü yetki ve donanıma sahip olacak 
ve bu konudaki a ır sorumlulu unu da layıkı vechile yerine getirmeye çalı acaktır.

Bu amaçla kurumumuzun iç yapılanmasında da köklü de i ikliklere
gidilecek, eksikliklerimizin giderilmesi amacıyla, ba ta denetim personelinin 
uluslararası standartlarda hizmet içi ve hizmet dı ı e itimleri olmak üzere, 
teknolojik donanımın güçlendirilmesi, denetime teknik destek sa layacak 
birimlerin sayı ve yetkinliklerinin artırılması, denetim gruplarının ça da
denetimin gerekleri çerçevesinde yeniden dizaynı gibi alanlarda kapsamlı
çalı malara ba lanılmı  bulunmaktadır.

11. SONUÇ 

Özetlemek gerekirse, Sayı tay, yaygın ve kapsamlı denetimleri ile ve 
yargılama faaliyetleri ile yolsuzluklara kar ı etkin bir caydırma i levi görmekte, 
denetim ve incelemeleri sonucu hazırladı ı raporları Parlamentoya ve 
kamuoyunun bilgisine sunarak kamu yönetiminde etik de erlerin kökle mesine,
daha kaliteli ve yolsuzluk riski asgariye indirgenmi  sistem ve süreçlerin tesisine 
katkıda bulunmaktadır.

Kamu Harcama Yönetimi Reformunun tamamlanması ve ilgili yasal 
düzenlemelerin yürürlü e konulması ile bu i levini daha yetkin bir ekilde yerine 
getirece i açıktır.
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