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EFFAFLIK VE HESAP VERME SORUMLULU U
BA LAMINDA YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE
SAYI TAYLARIN ROLÜ(*)

M. Hakan ÖZBARAN
Sayı tay Denetçisi

G R

Basitçe tanımlanırsa yolsuzluk, "kamu erkinin, ki isel kazanç veya bir
grup menfaati için kötüye kullanılması"dır. Yolsuzlu un kökleri bir ülkenin
sosyal ve kültürel tarihine, politik ve ekonomik geli imine, bürokratik
geleneklerine ve uygulanan politikalarına dayanır. Yolsuzlu un maliyetinden
en fazla etkilenecek olanlar yoksul ülkeler ve bu yoksul ülkelerdeki yoksul
insanlardır.

Yolsuzlu un bulunup ortaya çıkarılması zordur, zira yolsuzluk
varlı ını gizlemek üzere planlanmı  tüm dinamikleri içinde barındırır. Kasıt
ta ımayan bir usulsüzlü ü yakalamada etkili olan yöntemler kasıt ta ıyan,
gizlenmi  olayları (yolsuzlukları) tespit etmede etkisiz kalır.

A. Klitgaard Modeli (Yolsuzlu u Açıklayan Denklem)

Yolsuzluk bir nevi "kanser" olarak tanımlanmaktadır. Yolsuzluk
uygulamaları kamu ve özel sektör menfaatlerinin kesi ti i durumlarda kamu
kurumunun, kendi görevlisi tarafından rü vet alma, talep etme veya tehditle
isteme gibi durumlarla suiistimal edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Klitgaard
1996 yılında yolsuzlu un dinamiklerini açıklayan basit bir model
geli tirmi tir:

Y(Yolsuzluk) =

TG(Tekelci Güç) + TY(Takdir Yetkisi) - H(Hesap Verme Sorumlulu u)

(*) Sakarya Üniversitesi ve Toplumsal Saydamlık Hareketi Derne i tarafından 6 Kasım 2001 tarihinde
ortakla a düzenlenen "Kamu Harcamalarında Yolsuzluk ve srafın Önlenmesinde Saydamlık" konulu
Sempozyumda sunulan metin.
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Bir ba ka ekilde ifade edersek, yolsuzlu un çapı, kamu yetkisini
elinde bulunduranın tekelci gücü ile takdir yetkisini kullanma oranlarına
ba lıdır. Çok fazla yetkinin tek elde toplanması sıkı kurallarla düzenlenmi
ekonomilerde daha fazla görülürken, takdir yetkisi ise daha çok idari
kuralların ve düzenlemelerin zayıf oldu u geli mekte olan ülkelerde ve geçi
ekonomilerinde görülmektedir. Muhtemeldir ki bu tip ülkelerde kamusal
ahlak standartlarının yetersiz ekilde belirlenmesinin, idari ve mali
sistemlerin zayıflı ının ve gözetim kurulu larının (watchdog agencies) etkin
olmamasının bir sonucu olarak effaflık ve hesap verme sorumlulu u da
geli memi tir.

effaflık, hesap verme sorumlulu unun etkin olarak i lemesine imkan
verir Bu nedenle Klitgaard'ın yukarıda bahsetti imiz modeli, hesap verme
sorumlulu unun bizatihi effaflı ın bir fonksiyonu oldu unu göstermek
amacıyla yeniden öyle yazılabilir:

Y = TG + TY - H ( )

effaflı ı ilave etmenin amacı, israfın, suiistimalin ve sahtecili in en
alt seviyeye indirilmesindeki önemini vurgulamaktır. Zira effaflık hesap
verme sorumlulu unu sa layan en önemli mekanizmalardan biridir. effaf bir
sistem, yönetenlerin kamunun kaynaklarını nasıl ve hangi amaçlara yönelik
olarak kullandı ı konusunda vatanda lara gerekli bilgileri sundu u gibi kamu
yönetimine duyulan güveni artırır ve kamusal kaynakların kullanımında
etkinli in ve verimlili in sa lanmasını özendirir.

B. "Ulusal Güvenilirlik Sistemi" Kavramı

Kurumsal güçlülü e ba lı olarak, ülkeden ülkeye büyük farklılıklar
gösterse de, dünya genelinde yolsuzlukla mücadele politikaları, genellikle,
a a ıdaki 11 kurum ya da "sütun" dan biri veya daha fazlası tarafından
üretilmektedir:

Yasama
Yürütme
Yargı
Sayı tay
Ombudsman
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Ba ımsız Gözetim Kurulu ları
Kamu Görevlileri
Medya
Sivil Toplum
Özel Sektör
Uluslararası Aktörler

Konseptin çalı ması oldukça basittir: Yukarıda belirtilen 11 kurum
veya sütun kar ılıklı olarak birbirine ba ımlıdır ve hepsi beraber, daha çok
sütunların bir evin temellerine destek olmasına benzer ekilde, kuramsal
anlamda, ulusal güvenilirli i desteklemektedir. Benzerli i bir adım ileriye
götürürsek "güvenilirlik sütunların"dan birisi zayıflarsa di erlerinin üzerine
daha fazla yük dü er. E er bunların bir ço u görevini yerine getiremezse,
yükleri yana do ru yatar ve "sürdürülebilir geli me", "hukukun üstünlü ü"
ve "ya am kalitesi" topları a a ıya dü er. Bu sistemin i lememesi anlamına
gelir.
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I. "GÜVEN L RL N SÜTUNU" OLARAK YOLSUZLUKLA
MÜCADELEDE SAYI TAYLARIN ROLÜ

A. effaflı ın ve Hesap Verme Sorumlulu unun Geli tirilmesi

Hesap verme sorumlulu unun ve effaflı ın geli tirilmesinde
Sayı taylar vazgeçilmez bir rol üstlenmektedirler. Parlamento adına denetim
yapan Sayı taylar effaf, hızlı çalı an ve vatanda a hizmete odaklanan kamu
idaresinin olu turulmasındaki katkıları dolayısıyla yolsuzlukla mücadelede,
yukarıda belirtildi i gibi "güvenilirli in sütunları"ndan biri olarak kabul
edilmektedir.

Dünyada genel olarak Sayı taylar yolsuzlukla do rudan mücadele
eden kurulu lar arasında bulunmamakla birlikte, yolsuzlukların önlenmesinde
ve ortaya çıkarılmasında nasıl daha etkili bir rol üstlenebileceklerini çe itli
platformlarda tartı maktadırlar. ngiliz Uluslar Toplulu u Sayı taylarının 4-6
Kasım 1996 tarihinde Pakistan'ın Lahor kentinde yapmı  oldu u konferansın
alt konularından birini " yi Yöneti im (Governance) ve Yolsuzlu un Kontrolü:
Sayı taylar Ne Yapabilir?" olu turmu tur.

Yolsuzlukla mücadele konusunda oldukça ba arılı çalı malar yürüten
Polonya Cumhuriyeti Sayı tayı'nın Mart 2000 de yayımladı ı raporda,
yolsuzlu a meydan veren mekanizmalar;

Bir ki inin elinde sınırsız yetki bulunması, (Tekelci Güç)

Karar alma sürecinde takdir yetkisinin keyfili e dönü mesi,

Belgelendirme ve raporlama gereklerine yeterince önem
verilmemesi,

ç kontrol mekanizmalarının zayıflı ı,

Bilgiye eri imde e itsizlik,

Hesap verme sorumlulu unun ve effaflı ın bulunmaması ve

Yolsuzlukla mücadele amacıyla sistemli çözümler üretilmemesi
olarak sayılmı tır.
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Keza Uruguay'ın Montevideo kentinde Kasım 1998 tarihinde yapılan
16. INTOSAI (Uluslararası Sayı taylar Organizasyonu) Kongresinin ana
temalarından biri olarak "Sahtecili in ve Yolsuzlu un Önlenmesinde ve
Ortaya Çıkarılmasında Sayı tayların Rolü" ele alınmı tır. Kongre bu ana tema
çerçevesinde Sayı tayların deneyimlerini ve bu konuda yararlanılan metot ve
teknikleri tartı mı  ve "Montevideo Deklarasyonu" diye adlandırılan belgede
Sayı taylara bazı tavsiyelerde bulunmu tur.

Söz konusu Deklarasyon gere ince Sayı taylar;

Yeterli düzeyde mali ve i levsel ba ımsızlı a ve denetim alanının
geni li ine sahip olmak için çaba göstermelidirler.

Mali ve iç kontrol sistemlerinin verimlili ini ve etkinli ini
de erlendirmede daha aktif rol üstlenmeli ve kendi tavsiyelerinin
yerine getirilmesini ısrarla takip etmelidirler.

Sahtecilikle ilgili yüksek risk göstergelerini olu turmak suretiyle
denetim stratejilerini daha çok sahtecili e ve yolsuzlu a açık
alanlara ve faaliyetlere odaklamalıdırlar.

Denetim raporlarının ve gerekli bilgilerin kamuoyuna sunulması
için etkin araçlar olu turmalıdırlar.

Anla ılır ve okuyucuya yararlı nitelikte uygun denetim raporları
üretmelidirler.

Yolsuzlukla mücadele eden ba ka ulusal ve uluslararası
kurulu larla daha yakın i birli i sa lamalı ve konuyla ilgili bilgi
payla ım fırsatlarını de erlendirmelidirler.

Sahtecilik ve yolsuzluk konularında di er Sayı taylarla deneyim
payla ımını yo unla tırmalıdırlar.

Kamu hizmetleri için dürüst ve yetenekli ki ilerin seçilmesine ve
istihdamına imkân veren personel yönetim sistemleri
olu turulmasını te vik etmelidirler.
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Kamu görevlilerinin mali beyanlarıyla ilgili yönlendirici ilkeler
olu turulmasını desteklemeli ve bu ilkelere uygunlu u, süregelen
denetimlerin bir parçası olarak izlemelidirler.

Kamu idaresine yönelik daha yetkin mesleki ahlak standartlarını
ve ahlak kurallarını özendirmek amacıyla INTOSAI'nin "Mesleki
Ahlak Kuralları"ndan yararlanmalıdırlar.

Dikkat çeken usulsüzlükler hakkında kamuoyundan bilgi almak
ve bu bilgileri i lemek üzere etkin tanıtım araçlarının
olu turulmasını dikkate almalıdırlar.

INTOSAI'nin halihazırda olu turulmu  bulunan komiteleri ve
çalı ma grupları aracılı ıyla sahtecilik ve yolsuzlukla ilgili
çalı malarını sürdürmelidirler.

B. ç Kontrollerin Yeterlili i ve Uygulamadaki Etkinli i

Literatürde "yönetsel kontroller" biçiminde de ifade edilen iç kontrol
(internal control) kavramı; yönetimlerin hedeflerini gerçekle tirmesi
konusunda bilgi ve güvence sa layan yönetim araçları olarak ifade
edilmektedir.

INTOSAI ç Kontrol Standartları'nda iç kontrol yapıları da yönetimin
tutumu, metotlar, usuller ve hedeflere ula ılmasına yeterli güvence sa layan
önlemler dahil olmak üzere, bir kurumun planları eklinde tanımlanmaktadır.
ç kontrol yapıları esas olarak;

organizasyonun i levine uygun olarak düzenli, ekonomik, verimli
ve etkin faaliyetler ile kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin
geli tirilmesini;

kaynakların savurganlıktan, suiistimalden, yetersiz yönetimden,
hatalardan, yolsuzluktan ve di er düzensizliklerden kayıplara kar ı
korunmasını;

yasalara, yönetmeliklere ve yönetimin direktiflerine uyulmasını;

güvenilir mali ve yönetsel verilerin hazırlanmasını, saklanmasını;
ve
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bu verilerin uygun zamanlı raporlarda tam ve do ru olarak
açıklanmasını

hedeflemektedir.

INTOSAI ç Kontrol Standartları Kılavuzunda, " ç Kontrol ve
Sayı tay’ın Sorumlulu u" ba lı ı altında; Sayı tayların çalı malarını,
denetlenen kurumlarda mevcut iç kontrollerin ilke düzeyinde yeterlili ini ve
uygulamadaki etkinlili ini de erlendirecek ekilde düzenlemeleri gerekti i
belirtilmi tir.

ç kontroller konusunda bir ba ka tavsiye Merkezi ve Do u Avrupa
Ülke Sayı taylarının Avrupa Birli i ile entegrasyonu çerçevesinde ortak
kriterleri belirlemek üzere olu turulan Çalı ma Grubunca yapılmaktadır. Bu
Grubun söz konusu ülke Sayı tayları için hazırladı ı tavsiyeler ("Avrupa
Birli i le Entegrasyon Ba lamında Yüksek Denetim Kurumlarının leyi iyle
lgili Tavsiyeler") arasında "Yüksek denetim kurumlarının denetlenen

kurumlarda yüksek nitelikli ve etkin iç (yönetim) kontrol sistemlerinin
geli tirilmesine yo unla maları" tavsiyesi de yer almı  bulunmaktadır.

II. SAYI TAYIMIZIN EFFAFLI IN VE HESAPVERME
SORUMLULU UNUN GEL T R LMES NE VE
YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE ELVER L  KONUMU

A. Anayasal Statü

1982 Anayasasının 160'ıncı maddesine göre Sayı tay, genel ve katma
bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetleyen ve sorumluların hesap ve i lemlerini kesin hükme
ba layan ve kanunlarla kendisine verilen inceleme, denetleme ve hükme
ba lama i lerini yapan bir kurulu  olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca
Sayı tay’ın uygunluk bildirimleri hazırlaması görevi anayasal planda ele
alınmı  ve Anayasanın 164'üncü maddesinde konu edilmi tir.

Kıta Avrupası ve özellikle Fransa modelinden esinlenilerek kurulan
Sayı tayımız kurulsal ekilde organize edilmi  ve yargı yetkisi ile donatılmı
Sayı tay örneklerinden biridir. Sayı tay’ın "hesap mahkemesi" olarak
vasıflandırılması bu kurulsal yapılanmaya ve yargı yetkisine i aret
etmektedir.
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B. Ba ımsızlık

Sayı tay, yasama organı adına denetleme görevi yanında Türk
Anayasa sistemine göre yargı yetkisiyle teçhiz edilmi  ba ımsız bir
kurumdur. Sayı tay ba ımsızlık açıdan ça da larından hiç de geri kalmayan
bir konumdadır. u noktalar dikkat çekicidir:

Denetimin planlanması, uygulanması, sonuca ba lanması i leri ve
denetim sonuçlarını gerekti inde Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanması, mevzuat çerçevesinde herhangi bir organın
müdahalesi olmaksızın do rudan Sayı tay’ca yürütülmektedir.

Sayı tay, ayrıntılı denetim usul ve esaslarını te kilat yasası
çerçevesinde yönetmelikle ve talimatlarla kendisi belirlemektedir.

Sayı tay bütçesinin do rudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
sunulması ve Birinci Ba kan'ın Sayı tay bütçesinin ita amiri
olması ba ımsızlı ın bir ba ka göstergesi olarak kabul
edilmelidir.

Sayı tay Ba kanı ve üyeleri yasada öngörülen nitelikleri
ta ıyanlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilmekte;
denetçiler ise Sayı tay tarafından açılan yarı ma sınavıyla
mesle e alınmaktadır.

Sayı tay Ba kan ve üyeleri azlolunamaz ve kendileri istemedikçe
65 ya ından önce emekliye sevk edilemez. Meslek mensuplarının
önemli bir kesimini olu turan denetçilerin de yasayla öngörülen
mesleki teminatları bulunmaktadır.

Sayı tay'ın "ba ımsızlık" noktasından durumu pek çok ülke açısından
örnek alınacak geli kinliktedir.

C. Ça da  Denetim ve Raporlama Olanakları

Sayı tayların en temel görevlerinden birisi yürüttükleri denetimlerinin
sonuçlarını raporlarla adına denetim yaptıkları Parlamentolarına
bildirmeleridir. Sayı tayımız için de durum böyledir.
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1. Genel Uygunluk Bildirimleri

Genel ve katma bütçeli idareler yönünden genel uygunluk bildirimi ve
kesinhesap kanunu konularının Anayasamızda düzenlenmesi de bunlara ne
denli büyük bir önem atfedildi inin göstergesidir. Gerçekten de genel
uygunluk bildirimi, yürütmenin bir yıllık bütçe uygulamalarının aklanması
anlamına gelen kesinhesap kanunlarının görü ülmesinin temel dayana ını
olu turur ve bu anlamda demokratik i leyi in ülkemiz açısından vazgeçilemez
araçlarından biridir.

Genel uygunluk bildirimleri ayrıca hükümetlerin bir yıllık bütçe
uygulamalarının Parlamenter amaç ve niyetlerle uyum derecesini göstermesi
bakımından da önemli bir belgedir.

Genel uygunluk bildirimleri, bir yandan kesinhesap kanunlarına
dayanak te kil ederek kurumsal sorumlulu un ve aklanmanın anlamlı bir
aracı olmakta, di er yandan da müteakip yıl bütçe tasarılarının görü ülmesi
sırasında Parlamenter politika ve önceliklerin isabetli bir ekilde
saptanmasına zemin olu turmaktadır.

Genel uygunluk bildirimlerinin hazırlıkları, bu amaç için
olu turulmu  bir Grupça yürütülmekte, bu bildirimlerin son ekli ise Sayı tay
Genel Kurulunca kararla tırılmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan genel uygunluk
bildirimlerine son yıllarda "Hazine lemleri Raporu" ve "Hazine Hesapları
zleme Raporu" ile ilgili yılın "Bütçe Uygulama Sonuçları Raporu"

eklenmektedir.

2. Performans Denetim Raporları

4149 sayılı Kanunla Sayı tay Kanununa getirilen Ek 10'uncu
maddeye göre, yapılan performans denetimi sonuçlarına ili kin  raporlar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görü üldükten
sonra Komisyonun önerileri ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kuruluna sunulacaktır.



12

Sayı tay Dergisi Sayı: 43

Performans denetim raporlarının sa layaca ı yararlar öyle
sıralanabilir:

Sayı tay’ca seçilecek alanlarda kamu kaynaklarının verimli, etkin
ve tutumlu kullanılıp kullanılmadı ı hakkında TBMM'ye tarafsız
ve ba ımsız bilgi, görü  ve tavsiyeler sunarak, yasamanın
yürütme üzerindeki denetiminin eksiksiz yapılmasına yardımcı
olmak,

Sayı tay denetimine giren idarelerin performans yönetimlerini
kurup geli tirmelerini te vik etmek; iyi uygulama örneklerinin
bulunup ortaya çıkarılarak tüm kamu yönetimine
yaygınla tırılmasına imkân sa lamak,

Kamu yönetiminde performansa ili kin hesap verme
sorumlulu unun kurumsal ve yöneticiler düzeyinde yerle mesine
ve derinlik kazanmasına katkıda bulunmak ve böylece kamu
yönetiminde yenilenme ve yeniden yapılanma çalı malarına ivme
kazandırmak.

3. Mali Kontrol ve Sistemlere li kin Raporlar

Günümüzde, kamu hesaplarının do rulu u, denkli i, tutarlılı ı,
güvenilirli i kadar bu hesapları üreten sistemler ile bu sistemleri olu turan
karar ve kontrol süreçlerinin güvenilirli i ve etkilili i de parlamenter ilgi
alanı içerisinde mütalâa edilmektedir.

Mali yönetim sistemleri ile bunların içerdi i alt-sistem, süreç ve
kontrollerin sa lıklı bir biçimde kurularak etkin bir ekilde i letilmesine;
bunların hata, zaaf ve tıkanıklıklardan arındırılarak geli tirilmesine; iyi
uygulama örneklerinin bulunup ortaya çıkarılarak yaygınla tırılmasına imkân
sa lamaya yönelik olarak, 832 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin IV no.lu
fıkrası Sayı tay’ı, Türkiye Büyük Millet Meclisine "gerekti inde mali i lere
ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemlerine dair raporlar..." vermekle
görevlendirmi tir.
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4. Ta ınır ve Ta ınmaz Mallara li kin Raporlar

Sayı tay Kanununun 87'nci maddesinde genel ve katma bütçeli
dairelerin mal hesaplarının incelenme sonuçlarına ili kin periyodik raporların
TBMM'ne sunulması öngörülmü tür.

5. Döner Sermaye ve Fonlara li kin Raporlar

832 sayılı Sayı tay Kanununun 87'nci maddesinde genel ve katma
bütçeli idareler dı ında kalan kurum ve kurulu larının yıllık hesaplarının
do rulu u, denkli i, tutarlılı ı ile bu kurum ve kurulu ların faaliyetlerinin
kurulu  amaçlarına uygunlu u konusunda TBMM'ye yıllık raporlar sunulması
öngörülmü tür. Bu raporların genel amacı ve i levleri genel uygunluk
bildirimleriyle paralellik ta ımaktadır.

6. Mevzuata Uygun Görülmeyen lemler Hakkında Raporlar

nceleme ve denetlemeler sırasında hesap ve i lemlerden mevzuata
uygun görülmeyenlerden Sayı tay Genel Kurulunca gerekli görülenler
hakkında bu husustaki Sayı tay mütalâasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne rapor verilmesi Sayı tay’ın görevleri arasındadır.

D. Denetim Sırasında Suç Te kil Eden Fiillere Rastlanması

Sayı tay Kanunu’nun 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.
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III. SAYI TAY DENET M N N EFFAFLI IN VE
HESAPVERME SORUMLULU UNUN GEL T R LMES NE
VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE DAHA FAZLA KATKIDA
BULUNAB LMES Ç N YÜRÜTÜLEN ÇALI MALAR

A. Sayı tay Strateji Bildiriminin Hazırlanması

Geçti imiz yıl;

Denetim alanında Dünyada ve Avrupa Birli inde ya anan
geli meler dikkate alınarak;

Özellikle, rlanda ve Avustralya Sayı taylarının Stratejik Planları
göz önünde bulundurularak ve Kanada ve ngiltere Sayı taylarının
"vizyon", "misyon", ve "de erler"ini yansıtan dokümanlardan
yararlanılarak;

Sayı tay Denetimini Geli tirme Projesi ba lamında olu turulmu
zengin birikime gerektikçe ba vurularak;

Anglosakson gelene indeki ülke Sayı taylarının bile yakın
zamanlarda uygulamaya koydukları Stratejik Plan yakla ımının
Kıta Avrupası gelene inden gelen ve yargı yetkisi bulunan
Kurumumuza uyarlanmasının zorlukları ya anarak;

Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Plan fikrinin henüz yeterince
olu mamı  olmasının getirdi i olumsuzluklar derinden
hissedilerek;

Bir ilki gerçekle tirmenin getirdi i güçlüklerin ve zaafların
farkında olunarak;

Normlar hiyerar isine yerle tirilme kaygısı çekilmeden temel
stratejik amaçlar belirtilerek

"Sayı tay Strateji Bildirimi (2000-2004)" ba lıklı metin hazırlanmı tır.
Bu Strateji Bildirimine göre, Sayı tay’ın vizyonu ve misyonu  dı  ortam
de erlendirmek suretiyle saptanmı  ve Stratejik amaçlar ve stratejiler
belirlenmi tir. Sözü edilen Strateji Bildirimine göre Sayı tay’ın vizyonu;
"Sayı tay, kamu yönetiminin Türk halkının refah ve mutlulu una daha fazla
hizmet edecek ekilde yenilenmesine ve geli tirilmesine katkıda bulunmayı
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amaçlar." biçiminde çizilmi  olup misyonu ise " nceleme, denetleme,
sorumluların hesap ve i lemlerini kesin hükme ba lama i leriyle görevli bir
yüksek denetim ve yargı kurumu olarak Sayı tay;

denetimine tabi kurumlar ve kurulu ların gelir, gider ve
mallarının denetimi ile sorumluların hesap ve i lemlerini kesin
hükme ba lama,

TBMM'ce yapılacak kontroller için sa lam bir zemin olu turma,

kamu kaynaklarının hukuka uygun, verimli, tutumlu ve etkin
kullanılmasına yardımcı olma,

kamu yönetiminde effaflı ın ve hesap verme sorumlulu unun
yerle mesine ve geli mesine katkıda bulunma,

amaçlarıyla, güvenilir bilgiler ve öneriler içeren raporlar hazırlar ve
hükümler tesis eder." olarak belirlenmi tir.

Sayı tay Strateji Bildirimi dı  ortamın de erlendirilmesinde de u
hususlara vurgu yapmaktadır:

1. Avrupa Birli i ile uyum sürecinin genelde denetimi, özelde de
Sayı tay denetimini etkilemesi,

2. Hesap verme sorumlulu unun ve effaflı ın kamu kesiminin
gündemine girmesi,

3. Tahakkuk bazlı muhasebe ve çok yıllı bütçe gibi, kamu mali
sistemdeki yenile meler yoluyla çıktılara ve sonuçlara odaklanılması,

4. Performans yönetimi olu turulmasına yönelik giri imlerin
yo unluk kazanması,

5. Bili im teknolojisinin imkânlarından giderek artan ölçüde
yararlanılması,

6. Bütçe sürecinde Parlamentonun ve Parlamento Komisyonlarının
etkinli inin artması,

7. Kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kurulu ların
Sayı tay’ın varlık nedenine ve misyonuna uygun bir kurum haline
gelmesine yönelik taleplerinin artarak sürmesi,
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gibi önümüzdeki be  yıllık süre içinde ülkemizde ya anacak olan geli meler
Sayı tay’ın üretti i hizmetlerin kapsamını ve niteli ini etkileyecek ve
yönlendirecektir."

Bildirimin geli tirdi i stratejiler ise u"stratejik amaçlar" çerçevesinde
ele alınmaktadır:

1. Klasik Denetim ve Yargılama Faaliyetlerini Etkinle tirme

2. Ça da  Denetim Uygulamalarını Yerle tirme ve Kökle tirme

3. Parlamento ve Kamuoyu ile li kileri Geli tirme

4. Hizmet çi E itime Süreklilik Kazandırma ve Meslekî Geli imi
Özendirme

5. Bili im Teknolojisinden Yararlanma mkânlarını Artırma

6. Kurum Yönetimini Güçlendirecek Sistemler Olu turma

7. Kurumsal leyi e Etkinlik Kazandırma

8. Sayı tay’ın Denetim Alanına Getirilen Sınırlamaların Kaldırılması
Yönünde Giri imlerde Bulunma."

Bu stratejik amaçlar ba lamında olu turulan stratejiler ayrıca "2001
Yılı Eylem Planı " ba lıklı bir dokümanla bu yıl için önceliklendirilerek
somut faaliyetler haline getirilmi tir.

B. Kamu Yönetim Reform Programı Çerçevesinde Atılan
Adımlar

Son yıllarda ülkemizde de uzun vadede performans yönetim sistemine
geçilmesine dönük olarak kamu sektöründe yeniden yapılandırma
çalı malarına hız verilmi  bulunmaktadır. Özellikle, orta vadeli harcama
sistemine geçilmesi kaynakların stratejik önceliklere göre da ıtılması,
yürütme ve kamu kaynakları üzerinde siyasi denetimin ve sorumlulu un
güçlendirilmesi, kamu yönetiminde effaflı ın sa lanması, kamu yönetiminde
hesap verme sorumlulu unun yerle tirilmesi hedeflerine katkıda bulunacak
reform çalı maları Dünya Bankası'ndan sa lanması öngörülen "Program
Amaçlı Malî ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi (Programmatic Financial and
Public Sector Adjustment Loan)" kredi ile desteklenmektedir.
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1. Kamu Sektörü Reform Programının Genel Çerçevesi

Dünya Bankasından sa lanacak 1.1 milyar ABD doları tutarındaki
kredi ile ek mali politikaların uygulamaya konulmasının yanı sıra Kamu
Harcama Yönetim Reformunun hayata geçirilmesi, düzenlemelerde Reform
Programının geli tirilmesi, kamu sektöründe iyi yöneti im ve yolsuzlukla
mücadele için strateji geli tirilmesi ve kamu personel reformunun stratejisinin
belirlenmesi öngörülmektedir.

2. Kamu Harcama Yönetim Reformunun Temel Hedefleri

Söz konusu Harcama Reformu için VIII. Be  Yıllık Kalkınma Planı
hazırlık çalı maları çerçevesinde üretilen "Kamu Malî Yönetiminin Yeniden
Yapılandırılması ve effaflık" Özel  htisas Komisyonu Raporu ile Dünya
Bankası uzmanlarınca hazırlanan "Kamu Harcamaları ve Kurumsal nceleme"
(Public Expenditure an Institutional Review) ba lıklı Rapor temel alınmı tır.

Kamu Harcama Yönetim Reformu çerçevesinde:

Bütçe kapsamının bütün kamu sektörü hakkında bilgi sa layacak
ekilde geni letilmesi,

Malî i lemlerde saydamlı ın artırılması,

Devlet muhasebe sisteminin geli tirilmesi ve tutarlı malî verilerin
sa lanması,

Denetimin ve kontrol enstrümanlarının (araçlarının) kapsamının
geni letilmesi ve etkinli inin artırılması,

Bütçe tasnifinin ve raporlamasının siyasa tespitine ve bütçe
analizine daha anlamlı girdiler sa layacak ekilde geli tirilmesi,

Makro ekonomik çerçevenin sa lam olmasının ve etkili bir
ekilde uygulanabilmesinin sa lanması,

Bütçe hazırlama sürecinin inandırıcılı ının artırılması,

Harcamacı kurulu larda ve merkezî kurumlarda siyasa
formülasyon kapasitesinin yeniden canlandırılması,
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Yüksek Planlama Kurulunun orta vadeli mali çerçeve ba lamında
siyasa önceliklerinin belirlenmesinde ve uygun kaynakların
sa lanmasında daha etkili olabilmesi imkânlarının geli tirilmesi,

Performansı geli tirmenin bir aracı olarak harcamacı kurulu lara
daha fazla takdir yetkisi verilmesi,

A ırı merkezî kontroller nedeniyle bütçenin parçalanmasına yol
açan nedenlerin ortadan kaldırılması,

Avrupa Birli inin direktiflerine tam intibakın sa lanması
yönündeki orta vadeli stratejinin bir parçası olarak Birle mi
Milletler htisas Komisyonunun standartlarıyla uyumlu yeni bir
ihale kanunu çıkarılması ve su suretle kamu ihalelerinde
performans (paranın de erinin kar ılı ı) yöneliminin
güçlendirilmesi,

Bir "Kamu Finans ve Borç Yönetim Yasası" çıkarılmasını ve bu
suretle sürdürülebilir borç yönetiminin yanı sıra garantiler ve
di er artlı yükümlülükler için uygun ve kesin bir hukuksal zemin
olu turulması

hedeflenmektedir.

3. Denetim ve Kontrol Araçları Kapsamının Geni letilmesi ve
Etkinli inin Artırılması

Kredi dokümanları arasında yer alan "Kamu Harcama Yönetim
Reformu Stratejik Çerçevesi" ba lıklı Çizelge'ye göre, "Denetim ve Kontrol
Enstrümanlarının (araçlarının) kapsamının geni letilmesi ve etkinli inin
artırılması" amacı ba lamında ise 3 yıllık bir perspektifle u faaliyetlerin
gerçekle tirilmesi öngörülmü tür:

2001 Yılında:

Mevcut yasa gere ince, Sayı tay’ın, Cumhurba kanlı ı ve
Parlamento dahil olmak üzere konsolide bütçeye dahil bütün
kurulu ları yıllık denetimine alması,

Sayı tay’ın kendi hesaplarının Parlamentoya sunulacak raporlarla
denetime tabi olması,
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Hükümetin, gerekli yasal de i iklikler dahil, Sayı tay’ın denetim
alanını, özerk kurumlar, sosyal güvenlik kurulu ları, bütçe dı ı
fonlar, döner sermayeler ve di er genel devlet (general
government) kurulu ları dahil olmak üzere, geriye kalan bütün
genel devlet kurulu larını kapsayacak ekilde geni letmek üzere
bir eylem planı hazırlaması,

Mevcut kontrol, tefti  ve denetim süreçlerinin incelenmesinin
ba latılması ve uluslararası standartlara paralel olarak iç malî
kontrol ve denetim konusunda yeni bir yasa hazırlanması,

2002 Yılında:

Anayasanın 160’ıncı ve 165'inci maddelerine uygun olarak bütün
kamu fonlarının Parlamento denetimine tabi olmasını sa layacak
yasal de i ikliklere giri ilmesi,

Sayı tay’ın denetim yetkisini bütün genel devlet kurulu larının dı
denetimini kavrayacak ekilde geni letecek yasal düzenlemelerin
sunulması,

Sayı tay’ın denetim raporlarını incelemek ve izlemek amacıyla
Parlamento Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde bir alt
komisyon kurulması,

Sayı tay raporlarının analitik yönden içeri inin geli tirilmesi,

Yüksek Denetim Kurumu olarak Sayı tay’ın devlet geni li indeki
rolünün belirgin hale getirilmesi,

Yeni iç malî kontrol ve denetim yasasının Parlamentoya
sunulması,

Yeni iç kontrol standartlarının yayımlanması,

Yeni iç malî kontrol ve denetim yasasına paralel olarak
Sayı tay’ın bütçe uygulama sürecine müdahil olma durumunun
sona erdirilmesi,
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2003 Yılında:

Sayı tay’ın Parlamento için bütün genel devlet kurulu ları
üzerinde denetimler yapması,

Sayı tay’ın, genel devlet kurulu ları üzerindeki denetiminin bir
parçası olarak döner sermayeli kurulu lar hakkında Parlamentoya
denetim raporu sunması,

Kamu kurulu larındaki performans yönelimi artı ına paralel
olarak Sayı tay’ın ve di er denetim organlarının performans
denetim kapasitelerinin geli tirilmesi,

Denetim sonuçlarının kamuoyuna açık olmasının sa lanması,

Önemli bakanlıklarda ve kurulu larda iç denetim birimlerinin
kurulması

öngörülmektedir.

Kredi dokümanları arasında yer alan "Kamu Harcama Yönetim
Reformu Stratejik Çerçevesi" ba lıklı çizelgeye göre "Kamu halelerinde
Performans (paranın de erinin kar ılı ı) Yöneliminin Güçlendirilmesi" amacı
çerçevesinde yeni ihale yasasının çıkarılmasını, 2002 yılında bu yasanın
uygulanmasını takiben 2003 yılında Sayı tay’ın "periyodik ihale
denetimlerine ba laması ve sonuçlarını geni  kamuoyu denetimi için
yayımlaması" atılacak adım olarak ifade edilmektedir.

4. Koordinasyonun Sa lanması:Yönlendirme Komitesi ve Çalı ma
Grubu

Kamu Harcama Yönetim Reformu uygulamalarını koordine etmek
üzere Maliye Bakanlı ı, Hazine Müste arlı ı, Devlet Planlama Te kilatı ve
harcamacı kurulu ların üst düzeydeki temsilcilerinden olu an bir
Yönlendirme Komitesi kurulması öngörülmü tür.

Yönlendirme Komitesi ile koordineli çalı mak üzere bir özel çalı ma
grubu (task force) kurulması planlanmı tır. Bu Çalı ma Grubu denetim
reformu ba lamında:

gerekli yasal de i iklikler dahil, Sayı tay denetiminin alanının,
özerk kurumlar, sosyal güvenlik kurulu ları, bütçe dı ı fonlar
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döner sermayeli kurulu lar dahil olmak üzere, bütün genel devlet
kurulu larını kapsayacak ekilde bir eylem planı; ve

mevcut kontrol, tefti  ve denetim süreçlerinin incelenmesine
dayalı olarak uluslararası ve Avrupa Birli i standartları
paralelinde yeni bir iç malî kontrol ve denetim kanunu

hazırlamakla görevlendirilmi tir.

SONUÇ

Yolsuzlukla mücadele sınır ötesi bilgi alı veri ini, i birli ini ve
deneyim payla ımını zorunlu kılan, geni  kapsamlı bir süreçtir.

Ulusal denetim ofisleri ve Sayı taylar bir ülkenin güvenilirlik
sistemi bakımından hayati önem ta ımaktadırlar.

Sayı taylar hükümetlerin yolsuzlukla ilgili olarak tasarladı ı
inceleme ve kontrollerin yeterli ve gerçekten çalı ıp çalı madı ını
gözden geçirmek durumundadırlar.

Genelde denetim, özelde Sayı tay denetimi hesabını veren ki inin
veya kurulu un beyanlarına güvenilirlik katarak hesap verme
sorumlulu una hizmet etmektedir.

Sayı tay denetimi devlet i lemlerinde açıklı ı ve saydamlı ı
artırmanın bir aracı olarak kabul edilmektedir.

Sayı tay denetimi bakımından yolsuzlukla mücadele effaflı ın
ve hesap verme sorumlulu unun geli tirilmesine katkıda
bulunmak anlamına gelmektedir.

Anayasal statüsü, ba ımsızlı ı, ça da  denetim ve raporlama
olanakları bakımından Sayı tay bu amaç do rultusunda gerekli
katkıları yapmaya elveri li konumdadır.

Gerek Sayı tay Strateji Bildiriminde ve gerekse Kamu Harcama
Yönetim Reformunda Sayı tay denetiminin geli tirilmesi için
öngörülen stratejiler bir anlamda hesap verme sorumlulu unun ve
effaflı ın arttırılması ve yolsuzlukla mücadele amacıyla

öngörülen stratejilerdir.
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Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Stratejimizin belirlenme a amasında
oldu u bugünlerde;

Sayı tay denetim kapsamının Avrupa Birli i normları ve
uluslararası iyi uygulama örnekleri çerçevesinde bütün kamu
kesimini kapsayacak ekilde geni letilmesi,

Sayı tay’ın Parlamento ve Kamuoyu ile ili kilerinin
güçlendirilmesi,

ç kontrol sistemlerinin de erlendirilmesine yönelen ve sistem
tabanlı denetim olarak adlandırılan risk ve performans
denetim uygulamalarının yaygınla tırılması,

Parlamentoya sunulan Sayı tay raporlarının Resmi Gazetede
yayımlanarak bütün kamuoyunun istifadesine sunulması,

Sayı tay denetimi ile yakın ili kisi nedeniyle "Mali Kontrol ve
ç Denetim Kanunu"nun uluslararası standartlar ve iyi

uygulama örnekleri temelinde hazırlanıp yürürlü e
konulması, gerekleri dikkate alınmalıdır.
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