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Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Raporun Ana Hatları
Bu rapor; Giriû, Tanımlar, Uluslararası Meslek Örgütlerine Göre Kalite
Yönetimi, Ülke Uygulamalarından Örnekler, Türkiye’de Sayıûtay
Denetiminde Kalite Güvencesi ile Sonuç ve Öneriler baûlıklı altı bölümden
oluûmaktadır.
Giriû bölümünde Komisyonumuzun görev çerçevesi tanımlandıktan sonra,
Komisyon çalıûmalarında karûılaûılan güçlükler ve kısıtlara kısaca
deøinilmekte; benimsediøimiz yaklaûım ve bu raporu oluûturmak için
izlediøimiz metodoloji tanıtılmakta; daha sonra kalite ile ilgili olarak genel
kabul görmüû olan ve Komisyonumuzca da benimsenen bazı saptamalara yer
verilmekte ve nihayet denetimde kalitenin önemine ve uygun bir kalite
sistemine olan ihtiyaca vurgu yapılmaktadır.
Tanımlar bölümü çeûitli kalite terminolojisine ayrılmıûtır. Kaliteyle ilgili belli
kilit terim, kavram ve uygulamaların deøiûik tanımlarının verildiøi bu bölüm
Raporun okuyucular tarafından anlaûılmasını kolaylaûtırmayı amaçlamaktadır.
“Uluslararası Meslek Örgütlerine Göre Kalite Yönetimi” baûlıklı üçüncü
bölümde, önce, Uluslararası Standartlar Örgütü ISO tarafından yayımlanan
ISO 9000 ailesi Kalite Standartlarının kısa bir tanıtımı yapılmakta ve ISO
9001: 2000 Kalite ùsterlerinin bir özetine yer verilmektedir. Daha sonra da,
Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Teûkilatı (INTOSAI) tarafından
hazırlanan Denetim Standartlarında denetimde kalitenin saølanmasına
yönelik olarak yer verilen düzenlemeler aktarılmaya çalıûılmaktadır.
Dördüncü bölümde ise denetimde kalite yönetimi/güvence sistemi/kontrol
mekanizmaları kurmuû olan kimi ülke sayıûtaylarının uygulamalarından
örneklere yer verilmekte; bu baølamda, ABD, ùngiltere, Norveç, Queensland,
Kanada, Fransa ve Avrupa Birliøi ile Çin Halk Cumhuriyetinin
uygulamalarına iliûkin düzenlemelerden kimi kesitler verilmektedir.
Denetimimizin Kalite Güvence Yönünden Deøerlendirilmesine ayrılan
beûinci bölümde Sayıûtay’ımızca yürütülen denetimlerde kalitenin
saølanmasına dönük olarak ne tür kalite kontrol mekanizmalarının
oluûturulduøuna dikkat çekilmektedir.

1

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

“Sonuç ve Öneriler” baûlıklı son bölümde, denetimimizde kalite güvencesini
saølamak ve kaliteyi daha da iyileûtirerek sürdürmek için atılması gereken ilk
adımlar sıralanmaktadır. Kalite yönetimi gibi son derece kapsamlı bir
konunun böyle bir çalıûmaya sıødırılması olanaksız olduøundan
Sayıûtay’ımızın amaç ve misyonuna uygun bir kalite yönetimi oluûturmaya
dönük çalıûmalar ûüphesiz daha geniû katılımlı, daha kapsamlı, daha derin
etütleri gerektirmektedir. Bu tür çalıûmaların, bu yolda atılacak ilk adımları
izlemesi doøaldır
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Giriû
Görev Çerçevesi
Makamın 15/02/2001 tarih ve Gen.Sek.Yrd.2001/69 sayılı onayları ile
Komisyonumuz “Baûka Ülkelerde (Denetimde) Kalite Yönetim/Kontrol
Güvence Sisteminin Nasıl Oluûturulduøu, Nasıl ùûlediøi ve Bu
Deneyimlerden Kurumumuzun Nasıl Yararlanabileceøi Konusunda
Araûtırma yapmak” üzere görevlendirilmiû ve Komisyonumuzun çalıûmaları
bu görev çerçevesinde yürütülmüûtür.

Güçlükler ve Kısıtlar
Literatürde kalite yönetimi ile ilgili olarak tartıûmasız genel kabul gören
hususlardan birisi, bu yönetim tarzına egemen olan kalite anlayıûının “sürekli
iyileûtirmeyi öngören, tüm çalıûanların bireysel performansları ve çıktıları için
yüksek standartları öne çıkaran, takım çalıûmasını ve fonksiyonlar arasında
çapraz iûbirliøini teûvik eden, bir kalite kültürüne dayandıøı” gerçeøidir. Oysa
ülkemizde kalite kültürünün oluûması bir yana, kalite ile ilgili terminoloji bile
oldukça yenidir. Kamu kesiminde kalite ile ilgili konular kamu yönetimi
reform çabalarının ivme kazanmasıyla birlikte daha sık telaffuz edilir
olmuûtur. Konunun bu denli yeni oluûu; toplumun deøiûik kesimlerinde yer
alan iûletme, kurum ve kuruluûların bilgi ve deneyim birikiminin azlıøı;
kendini kalite yönetimi anlayıûının ülkede yaygınlaûtırılmasına adamıû sivil
inisiyatiflerin
henüz
geliûmelerini
tamamlamamıû
bulunmaları
Komisyonumuzun çalıûmalarını da olumsuz etkilemiûtir. Aynı olumsuzluk
ileride bu konuda yapılacak adaptasyon ve uygulama çabalarında da kendini
gösterecektir.
Komisyonumuzu zorlayan bir baûka faktör de, literatürde ve uygulamada
kalite yönetimi/kalite güvence/kalite kontrol terimlerine atfedilen anlamların
muølaklıøı olmuûtur. Bu terimlerin çoøu kez birbirleri yerine kullanılması
görevimizi daha da zorlaûtırmıûtır.
Denetimde kaliteyi ön plana çıkaran ve kalite yönetimini/kalite
güvencesini/kalite kontrolünü gerçekleûtirmiû olan ülkelerdeki biri birinden
çok farklı anlayıû ve uygulamalar, Kurumumuz için iyi uygulama örneklerinin
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uygun bir bileûimini oluûturmaya imkan tanımamaktadır. Söz geliûi Fransa’da
denetim görevlilerinin iûine nezaret ve yeniden inceleme/gözden geçirme
gibi kalite yönetimi enstrümanlarına fazlaca aøırlık verilmezken; ABD,
ùngiltere, Queensland sayıûtaylarında bu araçlar en baûat kalite kontrol aracı
olarak benimsenmiûtir. Queensland Sayıûtay’ının oluûturduøu kalite yönetim
sistemi, INTOSAI Denetim Standartları ile ISO 9000: 2000 Kalite
Standartlarının iyi bir harmanı olarak dikkat çekmektedir. Uygulamada
karûılaûtıøımız bu çeûitlilik, Kurumumuz için bir kalite yönetimi oluûturmada
baûka sayıûtayların deneyimlerinden yararlanmak amacıyla daha
derinlemesine incelemeleri gerekli kılacaktır.
Baûlangıçta beû kiûiden oluûan komisyonumuz, üyelerinden birinin yurtdıûı
görevi nedeniyle, çalıûmalarını, ilk toplantısından sonra dört kiûiyle
sürdürmek zorunda kalmıûtır.

Benimsenen Yaklaûım ve Metodoloji
Yukarıda çizilen görev çerçevesine uygun olarak:
-

Öncelikle muhtemel bilgi kaynakları belirlenmiûtir. Bu bilgi
kaynaklarının büyük çoøunluøu kaçınılmaz olarak ùnternet
ortamından saølanan ve diøer ülkeler denetim organlarının kalite
sistemlerine iliûkin dokümanlar olmuûtur. Uluslararası Kalite
Teûkilatı’nın (ISO) hazırladıøı ve ISO 9000 ailesi olarak bilinen Kalite
Standartları ve ekleri (ki bu dokümanların en önemlileri teûkilatın bir
üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü tarafından dilimize çevrilmiû
ve Türk Standardı olarak benimsenmiûtir,) yararlandıøımız bir baûka
kaynak olmuûtur.

-

Eriûilebilen kaynaklar Komisyon üyeleri arasında paylaûılarak
incelenmiû ve tartıûılmıûtır. Eriûilebilen yayın ve dokümanlar arasında
önemli olanları ûöyle sıralanabilir:
x Birleûik Devletler Sayıûtayı GAO’nun “An Audit Quality Control
System: Essential Elements”; “Government Auditing
Standards”; “Policy and Procedures Manual”,
x Queensland Sayıûtayı QAO’nun “Quality Assurance Standard”,
x INTOSAI tarafından hazırlanan “Auditing Standards”,
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x Norveç Sayıûtayının hazırladıøı “Auditing Standards” ve “General
Guidelines”,
x ùngiltere’de kamu dıû denetim kurumlarının (NAO, Audit
Commission, NIAO, Accounts Commission for Scotland)
oluûturduøu bir birlik olan Public Audit Forum’un hazırladıøı
“What Public Sector Bodies can Expect from their Auditors”,
x Kanada Sayıûtayı OAG’ın hazırladıøı “Annual Audit Manual” ve
“Value-for-Money Audit Manual”,
x Avrupa Birliøi Sayıûtayı tarafından hazırlanan “Audit Policies and
Standards”,
x INTOSAI için hazırlanan “The Cour Des Comptes (Court of
Accounts)”,
x Çin Sayıûtayı tarafından yayımlanan “Auditing in The People’s
Republic of China”,
baûlıklı dokümanlar ile diøer anonim elektronik dokümanlar.
-

Ülke uygulamaları genel olarak özetlenmiû; kalite yönetim sistemleri
dikkat çeken ülkelere daha ayrıntılı yer verilmiûtir.

-

Bu çalıûmadan yararlanacak olanları etki altında bırakmamak için
olabildiøince direkt bir aktarım biçimi benimsenmiû ve yorum
okuyucuya bırakılmıûtır.

Kaliteye ùliûkin Bazı Genel Deøerlendirmeler
Komisyonumuz çalıûmalarında kalite ile ilgili ûu özellikleri göz önünde
tutmuûtur:
-

En geniû anlamıyla kalite, bir mükemmellik derecesidir: bir ûeyin
amacına ne kadar uygun olduøudur. Dar anlamda ise, ürün veya
hizmet kalitesi gereklerine uygunluk, hata veya kirlenme içermeme
hali veya yalnızca müûteri tatmininin bir derecesi olarak tanımlanır.
Kalite yönetiminde, kalite, belirtilen ve gösterilen ihtiyaçları karûılama
yeteneøine sahip olan bir ürün veya hizmetin özelliklerinin toplamı
olarak tanımlanır. Kalite aynı zamanda bir kuruluûun hissedarları,
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çevresi ve toplum üzerindeki etkisinin yapısını veya derecesini de
içine almaktadır.
-

Özellikler, subjektif olguların iletilmesinde kullanılan kesin olmayan
bir yoldur – her ûey rakamlara veya ölçülebilir özelliklere dökülemez.
Örneøin, bir hizmet sektöründeki arkadaû canlılıøının veya
samimiyetin güvenilir ûekilde ve tekrar tekrar ölçülmesi zordur. Bu
nedenle, ihtiyaçların karûılanması kalitenin elde edilmesi için gerekli
olan her ûey deøildir.

-

Kalite, gerekli olan ûey ile sunulan ûey arasında yapılan bir
karûılaûtırmanın sonucudur. Üretici tarafından deøil, alıcı tarafından
hükmolunur. Bu hüküm maksatlıdır, örneøin, tedarikçi veya bir ürün
veya hizmet seçimi gibi.

-

Günümüzde genel kabul gören görüûe göre, kalitenin en makul ve
gerçekçi ölçütü müûteri memnuniyetidir. Çünkü, müûteri tatmininde
müûterilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine iliûkin hem objektif hem
de subjektif yorumlar dikkate alınır. Müûterilerin sunulan ürünler ve
hizmetler konusunda tatmin olması halinde, kuruluû yalnızca müûteri
ihtiyaçlarını ve beklentilerini doøru yorumlamıû olmaz, aynı zamanda
kabul edilebilir kaliteye sahip ürünler ve hizmetler de saølar.

-

Müûteri ihtiyaçları ve beklentileri sürekli bir deøiûim içerisindedir.
Teknolojiden, mevzuattan, problemlerden, rakiplerin ürünlerinden
veya hizmetlerinden haberdar olunması müûteriler için yeni istekler
ortaya çıkarır. Bu müûteriler bir sonraki satın alımlarına
baûladıklarında istekler taleplere dönüûür. Bu nedenle, kuruluûların
kaliteyi sürekli olarak geliûtirmesi hayati önem taûımaktadır; böylece
tatmin olan müûteriler elde tutulurken yeni müûteriler de kazanılır.

-

Deøer, bir fiyat etiketi deøil, bir ürün veya hizmetten elde edilen
faydaların geri dönüûünün bir ölçüsüdür. Bir ürün fiziksel veya
fonksiyonel ûartları son derece yeterli bir ûekilde karûılayabilir, ancak
aynı sınıf ve derecedeki diøer ürünlere göre fiyatı yüksek olabilir.
Alternatif olarak, aynı ürün diøer bir maøazada yüzde 50 düûük fiyata
satılabilir, bu durum aynı kaliteyi daha ucuza alabilmeyi getirir. Bu

6

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

nedenle maliyetler kalite bakımından dikkate alınması gereken önemli
isterlerden biridir.
-

Her kuruluûun amaçlarından biri de memnun edilmiû müûterilerin
yaratılması ve elde tutulmasıdır. Tatmin olmuû müûteriler
yaratamayan ve/veya böyle müûterileri elde tutamayan kuruluûlar
zaten amaçlarını da elde edemezler. Müûteri ihtiyaçlarını ve
beklentilerini karûılayan ürün ve hizmetlerin sunulması tatmin olmuû
müûterilerin elde edilmesini; gelecekteki ihtiyaçların ve beklentilerin
doøru tahmini ise, müûterilerin elde tutulmasını saølar. Bu yüzden,
kalite her kuruluûun hayatta kalabilmesi için son derece önemlidir.

-

Her ürün, hizmet, iûlem, görev, eylem, karar kabul edilebilir olabilir
veya olmayabilir. Dolayısıyla, bir kuruluûun yaptıøı her ûeyde kendine
has bir kalite vardır. Bir kuruluûun her biriminde, en üst yöneticiden
en alt kademedeki iûçilere kadar herkes kaliteye dikkat etmelidir.
Destek personelinin kaliteye dikkat etmesi de üretim personelinin bu
konuya dikkat etmesi kadar önemlidir.

-

Bir kiûi kaliteyle ilgili yalnızca bir ûeyi yapmaktan sorumlu olabilir.
Dolayısıyla, bir kiûi kalite isterlerinin belirlenmesinden, isterlerin
yerine getirilmesinden ve bir ûeyin kalitesinin belirlenmesinden
sorumlu olabilir. Sorumluluk verilmesinin anlamı, bir kiûiye bir
ûeylerin yapılmasını saølamak hakkının verilmesidir. Hal böyle olunca,
bu hakla birlikte kiûinin sorumlu olduøu kalite çıktısını saølayan
süreçlerin kontrol edilmesi yetkisi de aynı kiûiye verilmelidir. Bu
durumda, bir kuruluûta kaliteden sorumlu tutulacak kiûinin üst
yönetime mensup olması gerekliliøi açıktır. Üst yönetim mensubu
olmayan birinin, söz geliûi Kalite Yöneticisi gibi bir uzmanın, tüm
yapabileceøi; cesaret vermek, liderlik etmek, eøitim, araç, teknik veri
ve performans verileri saølamak yoluyla diøerlerinin kaliteye
ulaûmasını temin etmektir.

-

Kalitenin saølanması, elde tutulması ve geliûtirilmesi için çok sayıda
yöntem geliûtirilmiûtir. Bunlar, kalite kontrol, kalite geliûtirme ve
kalite güvencesi – topluca kalite yönetimi olarak bilinir. Kalite
yönetimi bir yöneticinin deøil tüm yöneticilerin iûidir. Kalite bir süreç
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zinciri ile elde edilir. Bu zinciri oluûturan süreçlerin her birinin
kontrol altında olması ve sürekli iyileûtirilmesi gerekir. Üst yönetimin,
“...kuruluûun kendini kaliteye adadıøını...” ifade etmesi ile baûlayan
zincir, daha sonra ûu halkaların uç uca eklenmesiyle devam eder ve
tamamlanır:
x Müûteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin belirlenmesi
x Müûteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin elde edilmesini saølayacak
olan bir yönetim sisteminin geliûtirilip kurulması ve güvenilir,
sürekli ve ekonomik ûekilde sürdürülmesi
x Müûteri ihtiyaçlarını yansıtan özelliklere sahip olan ürünlerin ve
hizmetlerin tasarlanması
x Tasarıma sadık bir ûekilde yeniden üretmek için ürünlerin ve
hizmetlerin yapılandırılması
x Daøıtım öncesinde ürünlerin ve hizmetlerin gerekli özelliklere
sahip olduøunun doørulanması
x Müûteri tatminini engelleyen özelliklere sahip ürün ve hizmetlerin
tedarikinin önlenmesi
x Ürün ve hizmetlerdeki istenmeyen özelliklerin bulunması ve
elimine edilmesi.
x Müûteri ihtiyaçları için daha az pahalı olan çözümlerin bulunması
x ùûlemlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi
x Müûterileri neyin mutlu edeceøinin ortaya çıkarılması ve bu ûeyin
müûterilere sunulması
x Baûarıların ödüllendirilmesi ve onurlandırılması
-

Kuruluûların kalite hedeflerine ulaûmasına yardımcı olmak için çeûitli
standartlar, felsefeler, metodolojiler, araçlar, teknikler ve ölçütler
geliûtirilmiûtir. Bunlardan bazıları ûöyle sıralanabilir:
x Yönetim sistemleri - ISO 9000, ISO 14000
x Felsefeler – toplam kalite yönetimi
x Metodolojiler – süreç yönetimi, sürekli geliûme
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x Araçlar ve teknikler – süreç çizelgeleri, hata modu ve etki analizi,
istatistiksel iûlem (süreç) kontrolü, kalite fonksiyonunun
kullanılması

Denetimde Kalitenin Önemi ve Uygun Kalite Sistemine
Olan ùhtiyaç
INTOSAI Denetim Standartlarında da belirtildiøi üzere yüksek denetime
yüklenilen görev ve sorumluluklar kamusal hesap verme yükümlülüøünün
yerine getirilmesi bakımından hayati önem taûımaktadır. Bu itibarla yüksek
denetim kurumları, denetimlerinde en üst kalitedeki metot ve teknikleri
uygulamalıdır. Hal böyle olunca, gerek kendi personelinin ve gerekse
dıûarıdan istihdam edeceøi uzmanların denetim standartlarına, planlama
prosedürlerine, metodolojilere ve iû gözetim esaslarına eksiksiz uymalarını
saølamak ve denetim raporlarına iliûkin görevlerin etkin bir ûekilde yerine
getirilmesini teminat altına alacak prosedürleri formüle etmek her ülkenin
kendi yüksek denetim kurumuna düûen bir yükümlülüktür.
Denetimde kalitenin saølanması, denetim sonuçlarının güvenilirliøini artırdıøı
gibi; parlamentonun ve denetlenen kurum ve kuruluûların ihtiyaçlarını
karûılamak amacıyla üretilen denetim görüû, tavsiye ve iyileûtirme önerilerinin
daha da ciddiye alınmasını saølar.
Öte yandan, yukarıda da iûaret edildiøi üzere, yaptıøı iûin yüksek standartta
olmasının önemi nedeniyle denetim kurumları, denetim performansını ve
denetim sonuçlarını iyileûtirecek kalite güvence programlarına özel önem
vermelidir. Bu tür programlardan saølanacak yarar uygun kaynakların bu
amaç için kullanımını gerektirir. Ancak, kullanılan kaynaklar ile elde edilmesi
beklenen yararlar arasında makul bir denge olmalıdır. Bu karûılaûtırmada
yalnızca iyi bir kalite güvence sisteminin getireceøi maliyetleri deøil; aynı
zamanda, düûük kaliteli denetimin muhtemel sonuçlarını da hesaba katmak
gerekir. Satırbaûları olarak zikretmek gerekirse denetim kalitesindeki
düûüklük ûu sonuçları doøurur:
-

Denetim kaynaklarının kullanımında verimsizlik

-

Denetim sonuçlarında etkisizlik

-

Denetim sürecinin inanılırlıøını kaybetmesi
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-

Düzenlemelerin ve yasaların ihlali

-

Yönetimin karar vermesi için denetim sonucunda elde edilen bilginin
doøruluøu ve tamlıøı konusunda ûüphe

-

Denetlenenler üzerindeki etkileri bakımından da varlıkların ve
kaynakların kötü yönetimi

Bu sonuçların ekonomik ve sosyal maliyetinin büyüklüøü, denetimde
kalitenin önemi ve uygun kalite sistemine olan ihtiyacı gözler önüne
sermektedir.
Tüm bunlara ilaveten, bir görevin herhangi bir aûamada amacından sapma,
yanlıû anlaûılma, gereøi gibi yönlendirilememe, kötü planlanma, gereøi gibi ifa
edilememe ve sonuçları etkin olmayan bir biçimde raporlanma ihtimali
vardır. Bu gibi durumların asgariye indirilmesi için çıkar yol, elveriûli bir kalite
kontrol sisteminin kurulmuû olmasıdır. Bir kuruluûun elde etmeyi amaçladıøı
sürekli iû kalitesini saølayacak ilkeleri, politikaları ve prosedürleri koyan bir
kalite kontrol sistemi, denetimin kalitesini tehlikeye atabilecek olan faktörleri
önceden belirler ve problemleri henüz ortaya çıkmadan tespit ederek
düzeltici önlemlerin alınmasını olanaklı kılar.
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Tanımlar
Kalite kavramı için pek çok tanım geliûtirilmiûtir. Literatürde öne çıkarılmak
istenen özelliøine, uygulama alanına, bakıû açılarına (spesifik veya genel) göre
deøiûen tanımlarla karûılaûılmaktadır. Burada en sık rastlanan tanımlara yer
verilecektir. Kalite bazen, spesifikasyonlara uygunluk, isterlere uygunluk,
amaca uygunluk, müûteri memnuniyeti, kullanıma uygunluk gibi sloganlarla
tanımlanmaya çalıûılırken çoøu zaman daha detaylı, uzun ve daha soyut
anlatımlarla tanımlanmaya çalıûılmaktadır. Altı çizilmesi gereken gerçek ise,
bu tanımların hepsinin de geçerli olduøudur.
Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek
müûteri ihtiyaç ve isterlerini karûılama derecesidir. Bir baûka tanıma göre
kalite, bir ürün veya hizmetin; Uluslararası Standartlar Örgütünün tanımına
göre ise bir kuruluûun, açıkça bilinen ve muhtemel ihtiyaçları karûılama
yeterliliøini etkileyen tüm özelliklerinin bileûimidir.
Akdi bir ortamda ihtiyaçlar beyan edilmiûtir. Baûka ortamlarda ise muhtemel
ihtiyaçlar ürün veya hizmeti üretenlerce belirlenip tanımlanmak
durumundadır. Çoøu halde ihtiyaçlar zaman içerisinde deøiûir; bu durum
kalite isterlerinin (gerekliliklerinin, koûullarının) periyodik olarak revizyonunu
gerektirir. ùhtiyaçlar genellikle, önceden belirlenmiû kimi kriterler kullanılarak
belirleyici özelliklere dönüûtürülebilir.
Kalite tanımları, odaklanılan temel faktöre baølı olarak ûekillenmektedir
Odaklanılan Faktör

Tanım

Müûteriler

Kullanıma uygunluk, müûterilerin (halihazır ve
gelecekteki) beklentilerini/ihtiyaçlarını karûılama
yeterliliøi.

ùmalat

Projeye, teknik ûartlara / isterlere uygun olma,
kusursuzluk derecesi.

Ürün

Katma deøer yaratma ve baûka ürünlerin sahip
olmadıøı bir özelliøi bulunma.

Deøer

Fiyat ve özellikleri en iyi kombine etme.
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Kalite kavramına atfedilen öz nitelikler de sektör ve alanlar itibariyle
farklılıklar arz eder.
Örneklemek gerekirse:
Alan

Kaliteyle ùlgili Olduøu Düûünülen Öz Nitelik

Havayolu ulaûımı

Zamanında, rahat, düûük maliyetli hizmet

Saølık

Doøru teûhis, en az bekleme zamanı, daha düûük
maliyet, güvenilirlik.

Gıda

ùyi ürün, hızlı daøıtım, iyi çevre

Posta

Hızlı daøıtım, doøru daøıtım, maliyet sınırlama

Akademik

Gelecek için gereøi gibi hazırlık, zamanlı bilgi
üretme

Tüketim malları

Teknik özelliklere uygun imalat, hatasızlık, maliyet
etkinlik

Sigorta

Geri ödemede zamanlılık, makul maliyet

Askerlik

Hızlı konuûlanma, azalan maliyet

Otomotiv

Hatasız ürün

ùletiûim

Daha net, daha hızlı, daha ucuz hizmet

Kaliteye atfedilen öz nitelikler sektör ve alanlar itibariyle ne kadar farklı
olursa olsun, bu öz nitelikler için ortak olan parametrelerin maliyet, zaman,
hata, müûteri memnuniyeti olduøu dikkatlerden kaçmamalıdır. Bunlardan
maliyet, zaman ve hata görünürdeki parametreleri oluûturur. Temelde yatan
parametre ise müûteri memnuniyetidir.
Kalitenin daha iyi anlaûılmasını temin için yapılan analizlerde, söz geliûi
ürünler için, performans, uygunluk, güvenilirlik, dayanıklılık gibi kalitenin
boyutlarından; servis, tasarım, projeye ve teknik spesifikasyonlara uygunluk,

12

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

kullanım kolaylıøı gibi kalitenin belirteçlerinden söz edilir. Mesela saølık
hizmetlerinde kalitenin boyutları ve öz nitelikleri ûöyle sıralanabilir:
Heveslilik: Emre amadelik, eriûilebilirlik, zamanlılık, süreklilik, hakkaniyet.
Yeterlilik: Yerindelik, beklenen sonuç ve etkiler, istenmeyen sonuçlar,
müûterinin katılımı, etiøe ve mevzuata uygunluk.
ùletiûim: Nezaket ve saygı, iletilen mesajda tutarlılık, emanet edilen bilginin
saklı tutulması.
Kalite Güvencesi için çeûitli tanımlar yapılmıûtır. Bunlara göre kalite
güvencesi,
-

Ürün kalitesini etkileyen bütün sistem ve ögelerin tek tek ve birlikte
istendiøi gibi çalıûmakta olduøu konusunda güven saølamak için
planlanan ve icra edilen eylemlerdir.

-

Amaçlanan kullanımları bakımından, ürünün ve onu oluûturan
ögelerin kabul edilebilir oldukları konusunda yeterli güveni saølamak
için gerekli olan tüm eylem ve iûlemlerin planlı ve sistematik bir
kombinasyonudur.

-

Genel bir ifadeyle, bir ürün veya hizmetin kalitesini garanti altına
almak için yapılan üretim sonrası kontroller, yoklamalar veya
incelemelerdir.

-

Kalite ihtiyaçlarının karûılanacaøı hususunda yeterli güveni saølamak
için kalite sistemi içerisinde planlı ve sistemli bir ûekilde icra edilen
faaliyetlerin tümüdür.

-

Bir ögenin, modülün veya sistemin önceden belirlenmiû teknik
gerekliliklere uygunluøunu saølamak için ihtiyaç duyulan planlı
sistematik faaliyetlerdir. (ISO)

-

Bir organizasyonun performans gerekliliklerini karûılayan ve
standartlara ve prosedürlere uygun ürünler üretmesini saølamak için
yapılan eylemlerin tümüdür.

-

Kalite yönetiminin, kalite isterlerini yerine getirme yeteneøini
artırmaya odaklanan kısmıdır.
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-

Bir kuruluûun, kaliteyle ilgili tüm isterleri karûılamasını ve ürün
ve/veya hizmetlerin kalitesini güvence altına almasını saølamak için
gerekli olan kurumsal yapı, süreç ve yöntemlerin tümüdür.

Bir örgüt, sistem veya ögenin tatminkar bir ûekilde hizmet görmesini
saølamak için ihtiyaç duyulan planlı ve sistemli eylem ve mekanizmaların
tümüdür. Bu anlamda kalite güvencesi, bir materyal veya ögenin fiziksel
özellikleri ile kalitesini önceden belirlenen standartları esas alarak kontrol
etmeye yönelik olan kimi kalite güvence faaliyetlerinin meydana getirdiøi
“kalite kontrol”ü de kapsar.
Kalite Kontrol,
-

Gerçek ürün veya hizmetlerin performansının ölçülüp, önceden
belirlenen bir standartla karûılaûtırıldıøı ve uyumsuzlukları elimine
etmek için gerekli adımların atıldıøı bir süreçtir.

-

Gerçek kalite performansını amaçlarla karûılaûtıran ve herhangi bir
hatanın düzeltilmesi için uygun adımları tanımlayan teknik ve
faaliyetlerin kullanımıdır.

-

Kalite isterlerine uygunluøu temin için kullanılan operasyonel teknik
ve prosedürlerdir.

-

Kalite isterlerinin gereøini yerine getirebilmek için kullanılan
operasyonel teknikler ve faaliyetlerdir. Ürün veya hizmetin olması
gerektiøi gibi olmasını saølamak için yapılanların tümüdür.

Kalite ùyileûtirme, örgütsel yapının tamamında süreçleri ve faaliyetleri
iyileûtirmek suretiyle ürün veya hizmetin müûteriye yönelik deøerini artırmak
için atılan adımlardır. Buna göre kalite iyileûtirme, iû süreçlerine sistematik bir
yaklaûımı ifade eder. Bu yaklaûım iû süreçlerini daha verimli, etkin ve uygun
hale getirmek için israfı, kayıpları, gereksiz çalıûmaları, baûarısızlıkları vb.
gidermeye odaklanır.
ISO’ ya göre müûteri memnuniyeti, ihtiyaçlarının ne dereceye kadar
karûılandıøı hususundaki müûteri algısıdır. Müûteri ûikayetleri, düûük müûteri
memnuniyetinin genel bir göstergesidir. Ancak ûikayet yokluøu da müûteri
memnuniyetinin yüksekliøi anlamına gelmez. Müûteriyle üzerinde tam bir
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mutabakat saølanan müûteri ihtiyaçlarının karûılanması bile müûteri
memnuniyetinin saølanmasını garanti etmez.
Kalite Özellikleri, bir süreç çıktısının müûteri bakımından önemli olan
nitelikleridir. Kalite özelliklerini teûhis edebilmek için müûteri ihtiyaç ve
beklentileri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak gerekir.
Kalite Yönetimi, bir bütün olarak yönetimin bir alt fonksiyonudur ve kalite
politikasını, kalite amaçlarını, kaliteye iliûkin görev ve sorumlulukları
belirlemeye ve bunları kalite planlaması, kalite kontrolü, kalite güvencesi ve
kalite iyileûtirmesi gibi araçlarla gerçekleûtirmeye dönük faaliyetlerin tümünü
kavrar. Kalite yönetiminin yürütülmesi kuruluûun tüm bireylerinin katılımını
gerektirir. Kalite yönetimi, bir kuruluûun kalite sistemlerinin etkili bir ûekilde
çalıûmasını saølamak üzere yapılan planlı eylem ve iûlemler olarak da
tanımlanmaktadır.
Özel sektörde geliûtirilen jenerik kalite yönetimi yaklaûımının adapte edilerek
kamu sektörünün çeûitli alanlarında uygulanabilir hale getirilmesi çabaları
sürmektedir. Adaptasyon çabalarında üç grup kavram, araç ve uygulama söz
konusudur:
Kamu sektörünün her alanına rahatlıkla adapte edilebilen “Çekirdek”
kavram, araçlar ve uygulamalar. Örnek: vizyon, strateji, ölçülebilir hedefler,
yetkilendirilmiû çalıûma timleri, verilere dayalı karar verme.
Kamu sektörünün pek çok iû ortamına yorum yoluyla adapte edilebilen
“uyarlanıcı” kavram, araç ve uygulamalar. Örnek: müûteri memnuniyeti,
kendini yöneten çalıûma timleri, tam zamanlı stok yönetimi, tedarikçilerle
ortaklaûma.
Sadece bazı kamu sektörü iû ortamları için uygun olan “problem atik”
kavram, araç ve uygulamalar. Örnek: Kıyaslama, “Sıfır hata”.
Toplam Kalite Yönetimi, bir kuruluûtaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak
iyileûtirilmesi ve organizasyondaki tüm çalıûanların kesin aktif katılımıyla
çalıûanların, müûterilerin ve giderek toplumun memnun edilmesi yoluyla
kârlılıøa/verimliliøe ulaûılmasıdır. Bu tanım geleneksel yönetim anlayıûından
farklı olarak, çalıûanlar ve yöneticilerin rollerindeki önemli deøiûimleri ön
plana çıkarmaktadır. Bir bakıma kalite ilkelerinin bir kuruluûun tüm yönlerine
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uygulanması da demek olan Toplam Kalite Yönetimi (veya Toplam Kalite
Kontrol), kalite yöntemlerini yönetimden muhasebeye, imalata, hizmete ve
en alt birimlere kadar tüm kuruluûa uygular.
Juran’a göre Toplam Kalite Yönetiminde kalite çalıûmaları üçe ayrılır:
Kalite Planlaması Sürecinde, müûterilerin kimler olduøu, ihtiyaçlarının neler
olduøu keûfedilmeye çalıûılır. Kalite Kontrol Süreci, yükseltilen kalitenin yeni
seviyelerini yakalamaya çalıûır (Örneøin hataları azaltma, maliyeti daha da
düûürme, müûteri memnuniyetini artırma gibi.). Kalite ùyileûtirme Süreci ise
kalite yükseltmeye süreklilik kazandırmayı amaçlar. Bu müûterilertedarikçiler-süreçler zincirinin halkaları arasındaki etkileûime odaklanan bir
yaklaûımdır.
Crosby yaklaûımına göre de, Toplam Kalite Yönetimi, bir kuruluûta, odaøa
insan unsurunu koymak suretiyle kalitenin yükseltilebileceøi alanları
belirlemek, bilinci yükseltmek, timler kurmak, amaçlar koymak, kalite
yükseltme döngüsünü belirlemek ve bu döngüyü sürekli yinelemeyi öngören
bir tekniktir. Bu yaklaûım geniû ölçüde bir kuruluûtaki kültür deøiûimine
dayandırılmaktadır.
Kalite Politikası, bir kuruluûun kaliteyle ilgili genel amaç, niyet ve yönelimi
olup, kuruluûun tepe yönetimi tarafından resmen beyan edilir. Baûka bir
tanıma göre de, kalite politikası, bir kuruluûtaki üst yönetimin, kaliteli ürünler
ve/veya hizmetler karûısındaki kendi tutumlarını açıkça gösteren beyanlarıdır.
Kalite ùsterleri (kalite ûartları, kalite koûulları, kalite gereklilikleri), bir ürün
veya hizmetle ilgili olarak genellikle ima edilen veya zorunlu olarak beyan
edilen ihtiyaç veya beklentilerdir. Kalite isterleri baûlangıçta fonksiyonel
terimlerle ifade edilmeli ve yazılı hale getirilmelidir.
Kalite Sistemi, kalite yönetimini iûletebilmek için kullanılan örgütsel yapı,
sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynaklardır. Kalite sistemi, kalite
amaçlarını elde etmeye yetecek kadar kapsamlı olmalıdır. Bir kuruluûun kalite
sistemi, temelde, kuruluûun iç isterlerini karûılamak için tasarlanır ve belli bir
müûterinin kalite güvence isterleriyle sınırlı deøildir. Baøıtsal (contractual)
veya dayatıcı (mandatory) kalite deøerlendirmesinin amaçları, kalite
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sisteminin belli ögelerinin kurulu ve isterlere uygun olarak iûler durumda
olduøunu üçüncü kiûilere göstermeyi ve kanıtlamayı zorunlu kılabilir.
Kalite El Kitabı, bir kuruluûun kalite sistemlerini tanımlayan ve kalite
politikasını deklere eden yazılı bir dokümandır. Kalite el kitapları kalite
sisteminin her bir ögesinin iûlevlerini de içerirler.
Kalite Planlaması, belli bir ürünün üretiminde kullanılan yöntem, prosedür
ve süreçleri tanımlamak amacıyla yapılandırılmıû bir süreçtir. Kalite
planlaması hata önleme ve sürekli iyileûtirme kavramlarını da kucaklar.
Süreç, birbirleriyle iliûkili ve karûılıklı etkileûim içinde bulunan ve girdileri
çıktılara dönüûtüren faaliyetler setidir. Kalite süreci ise bir kuruluûtaki tüm
çalıûanların hatasız iû üretebilmelerini saølayacak planlı bir stratejidir. Kalite
Yönetim Sistemi çok sayıda süreçlerden oluûur ve bu süreçler çok sayıda
girdi-çıktı iliûkileri yoluyla birbirine perçinlenmiûtir. Bir sürecin çıktısı izleyen
sürecin girdisini oluûturur. Bu girdi-çıktı iliûkisi basit bir süreçler listesini
entegre bir sisteme dönüûtürür. Bu girdi-çıktı iliûkileri olmadan Kalite
Yönetim Sistemi kurulamaz. (Sözgelimi, bir tespite göre, ISO 9001: 2000
Standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemindeki en az süreç sayısı 21’dir.)
Prosedür, bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yolu ifade
eder.
Yukarıya aldıøımız tanımlardan da anlaûılacaøı üzere kalite ve kalite ile ilgili
kavramlar anlam, sınır ve atfedilen nitelikler bakımından net deøildir.
Özellikle kalite yönetimi, kalite güvencesi ve kalite kontrol kavramları
uygulamada (ve hatta literatürde de) çoøu kez biri birinin yerine
kullanılmaktadır. Bu bakımdan kavramlar arasındaki bu geçiûim ve
belirsizliklerin bu çalıûmaya yansıması da kaçınılmaz olmuûtur.
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Uluslararası Meslek Örgütlerine Göre Kalite
Yönetimi
ISO
ISO 9000 etkin bir kalite sisteminin nasıl kurulabileceøi, nasıl dokümante
edilebileceøi ve sistemin nasıl iûletilebileceøi konularında kuruluûlara yol
gösterir. Böylece kalite sistemini oluûturan kuruluûlarda yönetimin
iyileûmesini, faaliyetlerin daha iyi planlanıp icra edilmesini, sorunların daha
hızlı ve etkin çözülmesini ve verimliliøin artmasını saølar. Maliyetleri azaltır.
Kaynakların optimum kullanımını saølar.
ùlk kez 1987 yılında yayımlanan ISO 9000 Kalite Standartlarında, 1994
yılında yüzeysel, 2000 yılında ise köklü deøiûiklikler yapıldı. 2000 yılında
yapılan bu deøiûikliklerle ISO 9000 kalite standartları daha esnek ve jenerik
hale getirildi. Yani:
-

Kamu Sektöründe– Özel Sektörde,

-

Küçük – Orta – Büyük ölçekli kuruluûlarda,

-

Sanayi – Hizmet – Yazılım – Diøer sektörlerin tümünde,

eûit ûekilde uygulanabilir bir özelliøe kavuûturuldu.
ISO 9000: 2000 serisi standartlar birbirleriyle iliûkili ve birbirlerini
tamamlayan 4 temel standarttan oluûmaktadır. Bunlar:
-

ISO 9000: 2000 Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Kavramlar ve
Terimler

-

ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemleri – ùsterler (úartlar)

-

ISO 9004: 2000 Kalite Yönetim Sistemleri – Performansın
ùyileûtirilmesi ùçin Rehber

-

ISO 19011: 2000 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri – Teknik
Rehber

ISO 9000: 2000 ailesi kalite standartlarının öngördüøü kalite yönetimi ûu 8
temel ilkeye dayandırılmıûtır:
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Müûteri Odaklılık: müûterilerin ûimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak,
onları karûılamak ve müûteri beklentilerini aûmaya çalıûmak.
Liderlik: Liderler kurumlarında amaç ve yön birliøi kurarlar. Çalıûanların
kurum amaçlarını elde etmeye tam katılımlarını saølayacak iç ortam
yaratılmalı ve korunmalıdır.
Çalıûanların Katılımı: Her seviyedeki kurum çalıûanları kurumun özünü
oluûturur. Bu bakımdan çalıûanların katılımı baûarı için ûarttır.
Süreç Yaklaûımı: Faaliyetler ve bunlarla ilgili kaynaklar birer süreç olarak
ele alınırsa, istenen sonuçlara daha etkili bir ûekilde ulaûılır.
Yönetime Sistem Yaklaûımı: Birbirleriyle iliûkili süreçlerin her birini birer
sistem olarak tanımak, anlamak ve yönetmek amaçlarına ulaûmasında
kurumun etkinlik ve verimliliøini artırır.
Sürekli ùyileûtirme: Kurumun genel performansının devamlı olarak
iyileûtirilmesi kurumun kalıcı amaçlarından biri olmalıdır.
Gerçeklere ve Bilgiye Dayalı Karar Verme Yaklaûımı: Kararlar bilgi ve
verilerin analizine dayandırıldıøında daha isabetli ve etkilidir.
Tedarikçilerle Karûılıklı Çıkara Dayalı ùliûkiler: Bir kurum ve onun
tedarikçileri karûılıklı baøımlılık içindedirler ve karûılıklı çıkarlara dayalı iliûki
her iki tarafın da deøer yaratmasına katkıda bulunur.
Kuruluûların üst yönetimleri bu ilkeleri kurumlarını daha yüksek kaliteye
yönlendirmede bir çerçeve olarak kullanabilirler. Ancak kalite yönetimi
ilkelerini uygulamanın pek çok deøiûik yolu vardır. Bunların nasıl hayata
geçirileceøini kurumun naturası ile karûılaûtıøı güçlükler ve içinde faaliyette
bulunduøu ortam belirler.
ISO 9001: 2000 Standardı bir kuruluûun, ürün ve hizmetlerini müûteri
taleplerine ve yürürlükteki mevzuatın öngördüøü isterlere uygun olarak
düzenli bir ûekilde saølama yeteneøini baûkalarına gösterme ihtiyacının
doøması ve/veya müûterinin memnuniyetini artırma amacına yönelmesi
durumunda baûvuracaøı kalite yönetim sistemi için karûılaması gereken
isterleri (ûartları) belirlemek maksadıyla düzenlenmiûtir. Bir fikir vermek
üzere aûaøıda ISO 9001’in ùsterler bölümüne yer verilmiûtir.
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ISO 9001 Kalite Yönetimi ùsterleri
Genel ùsterler
Genel

Bu standarda göre bir kuruluû bir kalite yönetim
sistemi oluûturmalı, sistemi dokümante etmeli,
uygulamalı, sürekliliøini saølamalı ve sürekli
iyileûtirmelidir. Kalite sistemini oluûturan
süreçler belirlenmeli, tanımlanmalı,
uygulanmalı, kontrol edilerek izlenmeli ve elde
edilen bilgilere göre iyileûtirilmelidir.

Dokümantasyon
ùsterleri

Kalite politikasının nasıl hayata geçirileceøini ve
kalite hedeflerine nasıl ulaûılacaøını belirleyen
dokümanlar hazırlanmalıdır. Kalite yönetim
sistemi dokümantasyonu kalite politika ve
hedeflerinin yazılı beyanlarını; kalite el kitabını;
yazılı hale getirilmiû prosedürleri; süreçlerin
planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü
saølamak için gerekli diøer dokümanları; bu
standartta tutulması öngörülen kayıtları
içermelidir.
Hazırlanacak kalite el kitabı kalite sisteminin
kapsamını belirlemeli, prosedürleri yazılı hale
getirmeli, süreçlerin karûılıklı nasıl
etkileûtiklerini açıklamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin gerektirdiøi
dokümanlar kontrol edilmeli; bu maksatla
dokümanlar yayımlanmadan önce yeterlilik
bakımından onaylanmalı ve gözden geçirilerek
gerektiøinde güncellenip yeniden
onaylanmalıdır.
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Keza dokümanların: halihazırda geçerli olan
revizyon statüleri belirlenmeli; kullanım
noktalarında doøru versiyonları bulundurulmalı;
dıû kaynaklı olanları izlenmeli; eskimiû,
güncelliøini yitirmiû olanlarının kazara
kullanılmaları önlenmeli ve kullanılabilir halde
muhafaza edilmelerinin önemi anlaûılmalıdır.
Kalite isterlerine uyulduøunu ve sistemin etkin
olarak iûletildiøini kanıtlamak için gerekli
kayıtlar tutulmalıdır. Gerekli kayıtların
tanımlanması, elde edilmesi, muhafazası,
kullanılabilirliøinin saølanması ve elden
çıkarılması için uygun bir prosedür
geliûtirilmelidir.
Yönetimin Sorumluluøu
Yönetimin Taahhüdü

Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin
uygulanması, geliûtirilmesi, sürekli iyileûtirilmesi
yolundaki taahhüdünü yerine getirdiøini:
-

kaliteye önem vererek ve kaliteyi
destekleyerek, onun önemini öne çıkararak;

-

müûteri isterlerini karûılama gerekliliøinin de
en az mevzuat isterleri kadar önemli
olduøunu vurgulayarak;

-

uygun bir kalite politikası oluûturup kalite
hedefleri belirleyerek;

-

sistemi periyodik olarak gözden geçirerek;

-

gerekli kaynakları saølayarak;

göstermelidir.
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Müûteri Odaklılık

Müûteri tatmininin artırılması amacına dönük
olarak müûteri isterlerinin belirlenmiû ve yerine
getiriliyor olmasını saølamak ve müûteri
tatminini artırmak üst yönetimin
sorumluluøudur.

Kalite Politikası

Kuruluûun amacıyla uyumlu ve kuruluûun
amacına hizmet eden; isterleri karûılama
gerekliliøini öne çıkaran; kalite hedeflerinin
geliûtirilmesi için bir çerçeve oluûturan ve kalite
taahhüdünde bulunan bir kalite politikası tayin
etmeli; bu politika kuruluûta yaygınlaûtırılmalı
ve uygunluk bakımından sürekli gözden
geçirilmelidir.

Kalite planlaması

Üst yönetim kuruluû içinde,
-

Fonksiyonel alanlar itibariyle ve örgütsel
seviyeleri gözeterek, ürün realizasyonunu
kolaylaûtırıp, kalite politikasıyla tutarlı
ölçülebilir kalite hedefleri koyan;

-

Kalite yönetim sistemini tasarlayıp, gereken
hallerde deøiûiklikler öngören;

bir kalite planlaması yapmalıdır.
Sorumluluk, Yetki ve Görev ve yetkiler açık ve net bir ûekilde
ùletiûim
tanımlanmalı; tanımlanan görev ve yetkilerin
kuruluûtaki herkes tarafından öørenilmesi
saølanmalıdır.
Üst yönetim, baûka alanlardaki
sorumluluklarına bakmadan, aûaøıdaki yetki ve
sorumluluklarla, yönetim mensubu bir üyeyi
temsilci olarak atamalıdır:
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-

Kalite yönetim sisteminin gerektirdiøi
süreçlerin oluûturulmasını, uygulanmasını
ve sürdürülmesini saølamak,

-

Kalite yönetim sisteminin iûletilmesi ve
iyileûtirilmesi için gereken herhangi bir
ihtiyaç hakkında üst yönetime raporlar
sunmak,

-

Kuruluûta müûteri isterleri bilincinin
yaygınlaûtırılmasını saølamak,

-

Gereken hallerde kalite yönetim sistemi ile
ilgili konularda dıû kuruluûlarla iûbirliøi
yapmak.

Kuruluûta iç iletiûim süreçlerinin oluûturulmuû
olması ve kuruluûun tamamında iletiûimin
saølıklı bir ûekilde iûlemesi saølanmalıdır.
Yönetim
ùncelemesi/Gözden
Geçirme

Üst yönetim, kuruluûun kalite yönetim
sistemini, süreklilik bazında uygunluk, yeterlilik
ve etkinlik bakımlarından düzenli aralıklarla
incelemeli/gözden geçirmelidir. Bu gözden
geçirmenin sonuçları, iyileûtirme için
deøerlendirme fırsatları ile kalite politikası ve
kalite hedefleri de dahil olmak üzere kalite
yönetim sisteminde deøiûiklik ihtiyaçlarını da
içermelidir.
Yönetimin gözden geçirme/yeniden inceleme
girdileri:
-

Denetim sonuçları,

-

Ürün uygunluøuna iliûkin veriler,

-

ùyileûtirme fırsatları,
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-

Müûteri geri bildirimleri,

-

Süreçlerin performansı,

-

Düzeltici ve önleyici eylemlerin durumu,

-

Sistemi etkileyebilecek deøiûiklikler,

-

Önceki gözden geçirme faaliyetlerinden
devreden konular,

hakkındaki bilgileri kapsamalıdır.
Yönetim incelemesi çıktıları:
-

Kalite yönetim sisteminin ve müûteri
isterleriyle baølantılı olarak ürünlerin
iyileûtirilmesi;

-

Kaynak ihtiyaçlarının karûılanması;

ile ilgili karar ve faaliyetleri kucaklamalıdır.
Kaynakların Sevk ve ùdaresi (Kontrolu)
Kaynakların Saølanması

Kuruluû, kalite sisteminin uygulanmasını,
devamını ve giderek daha da iyileûtirilmesi ile
müûteri memnuniyetini artırmak için gerekli
kaynakları belirlemeli ve saølamalıdır.

ùnsan Kaynakları

Ürün kalitesini ve müûteri memnuniyetini
etkileyecek iûleri yapan personel eøitim, öørenim,
beceri ve deneyim yönlerinden uygun ve yeterli
olmalıdır. Personelin gördükleri iûlere göre sahip
olmaları gereken yeterlilik seviyeleri tayin edilmeli;
eøitim ve farkındalık ihtiyaçları belirlenmeli;
eøitim ve farkındalık programları uygulanmalı; bu
faaliyetlerin etkinliøi ölçülüp deøerlendirilmeli ve
kuruluûun tümü için yeterlilik kayıtları
tutulmalıdır.
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Kalite Altyapısı

Kuruluû, ürünün isterlere uygunluøunu saølamak
için gerekli olan altyapıyı belirlemeli, temin etmeli
ve bakımlı olarak muhafaza etmelidir. Altyapı
kavramı:
-

Binaları, çalıûma alanlarını ve bunlarla ilgili
tesisleri,

-

Süreçlerin gerektirdiøi donanımları,

-

Gerekli destek hizmetlerini,

kapsar.

Çalıûma Ortamı

Kuruluû, ürünlerin isterlere uygun olmasını
garanti altına almak için gerekli olan çalıûma
ortamını ve diøer faktörleri belirlemeleri ve
onları yönetmelidir

Ürün/Hizmet Gerçekleûtirme
Ürün Gerçekleûtirme
Planlaması

Kuruluû, ürünün realizasyonu için gerekli
süreçleri, kalite yönetim sisteminin diøer
süreçlerinin isterleriyle baødaûık olarak
planlamalı ve geliûtirmelidir. Ürün
gerçekleûtirme planlamasında ilgisine göre ûu
hususlar belirlenmelidir:
-

Ürün için kalite hedefleri ve isterler,

-

Süreçlerin ve dokümanların (ürün
gerçekleûtirmeye iliûkin el kitabı, kılavuz
gibi dokümanların) oluûturulması ve ürüne
özgü kaynaklar,

-

Ürüne has doørulama, geçerli kılma, izleme,
muayene ve deney faaliyetleri ile kabul
kriterleri (ürün gerçekleûtirme esnasındaki
kalite kontrol yöntemleri),

-
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-

Müûteri ile ùliûkili
Süreçler

Gerçekleûtirme süreçlerinin kayıtları ile bu
süreçlerin sonunda üretilen ürünün isterleri
karûıladıøını gösteren kayıtlar (ürün
gerçekleûtirmeye iliûkin kayıt tutma
sistemleri).

Kuruluû:
-

Müûterilerinin karûılanmasını istediøi,

-

Müûteriler tarafından beyan edilmemekle
birlikte ürün kullanımlarının gerekli kıldıøı,

-

Dıû faktörlerin (söz geliûi yasaların ve diøer
mevzuat ve düzenlemelerin) empoze ettiøi,

-

Kendiliøinden ilave olarak karûılamayı arzu
ettiøi,

isterleri belirlemelidir.
Müûterilerin ürün ile ilgili isterleri taahhütten
önce gözden geçirilip incelenmeli, isterler
netleûtirilmeli ve bunlarla ilgili gerekli kayıtlar
tutulmalıdır.
Kuruluû; ürün bilgisi, baûvuru, sözleûmeler ve
müûteri geri bildirimleri konularıyla ilgili olarak
müûterileriyle iletiûim için gerekli düzenlemeleri
belirlemeli ve uygulamalıdır.
Tasarım ve Geliûtirme

Ürün tasarım ve geliûtirme faaliyetleri
planlanmalıdır. Tasarım ve geliûtirme
planlamasında: tasarım ve geliûtirme aûamaları
tanımlanmalı, görev ve sorumluluklar
netleûtirilmeli, ilgili birimler arasındaki karûılıklı
etkileûim açıklanmalıdır. Tasarım ve geliûtirme
faaliyeti ilerledikçe gerekli güncellemeler
yapılmalıdır.
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Tasarım ve geliûtirme girdileri belirlenmeli,
kaydedilmeli, kayıtlar muhafaza edilmelidir.
Ürün tasarım ve geliûtirme girdileri yeterlilik
yönünden gözden geçirilmelidir.
Tasarım ve geliûtirme girdilerine karûılık
tedarik-üretim-sunum zincirine iliûkin bilgileri,
ürün kabul kriterlerini ve ürünün belirleyici
özelliklerini içeren ürün tasarımı ve geliûtirme
çıktıları elde edilmelidir. Tasarım ve geliûtirme
çıktıları ürün kalitesini kontrol etmede
kullanılabilecek nitelikte olmalı ve daøıtılmadan
önce onaylanmalıdır.
Tasarım ve geliûtirme uygun aûamalarda
sistematik olarak gözden geçirilmelidir. Gözden
geçirmeler tasarım ve geliûtirme sonuçlarının
yeterliliøinin deøerlendirilmesine ve muhtemel
problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesine
odaklanmalıdır. Gözden geçirme sonuçları
kaydedilip muhafaza edilmelidir.
Planlı düzenlemelere uygun olarak ürün
tasarımı ve geliûtirmesi için doørulama yapılmalı
ve sonuçları kaydedilmelidir.
Nihai ürünün istenen yeterlikte olmasını temin
için planlanan düzenlemeler uyarınca tasarım ve
geliûtirme geçerliliøi yapılmalı ve sonuçları
kaydedilmelidir.
Ürün tasarımı ve geliûtirme deøiûiklikleri
tanımlanmalı ve kayıtları muhafaza edilmelidir.
Bu deøiûiklikler uygulamaya konulmadan önce
gözden geçirilmeli, doørulanmalı, geçerli
kılınmalı ve onaylanmalıdır.
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Satın Alma

Satın alınan ürünlerin belirlenen isterlere
uygunluøu saølanmalıdır. Satın alınacak ürünler
seçilmeden önce tedarikçiler, isterleri karûılama
yeterliliøi bazında deøerlendirilmelidir.
Ürün alımları ile ilgili bilgiler ürünü yeterince
tanıtmalı; satın alma bilgisi gerekli hallerde
prosedür, süreç ve donanım ûartlarını, personelin
niteliøini ve kalite yönetim sistemi koûullarını da
kapsamalıdır.
Satın alınan ürünlerin satın alma isterlerini
karûılamasını saølamak için gerekli test, muayene
ve benzeri iûlemler belirlenmeli; kuruluûun
iûyerinde (gerekiyorsa tedarikçinin iûyerinde de)
uygulanmalı; sonuçları kaydedilmelidir.

Ürünün/Hizmetin
Sunulması

Kuruluû, ürün ve hizmet saølamayı planlamalı ve
yönetmelidir. Planlama ve yönetim ürün ve
hizmetin süreçlerini, özelliklerine iliûkin bilgileri,
çalıûma talimatlarını, donanım kullanımını, izleme
ve ölçme ile teslimat sonrası faaliyetlerin
uygulanmasını kapsamalıdır.
ùzleme ve ölçme yoluyla çıktı doørulaması
yapılamayan hallerde kuruluû, ürün ve hizmet
saølama süreçlerini geçerli kılmalıdır. Bunun için:
belli süreçlerin planlanan sonuçları verebildiøi;
süreçlerde görevli personelin istenen sonuçları
alabildiøi; süreçlerde kullanılan ekipmanın planlanan
sonuçları yaratabildiøi doørulatılmalıdır. Sonuçları
izleme ve ölçme yoluyla doørulanamayan süreçler
için yapılacak düzenlemeler, süreçlerin gözden
geçirilmesi için tanımlanmıû kriterler; personelin ve
donanımın yeterliøinin onaylanması; belirli prosedür
ve yöntemlerin kullanılması; yeniden geçerli
kılmadır.
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Uygun durumlarda kuruluû, ürünlerini
tanımlamalı ve izlemelidir. Bunun için ürün
kimliøi oluûturulmalı, bu kimlik korunmalı,
statüsü belirlenmeli ve gerekirse
kaydedilmelidir.
Kuruluû, kendi yönetim ve kullanımına
bırakılan müûteri mallarını kullanım süresince
özenle korumalıdır. Kullanım veya ürün
oluûturmak için bırakılan müûteri malları
belirlenmeli, doørulatılmalı, kaydedilmeli,
muhafaza edilmeli ve izlenmelidir.
Dahili süreç boyunca ve ürün yerine ulaûıncaya
kadar ürün ve onları meydana getiren parçalar
muhafaza edilmelidir.
ùzleme ve Ölçme
Cihazlarının Kontrolu

Yapılması gereken izleme ve ölçme iûlemleri
belirlenmeli, bu ihtiyaçları karûılayacak cihazlar
seçilmeli, kalibrasyondan geçirilip sonuçları
kaydedilmelidir. Cihazlar ölçme sonuçlarını
geçersiz kılacak ayarlar ile hasar ve bozulmalara
karûı korunmalıdır.
ùzleme ve ölçmede bilgisayar kullanılıyorsa
izleme ve ölçme yazılımları kullanımdan önce
doørulatılmalı, gerektikçe doørulatma iûlemine
tekrar baûvurulmalıdır.
Doørulatılan cihazlar ürünlerin koûullara ve
isterlere uygunluøunu saølamak için
kullanılmalıdır.
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Ölçme, Analiz ve ùyileûtirme
Genel

Kuruluû ürün ve hizmet ile kalite yönetim
sisteminin uygunluøunu saølamak ve kalite
yönetim sisteminin etkinliøini sürekli
iyileûtirmek için gerekli ölçme, analiz ve
düzeltme süreçlerini planlamalı ve bunları
uygulamalıdır. Uygulanabilir yöntemlerin
belirlenip kullanılması da buna dahildir.

ùzleme ve Ölçme

Müûteri isterlerinin ne derece karûılanıp
karûılanmadıøı konusundaki müûteri algısını
izlemek ve ölçmek için uygun yöntemler
geliûtirilmelidir. Bu yolla elde edilen bilgiler
ürünün ve kalite yönetim sisteminin sürekli
iyileûtirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.
Kalite yönetim sisteminin izlenip ölçülmesi
gerekir. Bunun için sistemin:
-

Planlanmıû düzenlemelere, bu standardın
isterlerine ve kuruluû tarafından oluûturulan
ilave kalite yönetim isterlerine uyduøunu, ve

-

Süreklilik bazında etkin olarak iûletildiøini,

doørulatmak için düzenli aralıklarla sistematik iç
denetimler yapılmalıdır.
ùç denetimler bir denetim programı
çerçevesinde icra edilmeli; denetim programları
planlanırken önceki denetimlerin sonuçları da
dahil olmak üzere, incelenecek alanların ve
süreçlerin önem ve durumları göz önünde
tutulmalıdır. Belirlenecek denetim kriterleri
uygulanacak denetimin kapsamını, sıklıøını ve
izlenecek yöntemleri de belirlemelidir.
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Denetimlerin planlanması, icrası, sonuçlarının
raporlanması, denetim kayıtlarının muhafazası
için gerekli sorumluluklar ve isterler yazılı bir
prosedür içerisinde tanımlanmalıdır.
Denetlenmekte olan alandan sorumlu olan
yönetim, denetim sonucunda belirlenen
uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin
ortadan kaldırılması için tedbir alınmasını
saølamalıdır.
Kalite yönetim sistemine dahil süreçlerin
izlenmesi ve ölçülmesi için uygun yöntemler
geliûtirilmelidir. Bu yöntemler, süreçlerin
planlanan sonuçları alma yeterliliøini
göstermelidir. Ölçüm sonuçları kaydedilmeli ve
bu sonuçlara göre süreçlerde gerekli
düzeltmeler yapılmalıdır.
Ürünün gerekli isterlere uyduøunu doørulatmak
için ürünün belirleyici özellikleri izlenip
ölçülmeli ve bu faaliyetlerin bir kaydı
tutulmalıdır.
ùsterlere Uygun
Olmayan Ürünlerin
Kontrolu

Uygun olmayan ürünlerin nasıl belirlenmesi
gerektiøini, uygunsuz ürünlerin ne gibi bir
iûleme tabi tutulması gerektiøini tanımlayan
prosedürler geliûtirilmelidir.
Belirlendikten sonra uygun olmayan ürünler,
uygunsuzlukları ortadan kaldıracak veya
düzeltecek iûlemlere tabi tutularak; daøıtımları
engellenerek veya kullanımlarından kaçınılarak
kontrol altına alınabilir.
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Düzeltme iûlemine tabi tutulan uygunsuz
ürünlerin uygun hale geldiøi yeniden
doørulatılmalıdır. Uygunsuzluøu daøıtımdan
veya kullanımdan sonra anlaûılan ürünlerin
muhtemel etkilerine karûı uygun tedbirler
alınmalıdır.
Uygun olmayan ürünlerle bunların tabi
tutuldukları iûlemlerin ve iûlem sonuçlarının
kayıtları tutulmalıdır.
Kalite Verilerinin
Analizi

Kalite yönetim sisteminin etkinliøini ve
uygunluøunu göstermek ve kalite sisteminin
nerelerde, nasıl daha da iyileûtirilebileceøini
belirleyebilmek için ihtiyaç duyulan uygun
veriler saptanmalı, toplanmalı ve analiz
edilmelidir.
Yapılacak veri analizi, müûteri memnuniyeti ile
ürün isterlerine uygunluk, süreçlerle ürünlerin
belirleyici özellikleri ve tedarikçiler hakkında
yeterli bilgi saølamalıdır.

ùyileûtirme

Kuruluû, kalite politika ve hedeflerin, denetim
sonuçları, veri analizleri, düzeltici ve önleyici
iûlemler ve yönetim incelemesi/gözden
geçirmesi yoluyla kalite yönetim sisteminin
etkinliøini sürekli olarak iyileûtirmelidir.
Uygunsuzlukları doøuran nedenleri ortadan
kaldırmak ve tekrarlarını önlemek için gerekli
tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla gözden
geçirilerek/yeniden incelenerek uygunsuzlukların
nedenlerinin belirlenmesini; düzeltici iûleme
baûvurmaya ihtiyaç bulunup bulunmadıøının
deøerlendirilmesini; gerekli düzeltici
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iûlemlerin/önlemlerin belirlenmesini, ve
uygulanmasını; baûvurulan düzeltici iûlemlerin
etkilerinin ölçülmesini ve sonuçlarının kaydını
içeren yazılı prosedürler konulmalıdır.
Kuruluû, uygunsuzlukları doøuran nedenleri
ortadan kaldırmak ve tekrarlarını önlemek için
muhtemel uygunsuzluk nedenlerine göre
önceden tedbir almalıdır. Bunun için, potansiyel
uygunsuzluklar ile bunların nedenlerinin
belirlenmesini; muhtemel uygunsuzlukların
tekrarını önlemek için gerekli tedbirlerin
deøerlendirilmesini; gerekli tedbirlerin
belirlenmesi ve uygulanmasını; uygulanan
tedbirlerin doøurduøu sonuçların
kaydedilmesini; tedbirlerin yeniden gözden
geçirilmesini kapsayan yazılı bir prosedür
geliûtirilmelidir.
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INTOSAI
INTOSAI, yüksek denetim kurumlarınca (sayıûtaylarca) ifa edilen görevin
önemi nedeniyle denetimde kalitenin saølanmasına özel bir deøer
atfetmektedir. INTOSAI tarafından kalite yönetimine ve/veya kalite güvence
sistemlerine iliûkin özel bir doküman üretilmemiûse de; INTOSAI Denetim
Standartlarında denetimde kalitenin nasıl saølanacaøına iliûkin temel
düzenlemelere yer verilmiûtir. INTOSAI Denetim Standartlarına göre
denetim iûinin üstün kaliteli olmasını saølamak için:
Genel olarak,
-

Her sayıûtayın INTOSAI Denetim Standartlarına uygun denetim
standartları bulunmalı; bu standartlara ve diøer spesifik standartlara
riayet saølanmalıdır.

-

Bunu saølamak için sayıûtay mensuplarının yol gösterici genelgelerle
bilgilendirilmesi ve sayıûtayın politika, standart ve uygulamalarına
iliûkin güncel tutulan el kitaplarının mevcudiyeti, denetimlerin
kalitesinin saølanmasında önemli araçlardır.

-

Teknik becerilerin kullanımı ve uygulanması belli bir denetim iûinin
karmaûıklıøıyla mütenasip kalitede olmalıdır. Denetçilerin yolsuzluk,
usulsüz veya mevzuata aykırı harcama, yetkisiz iûlem, israf,
verimsizlik ve kötü niyetlilik göstergesi olabilecek kontrol zaafları,
kayıt yetersizlikleri, maddi hatalar ve olaøandıûı iûlemlere karûı uyanık
olmaları saølanmalıdır.

-

Kurum dıûından görüû ve tavsiyeler alması, sayıûtayı, denetime iliûkin
olarak ortaya koyduøu görüû ve vardıøı sonuçların sorumluluøundan
kurtaramayacaøından, görevini ifa sırasında sayıûtay, kendi dıûından
uzmanların tavsiyesine ihtiyaç duyarsa, bu tür anlaûmalarda da
mesleki özen standartlarına uyulması iûin kalitesinin saølanması ile
doørudan ilgilidir.

-

Sayıûtay, baûka kurum denetçilerinin çalıûmasını kullanırken de o
kurum denetçilerinin gerekli özeni gösterip göstermediøini ve ilgili
denetim standartlarına uyup uymadıøını belirlemeye yeterli olacak
prosedürleri geliûtirip benimsemeli ve iûin kalitesi konusunda
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kendisini tatmin etmek amacıyla diøer denetçilerin çalıûmalarını
gözden geçirmelidir.
-

Görevlerin tamamında kalitenin saølanmasıyla uyumlu önceliklerin
tespiti, sayıûtayın mevcut bilgilerin ıûıøında bir deøerlendirme
yapmasını gerektirir. Denetlenen kurumların yapısı, fonksiyonları ve
faaliyetleri hakkındaki verilerden oluûan bir portföyün kurulması,
idare bünyesindeki önemli, hassas ve iyileûtirmeye muhtaç alanların
belirlenmesinde sayıûtaya çok yardımcı olur.

-

Sayıûtay;
x

Bütünün bir parçası olarak kalite güvence süreçlerinin tatminkar
bir biçimde uygulandıøı hususunu doørulatmak;

x

Denetim raporunun kalitesini teminat altına almak; ve

x

ùyileûtirmeleri korumak ve hataların tekrarını önlemek;

için sistemler ve usuller geliûtirmelidir.
-

Performans kalitesini saølamanın bir baûka aracı olarak, denetim
faaliyetinin ilgili denetimler için hat yöneticiliøi görevi bulunan
personel tarafından gözden geçirilmesine ilaveten, sayıûtayların kendi
kalite güvence düzenlerini kurmaları arzulanır. Kurulacak bu iç kalite
güvence düzenlerinin nihai etkileri, örnekleme yoluyla seçilen
tamamlanmıû yeter sayıdaki bir grup denetime iliûkin planlama,
yürütme ve raporlama uygulamaları üzerinde ve bu denetimlere
katılmamıû uygun niteliklere sahip meslek mensupları tarafından
derinlemesine incelenebilir.

-

Sayıûtayların yaptıkları iûlerin etkin bir ûekilde yönetilmesine ve
kalitenin saølanmasına yardımcı olmak amacıyla kendi bünyelerinde
geniû yetkilerle donatılmıû bir iç denetim fonksiyonunu
kurumsallaûtırmaları uygun olur.

-

Sayıûtay denetimlerinin kalitesi, kendi bünyesindeki gözden geçirme
faaliyetinin güçlendirilmesi ve çalıûmalarının baøımsız bir ûekilde
deøerlendirilmesiyle geliûtirilebilir.

36

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Çalıûmalarla ilgili olarak da:
-

Her bir denetçi denetimi, denetimin üstün vasıflı, etkili, verimli,
ekonomik ve zamanında yapılmasını saølayacak ûekilde planlamalıdır.

-

Her seviyedeki denetim görevlisinin çalıûması ve denetimin her
safhası uygun bir biçimde gözetime tabi tutulmalı ve denetim
çalıûması ile ilgili dokümanlar (çalıûma kaøıtları, denetim planı, rapor
taslakları vb) kıdemli bir denetim elemanı tarafından
incelenmeli/gözden geçirilmelidir.

-

Gözetim, denetim amaçlarına ulaûılmasını ve denetim iûinin
kalitesinin korunmasını saølamak açısından gereklidir. Uygun bir
gözetim ve kontrol, denetçilerin bireysel yeterliliøi ne olursa olsun her
durumda gereklidir.

-

Gözetim hem denetimin özüne hem de denetim metoduna
yöneltilmeli ve:
x

Denetim ekibi elemanlarının denetim planı hakkında açık,
deøiûmez ve tutarlı bir anlayıûa sahip olmasını;

x

Denetimin, standartlara ve sayıûtay uygulamalarına uygun
yürütülmesini;

x

Denetim planının ve anılan planda belirlenen aûamaların bu
konuda bir deøiûiklik yapılması için yetki verilmedikçe aynen
izlenmesini;

x

Çalıûma Kaøıtlarının sonuç, tavsiye ve kanaatleri yeterince
destekleyecek kanıtı ihtiva etmesini;

x

Denetçinin belirtilen denetim hedefine ulaûmasını;

x

Denetim raporunun denetim sonuçları, tavsiyeleri ve kanaatlerini
uygun ûekilde içermesini

garanti etmelidir.
-

Tüm denetim çalıûmaları, denetim kanaati veya denetim raporu
sonuçlandırılmadan önce kıdemli bir denetim mensubu tarafından
gözden geçirilmelidir. Bu gözden geçirme iûi denetimin her
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aûamasında yapılmalıdır. Gözden geçirme, denetim görevine birden
fazla seviyedeki birikim ve deneyimler ile deøerlendirmeleri katarak:
x

Nihaî denetim kanaati ve raporuna temel olan tüm deøerlendirme
ve sonuçların yeterli, uygun ve makul denetim delillerine
dayanmasını;

x

Bütün önemli hata, eksiklik ve anormallikleri belirleyip,
belgeleyerek bunların ya tamamen çözümlenmesini ya da daha üst
düzeydeki bir sayıûtay meslek mensubunun dikkatine
sunulmasını;

x

Gelecekteki denetimlerin yürütülmesi için gerekli deøiûiklik ve
iyileûtirmelerin belirlenip kaydedilerek gelecekteki denetim
planları ile personel geliûtirme faaliyetlerinde dikkate alınmasını;

saølamalıdır.
INTOSAI Denetim Standartları amaçları, yapıları, çalıûma prensipleri,
büyüklükleri ve mensup oldukları devletin hukuk düzenleri içindeki yerleri
bakımından birbirinden çok deøiûik sayıûtayların tümünü kavrayabilmek için
son derece genel ifadelerle düzenlenen bir çerçeve/ûemsiye kurallar
manzumesidir. Bu yüzden, denetimde kalitenin saølanmasına iliûkin
standartları her ülke sayıûtayı, bu çerçeve kurallar manzumesinin ıûıøında,
kendi öznel koûullarına göre biçimlendirecektir. Nitekim bu hususa
INTOSAI Denetim Standartlarında da yeri geldikçe iûaret edilmiûtir. Söz
geliûi, INTOSAI Denetim Standartlarının denetçiye, denetimlerde
uygulaması gereken iûlem ve prosedürleri belirlemesinde yardımcı olacak
minimum bir rehberlik saølayacaøı vurgulanmıû; her sayıûtayın geliûtireceøi
kendi
denetim
standartlarının
denetim
sonuçlarının
kalitesini
deøerlendirmede kullanılacak ölçü ve kriterleri de koyması öngörülmüûtür
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Ülke Uygulamalarından Örnekler
Birleûik Devletler (ABD)
Devlet Denetimi Standartları
ABD’de denetimlerini GAO tarafından hazırlanan Genel Kabul Görmüû
Devlet Denetimi Standartlarına (Generally Accepted Government Auditing
Standards – GAGAS) göre yürüten her denetim kuruluûunun
-

Uygun bir iç kalite kontrol sistemine sahip olması, ve

-

Kendisini bir dıû kalite kontrol incelemesine tabi tutması,

ûart koûulmuûtur.
Bunlardan kurum içi kalite kontrol sisteminin;
-

Uygulanabilir denetim standartlarının benimsenmiû ve bunlara riayet
edilmekte olmasını,

-

Yeterli denetim politika ve prosedürlerinin konulmuû ve bunlara
uyulmakta olmasını,

saølaması öngörülmüûtür. Kurumun iç kalite kontrol sisteminin niteliøi ve
kapsamı, denetim örgütünün büyüklüøü, mensuplarına ve birimlerine tanıdıøı
çalıûma özerkliøinin derecesi, denetim görevinin niteliøi, örgütsel yapısı,
maliyet-fayda mülahazaları gibi daha birçok faktöre baølıdır. Bu nedenle her
bir denetim örgütünce kurulan sistemler ile bunların yazılı dokümanları
birbirinden oldukça farklı olacaktır.
Kalite kontrolü saølayan mekanizmalardan birisi de kurum içi kalite
incelemeleridir. Sistematik olarak yapılan bu incelemelerde/gözden
geçirmelerde belli zaman aralıøında tüm birimlerin incelenmesi ve
ürünlerinin sınanması tavsiye edilmekte ve incelemeyi yapanların incelenen
birimden baøımsız olması öngörülmektedir. Bu denetim sonrası kalite
incelemesi, üst yönetime, kurumun GAGAS’a ve yönetimce benimsenen
politika ve prosedürlere ne dereceye kadar uyduøunun baøımsız bir
deøerlendirmesini saølar. (ùleride bu konuya yeniden dönülecektir).
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Dıû kalite kontrol incelemesinde ise, denetimlerini bu standartlara göre
yürüten kuruluûların her 3 yılda en az bir defa, kendisiyle yakınlıøı olmayan
baûka bir kuruluûun yürüteceøi bir kalite kontrol incelemesine tabi tutulması
öngörülmektedir. Dıû kalite kontrol incelemesi denetim kuruluûunun:
-

ùç kalite kontrol sisteminin mevcut olup olmadıøını,

-

Mevcut iç kalite kontrol sisteminin (konulan politika ve prosedürler
ile uygulanabilir denetim standartlarına uyulup uyulmadıøı hakkında
makul bir güvence verecek kadar) etkili çalıûıp çalıûmadıøını,

belirlemelidir.
Bu standartlara göre yapılacak olan bir dıû kalite kontrol incelemesi ûu
koûullara uygun olmalıdır:
-

ùncelemeyi yürütecek olanlar kalifiye olmalı, incelenecek iûin türü ve
ilgili denetim standartları hakkında güncel bilgi sahibi olmalıdırlar.

-

ùncelemeyi yürütecek olanlar incelenecek olan denetim örgütünden
ve denetimleri incelenen denetçiler ile hesabı denetlenen
kurumlardan baøımsız olmalıdırlar.

-

Dıû kalite incelemesine tabi tutulacak denetimler, denetim
kuruluûunun denetim iûlerinin tümünü temsil etmesi esasına dayalı bir
yaklaûım ve yönteme göre seçilmelidir.

-

Dıû inceleme; denetim raporlarını, çalıûma kaøıtlarını ve diøer gerekli
dokümanları (söz geliûi yazıûmaları ve eøitim dokümanları) kapsadıøı
gibi; incelenen denetim örgütünün meslek mensuplarıyla yapılacak
çeûitli mülakatları da içermelidir.

-

ùncelemenin sonuçlarını içeren yazılı bir rapor hazırlanmalıdır.

Dıû kalite kontrol incelemesi prosedürleri kuruluûun denetim iûinin niteliøine
ve büyüklüøüne göre biçimlendirilmelidir. Söz geliûi, büyük bir denetim
örgütünün iç kalite kontrol politika ve prosedürlerini incelemek daha etkin
bir yol olabilirken; az sayıda denetim iûiyle uøraûan bir denetim kuruluûunun
bu denetimlerinin, kalite öne çıkarılarak doørudan gözden geçirilmesi daha
etkin olabilir.
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Öte yandan GAGAS’ a göre yapılan denetimler sıklıkla baûka denetçilerin ve
nezaretçi görevlilerin yeniden incelemelerine konu olduøundan çalıûma
kaøıtlarının klasik iki amacına ilave olarak bir de denetimlerin kalitesini
gözden geçirmeyi kolaylaûtırmak ve böylece denetçilerin çalıûmalarına baûka
denetçilerin güvenmelerini kolaylaûtırmak amacı eklenmiûtir. Bu nedenle
GAGAS denetimlerinde, denetim öncesinde, baûka denetçilerin çalıûma
kaøıtlarına eriûim için denetim sözleûmelerinde düzenleme yapmaya ihtiyaç
vardır.
Denetimde Kalitenin Boyutları
Amerikan Sayıûtayı GAO’nun Kurumsal Politika ve Prosedürler El
Kitabında Denetim hizmetlerinde kalitenin temel kavramlarına açıklık
kazandırmak, bu iûlevin daha iyi anlaûılmasını saølayarak kaliteli denetime
ulaûmak için “denetimde kalite” nin boyutları ele alınmıûtır. Bu yolla
yöneticiler ve çalıûanlar arasında kalite için ortak bir anlayıû zemini
hazırlanması, görev ve sorumlulukların tüm yönlerinin tartıûılmasına
yarayacak ortak terminolojinin yaratılması amaçlanmıûtır. El Kitabının
“Kalitenin Boyutları” baûlıklı bölümünde, kaliteli denetime ulaûabilmek için
bu boyutların sayıûtayın tüm iûlerinde ve çıktılarında gözetilmesi ihtiyacı
vurgulanmıûtır.
Denetim çıktılarının kalitesi çalıûmaların kalitesiyle iç içe bulunduøundan,
anılan bölümde, her bir ölçünün ikili perspektife göre ele alınması
gerekliliøine iûaret edilmektedir. Buna göre:
Çalıûma ve süreçlere dönük olarak, daha çok çalıûmaların nasıl planlanacaøına
odaklanılır. Planlama sırasında, kaliteyi güvence altına almak için ihtiyaç
olduøu düûünülen ya da kaliteyi riske atacaøı hesaplanan ve göz önünde
tutulması gereken temel faktörler öne çıkarılır. Kalitenin ölçülerinin bu
yönleri özellikle iû deøerlendirme, iû tasarlama ile veri toplama ve analiz etme
aûamalarıyla yakından ilgilidir.
Çıktı ve ürünlere dönük olarak da, kalitenin çalıûmaların çıktılarıyla nasıl
bütünleûtirileceøi üzerine odaklanılır. Bulgu, vargı ve tavsiyeler raporlanırken
kaliteyi gösterecek temel özellikler öne çıkarılır. Kalitenin ölçülerinin bu
yönleri özellikle üzerinde anlaûılan mesajla ve ürün geliûtirme ile yakından
ilgilidir.
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Denetim hizmetlerinde kalitenin boyutları ûöyle sıralanmıûtır: Doøruluk,
Nesnellik/Adillik, Baølam Geliûkinliøi, Kapsam/Tamlık, Önem/Deøer,
Vaktindelik, Açıklık.
Bu boyutlara daha yakından göz atmakta yarar vardır.
Doøruluk

Çalıûma ve Süreçlere Dönük Olarak: Denetimde gözlem ve kanaatleri
oluûturmada kullanılan bilgiler gerçekleûme yönünden ve mantık, matematik
ve sair bakımlardan doøru olmalıdır. Türü ne olursa olsun (mali, uygunluk,
performans veya hukukilik) denetim faaliyetlerinin sonunda doøru ve
savunulabilir bulguları elde etmek için denetimin misyonuna yaraûır en
yüksek teknik standartları kullanmak gerekliliøi açıktır. Verilerin ve olayların
analizleri, sonuçlarda ve hesaplamalarda “uygun doøruluøa” ulaûma amacı
göz önünde tutularak yapılmalıdır. Doøru veri toplamayı ve veri analizini
güvence altına alan iûlem ve süreçler:
-

Yeterli ve uygun kanıt toplama;

-

Verilerin güvenilirlik ve geçerliliøini doørulatma, tutarsızlıkları
giderme;

-

Temel varsayımların geçerliliøini tespit ve güvence altına alma;

-

Verilere ve verilerin analizine duyulacak güvenin derecesini belirleme;

olarak sıralanabilir. Yeterli planlama ve personellendirme; uygun gözetim;
çalıûma kaøıtlarını ve taslakları gözden geçirme; ilgili uzmanlara danıûma da
doøruluøu güvence altına almada yardımcı olur.

Çıktı ve Ürünlere Dönük Olarak: Denetim sonunda sunulan bilgilerin
farklı anlaûılmaması veya yanlıû yorumlara yol açmaması için doøru, tam ve
açık olması gereklidir. Kullanıcıların kendilerine sunulan bilgilerin
güvenilirliøi konusunda bir kanaat edinmeleri için de denetim çıktıları maddi
delillere dayandırılmalı; bilgileri üretmede kullanılan kaynaklar, yöntemler ile
varsayımlar açıkça belirtilmeli; veri toplamada karûılaûılan güçlük ve kısıtlar
açıkça ortaya konulmalı; varsa bilgilerin doøruluøunu etkileyebilecek ihtirazi
kayıtlar net olarak beyan edilmelidir. Denetlenenlerle yapılan netleûtirme
toplantıları, raporlarda yapılacak atıf-karûı atıf uygulamaları, ilgili taraflardan

42

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

ve uzmanlardan saølanacak katkılar denetim çıktılarının doøruluøunu
saølamada yardımcı olurlar.
Nesnellik/Adillik

Çalıûma ve Süreçlere Dönük Olarak: Denetim, konumu gereøi, partizanca
görüûlere körü körüne baølı olmadan, önyargısız bir ûekilde icra edilmek
zorundadır. “Herkese duymak istediøini söyle” kabilinden bir yaklaûımın da
denetimle baødaûır bir yanı yoktur. Denetimde nesnellik ve adilliøi
saølayabilmek için:
-

Bir meselenin tüm yönleri iyice kavranmalı,

-

Maddi deliller baûka delillerle desteklenmeli ve baøımsız olarak
kontrol edilmeli,

-

Maddi deliller ile bunların ne anlama geldiøi konusundaki alternatif
görüûler doøru olarak ve adilce sunulmalı, ve

-

Bulgular ile kanaatlerin, alternatif varsayımlara ve analitik metotlara
duyarlılıkları belirlenmelidir.

Objektiflikten sapmalar kabul edilemez. Tartıûmalardan kaçınmayan,
alelacele bir sonuca varmayan, olayların yorumunda açık olan ve akılcı
müzakereye imkan veren bir tutum teûvik edilmelidir. Tüm çalıûanların çıkar
çatıûmalarından ve objektifliklerini zedeleyecek durumlardan kaçınmaları;
bütünlük, mesleki yeterlik ve teslimiyet sahibi bulunmaları; baøımsız olmaları
ve sonuç yönelimli bir tutum benimsemeleri son derece önemlidir.

Çıktı ve Ürünlere Dönük Olarak: Çalıûmaların sonuçlarını aktarırken
dengeli, yapıcı ve nötr tavırlı bir üslup seçilmelidir. Denetlenen idarenin
yorumları veya muhalif görüûleri yeterince karûılanmalı; ve denetime
muhatap olan personelin hiç birisi varılan sonuçlara ûaûırmamalı veya haksız
muamele gördüøünü düûünmemelidir. Denetimde kullanılan bilgilerin hangi
kaynaklardan, nasıl saølandıøı ve denetimde temel alınan varsayımların neler
olduøu konularında son derece ûeffaf davranılmalıdır. Sayıûtayın ulaûtıøı
sonuçlar ve ürettiøi ürünler, iûin profesyonel, önyargısız, baøımsız ve bilgili
personel tarafından yapıldıøını açıkça göstermelidir.
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Baølam Geliûkinliøi

Çalıûma ve Süreçlere Dönük Olarak: Denetimde kullanılan analizler basit,
çocukça ve yüzeysel olmamalıdır. Baølam geliûkinliøi kavramı:
-

Üzerinde çalıûılan iûin teknik ve önemli yönlerinin tam olarak
anlaûılmasını,

-

Varılan sonuçların hayata geçirilebilirliøini (yani, meseleleri daha geniû
bir çerçevede ve mevcut mali kısıtları da göz önünde tutarak ele alan;
lüzumsuz ayrıntıya girmeksizin maliyet ve risklerle faydaların da
hesaba katılmasına dayalı bir anlayıûla geliûtirilen makul ve gerçekçi
tavsiyeleri.),

-

Sayıûtayın görevlerinin politik bir ortamda icra edildiøinin
farkındalıøını ve doøru, objektif ve partizan olmayan sonuçları bu
ortamda elde etme bilincini, ve

-

Sayıûtayın diøer timlerinin ve üst yöneticilerin bilgi ve deneyimlerinin
kullanımını,

kombine eder. Çalıûanlara deneyim, konu uzmanlıøı ve her alandaki mesleki
yeterlilik sürekli eøitim yoluyla kazandırılmalıdır. Buna ilaveten, yöneticilerin
denetimin deøiûik aûamalarına katılmaları; ve denetim iûinin devamı süresince
kilit görevlilerle ve uzmanlarla görüûmelerde bulunmaları kalitenin bu
boyutunu hayata geçirmede yardımcı olacaktır.

Çıktı ve Ürünlere Dönük Olarak: Nasıl ki sayıûtayın analizleri basit ve
yüzeysel olamayacaksa, ürünleri de sıø olmamalı; dahası, faydası olmayan
basit ve çocukça mesajlar içermemelidir. Sayıûtayın çıktı ve ürünlerinin her
türlü eleûtiriye karûı tutarlı olması beklenir.
Kapsam/Tamlık

Çalıûma ve Süreçlere Dönük Olarak: Denetimin amaçları açık ve net bir
ûekilde ortaya konulmalı, bu amaçlar baølayıcı olmalı; bu amaçları
gerçekleûtirmek için giriûilecek iû baûarılabilir olmalıdır. Yani, personel,
amaçlar
konusundaki
kararların
alınabilmesine
yetecek
bilgiyi
toplayabilmelidir. Objektif, net ve müûteri ihtiyaçlarına karûı duyarlı olan, iyi
tanımlanmıû sorular geliûtirilerek, denetimin kapsamı bu sorularla yakından
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iliûkilendirilmelidir. Bu soruları cevaplayabilmek için uygun metodolojik araç
ve teknikler kullanılmalı, alternatif metotlar daima dikkate alınmalıdır. Bilgiye
eriûim sorunları karûısında ısrarlı olunmalı ve eøer gerekiyorsa, denetim
amaçlarına ulaûabilmek için alternatif kaynaklar ve metotlar aranıp
bulunmalıdır. ùlgili mesleki standartlara –devlet denetimi standartları; hukuki,
ekonomik veya istatistiksel araûtırma ve analiz standartları; deøerlendirme
ilkeleri; ve uygun olan diøerleri gibi- uyulması hayati önemdedir. Zira bu
standartlar, kendi alanlarında, kalitenin önemli boyutlarını yansıtırlar.
Kapsam ve bütünlük aynı zamanda bir denetimin tasarlanması ve
yönetiminde verimliliøi de gerektirir. Söz geliûi: bu seviyedeki analizler
meselenin gerektirdiøi analizler midir? Mevcut zaman ve kaynaklar verimli
kullanılmakta mıdır? Kurum içi bir mesele olarak, verimlilik kaliteyi
yönetmenin önemli bir parçasıdır. Saølanan katkılar adam/gün veya baûka
maliyetler olarak iç yatırıma deøer mi? Tersine bir yaklaûımla, daha az
kaynakla daha dar bir konu ele alınarak bu çaba için daha yüksek bir kalite
düzeyi saølanabilir mi? Mümkün olan en çok katkıda bulunabilmek için,
zaman içinde, kaynak kullanımı maksimize edilebilmekte midir?

Çıktı ve Ürünlere Dönük Olarak: Çıktılarda ve ürünlerde, yöneltilen
sorulara gereøi gibi cevap vermek ve tavsiyeleri haklı kılmak için
tereddütlerin tamamı gereøi gibi karûılanmalıdır. Nelerin yapıldıøı ve nelerin
yapılmadıøı net olarak beyan edilmeli ve veri sınırlamaları, bilgiye eriûim
sorunlarının sebep olduøu kısıtlar ve baûka imkansızlıklar açıkça
belirtilmelidir. Sonuçlar abartılmamalı, sadece yapılan iûin limitleri içinde
kalınmalıdır.
Önem/Deøer

Çalıûma ve Süreçlere Dönük Olarak: Stratejik planlama sırasında, önemli
ve anlamlı katkı potansiyeli en yüksek olan iûler seçilmelidir. Gereøi
yapılabilir olan ve istenen etkiyi çabucak yaratacak nitelikte makul tavsiyeler
formüle edilmelidir. ùhtiyaç duyulan kimi çalıûmaların, konuları daha dar
çerçevede ele almayı gerektirdiøi göz önünde tutulmalıdır.

Çıktı ve Ürünlere Dönük Olarak: Anlamlılık karar vermeye yeni bilgi
katkısını, potansiyel deøiûimin derecesini, program kesintisinin veya
etkilerinin büyüklüøünü, sorunların önemini ve parasal tasarrufu kapsar. Bu
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kavram aynı zamanda kamu kurumlarının büyük programlar için doøru hesap
vermesinin; kanunlara uymasının; ve kötü yönetimden, sahtecilik, israf ve
suiistimalden sakınmalarının saølanmasını da içerir. Denetimin etkilerinin
hemen meydana gelmesi gerekmez; onun deøeri, yenilikçi bir yaklaûımın
geliûtirilmesinde veya baûkalarının da mevcut koûulları yeniden
düûünmelerine yol açan orijinal bilgileri üretebilmesinde olabilir. Metodolojik
ve teknik becerilerin kullanımını arttırmak da deøerlidir. Parlamentonun veya
denetlenen idarelerin yönetimlerinin cari ihtiyaçlarını karûılayan veya
uygulanabilir tavsiyelerle sonuçlanan faydalı ve doøru bilgiler saøladıkları
takdirde, daha az önemli iûlerdeki çalıûmalar da deøer içerebilirler.
Vaktindelik

Çalıûma ve Süreçlere Dönük Olarak: Çalıûmalarımız, taliplere veya karar
vericilere ihtiyaçlarını zamanında ve tam olarak karûılayacak bilgi temin
etmek için planlanmalıdır. Böyle bir planlama, enformasyonun olabildiøince
güncel olmasını ve ihtiyaç duyulduøunda diøer önemli denetimler için de
eleman bulundurabilmek amacıyla gerçekçi denetim hedefleri belirlemeyi ve
bu zaman limitlerine uymayı gerektirir. Yasamanın gündemiyle uyumlu veya
bir meselenin önemliliøinin zamanlamasına dayalı yararlı bilgiler üretmek
için, enformasyona ihtiyaç gösteren meseleler henüz ortaya çıkmadan,
önceden tahmin edilebilmelidir. Lüzumsuz gecikmeleri minimize etmek ve
iûlerle ilgili maliyetleri kontrol altında tutmak için zamanın etkin bir ûekilde
yönetilmesi gerekir.

Çıktı ve Ürünlere Dönük Olarak: Faydalı olmak için çalıûmaların ürünleri
zamanında tamamlanarak teslim edilmelidir. Parlamenter ihtiyaçları zamanlı
olarak karûılama kaygısı, planlarda ve önceliklerde revizyonları gerektirebilir.
Kapsam ve bütünlük zamanlı bir sonuç almak için ayarlanmaya ihtiyaç
gösterebilir. Uygun kaliteyi koruyarak vaktindelik amacını gerçekleûtirmek
ise, özel çaba ister.
Açıklık

Çalıûma ve Süreçlere Dönük Olarak: Denetimde kullanılan çalıûma
kaøıtları açık ve ikna edici olmalıdır. Veri toplama araçları (özellikle
yapılandırılmıû olanları) açık ve matluba muvafık olmalı ve muhataplar

46

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

üzerindeki yükü minimize etmelidir. Çalıûmaların sonuçlarının nasıl en etkin
bir ûekilde aktarılabileceøi inceleme tasarımı aûamasında planlanmalıdır.

Çıktı ve Ürünlere Dönük Olarak: Açık ve kısa, yazılı ve sözlü sunumlar
hazırlanmalı; muhataba uygun güçlük derecesinde bir yazı üslubu
benimsenmeli; sunumda gerekiyorsa grafikler ve sair görsel materyal
kullanılmalıdır. ùnceleme sonuçları okuyucular için anlaûılabilir olmalıdır.
Raporlar öyle yapılandırılmalıdır ki, kanıtlar incelenen hususlarla doørudan
baø kursun, onları açıkça desteklesin ve mantıksal olarak okuyucuyu varılan
sonuç ve tavsiyelere götürsün. Sonuçları iûin devamı sırasında aktarırken,
uygun ihtirazi kayıtları belirlemek için gerekli özen gösterilmelidir.
Denetimde Kalite Kontrol Sisteminin Temel Ö÷eleri
Denetimde kaliteyi saølayabilmek için GAO, performans denetimi (program
deøerlendirme) çalıûmaları bazında dört aûamalı bir kalite güvence sistemi
geliûtirmiûtir. Aynı zamanda diøer kamu denetim birimlerine (Eyalet
Sayıûtayları ile deøiûik seviyelerdeki iç denetim birimleri ile kamu
kurumlarının hesaplarının denetimini ihale veya sair yolla üstlenen özel
denetim firmalarına) de yol gösterici olarak önerdiøi kalite güvence sistemi
ûöyle özetlenebilir: Doøru iûlerin, istenen sonuçları alacak biçimde, sürekli ve
tutarlı olarak doøru yapılmasını saølamak.
Doøru ùûin Yapılmasını Saølamak
Denetim görevinin kaliteli olarak ifa edilebilmesi için doøru iûlerin
yapılmasını saølamak öncelik taûır. Bu itibarla kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate
alan, uzaøı görebilmeyi kolaylaûtıran ve mevcut kaynaklar itibariyle bireyler
arasında görev daøılımını optimize edebilen bir planlama sistemi yapılacak
doøru iûleri belirlemede büyük kolaylık saølar. Çok yıllı planlar bu imkanları
saølayan araçlardır. Çok yıllı planlama sürecine kurum üst yönetiminin
katılımı esastır. Bu katılım plan hazırlıklarına rehberlik, her bir plan alanı için
kaynak tahsisi, plan tekliflerini onaylamak ve iûlerin gidiûatı ile güncellemeleri
onaylamak biçiminde cereyan eder. Çok yıllı planlardan çıkan ve mozaik
yapının temel taûları durumundaki bireysel görevlendirmeler ile bunlara ait iû
programlarının oluûturduøu kısa vadeli iû planları, ilgili birimin yapmayı
planladıøı spesifik görevleri ve kullanmayı planladıøı kaynakları belirler.
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ùûin Doøru Yapılmasını Saølamak
Yapılacak doøru iûler belirlendikten sonra bu iûlerin doøru yapılması önem
kazanır. Bu aûama seçmede, görevlendirmede, planlamada, uygulamada ve
raporlamada kalitenin saølanması olarak özetlenebilir.
Bir denetimin doøru yapılabilmesi, iûlerin kapsam, metodoloji, ön inceleme
ve ayrıntılı iû planları olarak ve önemli denetim amaçlarını kavrayacak ûekilde
planlanması; iû bölüûümünün ve görev daøıtımının iyi yapılması; uygun ve
yeterli gözetim-düzeltim - motivasyon ve iûe nezaret mekanizmalarına yer
veren bir uygulamanın benimsenmesi ile inceleme sonuçlarının etkin bir
biçimde sunumuna baølıdır.
Tüm bunlar ûu aûamalarla hayata geçirilmeye çalıûılır:
-

ùûi önemli amaçları kavrayacak ûekilde tasarlamak:
x

Denetim iûinin amaçlarını saptama,

x

Kapsamı belirleme

x

ùzlenecek metodolojinin tayini

x

Ön inceleme yapma

x

Ayrıntılı iû planlarını yapma

-

ùûi personellendirme (görev daøıtımı tasarımı)

-

Planların hayata geçirilmesinde etkinliøi saølama

-

x

Gözetim – düzeltim

x

Motivasyon ve izleme.

ùstenen sonuç ve etkiyi saølayacak ûekilde ürün hazırlama
x

Ürün (rapor) hazırlama,

x

Nihai kalite incelemeleri
9

Referanslama

9

Ürün gözden geçirme
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Etkili Sonuçlar Alınmasını Saølamak
Denetim, çok çeûitli nedenlerle; yani, bir dizi amaca eriûmek için icra
edilmektedir. Doøru ûekilde icra edilen doøru iû, arzulanan sonuçlara ulaûmak
için en iyi fırsatı verir. Yürütülen çalıûmalarla faydalı bir etki yaratılmıûsa ve
aranılan farklılık yakalanmıûsa ilgililerin her zaman bekleyebileceøi kaliteli
hizmet veriliyor demektir.
Tavsiyelerin zamanlı ve tatminkar eylemlere dönüûmesi için kalite kontrol
sistemi saølam bir temel saølamalıdır. Tatminkar eylemleri destekleyecek
temel elemanlar ûunlardır:
-

Üstün Kaliteli Tavsiyeler: Rapor önlem alınmasına ihtiyaç gösteren
problemleri gösterir, gerekli düzeltici eylemleri sunar ve bu eylemlere
kimlerin baûvurabileceøini belirler. Üstün kaliteli tavsiyeler gerekli
deøiûiklikleri de vurgular.

-

Kararlılık: Kararlılık
tavsiyeye ve onun önemine inanmadır.
Denetim ekibinin bireyleri kendi kararlılıklarını, ilave çaba harcamayı
göze alıp alamayacaklarına bakarak, üretilen tavsiyenin tüm
alternatifleriyle birlikte deøerlendirilip deøerlendirilmediøini test
ederek, tavsiyelerin üretilmesinde onların hayata geçirileceøi ortamın
tam olarak dikkate alınıp alınmadıøını gözden geçirerek, saygı ve
güven uyandıracak iûbirliøi ve yardım ortamı yaratıp yaratmadıklarını
deøerlendirerek anlayabilirler. Yönetimin izlediøi bazı politikalar da
personelin sonuçlara inanmıûlıøını artırır.

-

Etkin Gözetim ve ùzleme Sistemleri: Bunlar yapılan iûin sonucu
olarak ne gibi iyileûtirmeler yapıldıøını ve bu iyileûtirmelerin arzulanan
sonuçları doøurup doøurmadıøını araûtırır.

-

Önemli Tavsiyelere Özel Dikkat: Tüm tavsiyeler izlenmekle
birlikte; bazılarının hayata geçirilebilmesi için, tavsiyenin önemini
denetlenen kuruluûa olabildiøince erken bildirmek, önemli tavsiyeleri
belirleyerek raporda öne çıkarmak, önemli bir tavsiyenin
uygulanmasında ilerleme kaydedilemiyorsa bu durumu denetlenen
kuruluûun yönetimine derhal iletmek gibi bazı ilave adımlar atılır.
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Kalitede Sürekliliøi Saølamak
Kurumsal politikalar, prosedürler ve süreçler uygulanmak suretiyle iû
seçiminde, planlamada, icraatta, raporlamada ve izlemede kalite yaratmak için
gerekli itina gösterilir. Bu politika, prosedür ve süreçlerin birbirleriyle
uyumluluøu ile bunlara uyulma derecesi ve alınan sonuçlar doyurucu
olmalıdır. Bunu anlamak için tüm bu politika, prosedür ve süreçlerin
gerçekte ne kadar iyi iûlediøini tespite; gerekiyorsa düzeltici eylemlere
baûvurmaya ihtiyaç vardır. Bu baølamda, denetimlere katılmamıû olan
denetçilerin, çalıûmaların ve nihai ürünlerin kalitesinin tatminkar olup
olmadıøı ve bu alandaki ilgili mesleki standartları karûılayıp karûılamadıøı
konularındaki fikirleri sürdürülebilir kalitenin yakalanması için önemlidir. Bu
maksatla Kurum ùçi Kalite ùncelemelerine, Meslektaû ùncelemelerine
baûvurulur.
ùç Kalite ùncelemeleri
Kalitenin sürekli olarak aynı seviyede saølanmasını güvence altına almak için
kalite kontrol sistemi düzenli olarak iç denetime tabi tutulur.
Kurumsal birimlerin kendi içlerinde ve birbirleri arasında ve ürünler ile ürün
türleri arasında saølanan kalitenin tutarlı ve uyumlu olması için, politikaları ve
prosedürleri sürekli inceleyerek test etmek gerekmektedir. Bu aynı zamanda
her bir denetim iûinin bitirilmesini müteakip, yapılan iûin kalitesinin
deøerlendirilmesine de ihtiyaç gösterir. Bu bakımdan zaman içinde bütün
birimler gözden geçirilmeli ve ürünleri sınanmalıdır. ùncelemeyi yapanlar
incelenen birimden baøımsız olmalıdır.
Denetim sonrası yürütülen bu kalite incelemesi üst yöneticilere denetim
biriminin denetim standartlarına ve bu standartlara uygun olarak üst
yönetimce konulan politika ve prosedürlere ne derece uyduøunun baøımsız
bir deøerlendirmesini saølar.
Denetim standartları ile kurumsal politika ve prosedürlere uygunluøun
incelenmesi sırasında: Denetim politika ve prosedürlerinin Denetim
Standartları ile tutarlılıkları, eriûilebilirlikleri, esneklikleri ve benimsenmiûlik
dereceleri üzerinde durulur.
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Bireysel denetimlerin yeniden incelenmesi denetimi yönetenlere, iûleri
yeniden incelenmek / gözden geçirilmek üzere seçilen birimlerin sürekli
olarak istenen kaliteye nasıl ulaûtıkları konusunda deøerli bilgiler verir. Test
edilmek üzere seçilen iûlerin türü ve sayısı bu deøerlendirmeyi yapmaya
makul bir temel saølamalıdır. Her bir denetim iûini yeniden gözden
geçirirken: iûin tevdi edildiøi ekibin yeterliliøi; çalıûma kaøıtlarının henüz
çözülememiû herhangi bir problemin varlıøını gösterip göstermediøi; ilgili
standartlara gereøi gibi uyulup uyulmadıøı; kapsamın yeterliliøi; seçilen
metodolojinin uygunluøu; hazırlanan iû planının yeterince ayrıntılı olup
olmadıøı; iû planının etkin bir ûekilde uygulanıp uygulanmadıøı; çalıûma
kaøıtlarının gereøi gibi düzenlenerek, gözden geçirilip geçirilmediøi; gözetim
ve nezaretin zamanlı, yeterli ve ihtiyaçlar ile mesleki geliûime duyarlı olup
olmadıøı; ilgili iç kontrollerin belirlenmiû, sınanmıû ve daha sonra bunlara
güven duyulmuû olup olmadıøı; bulgular ve varılan sonuçların ilgili, yeterli ve
yetkin kanıtlarla desteklenip desteklenmediøi; bulgular ve tavsiyeler
konusunda denetlenenlerin görüû ve düûüncelerinin alınmıû olup olmadıøı;
hazırlanan raporun zamanlılıøı, yeterliliøi, tutarlılıøı gibi konular üzerinde
durulur.
Meslektaû ùncelemesi
Bu konuda, yukarıda Dıû Kalite Kontrol ùncelemesi baûlıøı altında yeterli
bilgi verilmiûtir.
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Birleûik Krallık (ùngiltere)
ùngiltere Sayıûtayı NAO’ya göre mantıklı ve saølam temellere dayalı,
baøımsız, objektif ve zamanlı olarak icra edilen denetim kaliteli denetimdir.
Denetimde uygulanacak süreç;
-

Denetlenen kurumun iûini önemli ölçüde aksatacak düzeyde
olmamalıdır,

-

Yöneticinin dikkatini, sorumluluklarını ve performansını geliûtireceøi
alanlara çekmelidir,

-

Etkin bir kalite kontrolüne tabi olmalıdır.

Kalite Güvence Sistemi
NAO’da performans denetimiyle baølantılı olarak denetim kalitesinin
arttırılmasına yönelik kalite güvence prosedürleri ûunlardır:
-

Denetimin, deneyimli denetim elemanlarından oluûan ve bu
denetimle ilgisi olmayan bir ekip tarafından gözden geçirilmesi: Ekip,
performans konuları, metodoloji ve taslak rapor hakkında
tavsiyelerde bulunur.

-

Denetim ekibinin gözden geçirmesi: Denetim ekibi, çalıûmanın bitiminde
bir öz deøerlendirme yaparak çıkarılan derslerin, neyin baûarıldıøının,
nerede baûarısız olunduøunun tespiti için kendi çalıûmasını gözden
geçirir.

-

Denetlenen kurumdan geri-bildirim alınması: Tamamlanan her çalıûmanın
ardından çalıûmanın performansı üzerinde denetlenen kurumların
yorum yapması beklenir. Bu yorum, denetlenen kurum ve kuruluûun
en üst mali yöneticisine (PFO - Principal Finance Officer) gönderilen
standart formlar yoluyla saølanır. PFO önceden belirlenen 5 kriter
doørultusunda deøerlendirme yapar.

-

Baøımsız dıû gözden geçirme: Bu görev ûu anda (LSE) London School of
Economics tarafından yürütülmektedir. NAO yayınladıøı tüm
raporları üniversiteye göndermekte, üniversite de raporları, sunumu,
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teknik içeriøi ve önerilerin kalitesi yönüyle ve önceden belirlenmiû 7
kritere göre deøerlendirmektedir.
Tüm bu incelemelerden elde edilen sonuçlar, kazanılan deneyimler hizmet içi
eøitimler yoluyla diøer denetçilere aktarılmaktadır.
Kalitenin øncelenmesi Süreci
Kalitenin incelenmesi süreci aûaøıdaki grafikte gösterilmiûtir:

Raporun Yayımlanması
Raporun øletiúim Birimi
tarafından açıklanması
Raporun LSE (London
School of Economics)
tarafından incelenmesi

Kalite Kontrol Anketinin PFO
(Principal Finance Officer)
tarafından cevaplanması

PFO ile toplantı yapılması
veya denetlenen kurum
yetkilisiyle iletiúim

Raporun de÷erlendirilmesi
ve sonuçlar çıkarılması için

ekip toplantısı

Kalite incelemesi dosyasının
tamamlanması

Dosyanın ilgili Baúkan
Yardımcısı eliyle Baúkan

Vekiline sunulması
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Dosyanın içeri÷i:
PFO cevabı
LSE Raporu
Denetlenen
kurumla
yapılan toplantı
notları,
Ekip toplantı
notları,
Çıkarılan
dersler
Basın bülteni
raporu
Varsa
PAC
müzakerelerine
iliúkin notlar.
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Denetimde Kaliteyi Sa÷lamanın Yolları
Planlama Sürecinde Karûılıklı Anlayıû Saølama
Etkin bir denetim için, kamu kurumları ve denetçilerin planlama sürecinde
birbirlerinin rollerini anlamaya ve birlikte çalıûmaya gereksinimleri vardır.
Denetçiler raporlarını titizlikle hazırlamalı; kamu kurumları da, kamu
sorumluluøunun gereklerine eksiksiz uymalı ve denetçilerle iliûkilerinde açık
olmalıdırlar. Bu hususlar, tüm denetim türlerinde dikkate alınmalıdır.
Denetçiler;
-

Denetim planlarını, denetlenen kurumun faaliyetlerini ve içinde
bulunduøu çevreyi dikkate alarak hazırlamalıdırlar,

-

Denetim yaklaûımları ve bu yaklaûımın her organizasyonun ûartlarına
nasıl uyarlanacaøı konusunda açık olmalıdırlar,

-

Denetimin zamanlaması bakımından denetlenen kurumun
ihtiyaçlarını dikkate almalı ve iyi hazırlanmıû hesapların sunumu ve
denetimin tamamlanması için üzerinde anlaûılmıû bir takvim
seçmelidirler,

-

Denetçilerin iû konusunda deneyim kazanması, bilgi ve
tecrübelerinden tam olarak yararlanılması için kilit denetim
personelindeki deøiûimin minimuma indirilmesi gerekmektedir,

-

Hata ve yolsuzluk risklerinin veya diøer düzensizliklerin büyük
olduøu alanlara odaklaûmalı; denetim yaklaûımını, denetimin
denetlenen kurum üzerindeki muhtemel etkilerini de dikkate alarak
ve denetim kanaatini destekleyecek doøru kanıtları, zamanlı ve
maliyet-etkin olarak elde edilebilecek ûekilde belirlemeli ve böylece
çalıûmanın ekonomik olmasını saølamalıdırlar.

-

Denetim süresince, denetledikleri kurum için kolay eriûilebilir
olmalıdırlar.

Baûkalarının Çalıûmalarından Yararlanma
Denetçiler ;
-

Mümkün olduøuna karar verdikleri durumlarda iç denetçilerle yakın
çalıûmalıdırlar,
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-

Mali bilgileri denetledikleri kamu kurumunun mali tabloları içinde yer
alan yavru ûirketleri, ortak giriûimleri inceleyen denetim elemanlarının
(bu denetçilerin çalıûmalarının derecesi kendi amaçları için yeterli ise)
çalıûmalarından yararlanmalıdırlar,

-

Mali denetimden performans denetimine uzanan yelpaze içinde
birlikte çalıûmanın yollarını araûtırmalıdırlar,

-

Profesyonel denetim standartları ile uyumlu olduøu durumlarda
regülasyon
ve
düzenleyici
birimlerin
çalıûmalarından
yararlanmalıdırlar.

Uygun, Doøru ve Zamanlı Bir úekilde Raporlama
ùster mali denetimde, isterse performans denetiminde olsun denetim
sonuçlarının yeterli etki yaratması için sadece Parlamentoya deøil aynı
zamanda denetlenen kurum yönetimine de kısa süre içinde raporlanması
gerekmektedir. Denetlenen kuruma raporlama denetçilere, “deøer katma”
yoluyla yönetim ve kontrollerin kamu sektöründe geliûimine katkıda bulunma
fırsatını verir. Denetçilerin ve denetlenen kurumun raporun tartıûılması ve
sonlandırılması için gerçeøe uygun bir takvim seçmeleri ve buna uymaları
önemlidir. Denetçiler;
-

ùlk taslaktan yayın kararına kadar raporun objektif; muhtevası ve
anlatım biçimi bakımından tutarlı, güvenilir, açık, ikna edici ve
zamanlı olmasının saølanması yollarını aramalıdırlar.

-

Denetim sonuçlarını uygun muhataplara zamanında raporlamalı ve
denetlenen kuruma denetim süresince geri-bildirim saølamalıdırlar,

-

Kamu kurumlarına kendileri hakkında yayınlamayı düûündükleri
raporları sunmalı ve ulaûılan sonuçlar ve sergilenen bulgular hakkında
yorumlarını almalıdırlar.

Deøer Katma
Mali tablolar denetiminin temel deøeri, objektif ve titiz çalıûmanın sonucu
olarak vergi ödeyenlere ve parlamentoya güvence saølanmasıyla ortaya çıkar.
Mali denetim aynı zamanda mali yönetimi izleyerek ve geliûtirerek ek katkıda
bulunur. Denetçiler ayrıca incelemelerinden doøan maliyet-etkin geliûmelere
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iliûkin fırsatları sundukları ve yönetimin dikkatini bunların üzerine çektikleri
zaman artı bir deøer saølarlar. Performans denetimi ise deøer katma
anlamında önemli bir kapsama sahiptir. Denetçiler; mümkün olduøu sürece
iyi yönetimi ve karar almayı desteklemeli ve böylelikle kaynakların daha etkin
kullanımını saølamalıdırlar. Örneøin, iyi uygulama örneklerini sergilemek ve
yaymak, teknik yardım saølamak ve kamu kurumlarında kurumsal yönetiûimi
desteklemek gibi.
Meslek Ahlak Kurallarına Uygun Hareket Etme
Denetçiler;
-

Denetledikleri kurumlardan baøımsız olmalıdırlar.

-

Kararlarını etkileyecek
vermemelidirler.

-

Kamu
kurumlarının
yönetim
görevlerini
üstlenmekten
kaçınmalıdırlar, yönetim danıûmanı gibi davranmamalı yönetime
tavsiyelerde bulunmalıdırlar.

-

Örnek olması bakımından iyi uygulama örneklerini desteklemenin
dıûında denetlenen kurum adına mücadeleden kaçınmalıdırlar.

-

Yürütülen denetimin niteliøine uygun yetenek ve deneyime sahip
ekipler oluûturmalıdırlar.

-

úikayetlerle ilgili süreç ve prosedürleri tanımlamalı ve güçlükleri
çabuk, dikkatli ve doøru çözme yollarını araûtırmalıdırlar.

-

Referansta bulunduøu kiûilere ve üçüncü ûahıslara sergilenen bulgular
ve raporun sunumu hakkında yorum yapma fırsatı vermelidirler.

-

ùûin kalitesinin incelenmesi ve kontrolü için uygun düzenlemelere
sahip olmalıdırlar.

kiûisel
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Norveç
Denetimde Kalite Güvencesi
Norveç Sayıûtayı Denetim Standartlarında; Sayıûtayca üstlenilen her tür
denetim görevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak çeûitli grup ve
birimlerdeki denetim iûlerinin kalitesini güvence altına almak için ihtiyaç
duyulan kural ve prosedürlere yer verilmiûtir.
Norveç Sayıûtayı, kalite güvencesi için “Sayıûtayın genel yönergelerine ve çalıûma
usullerine göre grup ve birimler kendi denetim görevlerine ve bu görevlerin yerine
getirilmesine iliûkin kalite güvence çalıûmalarını baûlatıp uygularlar” kuralını
benimsemiûtir. Buna göre her bir denetçi tüm denetim süreci boyunca kendi
çalıûmalarının kalitesini güvence altına almaktan tek baûına sorumludur. Yani
denetçiler denetim görevlerini usulüne uygun olarak yürürlüøe konulan
yönergelere ve Sayıûtayın en iyi denetim uygulaması olarak genel kabul gören
usullere uygun bir ûekilde icra etmek zorundadırlar.
Denetçilerin en yakın amirleri de gözetimleri altındaki denetçilerin yaptıkları
iûlerin kaliteli olmasını güvence altına almakla yükümlüdür.
Bu bireysel sorumlulukların dıûında ilgili bölüm/birim yönetimleri, kendi
görev alanları içerisinde kalite güvencesi önlemlerini alma ve bunları sonuna
kadar uygulama sorumluluøunu taûır. Üst yönetim ve birimler yönergelerde
belirtilen isterleri hayata geçirmek üzere yeterli ve uygun kalite güvence
prosedürü uygulanmasını teminat altına almalıdır. Bölüm/birim yönetimi
aynı zamanda:
-

ùûlerin planlandıøı ûekilde yürütülmesini saølamakla,

-

Bölümün/birimin planlanan görevleri icra etmek için gerekli
uzmanlıklara sahip olmasını saølamakla,

-

Denetimin akıûı içerisinde ortaya çıkacak olan önemli sorunlar
hakkında kendilerine bilgi verilmesini ve problemlerin çözümüne
kendilerinin de iûtirak ettirilmesini saølamakla,

görevlidirler.
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Norveç Sayıûtayı Denetim Standartlarının uygulanmasını temin için çıkartılan
Denetim Rehberine göre de, kalite güvencesinin temel amacı yapılmakta olan
iûin yeterince kaliteli olmasını saølamaktır. Bütün denetimler, Sayıûtaydaki en
iyi denetim uygulamalarına uygun bir ûekilde yürütülmelidir.
Denetimi, denetlenen kurumun belirli gereklilik, talimat ve kurallara uymasını
temin için planlı, sistemli ve dokümante edilmiû bir ûekilde incelenmesi
biçiminde tanımlayan Norveç Sayıûtayı; denetimde kalite güvencesini de,
denetim görevinin en iyi denetim uygulamalarına uyularak yürütülmesini
temin amacıyla alınan her türlü önlem olarak algılamaktadır.
Kalitede temel hedef denetimlerin tüm mesleki standartlara uygun olarak
yapılması; etkin ve verimli olmasıdır. Bu nedenlerle denetimlerin
planlanması, icrası, raporlanması ve dokümante edilmesiyle ilgili olarak katı
kurallar konulmuûtur. Denetçilerin çalıûma kaøıtları sadece gerçekleri içeren,
kısa, yapıcı ve öze iliûkin olmalıdır.
Denetçilerin çalıûma kaøıtlarının ve diøer denetim yazıûmalarının kalitesinin
önemi büyüktür. Hal böyle olunca dikkatlerin denetim sürecine yoøunlaûması
gerekir. Bu kural sadece yazılı materyal için deøil, aynı zamanda, denetçilerin
uzmanlık transferi amacıyla yaptıkları doørudan görüûmelerdeki ûifahi tavsiye
ve önerileri için de geçerlidir.
Kalite güvencesi, denetimin her yönünde ve her aûamasında iyi kalite
oluûturmaya önem atfeder. Çıkıû noktası ise yüksek kalitenin birincil olarak
denetim süreçlerinin iyileûtirilmesi yoluyla temin edileceøidir.
Kalite Sorumlulu÷u
Denetçiler yaptıkları her iûten ötürü kiûisel sorumluluk taûırlar. Birim
yöneticisi bir bütün olarak denetim sürecinin kalite güvencesinden ve kalite
kontrolünden sorumludur. Sayıûtaydaki birim ve bölümlerde fiili denetim
sürecinin gözetimi gibi, raporların ve diøer iûlerin gözetimi de bir yönetim
görevidir. Bu maksatla denetçilerle birim veya bölüm yönetimleri sürekli
olarak iû birliøi içerisinde olmalıdırlar. Bu da yönetimin denetim sürecini
bilmesini ve denetim görevlerinin planlanmasına aktif olarak katılmasını
gerektirir.
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Denetim Sürecinin Kalitesini Güvence Altına Alan Araçlar
Belirlenen amaçlara ulaûmak için ihtiyaç duyulan kalite güvence
prosedürlerini geliûtirmek ve uygulamak gerekir. Ana hatlarıyla belirtmek
gerekirse, kalite, denetçilerin ifa ettikleri denetim iûinden tüm denetim süreci
boyunca kendilerinin tek baûlarına kiûisel olarak sorumlu olmaları ve birim
ûeflerinin de, seçilen metodolojiye ne derece sadık kalındıøını deøerlendirmek
için denetim dokümanlarını yeniden incelemeleri/gözden geçirmeleri yoluyla
saølanır.
Birim yöneticilerinin kalite güvencesinin saølanması ile ilgili çalıûmaları:
-

Seçilen metodolojinin uygulanıp uygulanmadıøını ve metodolojinin
standartlara ve Sayıûtayın denetim uygulamalarına uyup uymadıøını,

-

Yeterli derecede
yapılmadıøını,

-

Denetim planlarının risk ve
dayandırılıp dayandırılmadıøını,

-

Çalıûmaların onaylanmıû denetim plan ve programlarına uygun olarak
yürütülmekte olup olmadıøını,

-

Yapılan iûlerle bunların sonuçlarının yeterli seviyede dokümante
edilip edilmediøini,

-

Tüm önemli faktörlerin incelenip incelenmediøini ve varılan sonuç ve
kanaatlerde bunların dikkate alınıp alınmadıøını,

-

Denetimin amaçlarına ulaûıp ulaûmadıøını,

-

ùfade edilen kanaatlerle icra edilen denetim iûinin sonuçlarının
uyumlu olup olmadıøını,

risk

ve

önemlilik

deøerlendirmesi

önemlilik

yapılıp

deøerlendirmelerine

belirlemek için yapılacak yeniden inceleme/gözden geçirme çalıûmalarını
kapsar.
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Queensland
Avustralya’nın Queensland Eyaleti Denetim Ofisi (QAO) yeniden
yapılanmasını tamamlandıktan ve yeni denetim metodolojisini baûarıyla
oluûturduktan sonra uluslararası tanımıûlıøı olan kalite standartlarını dikkate
alarak kendi “kalite sistemini” yazılı hale getirmiûtir. QAO Denetim
Standartları ile QAO Mesleki Davranıû Kuralları bu dokümanlardan sadece
ikisidir.
QAO Kalite Güvence Standartlarında çerçevesi çizilen prosedür ve süreçler
toplu halde QAO’nun kalite güvence sistemini oluûturmaktadır. Standartlar,
denetim ve destek hizmetlerinin, hem iç hem de dıû kullanıcılar için
profesyonel düzeyde ve uygun kalitede sunulmasını saølamayı
amaçlamaktadır.
Bu standartlar, kalitenin izlenmesinin ve istikrarının bir defaya mahsus bir
iûlem olmayıp; kalitenin, kalite kültürünün yerleûmesini saølayan birbirine
baølı bir dizi unsur yoluyla eriûilebilir ve sürdürülebilir olduøunu kabul eder.
QAO’nun Kalite Güvence Sistemi Bakımından Altı Çizilmesi
Gereken Bazı Hususlar
-

QAO açıkça kalite yönetimi taahhüdüne girmiûtir. Bu taahhüt
Kurumsal Planda ve Queensland Hükümeti ile Queensland Denetim
Ofisi arasında 1995 tarihinde imzalanan Antlaûmada yer almıûtır.
Kalite yönetimi; sürekli iyileûtirmeyi, personelin bireysel baûarısında
ve çıktı veriminde yüksek standartları, ekip çalıûmasını ve çapraz
fonksiyonel iûbirliøini teûvik eden kalite kültürünün geliûtirilmesini
gerektirir.

-

QAO Kalite Yönetim Sistemi “Denetim Standartları”,“Mali Yönetim
Uygulama El Kitabı” ve “Yönetim El Kitabı” baølamında, çalıûanların
iûlerini yapmak üzere yetkilendirilmelerini ve yeteneklerini
potansiyellerinin sonuna kadar geliûtirmelerini temel amaç olarak
kabul eder.

-

Kalite politikasını oluûturmak ve desteklemek; uygun bir
organizasyon yapısını kurmak ve düzenli bir ûekilde sistemi gözden
geçirmek QAO yönetiminin sorumluluøundadır.
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-

ùnsan Kaynakları Bölümünce tutulan kadro tanımları QAO
çalıûanlarının sorumluluklarını ve yetkilerini tanımlamaktadır.

Yönetim øncelemesi/Gözden Geçirme
QAO’nun denetim iûlevlerindeki kalite kontrol süreçlerinin etkinliøinin üst
yönetimce düzenli olarak gözetilmesi, teknik yetersizliklerin ve iûletim
aksaklıklarının zamanlı olarak belirlenmesine ve giderilmesine olanak saølar.
Yönetimin gözden geçirme/yeniden inceleme iûlevi, kurum içindeki kalite
süreçlerini süreklilik bazında gözetim altında tutan üst yönetim tarafından
yerine getirilir. ùncelemeye iliûkin kayıtlar belgelenir ve saklanır.
ùncelemeler ûu sistem faaliyetlerinden ve/veya geri bildirimlerinden elde
edilen verileri dikkate alır:
-

Dıû stratejik incelemeler (5 yılda bir yapılır.),

-

Kalite sistemi incelemeleri,

-

Baøımsız iç denetim incelemeleri,

-

Müûteri ve düzenleyiciler arasında yapılan kamuoyu araûtırmaları,

-

Dahili meslektaû incelemeleri,

-

Personel performansı ve incelemeleri, ile

-

Personel geri bildirimleri.

Kalite Sistemi
Doküman Kontrolü
Dokümanlar, kalite sisteminin girdisi olarak kullanılır. Dokümanların kalite
sisteminin çıktısı olan kayıtlarla karıûtırılmaması gerekir. QAO kalite
dokümanları ûu kaynaklardan oluûur:
-

QAO Kalite El Kitabı ve Prosedürleri,

-

Mali Yönetim Uygulamaları El Kitabı,

-

QAO Denetim El Kitabı,

-

Pozisyon (kadro) tanımları,

-

QAO Yönetim El Kitabı,
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-

Mali yönetim bilgi sistemi dokümantasyonu,

-

QAO yönetim bilgi sistemi dokümantasyonu,

-

Birimlerin kendi prosedürlerine ait el kitapları.

QAO iûlemlerinin kalitesi için gerekli olan tüm dokümanlar sistematik olarak
kontrol edilir. ùûlevi kalmayan dokümanlar kaldırılır. Kontrol sistemi, kalite
sistemi dokümanlarının inceleme, onaylama, yayın ve muhafazası temeline
dayanır. Dokümanların incelenmesi ve onaylanması yetkili personelin
kontrolü altındadır.
Dizayn Kontrolü
Denetim Hizmetleri

Kamu Sektörü Denetim Programı ilk planlama safhasından denetimin
tamamlanması aûamasına kadar kurulu bir dizayn kontrolüne sahiptir.
ùlk adım olarak denetim direktörleri gelecek denetim yılına iliûkin denetim
stratejisi teklifini Sayıûtay Baûkanı ve Baûkan Yardımcısına sunar. Bu,
denetim stratejisinin tüm ortak hedeflerin ıûıøı altında deøerlendirilmesini
böylelikle detaylı planlamadan önce deøiûiklik yapabilme imkanı saølar.
Denetim yöneticileri, alan çalıûmasına baûlamadan önce, onaylı denetim
stratejilerine dayalı denetim planlarının hazırlanmasında uzman personele
rehberlik etmekle sorumludur. Bu planlama Denetim Strateji Muhtırası
içinde dokümante edilir ve ilgili denetim direktörü tarafından onaylanır. Alan
çalıûması testleri Denetim Strateji Muhtırasında tanımlanan hedefler
çerçevesinde dizayn edilir.
Denetimin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ve onaylanmıû denetim
planında deøiûiklik gerektiren herhangi bir konu Direktörün Dikkatine
Sunulacak Konular olarak yazılı hale getirilmeli ve ilgili denetim direktörü
tarafından onaylanmalıdır. Denetim Strateji Muhtırası ve Direktörün
Dikkatine Sunulacak Konular her denetimin Planlama ve Kontrol Dosyasına
ait dokümantasyonun bir parçasını oluûturur.
Her denetimin öncesinde, devamı sırasında ve tamamlanmasından sonra
denetim direktörleri ve denetim ekibi arasında strateji toplantıları yapılır. Bu
toplantılar:
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-

Denetimin uygun bir ûekilde planlanmasını,

-

Denetimin planla uyumlu bir ûekilde yürütülmekte olmasını,

-

Denetim planında deøiûiklik gerektiren hususların belirlenmesini ve
düzeltici önlemlerin derhal uygulanmasını,

-

Denetimin tamamlanmasında orijinal planda yer alan tüm meselelerle
ilgilenilmesini,

saølayacak ûekilde tasarlanır.
Destek Hizmetleri

Politika ve kurumsal hizmetlerden sorumlu baûkan yardımcısı, diøer
personelin de desteøiyle, QAO’nun yönetimiyle ilgili iç politikaların
hazırlanması, yaygınlaûtırılması ve bazı durumlarda yürütülmesi ile görevlidir.
Uygulamaya geçilmeden önce sorunların ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi
için politikaların formülasyonu ve açıklanması öncesinde geniû ölçüde
konsültasyon yapılır. Bu konsültasyon aûamasında farklı uzmanlık alanlarının
düûüncelerini almak için komitelerin, -örneøin Mali Komite gibi- kullanımı,
ürün kalitesini takviye eder, alanda kurumsal politikaların muhtemel
etkilerinin önceden dikkate alınmasını saølar.
Destek hizmet birimleri içerisindeki tüm görevlere entegre edilmiû dizayn
kontrolleri vardır. Bu kontroller yıl boyunca üstlenilecek büyük projelerin
ilgili destek hizmetler yöneticileri tarafından gözden geçirilmesini saølar.
Bu planlar, destek hizmet birimlerinin yıllık iû planlarının bir parçası olarak
Baûkan ile politika ve destek hizmetlerden sorumlu Baûkan Yardımcısı
tarafından da incelenir ve onaylanırlar. Bu iû planları QAO’nun Kurumsal
Planının öncelikleriyle uyumludur.
QAO’nun Mali Yönetim ve Denetim Yasasının istediøi görevleri gereøi gibi
yerine getirmesinde gerekli destek hizmetleri ûu dört birim tarafından
sunulur:
ùdari ve Mali ùûler: Mali Yönetim El Kitabının güncel tutulması; Hazine El
Kitabının hükümlerine uyulmasını gözetme; Mali Komiteye, ùcracı Yönetim
Grubuna, bütçe sahibi birimlere uzman görüûü bildirme.
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Bilgisayar Hizmetleri: Biliûim sistemi politikalarının hazırlanması,
bilgisayar hizmetlerinin temini ve yıllık biliûim teknolojisi iûletim planının
hazırlanması.
ùnsan Kaynakları: Mevcut ùnsan Kaynakları politikalarının geliûtirilmesi ve
sürdürülmesi (iûe alma, çalıûanların saølıøı ve iûyeri güvenliøi ile ayrımcılık
karûıtı konular vb.).
Politika ve Araûtırma: Muhasebenin teknik konularının araûtırılması,
bunların denetim üzerindeki etkilerinin tetkiki; bu hususlar ile diøer denetim
ve yönetim iliûkili meselelerin personele ve sözleûmeli denetçilere muhtıra
veya tebliø olarak duyurulması ve Kütüphane ve Bilgi Merkezindeki veri
tabanına iûlenmesi.
Süreç Kontrolü
QAO, faaliyetleriyle ilgili sonuçların kalitesini çok sayıda süreç yoluyla
kontrol eder. Bu süreçler ûöyle sıralanabilir:
-

-

ùûe Alma ve Çalıûanların Performansı
x

Mevcut pozisyon tanımlarını güncel tutma,

x

Personel seçimi ve iûe alma. (QAO kalite kontrolünun ilk
basamaøı personelin, yetenekleri ve teknik bilgileri göz önünde
tutularak seçimi ve iûe alınmasıdır. QAO’nun Personel Seçimi
Politikası ve Yönergesi 1993 yılında yayımlanmıûtır.)

x

ùû performansının sürdürülmesi. QAO, personel performansının
sürdürülmesi taahhüdüne girmiû olup, bu anlayıûa uygun olarak
çeûitli eøitim ve destekleyici prosedürleri yürürlüøe koymuûtur.

Mesleki Standartlar: Kalite kontrolün bir parçası olarak personelin
aûaøıdaki mesleki standartlara uyması istenir:
x

Genel Kabul Görmüû Mesleki Denetim Standartları:
9 Avustralya Denetim Standartları,
9 Denetim Uygulama Tebliøleri.

x

Mesleki Davranıû Standartları.
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x

Mesleøin Kabul Ettiøi Denetim Metodolojisi,
9 Kaliteli Mali Denetim Yaklaûımının gerektirdiøi denetim el
kitapları.

x

En ùyi ùnsan Kaynakları Yönetimi,
9 Kamu Kesimi Yönetim Standartları.

Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri Kaynak ùhtiyaçlarının Tespiti: Personel sayısı açısından kaynak
ihtiyacına ve becerilerin ve deneyimlerin daøılımına denetim yılının baûında
yıllık olarak karar verilir ve bu periyot boyunca düzenli bir ûekilde gözden
geçirilir.
Belgeler: Tüm denetim görevlerinin düzenli bir ûekilde yazılı hale getirilmesini,
kayıt sisteminde dosyalanmasını ve bunun güvenli bir ûekilde saklanmasını
saølamak üzere gerekli prosedürler oluûturulur.
Kayıtlar: Verimli ve etkin bir denetim maliyetlendirmesinin/fiyatlandırmasının
doøru zaman kayıtlarına (puvantajlara) dayandırılması için gerekli prosedürler
konulur.
Destek Hizmetleri

Destek Hizmetleri Programının temel fonksiyonu, Mali Yönetim ve Denetim
Kanununun Sayıûtay Baûkanına verdiøi denetim görevinin yerine
getirilebilmesi için etkin destek hizmetlerinin sunulmasıdır. Bu destek,
Politika ve Araûtırma, ùnsan Kaynakları, Bilgisayar Hizmetleri, Mali ve ùdari
ùûler Bölümleri tarafından saølanır.
ùnceleme ve Sınama
Denetim Hizmetleri

Denetim sonuçlarının kalitesini saølamaya yönelik inceleme ve sınama
Kaliteli Mali Denetim Yaklaûımı metodolojisinde yer almaktadır.
-

Süreç-içi ùnceleme ve Sınama: Kaliteli Mali Denetim Yaklaûımı
süreçleri denetim raporunun tamamlanmasından önce denetim
görevinin doøru bir ûekilde planlanmasını ve gerçekleûtirilmesini
saølamak için, düzenli bir ûekilde gözden geçirilmesi ve belgelere
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dayandırılması gereken kontrol noktaları içerir. Bu yolla herhangi bir
uyumsuzluk belirlenir ve erken aûamalarda düzeltilir.
-

Son ùnceleme ve Sınama: Denetim bulgularının ve sonuçlarının
gözden geçirilmesi ilgili denetim direktörü tarafından, ilgili
görevlendirme onaylarına uygun olarak ve denetim görüûünün
açıklanmasından önce yürütülür. QAO’nun kalite güvencesinin bir
parçası olarak, QAO personeli tarafından yapılan iûler ile sözleûmeli
denetçilerin çalıûma kaøıtları bir seri kurum içi meslektaû
incelemesine tabi tutulur.

-

ùnceleme ve Sınama Kayıtları: Bu inceleme ve sınama süreçlerine
iliûkin kalite dokümanları ile kayıtları QAO ùdari ve Mali ùûler
Bölümü tarafından muhafaza edilir.

Destek Hizmetleri

-

Süreç-içi ùnceleme ve Sınama: Kaliteyi saølamak için yapılan süreçiçi inceleme ve sınamalar, bir ölçüde sistematik iç deøerlendirmeye
dayanır. ùç kontroller, iûin devamı sırasında uyumsuzlukların
belirlenmesine hizmet eder. Bu kontroller kalite dokümanları içine
yerleûtirilir. Prosedürlerde uyumsuzluklar belirlenir ve çözümlenir.

-

Son ùnceleme ve Sınama: Görev performansının gözetimi ve
deøerlendirmesi destek hizmetleri yöneticileri tarafından yerine
getirilir. ùç müûterilerden alınan geri bildirimler, görev
deøerlenmesinde belirli görevlerin sonuçlarının son sınamasının bir
parçası olarak kullanılır.

-

ùnceleme ve Sınama Kayıtları: ùnceleme ve sınama kayıtları,
Performans Planlaması ve Gözden Geçirme süreçlerinin sonuçları
oldukları için, ùdari ve Mali ùûler Bölümünce yönetim dosyalarının bir
parçası olarak tutulur.

ùnceleme ve Sınama Statüsü
Denetim Hizmetleri

Her denetimin kendi denetim planlama ve kontrol dosyaları ile birlikte
Denetim Kontrol Formları hakkında Denetim Strateji Notları tutulur.
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Yürütülmekte olan denetimin hali hazır inceleme ve sınama durumu bu
dosyada tutulan kayıtlar yoluyla belirlenebilir.
Destek Hizmetleri

Belirli projeler konusunda ilerleme saølamak için destek hizmetleri
yöneticileri ile personel arasında düzenli proje yönetimi brifing toplantıları
düzenlenir ve bu toplantılar gözetim sürecinin bir parçasını oluûturur. Böyle
konular hakkındaki raporlar düzenli olarak politika ve destek hizmetlerden
sorumlu Baûkan Yardımcısına sunulur.
Dokümantasyonda, söz geliûi Mali Yönetim Uygulama El Kitabı ve Yönetim
El Kitabında, ana hatları çizilen destek hizmetler fonksiyonları ile ilgili iç
kontrol mekanizmaları, iûin gözetimi ve raporlama zorunlulukları ile birlikte,
olaøan destek hizmetler görevlerini gözetim sürecinin süreøen bir aracını
oluûturur.
Sistem deøerlendirmeleri ve pozisyon (kadro) deøerlendirmeleri QAO’in mali
sistemlerinin ve bunların statü bütünlüøünün düzenli kontrolünün temelini
oluûturur.
Uyumsuzlukların Kontrolü
Prosedürlerdeki ve görev performansındaki uyumsuzlukların çeûitli kontrol
noktalarında belirlenmesi ve düzeltici iûlemlere tabi tutulmasını temin için
gerekli süreçler bulunmaktadır.
-

Uyumsuzluklar belirlenip gerekli yetkilendirme yapılmadıkça
denetimin bir kontrol noktasından daha ileri götürülmemesi için
Kaliteli Mali Denetim Yaklaûımı sürecine gerekli kontrol noktaları
yerleûtirilmiû ve prosedürler konulmuûtur.

-

Çeûitli destek hizmet fonksiyonlarının bünyelerine yerleûik kontrol
noktaları bulunur. Diøer fonksiyonlar için de herhangi bir
uyumsuzluøu önceden belirlemeyi ve zamanlı bir ûekilde düzeltmeyi
saølayan gözetim ve izleme iç süreçleri vardır.

-

Sistem ve Pozisyon Deøerlendirme raporları, Sayıûtay Baûkanına
gözden geçirme ve gerektiøinde düzeltici iûlemler için talimat verme
olanaøı saølar.
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-

ùstisnasız tüm personel kendilerine verilen görevlerin etkin ve
zamanlı olarak bitirilmesi bakımından periyodik deøerlendirmeye
tabidir.

Düzeltici ùûlemler
Uygunsuzlukların düzeltilmesini ve tekrarların önlenmesini ve gereken
hallerde ilgili prosedürlerin gözden geçirilmesini temin için prosedürler
konulmuûtur.
Düzeltici eylem prosedürleri Dizayn Kontrolü ve ùnceleme ve Sınama
baûlıklı bölümlerde anlatılmıûtır. ùlgili dokümanların yönetimi bahsi ise Kalite
Kayıtları baûlıøı altında verilmektedir.
Kalite Kayıtları
QAO tarafından tutulan kayıtlar ûunları içerir:
-

Denetim dosyaları

-

Denetim ücretlendirme/fiyatlandırma ve maliyet iûlemleri

-

Denetim sözleûmeleri

-

Mali kayıtlar

-

ùûe alma ve seçme dosyaları

-

Personel ve bordro kayıtları

-

Eøitme ve geliûtirme

-

Performans planlaması ve inceleme

-

Politikalar

-

Yönetim dosyaları

-

Muhasebe kayıtları

-

ùûyeri saølıøı ve güvenliøi ile ilgili kaza ve vukuat raporları

-

Kütüphane ve Veri Merkezi katalogu

-

Kütüphane ve veri merkezinin idari tavsiyelere, baûkanlık genelgeleri
ve bilgi notları ile politika ve araûtırma tavsiyelerine iliûkin veri
tabanları.
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Denetim Hizmetleri

Her bir denetim görevine iliûkin kayıtlar üç dosyada tutulur: Planlama ve
Kontrol Dosyası, Sürekli Denetim Dosyası ve Denetim Çalıûma Dosyası. Bu
dosyalar tek tek her denetim için:
-

Denetimin planlanmasını ve çeûitli kontrol noktalarını,

-

Denetimin sonuçlarını, ve

-

Denetime ait çalıûma kaøıtlarını,

içerir. Tüm denetim dosyaları ùdari ve Mali ùûler Birimi tarafından muhafaza
edilir.
Destek Hizmetleri

Politika ve Araûtırma Bölümü, kalite incelemesine ve aynı zamanda
gelecekteki tavsiye ve referanslara temel oluûturan, tamamlanmıû politika
geliûtirme ve araûtırma görevlerinin dosyalarını tutar. Bu yolla tutarlı ve
zamanlı tavsiyelere kolayca eriûim saølanır.
Tüm idari dosyalar Mali ve ùdari ùûler Bölümünce tutulur ve
bilgisayarlaûtırılmıû bir kayıt yönetim sistemi yoluyla izlenir. Bu dosyalarda
tutulan kayıtlar QAO’nun gündelik iûleyiûine, personele, sözleûmeli
denetçilere, eøitme ve geliûtirme faaliyetleri ile kurumsal politikalara iliûkindir.
Sistem veri tabanları içerisinde tutulan mali kayıtlar ûunları içerir:
-

Büyük defter veri tabanı

-

Bütçe yönetimi veri tabanı,

-

Borçlular ve alacaklılar veri tabanı,

-

Sabit kıymetleri izleme veri tabanı,

-

Bordro veri tabanı.

Sistemin raporlama imkânlarını artırmak için çeûitli bilgisayar programları
kullanılmaktadır.
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Kurum ùçi Kalite Denetimleri
Kalite sisteminin gereøi gibi uygulanmakta ve optimal olarak iûletilmekte
olmasını temin için QAO’nun bir takım prosedürleri bulunmaktadır.
Denetim Hizmetleri

Meslektaû ùncelemeleri Rehberi, QAO personelinin çalıûmalarının iç
meslektaûlarca gözden geçirilmesine ve sözleûmeli denetçilerin çalıûma
kaøıtlarının incelenmesine iliûkin prosedürlerin ana hatlarını çizmektedir.
Kaliteli Mali Denetim Yaklaûımı Metodolojisi ve Denetim El Kitabı, mevcut
denetim ortamına uygunluklarının devamını saølamak için düzenli bir ûekilde
gözden geçirilmektedir.
Destek Hizmetleri

Destek hizmetlerine iliûkin sistemler ve fonksiyonlar da, politikalar ile
prosedürleri ve bunların uygulanmasını inceleyen sözleûmeli iç denetçiler
tarafından yıllık olarak gözden geçirilir.
Eøitim
QAO içerisindeki mesleki yönden kalifiye personelin yüksek oranı ve bu
personelin etkin bir performans için mesleki bilgi ve becerilerini korumak ve
geliûtirmek ihtiyacında oluûları eøitim ve mesleki geliûimi QAO’da temel bir
öneme sahip kılmaktadır. QAO, aynı zamanda, kaliteli elemanların
muhafazasının eøitime destek saølanmasına baølı olduøunu da kabul
etmektedir. Bu nedenle QAO, ùnsan Kaynakları Bölümünde uzman eøitim
elemanı istihdam etmektedir
QAO, resmi eøitim kurslarını organize etmekle birlikte organizasyonda
profesyonel anlamda geliûme, iû baûında eøitim, kiûisel etütler, iç ve dıû iû
rotasyonları, kurum dıûı konferans ve seminerler yoluyla ve belirli kurslar için
dıû tedarikçilerin verdiøi profesyonel eøitim hizmetleri (örneøin bilgisayar
yazılım uygulamaları eøitimi) yoluyla da saølanmaktadır.
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Kanada
Kalite Yönetim Sisteminin Çerçevesi ve Ö÷eleri
Kanada Sayıûtayı OAG’nin kalite yönetim sistemi, ilgili mevzuatın, mesleki
standartların ve kurumsal politikaların isterleri doørultusunda yürütülen
denetimler için, muhtemel risklerin potansiyel önemi ve bunların
gerçekleûme ihtimallerinin ıûıøında, makul bir güvence saølamak amacıyla
tasarlanmıûtır. Hayatın pratiøi içerisinde makul güvence; “riskleri yönetme
maliyetinin, elde edilmesi muhtemel yararları aûmaması durumu” olarak
algılanır. Bu durumda makul güvence, verili maliyet, yarar ve riskler
karûısında tatminkar seviyede bir güveni ifade eder ve hiç bir zaman her bir
denetim için kalitenin tüm özellikleri bakımından tam güvence anlamına
gelmez.
AICPA’nın mevcut standartlarına; CICA’nın Kamu Muhasebesinde Kalite
Kontrol Sistemlerinin Kurulmasına ùliûkin Rehberine ve OAG’nin kendi
mensuplarının görüû ve tavsiyelerine dayalı olarak kurulan sistem; Denetimin
ve Çalıûanların Yönetimi ile Sürekli ùyileûtirme ögelerinden oluûur.
Bunlardan:
-

-

Denetim Yönetimi, Genel Kabul Görmüû Denetim Standartlarına,
ilgili mevzuata ve kurumsal politika, uygulama ve prosedürlere uygun
olarak kaliteli bir denetim yürütmek için giriûilen iûlem ve eylemleri
kapsar. Bu ögenin alt ögeleri:
x

Yetki,

x

Baøımsızlık, yansızlık ve dürüstlük,

x

Denetimin yürütülmesi,

x

Danıûma,

x

Bilgi güvenliøi, bilgiye eriûim ve bilginin muhafazası.

Çalıûanların Yönetimi, kaliteli denetimler yürütme amacını elde
etmeleri, birer profesyonel olarak potansiyellerinin sonuna kadar
geliûmeleri ve OAG’yi yüksek motivasyonlu bir denetim kuruluûu
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yapma amacına katkıda bulunmaları
yöntemlerini içerir. Alt öøeleri:

-

x

Kaynak saølama,

x

Liderlik ve gözetim,

x

Çalıûanların performansının yönetimi,

x

Mesleki geliûim,

x

Saygın iûyeri.

için

personele

yardım

Sürekli ùyileûtirme, kendini sürekli iyileûtirme yollarını arayan ve
Kanadalılara ve denetim kuruluûlarına daha çok katma deøer saølayan
bir denetim kültürü yaratmak için yapılması gerekenleri ifade eder.
Tek alt ögesi uygulamanın yeniden incelenmesi/gözden
geçirilmesidir. Bunu gerçekleûtirmede en önemli enstrüman iç
denetimdir.

Sürekli iyileûtirme faaliyetleri her kalite yönetim sisteminin ayrılmaz
parçasıdır. Bir sürekli iyileûtirme süreci, tipik olarak, birbiriyle etkileûen altı
faaliyeti kapsar:
-

Ürün veya süreç kalitesini deøerlendirmek için
inceleme/gözden geçirme fonksiyonunun çeûitli biçimleri,

yeniden

-

Çıkarılan derslerin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi,

-

Bir iyileûtirme giriûimleri envanteri geliûtirme,

-

Yaklaûımları güçlendirecek planları hazırlamak için uygulamayı
iyileûtirme etütleri,

-

Standartların ve beklenen uygulamaların formel olarak dokümante
edilmesi,

-

Yeni standart ve beklentileri çalıûanlara öøretecek mesleki geliûim
faaliyetleri.

Bu faaliyetler kalite yönetim sisteminin tüm öøelerine aynı ûekilde uygulanır.
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Benimsenen Kalite Yönetimi ølkeleri
OAG’nin kalite yönetim sistemi birbirleriyle tutarlı bir dizi ilkeye
dayanmaktadır. Bunlardan en önemlileri ûunlardır:
-

Kalite için üretim sonrası icra edilen denetim ve kontrol listelerine
güvenmek yerine, kalite bizzat üretim süreçlerinin içine yerleûtirilir;

-

Kalite sürecine dahil olan her oyuncunun görev ve sorumlulukları net
bir ûekilde belirlenir ve gereøi gibi duyurulur;

-

Kontrollar önemli riskleri zamanlı olarak karûılar. Lüzumundan fazla
kontrol kontrolsuzlukla sonuçlanır;

-

Kontrollar, dıûsal kontrollerle kurum-grup-tim-birey seviyesindeki
kontrollerin uygun karıûımları olarak ve kademe kademe oluûturulur;

-

Uygulamacılar kontrol çerçevesinin sürekli evrimine iûtirak ederler.

OAG’nin stratejik çerçevesi, kalite yönetiminin çerçevesini de kucaklar. Bu
çerçeve kaliteli ürünler, çalıûanların yönetiminde liderlik, sürekli öørenim ve
büyüme, iûbirliøi ve takım çalıûması, kiûilerin yeteneklerinin kıymetini bilme
gibi doørudan kaliteyle ilgili kimi prensipler üzerine oturtulmuûtur. Bununla
birlikte, hiç bir kurallar veya kontroller seti, bir denetimin yürütülmesi
sırasında ortaya çıkabilecek her durumu kavrayamaz. Bu noktada saølam bir
mesleki saøduyunun önemi ortaya çıkar. Görülüyor ki denetimde kaliteye
ulaûabilmek için bir yandan uygulamacılar bakımından esneklik ve takdir
yetkisi gerekmekte; diøer yandan da, önemli kontrol kademelerine uymayı ve
bunları dokümante etmeyi saølayarak önemli riskleri yönetme zorunluluøu
bulunmaktadır. Bu nedenle kalite yönetiminde, ihtiyaç duyulan kontrol
kademelerinin sayısı ile uygulamacıların kullanacaøı mesleki saøduyunun
derecesi arasında doøru dengeyi yakalamak önem kazanmaktadır.

Fransa
Fransız Sayıûtayında dairelerin iûlerini kolaylaûtırmak amacıyla çapraz
incelemeleri yürütmek üzere ihdas edilen “conseiller maitre” (Sayıûtay Üyesi)
pozisyonu, zaman içerisinde, raporlama süreci içerisindeki ilk kalite kontrol
mekanizması haline gelmiûtir. Fransız Sayıûtayının benimsediøi denetim
politika ve prosedürlerine göre denetçiler denetim iûini tek baûlarına
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yürütürler ve bir ekibin üyesi olsalar bile, görüûlerini belirtmekte serbest
kalırlar. Denetçiler tarafından bitirilen iûler bir üyeye devredilir. Üyenin rolü,
raporu, denetçi tarafından toplanan tüm destekleyici dokümanlarla birlikte
inceleyip, rapor hakkındaki görüû ve deøerlendirmelerini Dairenin diøer
Üyelerinden oluûan komiteye sunmaktır.
ùkinci kalite kontrolunu, raporun kurul önünde müzakeresi saølar.
Müzakereler, duruma göre, ya tüm daire üyeleri (15 Üye) veya tek bölüm
üyeleri(en az üç Üye) huzurunda cereyan eder. Müzakerelerde raporun tüm
yönleri (kapsam, metodoloji, bulgular ve sonuçlar) dikkate alınır. Bundan
sonra daire, denetçinin bulgularının kabul edilip edilmeyeceøini karara baølar.
Kalite kontrolde üçüncü aûama, cevap hakkıdır. Kamu hesapları
hakkındaki kararlar ile kamu ûirketleri ve millileûtirilen kuruluûlar hakkındaki
raporlar için bu aûama Dairenin bir karara varmasından önce yerine
getirilmesi yasaca öngörülen bir gerekliliktir.

Avrupa Birliøi
Avrupa Birliøi Sayıûtayının denetim faaliyetlerinde uygulanması öngörülen
kalite kontrolü Avrupa Birliøi Sayıûtayının 12 numaralı Politika/Standardında
yer almaktadır. Bu politika/standarda göre denetçiler, Sayıûtayın politika ve
prosedürleri baølamındaki kalite kontrol prosedürlerinden eldeki denetime
uygun ve elveriûli olanların gereøini yerine getirmekle yükümlü
tutulmuûlardır.
Denetim sırasında her seviyedeki denetim elemanlarının çalıûmalarına ve
denetimin her aûamasında gereøi gibi gözetime tabi tutulması esası kabul
edilmiûtir. Dokümante edilen iûlerin denetim görevi ekip lideri tarafından
gözden geçirilmesi; ekip lideri tarafından bizzat yapılan iûlerin ise bölüm ûefi
tarafından gözden geçirilmesi gözetimin özünü oluûturur. Gözden
geçirmenin amacı yeterli, ilgili ve güvenilir kanıtın temin edilmesini
saølamaktır. Denetim görevi ekip lideri tarafından birinci derecede incelenen
çalıûmalar, bölüm ûefinin ve görevli direktörün daha ileri derecede
incelemelerine tabi tutulur. Bu ileri incelemeler de çalıûma kaøıtlarında
gösterilir. Görevli direktör, etkili bir ûekilde iûleyen bir kalite kontrol
sisteminin varlıøını temin etmelidir.
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Avrupa Birliøi Sayıûtayı her yıl icra edilen denetimlerin Sayıûtayın politika ve
standartlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediøi konusunda güvence
saølamak üzere tamamlanmıû denetimler üzerinde yapılacak bir kalite
güvence incelemeleri programını karara baølar.
Çalıûma kaøıtlarını inceleyen/gözden geçiren Denetim Görevi Ekip Lideri,
Bölüm úefi ve/veya Direktör yaptıkları incelemeleri çalıûma kaøıtlarının ilgili
bölümlerinde açıkça belirtmek zorundadırlar.

Çin Halk Cumhuriyeti
Çin Denetim Standartları denetim görevinin kalite kontrolünün, denetim
çalıûmasının verimliliøini doørudan etkilediøini kabul eder. Denetim
görevinin kalitesinin geliûtirilmesi, denetimin gözetim rolünün daha iyi
gerçekleûmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle denetim
kurumları kendi çalıûmalarının denetimle ilgili kanunlara ve denetim
standartlarına uygunluøunu saølamalı, denetimin kalitesini yükseltmelidirler.
Denetimde kalite kontrolü; denetimin planlanmasında, uygulanmasında ve
sonuç aûamasındaki kontrollerin yanı sıra denetim uygulanmasından sonraki
kalitenin gözden geçirilmesini de içeren bütünsel bir süreçtir. Denetimin
kalitesini güvence altına alabilmek için denetim kurumları ve bu kurumlara
mensup denetçilerin bazı özellikleri taûımaları gerekmektedir:
-

Denetim ekiplerini oluûtururken nitelikli denetçiler seçilmeli ve
görevlendirilmelidir,

-

Görevli denetçilerin daha iyi mesleki becerilere ve tekniklere sahip
olmasını saølamak amacıyla sürekli eøitim saølanmalıdır,

-

Kademelendirilmiû sorumluluk sistemi uygulamaya konulmalıdır,

-

Farklı ve konuya özgü inceleme, gözden geçirme ve onaylama
sistemleri uygulanmalıdır,

-

Denetlenen kurumların görüûleri dikkate alınmalıdır.

Denetimde makul kaliteyi saølayacak kalite kontrolün önemli bir parçası da
tamamlanmıû denetim iûlerinin gözden geçirilmesidir. Gözden geçirme,
denetim kurumlarının ve denetçilerin denetim sırasındaki performanslarının
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kontrol edilmesi, deøerinin belirlenmesi, denetlenmesi ve deøerlendirilmesi
anlamına gelmektedir.
Gözden geçirmenin üç aûaması bulunmaktadır:
-

Hazırlık Aûaması;
x

Kalitenin gözden geçirilme planlarının formüle edilmesi,

x

Kalitenin gözden geçirilmesiyle ilgili ekiplerin organize edilmesi,

x

ùû programlarının hazırlanması,

x

Kalite gözden geçirme bildirilerinin gönderilmesi.

-

Uygulama Aûamasında; kalite inceleme ekipleri, kalite inceleme iû
programlarına uygun olarak denetim kurumlarınca gerçekleûtirilen
denetim görevinin kalitesini gözden geçirmeli ve denetlemeli,
doøruluøu kanıtlanmıû bilgi elde etmeli ve denetim görevinin
kalitesinin gözden geçirilmesi ile ilgili çalıûma kaøıtlarını
hazırlamalıdır.

-

Final Aûaması ;
x

Kalite gözden geçirme raporları hazırlanması,

Gözden geçirilen denetim kurumlarından görüû istenmesi,
x

Kalite gözden geçirme raporlarının gözden geçirilmesi (tetkiki) ve
son biçimini alması,

x

Sonuçların bildirilmesi.

unsurlarını içerir.
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Türkiye’de Sayıûtay Denetiminde Kalite
Güvencesi
Denetimde yüksek kalitenin saølanması ülkemizde de önemli sayılmıû,
Sayıûtay denetiminde kalite güvencesi saølayacak temel kontroller hem
yasalarda hem de yasalara dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgelerde
düzenlenmiûtir. Bu düzenlemeler yargı yetkisi ile donatılmıû olmanın getirdiøi
ortak temel yaklaûımlar ve denetim anlayıûı bakımından Fransız Sayıûtayının
kalite kontrol sistemi ile genel bir benzeûim içindedir. Fransız Sayıûtayında
olduøu gibi bizde de “denetçi denetim iûini tek baûına yürütür ve bir ekibin üyesi bile
olsa, görüûünü belirtmekte serbest kalır” yaklaûımı egemendir. ùûte denetimde
kalite güvencesi saølamaya dönük eylem ve adımlar bu temel ilke etrafında
örgüleûmiûtir.
Kalite yönetimi anlayıûının geliûmiû ülkelerde günümüzde
seviyeden bakılınca, Sayıûtay denetiminde çok iyi tasarlanmıû,
iûleyen, etkili bir kalite güvence sisteminden söz edilemezse
denetimin çeûitli süreçlerine ve gerekse sonuçlara odaklanan bir
güvence mekanizması yaratılmıûtır. Kısaca belirtmek gerekirse:

yakaladıøı
koordineli
de; gerek
çok kalite

Standardizasyon ve Rehberlik: 832 sayılı Yasa ile buna dayanılarak
çıkarılan ve denetçilerin denetim ve çalıûma usullerini düzenleyen yönetmelik
kaliteyi ve kalitenin elde edilmesine iliûkin süreçleri düzenleyen
dokümanlardır. Uygulamada karûılaûılan boûluklar baûkanlık genelgeleri ile
doldurulur. Denetim yaklaûım, metot ve tekniklerini ayrıntılı bir ûekilde
ortaya koyan ve denetçilere bu yönde yol gösteren bir denetim el kitabı veya
denetim rehberi olma niteliøini taûımamakla birlikte; denetimin
standardizasyonunu öngören ve yol gösterici olan bu dokümanlarda kalitenin
çeûitli boyutları (açıklık, vaktindelik, doøruluk, tamlık, önemlilik gibi) ile
denetimdeki kimi kalite süreçleri düzenlenmektedir.
Gözetim: Sayıûtay denetiminde gözetim önemli bir kalite güvence aracıdır.
Denetçiler ekip ûefi/grup ûefinin gözetimi altında çalıûırlar. Ancak denetim
süreçlerinin dokümante edilmesi yöntemi uygulanmadıøından (söz geliûi:
çalıûma kaøıtları, denetim dosyaları gibi,) uygulanan gözetim, denetim
süreçlerin kendilerinden çok, süreçlerin çıktı ve sonuçları üzerine
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odaklanmıûtır. Denetçinin çalıûmalarını tek baûına yürütmesi ve görüûünü
bildirmekte serbest kalması yaklaûımı nedeniyle zaaflarla dolu olan bu tarz bir
gözetim, muhtemel hataların zamanlı olarak fark edilerek düzeltilmesine
fazlaca olanak tanımaz. Yerleûik denetim anlayıûımız nedeniyle grup ûefleri
denetim sürecine de dahil edilemediøinden, grup ûefinin, düzenlenen sorgu
ve raporları gözden geçirmesine ve katılmadıøı konularda muhalefet ûerhi
koymasına dayalı bu gözetim sistemi kendisinden bekleneni verememektedir.
Cevap Hakkı: Raporlar, sayman ve tahakkuk memurlarının savunmaları
alındıktan sonra yazılmakta; böylece, önemli bir kalite kontrol iûlevi oluûturan
karûı görüûlerin dikkate alınmasına olanak tanınmaktadır.
Yargılama: Denetim sonuçları üzerinde üst düzeyde cereyan eden bir
gözetim mekanizması da dairece yapılan yargılamadır. Müzakere öncesi
aûama da bu mekanizmaya dahil edilirse, daire incelemesi kapsamında:
-

Raporda yer alan her bir konuda savcı yazılı görüû bildirir,

-

Raporun ön incelemesini yapan daire üyesi raporda yer alan her bir
konuda yazılı görüû bildirir,

-

Rapor dairede yargılanarak her bir konu daire kararına baølanır.
Yargılama sırasında daire, raportörlükten destek alır.

Kanun yolları: karar düzeltme, yargılamanın iadesi, temyiz birer kalite
kontrol araçlarıdır. Bunlar, müûteri geri bildirimlerine dayalı düzeltici
iûlemlerdir.
Yönetim ùncelemesi: Tamamlanmıû denetimler üzerinde ve denetimde
yakalanan kalitenin deøerlendirilmesine dönük olarak yapılan ve sürekli
iyileûtirmenin en önemli aracı olan gözden geçirme bu haliyle Sayıûtay
denetiminde uygulanmamaktadır. Üyenin talebi üzerine yapılan ikinci derece
inceleme bir bakıma gözden geçirme mekanizmasına benzetilebilirse de,
gözden geçirmenin en temel unsuru olan, geri bildirimler yoluyla üst
yönetimi hangi alanlarda iyileûtirmeler yapılması gerektiøi konusunda uyarma
iûlevinden yoksundur. Sadece ilgili denetçinin iûini iyi yapıp yapmadıøını
belirlemede kullanılmaktadır.
Bunların yanı sıra kurumsal politika ve prosedürler arasına resmen ithal
edilmemiû olmakla birlikte, performans denetimi baølamında, ilgili grup
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çalıûmalarında uyulması gereken hususları düzenleyen bir grup içi çalıûma
rehberi bulunmakta; denetçiler tarafından çalıûma kaøıtları düzenlenmekte ve
bu çalıûma kaøıtları ekip ve grup ûefleri tarafından gözden geçirilmekte; taslak
rapor denetlenen kurumla tartıûılarak karûı görüûler alınmakta ve grup içi
eøitim çalıûmaları yapılmaktadır.
Gerek meslek mensuplarının ve gerekse destek hizmetleri mensuplarının
yarıûma sınavlarıyla iûe alınmalarına iliûkin düzenlemeler de denetimde
kaliteyi yükseltmeye dönük tedbirlerdir.
Önemli eksikliklerine raømen mensuplarımızın mesleki eøitim ve geliûim
ihtiyaçlarını karûılamayı, bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlayan hizmet içi
eøitimin en az yarım yüzyıllık bir geçmiûi bulunmaktadır.
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Sonuç ve Öneriler
-

Denetimde makul seviyede bir kalitenin güvence altına alınmasını
temin için:
x

Denetim politika ve prosedürleriyle bunlarla uyumlu denetim
standartları oluûturulmalı,

x

Denetim politika ve prosedürleriyle standartlarının kalite
yönetimi ilkeleriyle entegrasyonu saølanmalı,

x

Bunların tam olarak uygulanıp uygulanmadıøı gözetilmeli,

x

Denetim yoluyla saølanan bilginin ve mesajın, kullanıcılara en iyi
ve net bir ûekilde iletilmesi saølanmalıdır.

-

Kalite yönetimi, kurum ve kuruluûların üst yönetimlerinin kalite
beklentilerine, kalite yönetimi taahhüdüne ve kalitede ısrarına
dayanmalıdır. Kalite yönetiminin gerektirdiøi uygun örgütsel yapıyı
kurmak, kalite ile ilgili görev ve sorumlulukları gereøi gibi daøıtmak
ve sistemi düzenli olarak gözden geçirmek amacıyla, yönetimin,
gerekli kalite politikalarını oluûturmadaki ve bunları koûulsuz
desteklemedeki sorumluluøu kabullenilmelidir. Ayrıca, iûlerin
planlanması ve yürütülmesi sırasındaki temel kararların alınması
sürecine üst yönetimin katılmasını saølayacak mekanizmalar da
kurulmalıdır.

-

Kalite yönetimi/ güvencesi/kontrolü bir kalite politikasına, kalite
politikası da kurumsal amaçlara uygun olmadıkça denetimde kaliteyi
yakalama ûansı zayıf olacaktır. Bu itibarla öncelikle Sayıûtay
denetiminin temel amaçları kamu yönetiminin hesap verme
yükümlülüøü anlayıûındaki geliûmelere paralel olarak yeniden
tanımlanmalı; bu tanıma göre de uygun kalite politikası ve kalite
hedefleri belirlenmelidir.

-

Queensland Sayıûtayı, yukarıya aldıøımız ülke örnekleri arasında, bir
taraftan ISO 9000 kalite standartlarını kendi kurum yönetimine
baûarıyla uygulayan; diøer taraftan da INTOSAI Denetim Standartları
ile Avustralya Denetim Standartlarını ISO 9000 kalite standartlarıyla
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baødaûtırabilen bir kurum olarak dikkatleri çekmektedir. Bugün için
Queensland Sayıûtayı ölçeøinde olmasa da; kalite yönetimini
oluûturma çabalarında kurumumuzun da ISO 9000 kalite
standartlarını dikkate almasında yarar görülmektedir. Zira, ülkemizde
de kamu yönetiminin “müûteri memnuniyeti” bazına oturtulma
çalıûmaları hızlanarak devam etmektedir.
-

Sayıûtay, bundan böyle, INTOSAI Denetim Standartlarına uygun bir
Denetim Standartları benimsemeli ve titizlikle uygulamalıdır.
Denetim Standartları, benimsenecek bir Mesleki Davranıû
Kurallarıyla da desteklenmelidir.

-

Denetimin, oluûturulacak standartlara uygun olarak nasıl icra
edileceøine iliûkin el kitapları, rehberler, iyi uygulama örnekleri gibi
dokümanların hazırlanması, gözden geçirilmesi, yenilenmesi, sürekli
güncellenmesi ve kullanıcılara zamanlı olarak iletilmesi kalite güvence
sisteminin denetim standartlarından sonra gelen ve olmazsa olmaz
ögeleridir. Bu, denetimde kalitenin saølanması yanında, kalitenin
sürekli iyileûtirilmesi için de gerekli bir fonksiyondur. Metodoloji
geliûtirme, çaødaû denetim yaklaûım, metot ve tekniklerinin knowhow yoluyla adaptasyonunun yanında, uygulamalardan elde edilen
deneyim ve kazanımların da dikkate alınmasını gerektiren, bu yanıyla
da denetim gruplarıyla interaktif iliûkiler kurmayı zorunlu kılan bir
faaliyettir. Bu itibarla, bir metodoloji geliûtirme biriminin
oluûturulması yararlı olacaktır.

-

Hem çalıûanların ve hem de Sayıûtayın performansını
deøerlendirmede doøru kriter, ölçü ve göstergeler kabullenilmelidir.
Yanlıû ölçü ve kriterler denetimin de yanlıû yönlendirilmesi
sonuçlarını doøurmaktadır. Literatürde denetimin üretkenliøini ve
performansını ölçmede kullanılması tavsiye edilmeyen ölçü ve
göstergelerden bir çoøu, kurumumuzda en temel performans ölçüleri
olarak kabul görmektedir. En hafif etkileri denetimi normal
amacından saptırmak olan bu tür ölçülerin kurumumuzda
kullanımının bir an önce terk edilmesi, bunların yerine Sayıûtay
denetiminin amaçlarına uygun ölçü, gösterge ve kriterler geliûtirilmesi
gerekir. Örnek vermek gerekirse, denetimin üretkenliøini
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deøerlendirmede kullanılması tavsiye edilmeyen ölçülerden bazıları
ûöyle sıralanabilir:

-

x

Bitirilen Denetimlerin Sayısı

x

Denetim Bulgularının Sayısı

x

Zaman Bütçesine Uygunluk

x

Denetim Bulgularının Parasal Deøeri.

ISO 9000 Kalite Standartlarında da tavsiye edildiøi üzere Sayıûtay, üst
yönetime dahil bir meslek mensubunu temsilci olarak atayarak ona,
“...baûka alanlardaki sorumluluklarına bakmaksızın:
x

Kalite yönetim sisteminin gerektirdiøi
uygulanmasını ve sürdürülmesini saølamak,

süreçlerin

oluûturulmasını,

x

Kalite yönetim sisteminin iûletilmesi ve iyileûtirilmesi için gereken herhangi
bir ihtiyaç hakkında üst yönetime raporlar sunmak,

x

Kuruluûta müûteri isterleri bilincinin yaygınlaûtırılmasını saølamak,

x

Gereken hallerde kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dıû kuruluûlarla
iûbirliøi yapmak,”

yetki ve sorumluluøunu vermelidir. Ayrıca, kalite yönetiminin
oluûturulması ile ilgili olarak dizayn edilmesi gereken pek çok görevin
atanacak bu temsilcinin yönetimine bırakılması; bu cümleden olarak
kalite yönetimi oluûturmanın veya denetimde etkili bir kalite
güvence/kalite kontrol sistemi geliûtirmenin ilk adımı olan Gedik
Analizlerine temsilci gözetiminde baûlanması uygun olacaktır.
-

Meslek mensuplarının giderek daha iyi mesleki becerilere ve
tekniklere kavuûmasını saølamak amacıyla sürekli eøitim saølanmalı;
uygulamalardan elde edilen sonuçlar ve kazanılan deneyimler hizmet
içi eøitimler yoluyla yaygınlaûtırılmalıdır.

-

Gerek meslek mensuplarının ve gerekse yönetim mensuplarının
seçimi ve iûe alınmasında uygulanmakta olan mevcut iûe alma politika
ve prosedürleri Sayıûtay’ın kurumsal amaçlarının ve izlemeyi
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planladıøı kalite politikalarının gerektirdiøi bilgi, beceri ve
yeteneklerin göz önünde tutulmasını saølayacak ûekilde
güçlendirilmelidir.
-

Tamamlanmıû denetimlerin gözden geçirilmesi amacıyla geliûmiû ülke
Sayıûtaylarında uygulanan iç meslektaû incelemesi, iç denetim,
akademik kuruluûların görüûlerinin alınması ve baøımsız dıû denetim
gibi yönetim incelemesi (yeniden inceleme/gözden geçirme)
yöntemlerinin denetim sistemimize uygulanabilirliøi etüt edilmelidir.

-

Kalite yönetiminde baûarısızlıøa yol açan faktörler elimine edilmelidir.
Bu faktörlerden bazıları ûunlardır:

-

x

Yanlıû vizyon,

x

Hatalı ve yanlıû hedefler,

x

Kurumun kalite politika ve prosedürlerini dikkate almayan
yöneticiler,

x

Kaliteyi salt kendi güçlü pozisyonlarını korumak için kullanmayı
amaçlayan yöneticiler,

x

Görev alanı net olmayan çapraz fonksiyonel timler/birimler.

Kurulacak kalite yönetimi/güvencesi/kontrol sisteminin, denetimin
maliyetlerine muhtemel etkileri önceden analiz edilmeli; kuruma
yükleyeceøi maliyetler saølayacaøı yararlarla karûılaûtırılmalı ve sistem
bu analizlerin sonuçlarına göre tasarlanıp planlanmalıdır.
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Ayrık Görüû
Raporun “Türkiye’de Sayıûtay Denetiminde Kalite Güvencesi” bölümünde,
yargı raporları ile deøerlendirme raporlarının Sayıûtay’da gözden
geçirilmesine iliûkin süreç yeterli bir ûekilde ele alınmadıøı ve “Sonuç ve
Öneriler” bölümünde gözden geçirmeye iliûkin mevcut zaafların çözümü için
öneriler geliûtirilmediøi gerekçesiyle aûaøıdaki bölüm Komisyon Üyesi
Baûdenetçi úeref Efe tarafından ayrık görüû olarak bildirilmiûtir.

Gözden Geçirme
Gözden geçirme süreci denetçi tarafından rapor hazırlandıktan sonra
baûlamaktadır. Bu süreç hem yargı raporları ve hem de deøerlendirme
raporları için gerekli olan bir kalite güvencesi mekanizmasıdır.
Yargı Raporları Üzerinde Gözden Geçirme
Yargılama dairelerine gönderilen denetçi raporları üzerinde gözden geçirme
prosedürü esas olarak daire incelemesini kapsar. Daire incelemesi
çerçevesinde;
-

Raporda yer alan her bir konuda savcı yazılı görüû bildirir,

-

Raporun ön incelemesini yapan daire üyesi raporda yer alan her bir
konuda yazılı görüû bildirir,

-

Rapor dairede yargılanarak her bir konu daire kararına baølanır.
Yargılama sırasında daire, raportörlükten destek alır.

Söz konusu gözden geçirme mekanizmasının yeterliøini zaafa uøratan iki
temel husus bulunmaktadır:
-

Denetçiler hazırladıkları raporun nasıl deøerlendirildiøi konusunda
ilgili yargılama dairesinden zamanında ve kapsamlı bir geribildirim
almamaktadırlar.

-

Denetçi raporlarının, daire kararlarının ve ilamların yer aldıøı bir
veritabanı bulunmamaktadır. Bu nedenle benzer konular raporlarda
ve kararlarda farklı ûekillerde yer alabilmekte, bu durum Sayıûtaydan
çeliûkili kararlar çıkmasına zemin hazırlamaktadır.
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Öneriler
-

Denetim raporları dairelere raporu hazırlayan denetçiler tarafından
sunulmalı, denetçiler yargılama sırasında dairede bulunmalıdır. Bu,
denetçilerin raporlarının nasıl deøerlendirildiøi konusunda doørudan
geribildirim almalarını saølar. Uygun bir geribildirim mekanizması,
dairece olumlu karûılanan hususların teûvik edilmesi ve olumsuz
bulunan hususlara dikkat çekilmesi suretiyle denetçilerin sonraki
çalıûmalarını bu doørultuda yönlendirmelerini, dolayısıyla da denetim
çalıûmalarının kalitesinin sürekli geliûtirilmesini saølayacaktır.

-

Sayıûtay içinde, meslek mensuplarının eriûimine açık, denetim
çalıûmaları sırasında üretilen tüm dokümanları içeren bir veritabanı
oluûturulmalıdır. Bu veritabanı uygun bir ûekilde tasnif edilmiû olarak
tüm sorguları, denetçi raporlarını, daire görüû ve kararlarını ve
ilamları içermelidir. Uygun bir ûekilde hazırlanmıû kolay eriûilebilir ve
sorgulanabilir bir veritabanı, hem denetçilerin hem de dairelerin
çalıûmalarında standartlaûmaya, dolayısıyla kalitenin artmasına katkıda
bulunacaktır.

De÷erlendirme Raporları Üzerinde Gözden Geçirme
Bir deøerlendirme raporunun incelenmesi, deøiûtirilmesi ve geliûtirilmesini
içeren gözden geçirme prosedürleri Meclise gönderilmek üzere hazırlanan
tüm raporlarda aynı ûekilde iûlememektedir.
Genel Uygunluk Bildirimi ve ekleri için özel bir prosedür takip edilmektedir.
Deøerlendirme raporlarında yerleûik olarak uygulanan prosedürün yanında
verimlilik ve etkinlik deøerlendirmelerine iliûkin raporlar için farklı bir usul
öngörülmüûtür. Bu usuller aûaøıda açıklanmaktadır.
Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlar
Genel Uygunluk Bildirimi belirli bir periyotta Kesin Hesap Grubu tarafından
hazırlanmakta, ek raporlardan bir kısmı ise diøer gruplarca hazırlanarak
Genel Uygunluk Bildirimine eklenmektedir. Örneøin, Hazine Grubunun
1995 yılından itibaren her yıl hazırladıøı Hazine ùûlemleri Raporları Genel
Uygunluk Bildirimi ekinde yer almaktadır. Ek raporlarda yer alan hususlardan
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Genel Uygunluk Bildirimine yansıyanlar konusunda ilgili grup Kesin Hesap
Grubu ile iûbirliøi içinde çalıûmaları yürütmektedir.
Genel Uygunluk Bildirimi ve eki raporlar Baûkanlık tarafından doørudan
Sayıûtay Genel Kuruluna havale edilir ve burada görüûüldükten sonra
Sayıûtay Raporu olarak Meclise gönderilip gönderilmemesine karar verilir.
Genel Uygunluk Bildiriminin Meclise gönderilmesi zorunlu bir yasal süreçtir.
Genel Kurul gerekli gördüøü hususlarda Genel Uygunluk Bildiriminde
deøiûiklik yapar. Ancak, ek raporların gönderilmesine ya da
gönderilmemesine karar vermek Genel Kurulun takdirindedir.
Deøerlendirme Raporlarının Gözden Geçirilmesi
Denetçiler tarafından hazırlanan deøerlendirme raporları Baûkanlıøa sunulur.
Baûkanlık bu raporları bir yargılama dairesine havale eder. Yargılama dairesi
yaptıøı incelemelerden sonra rapor hakkında oluûturduøu görüûlerini de
ekleyerek deøerlendirme raporunu Genel Kurula havale edilmek üzere
Baûkanlıøa gönderir. Genel Kurul deøerlendirme raporunu görüûerek uygun
bulursa, yapılmasını gerekli gördüøü deøiûikliklerle birlikte onaylar. Bu
ûekilde deøerlendirme raporunun gözden geçirme süreci tamamlanmıû ve
Sayıûtay raporu çıkmıû olur.
Performans Raporlarının Gözden Geçirilmesi
Sayıûtay Kanununun ek 10. maddesinde verimlilik ve etkinlik
deøerlendirmelerine iliûkin deøerlendirme raporları için ayrı bir prosedür
öngörülmüûtür. Buna göre denetçi tarafından hazırlanan raporu Meclise
göndermek Sayıûtay Baûkanının yetki ve takdirindedir.
Denetim Planlama ve Rapor Grubunun Katkısı
Çalıûma Yönetmeliøinin deøerlendirme raporlarına iliûkin bölümünde
Denetim Planlama ve Rapor Grubunun (DPRG) görevlerine iliûkin
düzenlemeler yer almaktadır. Bu grubun, yıllık denetim programlarının
hazırlanmasına yardımcı olmak yanında deøerlendirme raporları ile ilgili ûu
görevleri vardır:
-

Aynı mahiyette olan deøerlendirme raporlarını birleûtirmek,

-

Denetim grupları arasında deøerlendirme raporları hazırlanması ile
ilgili koordinasyonu saølamak.
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Bu birimin diøer gruplarla eû düzeyde bir grup olması koordinasyon görevini
güçleûtirmektedir.
Deøerlendirme ve Öneriler
-

Etkinlik ve verimlilik incelemesi sonucunda hazırlanan deøerlendirme
raporlarının gözden geçirilmesine iliûkin yasal süreç yeterli bir
güvence saølamamaktadır. Bu raporlara iliûkin sürecin diøer
deøerlendirme raporlarında olduøu gibi daire incelemesi ve genel
kurul incelemesini de içermesinde kalite güvencesi saølama açısından
önemli yararlar vardır.

-

Deøerlendirme
raporlarının
gözden
geçirilmesi
sırasında
kullanılabilecek bir kontrol listesi ya da rehber bulunmaması gözden
geçirme çalıûmalarının etkinliøini zaafa uøratmaktadır. Uluslararası
denetim
standartlarından,
geliûmiû
ülke
sayıûtaylarının
uygulamalarından ve önceki Sayıûtay raporları çalıûmalarında elde
edilen deneyimlerden yararlanılarak deøerlendirme raporlarında
aranacak nitelikleri ayrıntılı olarak tanımlayan bir rehber
hazırlanmalıdır.
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