Bilgi Notu
BARAN ÖZEREN
Uzman Denetçi/2. Grup

16.09.2004

Batı Avustralya Eyalet Sayıútayı’nın
2003 Tarihli Denetim Uygulama Raporu’nun
Çevirisi Hk.

BùLGù NOTU
(Batı Avustralya Eyalet Sayıûtayı’nın 2003 Tarihli Denetim Uygulama Raporu’nun Çevirisi Hk.)

Genel olarak denetimin özel olarak finansal denetimin sınırlılıkları pek çok
ülkedeki denetim kurumları ve bu arada Sayıûtaylar tarafından çeûitli vesilelerle
ifade edilmeye baûlanmıûtır. Bu organizasyonlar bir yandan bu sınırlılıklara vurgu
yapan raporlar hazırlarken diøer yandan da hangi kamu kurumlarını, niçin ve
nasıl denetlediklerini de Parlamentolarına anlatma ihtiyacı içine girmiûlerdir.
Batı Avustralya Eyalet Sayıûtayı’nın Denetim Uygulamaları hakkında
Parlamentosuna bilgi vermek amacıyla hazırlamıû olduøu 2003 tarihli raporu bu
çerçevede örnek bir rapor niteliøindedir.
Öte yandan, dikkatli meslektaûlarımın gözünden kaçmayacaøı gibi, uygunluk
denetimleri ve performans incelemeleri türünden bazı denetim terimleri ve bunların
anlamları konusunda söz konusu Sayıûtay farklı bir anlayıûa sahiptir. Her ülke
finansal modeli ve gelenekleri çerçevesinde kavramların ve terimlerin içini kendi
deneyimleriyle doldurup denetim literatürünü zenginleûtirmektedir.
Farklılıøın getirdiøi zenginliøin ve denetimin sınırlılıklarının bilinmesinin kamu
mali yönetimimizin ve Kurumumuzun arayıûları bakımından önemli olduøunu
düûünüyorum.
Bu düûüncelerle, Batı Avustralya Eyalet Sayıûtayı’nın 2003 tarihli Denetim
Uygulama Raporunu dilimize aktarmıû bulunuyorum. Bu kısa çeviri dokümanın
meslektaûlarımdan, uzmanlardan ve akademisyenlerden hak ettiøi ilgiyi göreceøini
umuyorum.

Baran Özeren
Uzman Denetçi

Batı Avustralya Eyalet Sayıûtayı

Denetim Uygulama Raporu
( 25 Kasım 2003 tarihli Bakanlık Harcamaları Hakkındaki Rapordan Alınmıûtır)

Aralık 2003

Giriû
Uygulama Raporları; 1985 tarihli Mali ùdarenin Denetimi Yasası’nın 95 (1) (b) fıkrasına
göre yayımlanmaktadır. Yasanın anılan maddesi Sayıûtay’ın denetim yoøunluøunda ve
niteliøinde meydana gelen önemli deøiûiklikler hakkında Parlamentoya bilgi vermesini
öngörmektedir. ùûbu rapor; iki temel raporun, Mayıs 1996 (Kamu Sektörü Beyan
Denetimi Uygulama Raporu) ve Kasım 1997 (Kamu Sektörü Performansının ùncelenmesi
ve Denetimi) tarihlerinden beri yayımlanmakta ve periyodik olarak güncelleûtirilmekte
olan önceki raporların yerine geçmektedir.
Bu yeni rapor,
x

Niçin denetliyoruz

x

Neyi denetliyoruz

x

Nasıl denetliyoruz

hususlarında güncel, özlü ve kolay anlaûılır bir ifade ile toplu bilgiler vermektedir.
Bu yeni Uygulama Raporunun yayımını desteklemek amacıyla, Sayıûtayın websitesi
denetim uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi saølayacak ûekilde zenginleûtirilmiûtir
(http://www.audit.wa.gov.au).

Niçin Denetliyoruz
Westminister tipi yönetim sisteminde, yürütme faaliyeti bütün gücünü nihai olarak
Parlamentodan alır. Kamu sektör kuruluûları, bu nedenle, Parlamento tarafından
kendilerine tevdii edilen kamu kaynaklarının ve gücünün kullanımı hakkında Parlamentoya
hesapvermekle yükümlüdürler.
Parlamento, kamu kesimini gözetebilmek için kurumların kendi belirlediøi amaçlar
doørultusunda faaliyette bulunduøuna ve performansları konusunda hesap verdiøine dair
baøımsız bir güvence arar. Bürosu ve fonksiyonları Mali ùdarenin Denetimi Yasası
tarafından kurulmuû bulunan Sayıûtayın rolü budur.
Aksi yöndeki eleûtiriler, tavsiyeler veya Sayıûtay tarafından verilen ûartlı denetim görüûleri
önemli meselelerde, Parlamentoyu ve böylece kamuoyunu ikaz eder. Öte yandan olumlu
raporlar ve görüûler, kullanıcılarının bu tür bilgilere daha fazla güven duymasını saølamak
suretiyle, yönetimin sunduøu beyanlara duyulan itimada katkıda bulunur.
Sayıûtay, özellikle;
x

Kamu sektör kuruluûlarının yıllık finansal tablolarını ve performans göstergelerini
denetler ve Parlamentoya görüû bildirir
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x

Mevzuat hükümlerine uyulmasını saølayan kontrolların yeterliliøi konusunda görüû
bildirir

x

Performans incelemelerini yürütür

x

Önemli meseleler hakkında Parlamentoya rapor verir.

Neyi Denetliyoruz
Sayıûtay 2002-03 döneminde, kamu sektörünün 115 000 çalıûanından bir kısmıyla birlikte,
28 milyar Dolardan fazla toplam geliri ve gideri denetlemiûtir.
Sayıûtay tarafından denetlenen organizasyonlar arasında ûunlar yer almaktadır:
x

Bakanlıklar

x

Tüzel kiûiliøi haiz kuruluûlar

x

Yürütmenin kontroluna tabi kurumlar

x

Devlete ait ûirketler

Denetlediøimiz kuruluûlar hakkında daha ayrıntılı bir liste için Yıllık Raporumuza
baûvurulabilir.

Nasıl Denetliyoruz
Sayıûtay; vizyonunu ve hedeflerini gerçekleûtirmek için kararlılıkla ûu prensiplere uyar:
x

Bütün denetimler meslekî standartlara ve uluslararası en iyi uygulamalara göre
yürütülür.

x

Etik ve kiûisel davranıû kuralları en üst standartlarda uygulanır.

x

Bütün denetimlere hakkaniyete uygun ve yapıcı bir tarzda yaklaûılır.

x

Denetimler önyargısız olarak yürütür ve raporlanır.

Denetim Türleri
Sayıûtay denetimlerini iki türde gerçekleûtirir:
x

Güvence Denetimleri: finansal ve finansal olmayan performansları konusunda kamu
sektör kuruluûları tarafından yapılan ‘beyanlar’, bu tabloların/raporların doøru ve
dürüst olduøu konusunda güvence verilmek suretiyle, denetlenir.
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x

Performans ve Uygunluk ùncelemeleri: fonların Parlamentonun beklentilerine göre
harcanıp harcanmadıøını belirmek için kurum faaliyetleri, verimlilikleri ve
etkinlikleri dahil olmak üzere, soruûturulur.

Ortak Unsurlar
Sınırlılıklar
Dıû denetimin, yararlanıcılarının farkında olması gereken, sınırlılıkları bulunmaktadır:
x

Denetimler kurum bilgilerinin gerçekliliøi ve güvenilirliøi konusunda mutlak
garanti veremez ve bütün önemli sorunları tespit edemeyebilir. Bunun nedeni; bir
görüû oluûturmak için yapılan çalıûma meslekî yargıyı içermesi ve denetim
kanıtlarının pek çoøunun kesin olmak yerine ikna edici olmasıdır. Ayrıca, herhangi
bir denetimde, testlerden yararlanma, iç kontrol yapılarının etkinliøi ve muvazaa
ihtimali dahil bünyesel sınırlılıklar bulunmaktadır.

x

Düzensizliklerin ortaya çıkarılması, soruûturulması ve önlenmesi konusunda esas
sorumluluk kuruluû yönetimine aittir. Bu itibarla, kurum yönetimi hesapları
düzenli tutma, yeterli iç kontrol sistemlerini sürdürme, finansal tabloları hazırlayıp
sunma ve Mali ùdarenin Denetimi Yasası ile diøer ilgili yasalara uyma
sorumluluøunu taûır.

x

Performans ve Uygunluk ùncelemeleri pozitif deøiûikliøin katalizörü olmasına
raømen Sayıûtay bu tür deøiûikliøin uygulayıcısı olarak görülemez ve
görülmemelidir. Bundan sorumlu olan kurum yönetimi, nihayetinde
Parlamentodur.

Denetim Kanıtları
Sonuçlara varabilmek ve tavsiyelerde bulabilmek için kâfi miktarda kanıt toplanır.
Denetim personeli kurum kayıtları, veri analizi, ilgili yönetim mensupları ile mülâkatlar,
anketler veya müûterilere yöneltilen sorular dahil olmak üzere geniû bir yelpaze içindeki
kaynaklardan bilgi ve kanıt toplar. Denetim çalıûmasına ayrıca, özel ilgi grupları ile yapılan
görüûmeler, müteahhit firmalardan bilgi edinme ve bunların analizi ve spesifik araûtırmalar
dahil edilebilir.

Bilgiye Eriûim
Mali ùdarenin Denetimi Yasasına göre, denetim personeli kurumlar tarafından tutulan
bilgilere, sır saklama hükümleri gibi diøer yasalara konulmuû sırların ifûası hakkındaki
sınırlamalara bakılmaksızın, koûulsuz biçimde eriûir.
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1992 tarihli Bilgi Edinme Özgürlüøü Yasasına göre Sayıûtayın “istisnai kurum” olma
olgusu gereøince, denetim dosyaları ve çalıûma kaøıtları gizlilikle muhafaza edilir.

ùletiûim
Kurumlarla etkin iletiûim kurma denetim sürecinin yaûamsal bir parçasıdır.
ùnceleme kapsamını ve iletiûim kuralları üzerindeki mutabakatı açıklıøa kavuûturmak için .
baûlangıç toplantısı yapılır.
Önemli bulgular ve inceleme sırasında ortaya çıkan yeni meseleler kurumun en üst
yöneticisi ve/veya onları eksiksiz bilgilendirecek bir irtibat görevlisi ile sürekli olarak
tartıûılmalıdır.

Önemli Meseleler
Mali ùdarenin Denetimi Yasası gereøince, Sayıûtayın “rapor edilmesini gerekli gördüøü
önemli meselelerin bulunması durumunda…” inceleme sonuçları hakkında yılda en az bir
kez rapor vermesi öngörülmüûtür. Sayıûtay, bu tür Önemli Meseleleri raporlarındaki kilit
mesajlar olarak tanımlar ve spesifik bulguların ve tavsiyelerin ayrıntısı arkaplan bilgiden
daha öteye taûtıøında, raporu okuyan ortalama bir parlamenterin daha az etkilenebileceøi
bu mesele “kilit mesajlar” olarak daha ayrıntılı biçimde açıklanır.

Sayıûtayın Tavsiyeleri Üzerine Yapılanlar
Sayıûtayın, denetim sırasında geliûtirilen tavsiyelerin hayata geçirilmesini zorlama yetkisi
bulunmamaktadır. Tavsiyelerin uygulamaya konması ilgili kuruluûun kararıdır veya
Parlamentonun ve ùcranın yetkisindedir.
Parlamentonun Kamu Hesapları Komitesi Sayıûtay raporlarını inceler ve raporlarda ortaya
konulan meseleler ile ilgili olarak alınan önlemler hakkında kuruma tavsiyelerde
bulunabilir.

Güvence Denetimleri
Finansal Denetimler ve Performans Göstergesiyle ùlgili Denetimler
Sayıûtay iki tür güvence denetimi gerçekleûtirir: finansal tabloların denetimi ve performans
göstergelerinin denetimi. Bu iki tür denetim birlikte, bir kurumun Yıllık Raporunda yer
alan finansal tabloları ve temel performans göstergeleri bakımından Parlamentoya
baøımsız güvence verir.
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Finansal Denetimler
Finansal Denetimler kamu sektör kuruluûlarının yıllık finansal tablolarına yoøunlaûır. Bu
denetimler sunulan bilgilerin doøru hesaplara dayandıøı ve yürürlükteki Muhasebe
Standartlarına göre ve Hazinenin direktifleri dahil olmak üzere, diøer zorunlu mesleki
raporlama gereklilikleri çerçevesinde dürüst bir biçimde gösterildiøi konusunda
Parlamentoya güvence verir. Sayıûtayın görüûü, ayrıca, gelirlerin, harcamaların, naktî
yatırımların, malvarlıklarının elde edilmesi ve elden çıkarılmasının ve borçların ifasının
ilgili mevzuata göre gerçekleûtirildiøi hususlarında kurum tarafından konulan kontrolların
makul güvence saølayıp saølamadıøını ifade eder.

Performans Göstergesiyle ùlgili Denetimler
Sayıûtayın performans göstergeleri ile ilgili denetimleri, denetim görüûünün sadece “dürüst
sunum” yapılmasına iliûkin geleneksel alanıyla ilgili olmayıp ayrıca göstergelerin amaçları
bakımından ilgili ve uygun olup olmadıøı hakkında bir deøerlendirme de saølaması
açısından finansal denetimlerinden farklıdır.

Güvence Denetiminin Kaynakları
Sayıûtayın Güvence Hizmetleri Bölümünün personeli hem finansal hem de performans
göstergeleri ile ilgili denetimleri gerçekleûtirir. Mali ùdarenin Denetimi Yasası gereøince,
görevlendirilen müteahhit özel sektör firmaları denetim çalıûmasına yardımcı olabilmek
bakımından Bölümle sözleûme yapar. Özel uzmanlık tedarikini etkin biçimde
gerçekleûtirmek üzere alan denetimlerinin en az yüzde 20’si bu yolla ihale edilir. Bu
durum, ayrıca, iû yükündeki dalgalanmaların üstesinden gelmek amacıyla piyasadan
tedarik edilen özel sektör uzmanlıøının kalitesini de korur.
Finansal tablolarında maliyetleri açıklanmakla birlikte, Konsolide Fona tabi kuruluûların
denetimleri Parlamento ödeneklerinden finanse edilir ve denetim ücretleri denetlenen
kuruluûlar tarafından ödenmez. Diøer kuruluûlar denetimleri için ödemede bulunur.

Metodoloji
Finansal beyanın denetim süreci risk temeli olup planlama, analiz ve test etme,
deøerlendirme aûamalarında denetim yazılımından yararlanılır. Sayıûtay kamu sektör
ortamına uyarlanmıû olan uluslararası kabul görmüû bir denetim metodolojisinden istifade
eder. Sayıûtayın Denetim Dokümantasyon ve Planlama Yazılımı her bir kuruluûun spesifik
risk profilini karûılamaya dönük olarak ayrı ayrı tasarlanmıû denetim programlarına imkan
veren dinamik bir araç ve teknik veritabanıdır.
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Güvence Denetim Süreci

Stratejik Planlama

Açılıú Toplantısı ve
Resmî Ziyaret

Geçici Bulguları
Yönetime Sunma

Nihaî Denetim Prosedürleri,
Yönetim Mektubu ve
Kapanıú Toplantısı

Denetim Görüúü
ve
Bakana Rapor Sunma

Parlamentoya Rapor
Sunma

Kurum yönetimi ile yapılan görüúme ve önceki
denetimler aracılı÷ıyla organizasyonel risklerin,
yönetiúimin ve yönetim kontrollarının tespit edilmesini,
iç kontrolların ve kurum faaliyetleri hakkında bilgilere
dayanan biliúim sistemlerinin de÷erlendirilmesini ve
tahmini bir denetim maliyeti dahil olmak üzere bir
denetim stratejisi ve denetim planı hazırlanmasını içerir.
Denetime baúlanmasından önce yapılır ve kurum
yönetimi/denetim komitesi ile denetim stratejinin
görüúülmesini kapsar. Bu plan denetim için hazırlanan
uygunluk testlerinin ve do÷rulama prosedürlerinin
karıúımından ve tahmini maliyetten oluúur.
Kurumu iç kontrol de÷erlendirme sonuçlarından
bilgilendirmek amacıyla geçici bir yönetim mektubu
yazılır ve kurum yönetimi/denetim komitesi ile
müzakere edilir. Denetim, ayrıca, görüú oluúturmak için
ilave prosedürler gerekip gerekmedi÷ini de
de÷erlendirir.
Finansal tablo dengesinin mevzuata ve muhasebe
standartlarına uygunlu÷u konusundaki denetim
analizini, do÷rulamayı ve de÷erlendirmeyi; ilgisi ve
amaca uygunlu÷u bakımından performans göstergelerini
do÷rulamayı ve de÷erlendirmeyi; nihai yönetimin
mektubundaki ve yönetim/denetim komitesi ile yapılan
kapanıú toplantısı görüúmelerindeki bulguları
raporlamayı kapsar.
Kurum yıllık raporu içinde Parlamentoya sunması için
Bakana denetim görüúünün bildirilmesi ve kurumla
kapanıú toplantısında görüúülmüú olan önemli konular
üzerinde Bakana tavsiyelerde bulunulması gerekir.
Beyan denetiminin sonuçları ve bu denetimler sırasında
tespit edilen meseleler hakkındaki raporlar her yıl
Aralık ve Haziran aylarında Parlamentonun görüúüne
sunulur. Hakkaniyete uygun davranmak bakımından bu
raporlara dahil edilen taslak maddelerin do÷rulu÷unu ve
tarafsızlı÷ını de÷erlendirmek üzere kurum yönetimine
bir fırsat verilir. Rapor Parlamentoya sunulmadan önce
Bakanlara bilgi verilir ve Parlamentoya gönderildikten
sonra da Parlamenterlere kısa bir brifing sunulur.
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Uygunluk ve Performans ùncelemeleri
ùncelemeler
Sayıûtay iki tür performans incelemesi gerçekleûtirir: Uygunluk ve Performans. Bu
incelemeler, belirli faaliyetler için tahsis edilen fonların rasyonel biçimde ve
Parlamentonun beklentilerine göre harcanması konusunda parlamentoya ve halka
baøımsız güvence saølar. Bu incelemeler; performansları bakımından ve ilaveten yönetim
çabalarının ve yaptıklarının Parlamento tarafından bilinmesi ve bunlar hakkında
tavsiyelerde bulunulması suretiyle, bakanların ve kamu sektörü yöneticilerinin hesapverme
sorumluluklarını güçlendirir. ùncelemeler Mali ùdarenin Denetimi Yasası’nın 80’inci
maddesinin (b) fıkrası uyarınca yapılır.
Uygunluk ve Performans ùncelemeleri; performansları bakımından ve ilaveten yönetim
çabalarının ve yaptıklarının Parlamento tarafından bilinmesi ve bunlar hakkında
tavsiyelerde bulunulması suretiyle, bakanların ve kamu sektörü yöneticilerinin hesapverme
sorumluluklarını güçlendirir.

Uygunluk ùncelemeleri
Uygunluk incelemeleri iç kontrolların ve kurumun mevzuata uygunluøunun
deøerlendirilmesini saølar. Bu incelemeler, genellikle,
x

ùç kontrolların ve bilgisayarlı biliûim sistemlerinin yeterliliøinin

x

Mevzuata, kamu sektör politikalarına, kurumun kendi iç politikalarına ve kabul
görmüû iyi uygulamalara uygunluøun

x

Verimli olmayan, israfa yol açan veya çok lüks harcamaların

deøerlendirilmesini kapsar.

Performans ùncelemeleri
Performans incelemeleri bir kurumun hedeflerini etkin biçimde yerine getirip
getirmediøini ve kaynaklarını tutumlu ve verimli ûekilde kullanıp kullanmadıøını
deøerlendirir. Bu incelemeler bir kurumun ya da kurumların faaliyetlerinin bütününü veya
bir kısmını kapsayabilir. ùncelemeler kaynak yönetimini iyileûtirmeye ve geliûtirilmekte olan
faaliyetlere ve prosedürlere dönük tavsiyeler yoluyla kuruma deøer katmaya çalıûır.

Uygunluk ve Performans ùncelemelerinin Kaynakları
Sayıûtay bu incelemeleri, Uygunluk ve Biliûim Sistemleri Bölümü ve Performans ùnceleme
Bölümü adlı iki birimi eliyle gerçekleûtirir. Gerekli gördüøü takdirde, uzman yardımı
almasına raømen bu incelemeler, prensip itibariyle, kurum personeli tarafından
gerçekleûtirilir.
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Metodoloji
Bütün incelemeler Mali ùdarenin Denetimi Yasasına uygun ve Avustralya Denetim
Standartlarının genel ilkeleriyle büyük ölçüde tutarlı olan Sayıûtayın kendi metodolojisiyle
gerçekleûtirilir.

ùnceleme Süreci

Konu Belirleme

Denetimi/øncelemeyi
Bildirme

Muhtemel konular yıl boyunca ortamın taranması
yoluyla tespit edilir. Onaylanan konular periyodik
olarak önceliklendirilir.

Konunun araútırılmakta oldu÷u kurumun en üst
yöneticisine bildirilir. øletiúim kuralları tespit edilir.

Planlama Aúaması

Görev alanı araútırılır, izlenecek yöntemin yararlılı÷ı ile
incelemenin kapsamı ve yaklaúımı hakkında karara
varılır.

Saha Çalıúmasına
Baúlama

ønceleme çalıúma programına göre yapılır. Kurumun
hazırlık bulgularından haber edildi÷inden emin olunur.

Karúılaútırma ve Analiz

Saha çalıúmasının sonunda, bilgiler gözden geçirilir,
önlemlilik de÷erlendirilir, tavsiyeler saptanır ve en üst
yönetici/üst yönetim ile müzakere edilir.

Taslak Bulguların Özeti

Olguların ve kapsamın teyidi bakımından bulguların
özeti taslak halinde kuruma verilir.

Parlamentoya Rapor
Sunma

Rapor Parlamentonun görüúüne sunulur. Raporun
sunuldu÷u gün genellikle Parlamenterlere bir brifing
verilir.
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ùncelemelerin ùzlenmesi
ùncelemelerin izlemesi genellikle önemli uygunluk ve performans incelemelerinde ve
çoøunlukla da raporun sunulmasından yaklaûık iki ya da üç yıl sonra yapılır. Bu tür izleme
çalıûması Parlamentoya ilk incelemenin sonucunda meydana gelen deøiûikler hakkında bir
deøerlendirme sunmayı hedefler.
ùzleme incelemeleri orijinal rapordan sonra önemli ölçüde deøiûikliøin bulunmadıøı
durumlarda yapılmaz.

Ek Bilgi
Denetimlerimizin nasıl yapıldıøı hakkında daha fazla bilgi ve bu Uygulama Raporunda yer
alan bazı konular hakkında ilave açıklamalar için, lütfen http://www.audit.wa.gov.au
adresine baûvurunuz.
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