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ÖNSÖZ Kamu yönetimi alanında geçen yüzyılın sonlarında başlayan ve içinde bu-lunduğumuz döneme kadar etkileri devam eden gelişmeler, kamu sektörünün görev ve sorumluluklarında köklü bir dönüşüm yaşanmasına neden olurken, bu süreç bürokrasinin ve kamu yöneticilerinin görev ve yetkilerinde, beklenti-lerin aksine, bir azalmaya neden olmamıştır. Kamu yönetim sistemlerinin ge-çirdiği değişim, bir disiplin olarak kamu yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi denetim ve hesap verebilirlik biçimleri üzerinde de son derece etkili ol-muştur. Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasında artan etkileşim, devletin temel işlev ve rolleri üzerinde olduğu gibi kamu denetimi üzerinde de dönüştürücü bir etki yaratmıştır. Denetim, kamusal işlem ve faaliyetlerin önceden belir-lenmiş ilke ve prensiplere uygunluğunu ölçmeyi amaçlayan yalın bir faaliyet olmanın ötesine geçmiş, uluslararası alanda genel kabul görmüş prensipler çerçevesinde yürütülen, nesnel, bağımsız ve profesyonel bir disiplin haline gelmeye başlamıştır. Kamu denetiminin yaşadığı bu değişimde denetimle ilgili uluslararası standart oluşturma çabalarının etkisi büyüktür. Nitekim INTOSAI (Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) tarafından geliştirilen de-netim standartları, denetimde uluslararası bütünlüğün ve kalitenin sağlanma-sında önemli bir temel teşkil etmeye başlamıştır. Şüphesiz, bu değişim süre-cinde özel sektörde geçerli olan bağımsız denetim tekniklerinin kamu kesimi-ne aktarılması, bir yandan kamu denetimine yeni bir kimlik ve vizyon kazan-dırırken aynı zamanda bir takım güçlükleri de beraberinde getirmiştir.  Çağdaş demokratik sistemlerde kamu denetiminin en önemli aktörü ko-numunda olan Yüksek Denetim Kurumları, genel olarak dayanağını anayasa-dan alan denetim ve inceleme yetkileriyle, kamu kaynaklarının hukuka uygun-luğu ile etkinlik ve verimliliğini değerlendirerek, kamusal hesap verebilirliğin ve şeffaflığın gerçekleşmesinde kilit bir rol üstlenmektedir. Artan ve çeşitle-nen görev ve sorumluluklarıyla yüksek denetim kurumları, artık salt idari ve/veya mali bir denetim yürüten kurumlar olmaktan çıkmıştır. Yüksek dene-tim, genişleyen ve zenginleşen anlamıyla, ekonomik ve sosyal hayatın farklı yönlerine bakan bir çerçeve kazanmış, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve vatandaşların hayatlarına değer katmak gibi çok daha geniş perspektifli roller üstlenmeye başlamıştır. Kamu denetim sistemlerinde yaşanan yeniden yapılanma ve dönüşüm sü-reçlerinin yansımaları 2000’li yılların başından itibaren Türk kamu yönetimi üzerinde de gözlemlenmeye başlamıştır. Bu reform ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla kamu sektöründe idari ve mali açıdan köklü bir değişim gerçek-



Önsöz 8 leştirilerek güçlü/etkin ancak aynı zamanda daha hesap verebilir bir yönetim anlayışı hayata geçirilmek istenmiştir. Bu yeni sistemde dış denetim görevini üstlenen Türk Sayıştayının genişleyen denetim alanı ve değişen denetim me-todolojileriyle, kamu denetim sistemimizin ana aktörü konumuna geldiği açık-tır. Sayıştaya verilen bu yeni rol ve sorumlulukların tam ve doğru şekilde anla-şılabilmesi için konunun hem teorik hem de uygulamaya ilişkin yönlerinin birlikte değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kamu denetiminin kuramsal boyutlarıyla birlikte uygulamaya ilişkin temel sorun alanlarına da odaklanan bu çalışma, gerek özgün ana teması gerekse ma-kalelerde ele alınan tartışma konuları itibariyle, kamu yönetimi literatürümüzde ilk sayılabilecek bir içerikle okuyucularıyla buluşmaktadır. Editörlü bir yayın özelliği taşıyan bu çalışmayı farklı ve özgün kılan yönlerinden birisi, kamu dene-timi alanında kıymetli çalışmalar ortaya koyan akademisyenlerin, Sayıştay de-netçilerinin ve kamu bürokratlarının bilgi, birikim ve tecrübelerini ilk kez bir araya getirmiş olmasıdır. Her biri kendi alanlarında ilk sayılabilecek makalelerle bu eserin ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm yazarlarımıza, gösterdikleri öz-veri ve çaba için teşekkür ediyoruz. Özellikle, bölüm yazarlığı ile birlikte, yayın-cılık alanındaki bilgi ve tecrübesiyle, çalışmanın basım sürecine büyük destek sağlayan Doç. Dr. Mehmet Alpertunga Avci hocamıza değerli katkılarından dola-yı müteşekkiriz. Şüphesiz bu çalışmayı bir kitap olarak siz değerli okuyucuları-mıza ulaştıran Adalet Yayınlarına ve eserin basım sürecinde emeği geçen değerli yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunmamız gerekiyor. Uzun ve gayretli bir çalışmanın ürünü olan bu kitabın özgün ve zengin içeriği ile kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenlerimize, meslektaşlarımıza ve bu alana ilgi duyan tüm okuyuculara yararlı olmasını temenni ediyoruz.  
 

Doç. Dr. Murat İNCE & Doç. Dr. Ahmet TANER   



SUNUŞ Kamu sektörünü etkisi altına alan yeni kamu yönetimi anlayışı; kamusal hizmet kavramının kapsam ve niteliğinden hizmet sunum araçlarına, kamu bürokrasisinin toplumla ilişkisinden kamusal hesap verme sorumluluğuna kadar pek çok alanda oldukça kapsamlı bir dönüşüme neden olmuştur. Kamu yönetim sistemlerindeki değişimin temel amacının kamu sektöründe bir bü-tün olarak iyi yönetişimin yerleşmesi ve yaygınlaşması olduğu kabul edilmek-tedir. İyi yönetişim denildiğinde stratejik ve risk odaklı yönetim, şeffaflık, he-sap verebilirlik, etkinlik, katılımcılık gibi kavramlar akla gelmektedir. Gele-neksel kamu yönetim anlayışının yerini alan kamu işletmecilik modeli bir yandan kamuda iyi yönetişim uygulamalarının önünü açarken, diğer yandan geleneksel hesap verme mekanizmalarının işlevini yitirmesine ve kamusal hesap verebilirlik ile ilgili yeni kavram ve süreçlerin gelişmesine zemin hazır-lamıştır. Kamu yönetimi alanında yaşanan bu gelişmelerden kamu sektörü denetimi de payını almakta ve yeni kamu yönetimi anlayışına egemen olan stratejik yönetim ve performans odaklı bakış açısıyla birlikte günümüz yüksek denetim kurumları, hesap verme sorumluluğuna en çok katkıyı sağlayacak denetim yöntem ve usulleri geliştirme ve vatandaşların yaşamında doğrudan fark yaratacak bir dış denetim perspektifi oluşturma yönünde giderek daha çok baskı hissetmektedirler. İyi yönetişimin genelde kamu yönetimi özelde ise kamu denetim sistem-leri üzerindeki kritik etkileri üzerinden hareketle kaleme alınan elinizdeki bu çalışma, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi anlayışının yerleşmesinde kamu sektörü denetiminin rol ve sorumluluklarına dair son derece önemli konuları okurlarla buluşturmayı amaçlamaktadır. Konu başlıklarının oluştu-rulmasında kamu sektörü denetim literatüründe tartışılmakta olan güncel tema ve eğilimleri ön plana çıkaran bütüncül bir yaklaşım benimsenmeye çalı-şılmış ve bu kapsamda yeni kamu yönetimi anlayışının Türk kamu denetim sistemi gibi gelişmekte olan sistemler üzerindeki etkileri içerdiği fırsat ve güç-lükler çerçevesinde işlenerek konuyla ilgili teorik tartışmalara katkı sağlan-ması hedeflenmiştir. Kitaptaki bölümlerin önemli bir kısmı dünyada yüksek denetim kurumları tarafından icra edilen yüksek denetim fonksiyonu ile ilgili olmakla birlikte çalışmada bu fonksiyonunun tamamlayıcı unsuru olan diğer kamu sektörü denetim başlıklarına da yer verilmiştir. Eserin tasarım ve işleni-şinde bir kısmı denetim sahasında fiilen görev yapmakta olan uygulayıcılar-dan oluşan bir kısmı ise alanında yetkin çalışmalara imza atmış olan akade-misyenlerden oluşan nitelikli bir yazar kadrosu ile hareket edilerek saha pra-tiği ile teorik yaklaşımları birbiriyle mezceden bütüncül bir bakış açısının elde edilmesine özel önem atfedilmiştir.  



Sunuş 10 Bu çalışmaya dair ilk taslak fikirler, Sayıştay Başkanlığı bünyesinde yürü-tülen hizmet içi faaliyetler kapsamında meslektaşlarımıza kamu sektörü dene-timiyle ilgili en güncel bilgi ve dokümanları ulaştırma çaba ve gayretleriyle birlikte şekillendi. Kamu sektörü denetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası litera-türün büyük ölçüde birbirini tekrar eden yayınlardan oluşan homojen bir gö-rünüm arz etmesine ve kamu sektörü denetim felsefesinin özel sektör denetim yöntemleri ve birikiminin baskın retoriği altında biçimlenmiş olmasına tanık-lık etmek, bizleri bu alandaki kısmi literatür boşluğunu gidermeye yönelik çok daha nitelikli ve eleştirel yayınlar üretme konusunda özel bir gayrete sevk etti. Toplam 14 bölümden oluşan elinizdeki bu derleme kitap, kamu sektörü dene-timinin kuramsal ve pratik sorun alanlarına ışık tutmayı amaçladığımız ve bu kapsamda çeşitli çözüm önerilerini tartışmaya açmayı planladığımız bu gayret sürecinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Gelecekteki başka çalışmalarla birlikte bu gayretin kamu sektörü denetim literatürüne katkı sağlayan çok daha fayda-lı eserlerin vücuda getirilmesine vesile olmasını ümit ediyoruz. Eserdeki bölümler, tematik açıdan birbirini tamamlayan başlıklardan oluşmakla birlikte makale formatına uygun olarak kaleme alınan bu bölümler-den her birini müstakil bir biçimde okumak da mümkündür. Okurların konuya nüfuz kabiliyetini arttırmak ve aynı zamanda eleştirel/sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirmelerini temin etmek maksadıyla her bölümün başına öğrenme hedefleri koyulmuş ve bölüm sonlarında da konuyla ilgili tartışma sorularına yer veril-miştir. Eser bu haliyle uygulayıcıların pratik sorularına yanıt bulabilecekleri bir kaynak olmanın yanı sıra aynı zamanda eğitsel amaçlarla istifade edilebilecek akademik bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Aşağıda kitabı oluşturan bölümler hakkında takdim mahiyetinde kısa bilgiler verilmektedir. Murat İnce, “INTOSAI Denetim Standartlarının Uygulanmasında Karşılaşı-
lan Güçlükler ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalışmasında; INTOSAI denetim standartlarının yüksek denetim kurumlarınca uygulanmasında karşılaşılan genel düzeydeki bazı sorun alanlarını ele almakta ve bu kapsamda INTOSAI camiası için faydalı olabilecek bazı çözüm önerileri ortaya koymaktadır. Dört alt başlıktan oluşan çalışmanın ilk bölümünde yüksek denetim kurumlarının çatı örgütü olan INTOSAI hakkında genel bilgiler verilmekte, bunu takiben INTOSAI Mesleki Bildirimler Çerçevesi (IFPP) genel hatlarıyla takdim edilmek-te ve devamında da kamu sektörü denetim türleri ve denetimin temel unsurla-rı üzerinde kısaca durulmaktadır. Çalışmanın asıl kısmını oluşturan son bö-lümde de; sırasıyla mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimi standartlarının uygulanmasında karşılaşılan bazı temel güçlükler ve bu güç-lüklere ilişkin çözüm önerileri genel düzeyde tartışmaya açılmaktadır. 

“Kamu Denetiminde Kalite Yönetimi ve Kontrol Süreçleri” başlıklı çalışma-sında Ahmet Taner; denetimde etkin ve sağlıklı bir kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanabilmesi için yüksek denetim kurumunun tüm faaliyetlerinde kalitenin artırılması ve sürdürülmesinin öncelik kazandığı kurumsal bir yakla-



Sunuş 11 şıma ve bunu hayata geçirecek uygun metot ve araçlara ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak ISSAI 140 ve ISSAI 2220 nolu denetim standartlarında yüksek denetim kurumlarında oluşturulacak kalite yönetim sisteminin tasarım ve işleyişiyle ilgili temel gereklilikleri incelemekte ve etkin bir kalite yönetiminin önem ve gerekliliği üzerinden hareketle kamu denetiminde kalite yönetim uygulamalarının önündeki temel güçlükleri tartışmaya açmaktadır. Çalışma-nın son kısımda ise, yüksek denetimde kalite kontrol uygulamalarına örneklik teşkil etmesi bakımından, Türk Sayıştayının yürüttüğü düzenlilik denetimle-rinde geçerli kalite kontrol süreçleri üzerinde durulmaktadır. Müjde Aksoy, “Kamu Mali Yönetim Sisteminde Bir Hesap Verebilirlik Aracı 
Olarak Risk Yönetimi” başlıklı çalışmasında; Türk kamu mali yönetim siste-mindeki risk yönetimini, iç kontrol sistemi, stratejik planlama ve Sayıştay tara-fından gerçekleştirilen dış denetime ilişkin düzenlemeler ışığında değerlen-dirmektedir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde; risk ve risk yönetimi kavramları ile kamu idarelerinde oluşturulan iç kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi için temel çerçeveler olan COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve ve COSO Kurumsal Risk Yönetimi-Strateji ve Performansla Entegrasyon mo-dellerine ilişkin teorik bir altyapı sunulmakta, ikinci bölümde; Türk kamu mali yönetim sisteminde risk yönetimine ilişkin unsurlar, başta Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi ve Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu olmak üzere 5018 sayılı Kanun’a bağlı ikincil mevzuat, rehber ve kılavuzlar ışığında incelenmek-te ve son olarak çalışmanın son bölümünde de; kamuda risk yönetimi uygula-maları, Sayıştay denetimlerinde ortaya çıkan sonuçlar özelinde ele alınarak bu sonuçlara ilişkin genel değerlendirmeler yapılmaktadır. 

“Kamuda Etik Yönetime Odaklı Bir Denetim Anlayışı: Yüksek Denetim Kurum-
larının Etik Denetimi Uygulamaları” başlıklı çalışmasında Yaşar Uzun; yüksek denetim kurumlarının, kamuda etik değerlerin güçlendirilmesine ve etik yöne-tim gerekliliklerinin karşılanmasına katkı sunma potansiyeline sahip kurumlar olduğuna dikkat çekerek bu kurumların kamu sektöründe “etiği” denetlemeye yönelik çalışmalarının kritik önemine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda çalış-mada; kamuda etik yönetimin sağlanmasında yüksek denetim kurumlarının rolü, bu kurumlar tarafından yerine getirilen etik denetimin kavramsal olarak değerlendirilmesi ve etik denetimlerin kamu yönetimlerine muhtemel katkıları üzerinde durulmaktadır. Çalışmada ayrıca, kamuda “etiğin” denetlenmesinin mümkün olabileceğine ilişkin farkındalığı geliştirmek üzere muhtelif ülke yük-sek denetim kurumları etik denetim uygulamalarına yer verilmektedir. 

“Sayıştay Denetimlerinde İletişim ve Hesap Verebilirlik” başlıklı çalışmasında Nilüfer Kibar Bilginli; Sayıştayların paydaşları ile iletişiminin denetimin etkinliği üzerindeki kritik etkisinden hareketle Sayıştayların iletişimlerinin güçlendiril-mesi yönündeki yenilikçi açılım ve girişimlere değinmektedir. Son yıllarda ulus-lararası Sayıştay örgütlerince ve dünya Sayıştaylarınca paydaş iletişiminin güç-lendirilmesinin denetimin etkisinin artırılmasındaki önemi vurgulanmakta ve bu alanda uluslararası normlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, kamu 



Sunuş 12 yönetiminde vatandaş odaklı eğilimlerin paydaş iletişiminde son derece etkili hale geldiği ve vatandaşların denetime katılması gibi yenilikçi uygulamaların da giderek önem kazandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çalışmada; Sayıştayla-rın paydaşları, bu paydaşlar ile iletişim türleri hakkında bilgi verilmekte, ayrıca Sayıştayların denetimden önce, denetim sırasında ve denetimden sonra paydaş-ları ile iletişimi iyi uygulama örnekleri ışığında ele alınmaktadır.  Mine Çakır, “Kamu Sektöründe Sürdürülebilirlik Raporlaması: Yüksek De-
netim Kurumlarının Yeni Rolleri” başlıklı çalışmasında; kamu sektöründe sür-dürülebilirlik raporlamasını tarihsel, kavramsal ve pratik açılardan inceleye-rek yüksek denetim kurumlarının sürdürülebilirlik bilgisi ile ilgili gelişmekte olan rollerini ilgili standart ve rehberlik sağlayan diğer dokümanlar temelinde ortaya koymaktadır. İki ana bölümden oluşan çalışmanın sürdürülebilirlik raporlamasına odaklanan birinci bölümünde; öncelikle sürdürülebilirlik ra-porlamasının tarihsel ve kavramsal olarak gelişimi üzerinde durularak sürdü-rülebilirlik raporlamasına yönelik farklı çerçevelere daha yakından bakılmak-tadır. İkinci bölümde ise; yüksek denetim kurumlarının farklı denetim faali-yetleri kapsamında sürdürülebilirlik bilgisine ilişkin rolleri mevcut standart ve rehberler çerçevesinde incelenmektedir. 

“Mali Denetimde Denetim Görüşü ve Sonuçları” başlıklı çalışmasında Hakan Uzun; mali denetim sonucunda denetçinin sunduğu görüş türlerini açıklamakta ve her bir görüşün etkilerini müstakil bir analize tabi tutmaktadır. Bu kapsamda denetim kavramından mali denetim kavramına geçiş yapılmış, denetim raporu-nun kısımları açıklanmış, görüş türleri, örnekleri ve sonuçları analiz edilmiştir. Uluslararası uygulamalar ve standartlar üzerinde durularak Türk denetim sis-temine dair göndermeler ve yansımalar ile birlikte çalışmanın daha kapsamlı bir yapı kazanmasına ayrı önem verilmiştir. Yine aynı çalışmada, denetçi görüşleri-nin kamu sektörü özelinde daha fazla güçlendirilmesi ve görüşün düzeltici yapı-sından faydalanılmasının önemine dikkat çekilmektedir. Çiğdem Aslankara, “Kamu Denetim Sisteminde Performans Denetimi: Sayış-
tayın Deneyimleri” başlıklı çalışmasında; performans denetimini, ilgili yasal dü-zenlemeler, uluslararası denetim standartları ve performans esaslı bütçe siste-minin gereklilikleri bağlamlarında inceleyerek farklı boyutlarıyla tartışmaya açmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk kapsa-mında gerçekleştirilen performans denetimi hakkında bilgi verilmekte ve bu kapsamda performans denetiminin tarihçesi, uluslararası denetim standartla-rındaki yeri ve Sayıştayın performans denetimine ilişkin tecrübeleri ele alın-maktadır. Çalışmanın ikinci kısmında, bütçeleme sistemi olarak performans esaslı bütçelemeye geçişle birlikte yaşanan gelişmeler, bu doğrultuda Sayıştaya verilen performans denetimi görevi ve bu denetimin kapsamı ile program büt-çeye geçişle birlikte oluşan değişiklikler değerlendirilmektedir. Çalışmanın son bölümünde ise; farklı yöntemlerle gerçekleştirilen performans denetimleri ara-sındaki fark, bu yöntemlerin her birinin önemi ve kamu mali yönetimine etkisi ele alınarak performans denetiminin geleceği tartışılmaktadır. 



Sunuş 13 Serdar Süngü, “Seçilmiş Ülke Örnekleri Işığında Türkiye'de Borç Yönetimi 
ve Hesap Verme Sorumluluğu Çerçevesinde Denetimi” başlıklı çalışmasında; kamu finansman açıklarının giderilmesinde maliye ve para politikalarından sonra ayrı bir politika seçeneği olarak kabul edilmeye başlayan borç yönetimi politikalarını mercek altına almaktadır. Çalışma kapsamında; borç yönetimi-nin kurumsal yapılanması ve işlevlerine ilişkin bazı iyi uygulama örneği ülke-lerden hareketle ülkemizdeki yapılanmaya ilişkin genel bilgiler verilmekte ve aynı zamanda kamu borç yönetimi uygulamalarının denetimine ilişkin yakla-şımlar değerlendirilerek borç yönetiminin ve Devlet borçlarının denetiminin uluslararası standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik genel bir çerçeve çizilmesi suretiyle Parlamentoya sürekli bilgi üretilmesinin sağlanmasının hesap verme sorumluluğuna katkısı üzerinde durulmaktadır. “Türkiye'de Bütçe Hakkının Gerçekleştirilmesinde Düzenlilik Denetiminin Ro-
lü” başlıklı çalışmasında Mahmut Can; Sayıştayların geleneksel görevi olan mali denetim ve uygunluk denetiminden oluşan düzenlilik denetiminin bütçe hakkıy-la olan ilişkisini ele almaktadır. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak bütçe, bütçe hakkı kavramları ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle değişen Türkiye bütçe uygulaması açıklanmakta, daha sonra mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları ile Türkiye mali sisteminde yer alan bu ilkelerin gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir. Üçüncü olarak Türkiye Sayıştayı tara-fından yürütülen düzenlilik denetimleri konusunda bilgilere yer verilmekte ve son olarak da Türkiye’de parlamentonun bütçe hakkının gerçekleştirilmesinde düzenlilik denetiminin rolü ele alınarak bütçe hakkının gerçekleştirilmesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmaktadır. 

“Türk Sayıştayının Yargı İşlevi ve Mali Sorumluluk” başlıklı çalışmasında Mehmet Alpertunga Avci; Türkiye özelinde Sayıştayın hesap yargısı işlevi itiba-riyle akademik düzeyde yeterli ölçüde alakaya muhatap olmadığı tespitinden hareketle, Türk Sayıştayının yargılama işlevine ve bu yargılama işlevinin mali sorumluluk boyutundaki sonuçlarına odaklanarak Sayıştayın gerçekleştirdiği hesap yargılamasının bir yargı faaliyeti olup olmadığı ve yargı yolları arasında yer alıp almadığı tartışmalarına son derece özgün bir katkı sunmaktadır. İlgili yüksek mahkeme kararlarından ve mevzuattan, muhtelif basılı ve elektronik süreli ve süresiz kaynaklardan istifade edilerek, normatif bir bakış açısıyla ha-zırlanan çalışma, yüksek hesap yargısına ilişkin bilinmezliği öğretisel tartışma-lar ve teorik bilgiler bağlamında açıklığa kavuşturmayı ve Türk hesap yargısına yönelik yeri geldiğince muhtelif çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır.  Mehmet Koçdemir, “Türkiye’de Yönetim ve Hesap Verme Aracı Olarak Ka-
mu Muhasebesi” başlıklı çalışmasında; yeni kamu işletmeciliği (YKİ) ile birlik-te, muhasebenin yönetimsel ve hesap verme yönünde artan önemini, Türk Kamu Mali Yönetim Sistemi’nde gerçekleşen reformlar ve uygulamalar bağla-mında değerlendirerek eksik yönleri analiz etmeyi ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede çalışmada; YKİ ile birlikte 



Sunuş 14 değişen muhasebe anlayışı, muhasebenin mali yönetim sistemindeki merkezi rolü, muhasebe sisteminin yönetimsel karar ve analizleri destekleme potansi-yeli ile saydamlık ve hesap vermeye katkı sağlayan yönleri incelenmiş, bu iş-levler çerçevesinde, Türk Kamu Mali Yönetim Sistemi’nde muhasebe açısından geliştirilebilir yönler değerlendirilmiştir. Hacer Tuğba Eroğlu, “Türk Kamu Denetim Sisteminde İç Denetim” başlıklı çalışmasında; Türk kamu denetimi sistemi hakkında genel bir bilgi vererek bu yeni denetim sistemi bağlamında iç denetim ile ilgili bir değerlendirme yap-makta, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durmaktadır. Yazara göre iç de-netim, kamu denetim sisteminin en önemli araçlarından bir tanesi olma yo-lundadır. Ancak iç denetimin güçlendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, gün-cellemelerin yapılması, uluslararası standartlarla sürekli karşılaştırılması ve kanuni bir zorunluluk olarak değil kapasite geliştirici bir araç olarak görülme-si oldukça önemlidir. İç denetçiler tarafından gerçekleştirilen bir denetim olsa da iç kontrol anlayışından hareketle idarenin bütünü ile birlikte hareket edil-mesi, sonuçların izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve geribildirim ile desteklenmesi iç denetimin başarısını artıracaktır. Bunun için yöneticilerin, denetçilerin ve çalışanların birlikte hareket etmesi ve idarenin buna uygun bir yönetim alanı ve bir yönetim kültürü oluşturması sadece iç denetim için değil kamu yönetiminin yeni anlayışla şekillenmesi için de önemli olacaktır. Ve son olarak Hasan Yaylı ve Meryem Yılmaz Tok, ““Türk Yerel Yönetim Sis-
teminde İdari Vesayet Uygulamaları” başlıklı çalışmalarında; Türkiye’de yerel yönetimler üzerinde merkezi idarenin yapmış olduğu idari vesayet denetimini güncel yargı kararları ışığında incelemektedirler. Yazarlara göre; idari özerkliğin güçlendirilmesi yoluyla idari vesayet denetiminin azaltılması durumu, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında paylaşılan bir takım idari yetkilerin sayısının artırılması, kendi karar organları ile kendi kararlarını alabilmelerinde esneklik sağlanması gibi yöntemlerle hayata geçirilmektedir. Burada yasama ya da yargı-ya dolayısıyla egemenliğe ilişkin bir paylaşım söz konusu olmadığı için üniter devlet yapısının da bozulması gibi bir durum da bulunmamaktadır. Üniter dev-let yapısının zarar görmesinin sebebi yerel yönetimlerin güçlendirilmesi değil-dir, çözümü de yerel yönetimler üzerindeki denetimin artırılarak, onu merkezi idarenin taşradaki uzantısı haline getirmek değildir.  Kamu sektörü denetimine ilişkin yukarıda ana hatları verilen birbirinden farklı konuları bir araya getiren bu derleme kitap, 15 yazarın katkısıyla vücu-da getirilmiş özgün bir çalışma niteliğindedir. Bu vesileyle eserde emeği geçen tüm yazarlarımıza teşekkür ediyor, eserin başta akademi dünyası olmak üzere kamu bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev ifa edenlere, kamu yönetimi-nin bugünü ve geleceği üzerinde karar alıcı konumda bulunanlara, lisans ve lisansüstü çalışma yapan akademisyenlere ve konuyla ilgilenen herkese fayda-lı olmasını temenni ediyoruz. 
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