
YEREL YONETIMLERDE NASIL BIR MALI DENETIM ? 

Sadettin D O ~ A N Y I ~ I T  
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Anayasaya gore yerel yonetimler, il, belediye ve koy hallunln yerel ni- 
telikteki ortak ihtiyaqlar~nl mevzuata uygun olarak kargllamak i ~ i n  kurulur. 
Bilinen gekliyle de bu kuruluglar, belediye, i l  ozel idaresi ve koy tiizel kigili- 
giyle faaliyetlerini siirdiiregelmiglerdir. 

Kaynak kullanlml a~lslndan, ozellikle belediye ve il ozel idareleri, gii- 
niimiizde trilyonlarca lirallk "harcamalar" ger~eklegtiren birimler konu- 
mundadlrlar. Son ylllarda "metro" gibi biiyiik hacimli yat l r~mlar~n finans- 
man1111 saglayabilmek i ~ i n  ozellikle biiyiikgehir belediyelerinin Hazine ke- 
faletiyle "dlg bor~lanmalara" da yoneldigi bir gerGektir.(l) 

Diker taraftan yerel yonetimlerin; rantabl igletilemeyen, giinden giine 
zararl biiyiiyen ve "ozellegtirilmesi zorunluluk arzeden" KIT benzeri kuru- 
luglarl (BIT ve O Z I T ' I ~ ~ )  da bulunmaktad~r. 

Ayrlca belediyeler, "gegitli nedenlerle" biinyelerinde gerektiginden 
fazla personel barlndlrlr hale gelmiglerdir. Dolaylslyla biit~elerindeki cari 
giderlerin oransal degerinin yiiksek olmasl; bu belediyelerin personel gider- 
lerini karylayabilmede zorlanmalar~na neden olmaktadlr. Bu durumun do- 
gal sonucu olarak da, yerel halkln beklentileri dogrultusundaki yatlrlm ve 
hizmetlerin ger~eklegtirilebilmesinde giiqliik ve ~mkans~zllklarla siirekli 
olarak yiizyiize gelinmektedir. 

Gerek i l  ozel idarelerimize, gerekse belediyelerimize sailanan gelir- 
lerde merkezi yonetimin gi i~l i i  temsilcilerinden Maliye ve Hazine biirokra- 
sisinin degigmez baklg a p s ~  ile, hizmet iiretmelerine degil de ancak varllkla- 
rlnl ayakta tutmaya yarayacak bir nitelikte t ~ t u l a g e l m i ~ t i r . ( ~ )  Bu yoniiyle 
mahalli idare birimlerimiz, ylllar ylll "kendi yaglyla ancak kavrulur" ko- 
numdadlrlar. 

(1 )  Sadettin Doganjigit, "Beledijelerin Dl$ Bor$lanmalar~", Maliye ve Sigorta Yo- 
rumlar~ Dergisi, Say]: 250, Haziran 1997, s.65 

(2) Fethi Ajtaq. Merkezi idareden Mahalli idarelere Devredilecek Hizmetler, 
Turk Beledijeler Dernegi Y a j l n ~ ,  Ank., 1994 
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Bununla beraber yerel diizeydeki hizmet ve faaliyetlerin; yore halkl- 
nln ihtiyaqlarlnl giderici yondeki etkinligi, yerel yonetimlerin bagarlsl ile 
yaklndan ilgilidir. Zira giiniimiiz Tiirkiye'sinde merkeziyet~i miidahale ve 
yazlgmalarla iglerin siiriincemede kalmaslna yo1 aqan ig  gorme imkanlarln- 
dan mahrum bir idare yerine, yetki ve sorumluluklar~n sahibi olarak her tiirlii 
tedbiri gecikmeye ugratmadan alan ve yiiriitme ~iiciiyle miicehhez, vatan- P 
dag ihtiyaqlarlnl yaklndan takip eden, dinamik blr idare ikame edilerek bu- 
nun yerel halkln hizmetinde etkili olarak qaligt~r~lmasina duyulan ihtiyacln 
giinden giine artmasl; yerel yonetimlerin geregi olan hizmetlerin etkinlik ve 
verimliligini belirginlegtirmigtir.(3) 

Bir taraftan k ~ t  kaynaklarla olugan yerel biitqelerin israftan uzak, ve- 
rimli ve plan hedeflerine uygun olarak harcanmaslnln oerekliligi; diger ta- 9 
raftan yerel yonetimlerin ozellegtirme, borqlanma, siyasl ve populist tercih- 
lerin yogunlugu gibi son derece girift sorunlarla kargl karglya bulunmas~;(~) 
bu yonetimlerin, "mali denetimlerinin nasll yapllmasi gerektigi" konusun- 
daki tartlgmalarl pegislra giindeme getirmektedir. Tart~gmalarin diger bir ne- 
deni de, yerel yonetimlerin konumlarin~n, merkezi mi? veya adem-I merkezi 
mi? olacagl, veyahut bunlarln degigik dozlardaki bile~kesinden mi? olugaca- 
gl konusunun tam bir netlige kavugmug olmamaslndan kaynaklanmaktadlr. 

Yerel yonetimlerin as11 fonksiyonu yore halklnln her tiirlii ortak ihti- 
yaqlarlnl en iyi bir bi~imde karylamak oldugundan, yerel hizmetlerin yerine 
getirilmesi ve bu hizmetlerin gerqeklegtirilebilmesi iqin yapllan harcamalarl 
yerel halkln denetimine sunmalar~, bu yonetimlerin mali konudaki sorumlu- 
luklarlnln geregidir. Seqimle gelen yerel yoneticilerin, seqmenleri tarafln- 
dan mali denetime tabi tutulmasl ya da bagka bir tanlmla yerel biitqe hakkl- 
nln saglanmasl, demokrasinin ger~eklegmesinin vazgeqilmez gart~dlr.(~) 

Biz burada yerel yonetimlerin mali denetimlerinin, tiim bu olgularl da 
gozardl etmeden, "nasll olmasl gerektigi" sorusuna cevap aramaya qall~aca- 
grz. 

(3) Sadettin Doganyigit, "Yerel Nitelikteki Hizmetlerin Etkinle$tirilmesi", Mali 
Hukuk Dergisi, Say1 63, Mayls-Haziran 1996. 

(4) Sadettin Doganyigit, "Yerel Yonetimler Iqin Reform Cal~~malar~" ,  Cagda~ Ye- 
re1 Yonetimler Dergisi, Cilt 6, Say1 4, Ekim 1997. 

(5) Behiq Erdem, "2000'li Ylllarln Mahalli Idareleri ve Tiirk Belediyeciliginin Ge- 
l i~me Siireci" konulu seminer, 7,Belediyecilik Semineri, 2-5 Kaslm 1990, Ne\,$ehir. 
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Yerel Yonetimlerin "Mali Denetimlerinin" Kendi Meclislerince 
Yap~lmas i  Goriigii (I$ Denetim) 

Belediye Meclisi ile 11 Genel Meclisi bir karar organ] olup seqimle te- 
~ekku l  eder. Diger bir ifadeyle bu meclisler, yasama yetkisi olmayan yerel 
parlamento niteligindedirler. Yerel meclislerin idari ve mali aqldan yerel yu- 
rutme organlnln bay belediye bagkan~ ve belediye enciimenini denetlemesi 
bir siyasi denetim (oz yonetsel denetim) f a a ~ i ~ e t i d i r . ( ~ )  

Belediye ve i l  ozel idarelerine ait biitqelerin mali denetiminin, yerel 
halkln seqimle olugturdugu "parlamentolarca" yapllmasl gerektigi yonun- 
delu gorugun q~klg noktasl; yerel biitqenin tamamen yerel gelirlerden olugtu- 
g u ,  dolaylslyla mali denetiminin de yore halklnln seqtigi yerel parlamento- 
larca gerqeklegtirilmesinin dogal oldugu tezidir. Bu tezin, hakll gorulecek 
taraflarlnln bulunmasl yanlnda "aqmazlar~nln" da qogunlukta oldugu gozar- 
dl edilmemelidir. 

Hergeyden once, belediye ve ozel idarelere ait biitqelerin tamaml yerel 
gelirlerden olugmamaktadlr. 2380 say111 Kanunun 3289 say111 Kanunla degi- 
gik 1 inci maddesi geregince, Genel Biitqe Vergi gelirleri tahsilat toplam1 
uzerinden, yerel yonetimlere (belediye ve il ozel idarelerine), 1ller Bankasl 
kanal~yla pay verilmektedir. Diger taraftan genel, katma ve ozel butgeli ida- 
relerin kendi butqelerinde yer alan odeneklerin il ozel idarelerine aktar~lma- 
sl yoluyla, son ylllarda bu idarelerin yatlrlm harcamalarlnda biiyuk miktar 
ve oranlara varan artlglarln oldugu da gozlenmektedir. Dolaylslyla hadise; 
"yerel faaliyet ve hizmetlere harcanan kaynaklarln butiinunun yerel olarak 
kargllandlgl" baglamlndan glkmlg yeni bir boyut kazanmlgtlr. Bu durumda 
vergi ve de6igik yollarla, genel biitge gelirlerinin olugumuna ilgili yerel gev- 9 
re dlglndan lgtirak eden tum ulke insanln~n; yerel yonetimlere aktar~lan kay- 
naklar iizerinde "biitqe ve denetim" haklunl elde etmesi gerektigi gerqegi go- 
zardl edilmemelidir. 

Bunlarln dlglnda yerel parlamentolarln, yerel hizmetler i ~ i n  olugturu- 
lan yerel butqelerin mali denetimlerinin tam bir tarafsizllk iqinde yapabil- 
mesinin zorlugu; denetimde bulunacak yerel parlamento uyelerinin, dene- 
tim teknigi aqlslndan deneyimlerinin yeterli olmaylgl ve denetim iqin gerek- 
l i  olan mevzuat, iletigim, bilgi iglem gibi donelerin yetersizligi de bu tezin di- 
ger "aqmazlarlnl" olugturmaktadlr. 

Ayrlca "anayasal vesayetin" mevcudiyeti de bu tezin uygulama alanl- 
nl slnlrlayan diger bir etken olarak degerlendirilebilir. 
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Yerel Yonetimler ~zerinde Anayasal Vesayetin Gerektirdigi De- 
netim (1dari Denetim) 

Gerek merkezi ve gerekse yerinden yonetimin kamu hizmetlerinin 
gorulmesi apslndan bir butunun parqasl olduklar~ fikrinden hareketle olug- 
turulan ilkeye idarenin biitiinliigii ilkesi denir.(7) Merkezi yiinetimin idare- 
nin butunlugu, kamu gorevlerinde birligi, toplum yarar~nda istenileni elde 
etmek iqin yerel nitelikli kamu hizmetleriyle ilgili olarak, ulke genelinde 
standartlarl tespit etmek, tespit edilen politika ve standartlara u ounlugu 
saglamak gibi gene1 konularda hak ve yetkilere sahip o lma l~d~r .  tk 

Konuyu bu ~ e r ~ e v e d e  degerlendirdigimizde, iilkemizde, esas itibariy- 
le, idarenin butunlugu ilkesi geregince Fransa'da 1982 reformundan once 
mevcut olan idari vesayet yetkisinin (le pouvoir de tutelle) kaynaglnl Anaya- 
sa'da bulunan bir denetim turu olarak on planda oldugunu soylemek miim- 
kiindiir. Nitekim bu yetkinin kapsaml Anayasa'mlzda dii~enlenmigtir!~) 

1982 Anayasaslnln 127 nci maddesi geregince; Merkezi ldare, Ma- 
halli 1dareler uzerinde mahalli hizmetlerin idarenin butiinliigu ilkesine uy- 
gun gekilde yiirutulmesi, kamu gorevlerinde birligin saglanmasl, toplum ya- 
rarlnln korunmasl ve yerel ihtiyaqlar~n geregi gibi karg~lanmas~ amac~yla, 
kanunda belirtilen esaslar ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sa- 
hiptir. 

3 152 say111 ~ ~ i g l e r i  Bakanllgl Tegkilat ve Gorevleri Hakklndaki Kanu- 
nun 15/a maddesi, I~igleri B a k a n l ~ g ~  Teftig Kurulu Tuzugunun 2 ve 7 nci 
maddeleri ile Teftig Kurulu Callgma Yonetmeliginin 16 ve 17 nci maddeleri 
geregince ~ ~ i g l e r i  B a k a n l ~ g ~  mufettigleri, yerel yonetimlerle bunlara bag11 
kuruluglar~n her ~ e g i t  iglemlerini, amir, memur ve hizmetlilerin gorevlerine 
ait fiil ve hareketlerini incelemek ve teftig etmekle gorevlidir. Mulkiye Mii- 
fettigleri; yerel yonetimlerin diger iglemleri yanlnda bu idarelerin biitqe ge- 
lirlerinin tahakkuk ve tahsilatlnl, giderlerinin taahhut, tahakkuk ve odeme 
iglerini, but~eye, yasa ve tuziiklere, idari emir ve tebliglere uygunlugu bakl- 
m~ndan inceler ve denetlerler. 

(7) Seref Gozubuyuk, Tekin Aklll~oglu, Yonetim Hokuku, S.Yaylnlar1, Ank., 
1 993, s.63 

(8) Mustafa Tamer, "Yerel Yonetimlerin Yeniden Duzenlenmcsi", Kamu Yonctilni 
Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Cilt I ,  TODAIE Y a y ~ n ~ ,  Ankara, 1995, s.249 

(9) Durmu~ Tezcan, "Turk idare Hukuku Apslndan Yerel Ysnetimlcr vc Dencti- 
mi", Kamu Yonetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Cilt I ,  TODAIE Y a y ~ n ~ ,  Ankara 
1 995, s ,267 
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Ayr~ca  3 152 say111 Yasanln 1 1 inci maddesi ile, Yerel Yonetimler 
Kontrolorleri de yerel yonetimler ve bag11 kuruluglarln her gegit iglemlerini 
mulkiye miifettigleri gibi denetlemektedirler. 

Merkezi yonetimin yerel yonetimler iizerindeki diger bir denetim or- 
gan]; 178 say111 Maliye ve Gumriik Bakanllgln~n Tegkilat ve Gorevleri Hk. 
K.H.K.nin 20 nci maddesi uyarlnca, Maliye Bakanllgldlr. Yerel yonetimle- 
rin mali yonden teftigi, Maliye Bakanllglnln gorevleri araslnda sayllm~gsa 
da uygulamada bu denetimin yapllmadlgl go~lenegelrnigtir .(~~) 

Dolay~slyla Iqigleri Bakanllgl biinyesinde gorev icra eden Mulkiye 
Miifettigleri ile yerel ve merkezi mahalli idareler kontrolorleri, idari ve mali 
nitelikte denetim ve incelemelerde bulunmak suretiyle bir gekilde idari ve- 
sayetin geregini yerine getirmektedirler. Ilgili teftig kurullarlnln yerel yone- 
timler iizerindeki mali denetim gorevini yerine getirirken bu denetim ku- 
runilarl ile belediye ve il ozel idarelerinin kendi organlarl (parlamentolan) 
aras~nda bir uyugmazllk olugtugunda T.B.M.M. adlna denetim ve inceleme 
gorevini ifa eden Saylgtay bu uyugmazllklarl (teftig layihall bagvurular) 
ikinci derece inceleyerek kesin hukme baglar. Bunun yanlslra Saylgtay 11 
Gene1 Meclisi ve Belediye Meclislerince allnan kararlarda belirtilen iligikli 
hususlarla bag11 kalmayarak, ozel idare ve belediye hesaplarlna iligkin her 
turlii gelir-gider evraklarlnl da iqine alacak gekilde kapsamli ve nihai olarak 
denetim ve incelemelerde de bulunabilir. Bu ise, Anayasa ile tesis edilen ve- 
sayetin degigik bir tezahiiru olarak diigiiniilebilir. 

Onemine binaen yerel yonetimler iizerindeki Saylgtay denetimi, a y r ~  
bir bagllk altlnda incelenecektir. 

Sayqtay Denetimi (Yargisal Denetim) 

Yerel yonetimlere, ilgili yore dlglndan tum iilke insanlarlnln vergi ve- 
rerek katklda bulundugu genel butqe gelirlerinden pay ayrlldrglnl ve bu du- 
rumda ulkenin genel nitelikteki kamu kaynaklarlndan o yore halklna gotiirii- 
len hizmetler uzerinde, vergi vererek kamu gelirlerinin olugumuna yore dl- 
glndan katllan tum iilke fertlerinin "butqe ve denetim" hakklnln dogdugunu, 
belirtmigtik. Bu hakkln yerine getirilmesinin de millet adlna veya milletin 
temsilcileri adlna denetim gorevini yuriiten bir organa, yani Saylgtay'a ait 01- 
maslnln gerekliligi aq~ktlr. Bu hukmun , ayrlca gagdag yonetimlerdeki ana- 
yasal vesayetin geregine de uygun diigecegi soylenebilir. 

(10) Behig Erdem, a.g.k., s.5 
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832 say111 Say~gtay Kanunu'nun 104 uncu maddesi hiikmu ile 25 14 sa- 
y111 Divan-I Muhasebat Kanunu yururlukten kaldlrllrn~g ve ek 8 inci maddesi 
ile de an~lan kanunun ve bu kanuna ek kanunlar~n i l  ijzel idareleri ve beledi- 
yelere iligkin hukumlerinin yururlukte kalacagl ongorulmiigtiir. Bunun ya- 
nlslra, il ozel idareleri ve belediye hesaplar~ hakklnda, 25 14 say111 Kanun hu- 
kumlerinin t amam~n~n  degil munhas~ran bu idarelerle ilgili hukumlerin uy- 
gulanmas~ ve bunun d~glnda kalan hususlarda 832 say111 Say~gtay Kanunu 
hiikumleri ile 1050 say111 Muhasebe-i Umumiye Kanununun 832 say111 Ka- 
nuna ayklrl olmayan hukumlerinin uygulanmasl 8.7.1971 gun 3523 say111 
Say~gtay Genel Kurul Karar~ ile de kabul edilmigtir. 

Dolay~slyla Saylgtay 832 say111 Kanunun geqici 8 inci maddesiyle yu- 
riirlugu surdurulen 2514 sayill Divan-] Muhasebat Kanununun 68,69,70 ve 
71 inci maddeleri uyarlnca ozel idare ve belediyelerin sayman ve kesin he- 
saplarlnl dogrudan denetleyebilir. Ayrlca yerel yonetimlerin, sozlegme ve 
bagitlarlnln Say~gtay'in kaylt ve tesciline tabi tutulmug olmasl da Saylgtay'ln 
bu idareler uzerindeki denetimini daha fonksiyonel hale sokabilecektir. 

Yerel yonetimlerin mali denetimlerinin Sayl~tay tarafindan yapllmasl 
gerektigi yonundeki goruglerin odak noktasl, Say~gtay'ln esasen ba; O I ~ S I Z  ve 
siyasi etkilere kapall bir kurum olugundandlr. 

Genel ve katma butqelerin mali denetimini yapan Saylgtay'ln, yerel 
yonetimlerin denetiminde de soz sahibi olmasl, denetimin qok elden yapll- 
maslnln zararlarln~ giderebilecegi glbi, tek elden yapllan denetimin, uygula- 
mada kurumlar arasl mali birllg~ sag lay~c~ yonde onemli iglevleri de olabile- 
cektir. Nitekim Dunya Bankas~nln, Uzman Mr.Maurice MOULD'a hazlrlat- 
t1g.1 "Turkiye'de muhasebe, finansal raporlama ve denetim hizmetlerinin ge- 
liglmi" konulu raporda da konunun onemine deginilmig ve mali denetimde 
birligi saglamak aqls~ndan diger mevcut devlet denetim kurumlarln~ da iqine 
alacak biqimde Saylgtay'ln "Genel Denetim Kurumu"na diinii~tiiriilmesinin 
gerekliliginden bahsedilmigtir.(ll) Ayrlca yeni bir biitgeleme sistemi bagla- 
mlnda yapllan bir ~allgmada, devlet bilangosunun olugturulmas~ geregine 
deginilmig ve hukiimetlerin bir Devlet Bilanqosu ve bunu tamamlayan mali 
tablolar~ yaylnlamas~n~n millet taraf~ndan hukumeti denetlemekle gorevlen- 
dirilen Meclisin enfonnasyon gereksinimini buyuk o l ~ u d e  karg~layacagl 
ve Devlet bilan~osunun, hukumetin Meclise sunacagl mali raporlama qerqe- 
vesini duzenleyerek Say~gtay Denetiminin mali tablolar etraflncla yapllan- 

(1 1)  Maurice MOULD, Diinya Bankas~ Danr~manr, "l'iirkiye Cu~nhuriycti Muhase- 
be, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmctlerinin Geli~imi" ba~lrklr rapordan, Sayr~tay 
Ba? Denetqisi Erhan GUL l'araflndan Ger~ckle~tirilen Dcrlcmc, Sayr~tay Dergisi, Sayr 13, 
Ank., 1993. 
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dlrllmaslna olanak tan~yarak Meclisin denetim mekanizmalarln~ etkinlegti- 
recegi sonucuna varllmaktadlr. Bu baglamda "Devlet Bilanqosunu" olugtu- 
racak alt boliimler araslnda "Konsolide Belediye Bi1anqosu"na da yerveril- 
digi g6riilmektedir.(12) 

Saylgtay'ln meslek mensuplarlnln yargl teminatlna sahip olmas~, de- 
netiminin parlamento (T.B.M.M.) ad~na  yap~lmas~ ile siyasi etkilerden uzak 
ve b a g ~ m s ~ z  hareket edebilme ozellikleri dikkate allndlglnda ve ayrlca IS- 

kandinav iilkelerinde yer alan ve yonetilenlerin hak ve menfaatlerinin ko- 
runmas] ile burokrasinin mevzuata uygun faaliyet yiirutmesinin saglanmas~ 
yoniinde onemli hizmetler iistlenen "kamu denetqiligi" miiessesesine Saylg- 
tay'ln klsmen benzemesi; ozel idarelerin ve belediyelerin mali denetiminde 
bu kurumun daha aktif ve yogun gorevler almasl gerektigine hakl~ nedenler 
olarak sayllabilir. Bu meyanda belediye ve ozel idarelerin ortak oldugu te- 
gebbiis ve igletmelerin bilango ve faaliyetlerinin verimlilik ve kBrl111k aqisln- 
dan incelenmesi ve tag~nlr-taginmaz mallarlnln degerlendirilme yollar~ al- 
ternatifli olarak tesbiti suretiyle, bagta "ozellegtirme" olmak iizere gegitli ik- 
tisadi ve sosyal politikalarln olugumunda yararl olabilecek raporlarln Saylg- 
tay'ca hazlrlanarak T.B.M.M.'ne sunulmasln~n gerekliligini de diigiinmekte- 
yiz. 

Saylgtay'ln yarglsal iglevleri olmasl Meclisi bilgilendirecek raporlar 
sunmaslnl aksatmamal~dlr. Devlet bilangosunun denetim gergevesi belirle- 
nirken Saylgtay'ln hangi alanlarda ve ne zaman meclise rapor sunacah ay- 

9 
rlnt111 olarak tanimlanabilir. Bu sorumlulugun gene1 olarak gergevesin~ 832 
say111 Saylgtay Kanunu ve 1050 say111 Gene1 Muhasebe Kanunu ortaya koy- 
maktad~r, ancak ozellikle gorev Cerqevesinin gozden ge~irilmesi gerekebi- 
1irJl3) 

Diger bir husus yerel yonetimlerin qallgtlrdlgl personelin, yerel halk- 
tan mutegekkil ve bilgilendirilme imkanlarlnln slnlrll oldugu gozoniinde bu- 
lundurulursa; denetimden amacln esasen sorumlularl cezalandlrma olmadl- 
61nln bilinciyle Say~gtay'ln, hata ve usulsiizliiklerin "yapllmadan onlenme- 
9 
slne" yonelik olarak bilgilendirici ve egitici bir denetim anlay~g~yla hareket 
etmesinin yararlarlnln da biiyiik olacagi soylenebilir. 

(12) izak Atiyas, Serif Sayln, Siyasi Sorumluluk, Yonetsel Sorumluluk ve Biitqe 
Sistemi,TESEV, Ist., 1997. 



Bununla beraber  TAMER(^^), yerel yiinetimlerin birliklerinin, bag11 
kuruluglarln~n, sermayesinin yarlsl veya yaris~ndan fazlaslna katllmak sure- 
tiyle kurduklari kurum, kurulug, igletme ve tegebbiislerin gelir, gider ve mal- 
larinln TBMM adina denetim yapan ve Anayasa'da yer alan Saylgtay tarafin- 
dan denetlenmesi, sorumlularinin hesap ve iglemlerinin bu mahkeme tara- 
flndan kesin hiikme baglanmasr gerektigine deginmekte ve idari makamla- 
rin yerel yonetimler iizerinde yerindelik denetimi yapmaslnln demokratik 
kurallar ile ort i i~meyecegi degerlendirmesinde bulunmaktad~r.  Bu arada 
O G U Z ( ~ ~ )  ise, yerel yonetimlerde idari denetimden hukuki denetime yone- 
linmeli ve mali denetim ozellikle on plana q~karl lmal~dlr  goriigiindedir. Ote 
yandan TEZCAN('~), vesayet yetkisine dayali denetimin yerel yiinetimlere 
dan1Smanlik yonii agir basan bir ~ e k l e  doniigtiiriilmesi, yap~lan gozlemlere 
uymayan yerel yonetim biriminin iglemlerine karg~ hukuki denetime aglrl~k 
verilmesi diigiincesindedir. 

Gene1 Degerlendirme ve Sonuq 

Anayasal ve bagimsiz bir yiiksek denetim kurulu~u olan Saylgtay, ge- 
nel ve katma biitqeli dairelerin gelir ve giderleri ile m a l l a r ~ n ~  TBMM adlna 
denetlemek ve sorumlular~n hesap ve iglemlerini kesin hiikme baglama igle- 
rini yapmakla g6revlidir.(17) Yasal diizenlemeler, Saylgtay'a yiiriitmenin et- 
kinligini, verimliligini, ve tutumlulugunu degerlendirme (performans dene- 
timi) yetkileri de vermektedir.(18) Sayi~tay hem mali hem de performans de- 
netirnlerinin sonu l a r ~ n ~ ,  bu konulardaki goriig ve ijnerileri Meclis'e bildir- 
mekle g d r e ~ l i d i r 6 ~ )  Hatta yiiriitmenin sonradan uygunsuzlukiara yo1 aca- 
bilecek mali iglemlerini iglem s~rasrnda denetleme yetkisine de  sahiptir!20) 

(14) Mustafa Tamer, a.g.k., s.250. 

(15) Sebnem Oguz, "Yerel Yonetimlerin Yeniden Duzenlenmesi", Kamu Yoneti- 
mi Disiplini Sernpozyumu Bildirileri, Cilt I ,  TODAIE Y a y ~ n ~ ,  Ankara, 1995, s.244. 

(16) Durmu~ Tezcan, a.g.k., s.271. 

(17) 1982 Anayasasl Madde: 160. 

(18) 4/7/1996 Tarih 414918 md. ile 832 Say111 Kanuna Eklenen (Ek- 10.) maddc gcrc- 
-. g1. 

(19) I.Atiyas, S.Sayln., A.g.k., s.28. 

(20) Say~~tay ' ln  Sozle~meleri tescil ptkisi  (832 s.Kanun Maddc:30) 



Ozel idare ve belediyelerin yuruttugii yerel nitelikteki ekonomik faa- 
liyetlerin, makro duzeydeki kalklnma planlarlyla ongoriilen hedef ve politi- 
kalarla uygunluk taglmasl gerekmekte olup, bunun ise yerel yonetimlerin ig- 
lem ve hizmetlerinin milli plan ve gene1 politikaya uygunlugunun denetimi 
ile saglanabilecegini dugunmekteyiz. Tegekkiil eden mahalli nitelikteki plan 
ve politikalarln milli politika ve hedeflere uygun hale getirilmesi ise, yukan- 
da belirtilen niteliklere haiz Saylgtay'ln bu idareler uzerinde yapacagl "yerel 
faaliyet ve hizmetlerin plan hedeflerine uygunlugunun denetimi" yoluyla 
o l~~gturacag~  raporlarln T.B.M.M.'ne ve kamuoyuna sunulmasl ile mumkun 
hale gelebilecektir. Bu durum, mali denetimin otesinde "yerindelik" deneti- 
minin gerektirdigi nihai bir sonu$ olarak da karglrnlza ~ ~ k a c a k t l r .  

Belediye ve i l  ozel idareleri i ~ i n  Saylgtay'ln denetiminden kaqlnmaya 
veya denetimin bagka bir organa verilmesine yonelik temayiillerin dog mas^; 
baglms~z bir "dlg denetim" yerine kontrol altlnda tutulabilen bir "ig deneti- 
me" yonelme arzusundan ml? yoksa denetimden beklenen etkinligin artlr~l- 
mas1 fikrinden mi? kaynaklandlgl hususlar~ tart~gma zemininde irdelenerek 
~ o z i i m e  k a v u ~ t u r u l m a s ~ n ~ n  gerekliligi a y k t ~ r .  

Kanlm~zca bu tiir egilimlerin dogmasr; denetimde etkinligin a r t ~ r ~ l -  
mas1 fikrinden ziyade, baglmslz bir dl? denetim yerine kontrol altlnda bulun- 
durulabilecek bir i~ denetim arzusundan kaynaklanlyor olabilir. 

Zira yerel yonetimler, mali denetimlerini kendi iginde yerine getirir- 
ken bu idarelerden objektif ol~ii lerde hareket ve davranlg beklemek giinii- 
miiz gartlarlnda fazla iyimserlik o l a c a k t ~ r . ( ~ l )  Bununla beraber yerel yone- 
timlerin mali denetimini yapacak idareden baglmslz bir "Yerel Yonetimler 
Saylgtayl~nln" kurulabilmesi ise, idari yaplda ve sistemde pek ~ o k  degigik- 
likler gerektirdiginden bugiin i ~ i n  miimkiin gozukmemektedir. Ote yandan 
d e g i ~ i k  kurum ve orgiitlenmeler i ~ i n  ayrl Sayqtay'lardan sozedilmesi, diin- 
ya orneklerinde oldugu gibi, "Tek Saylgtay" ilkesine de t e r ~ t i r . ( ~ ~ )  Bu arada 
denetimin yapllmasl kadar sonuGta ortaya pkan  verilerin, degerlendirilerek 
idarenin geligimi igin kul lan~lmasln~n da onemli oldugu unutulmamalld~r. 

Bunlarln yanl slra "verimli ve tarafslz" denetim klasik vesayet dene- 
timlerini klsmen de olsa azaltacak ve yerel yonetimleri, belirli olqiilerde 
ozerklige de yoneltebilecektir. Bu durum Avrupa yerel yonetimler ~ z e r k l i k  

21 Behiq Erdem.A.g.k..  s.13. 

3-2 Ali R ~ z a  A l d ~ n .  "Soz e Karar Sahibi Olma", Diirust ve Seffaf Belediyecilik 
Senipozyumu Bildirileri. Turk Reledilecilik Dernegi Y a ~ I n l ,  Nisan 1995, Ankara. s.95. 



- Sayr~tay  Dergisi Say1 : 30 

Sarti'nin da bir geregi olarak karglmiza qikmaktadlr. Keza yerel yonetimler 
iqin siyasal etkilere kapali ve bagimsiz bir kurum tarafindan denetlenmek; 
denetlenen kurum i ~ i n  "aklanma" ve "giivence" de olugturulabilecektir. 

Ayrica T.B.M.M. adina yani milletin temsilcileri adlna gorev ifa eden 
Sayigtay'in, genel biit~eden yerel yonetimlere transfer edilen kaynaklar iize- 
rindeki "biitge ve denetim" hakkinin, genel biit~enin olugumuna katilan tiim 
iilke fertleri adlna kullanabilmesinin, daha dogru olacagl inancindayiz. 

Biitun bunlar dikkate alindiginda, belediye ve ozel idarelerin mali 
yonden daha yogun ve etkin bir gekilde, merkezi idareden baglmsiz olarak, 
yargi teminatina sahip, merkezi ve teknik bir denetim kurumu olan "Sayig- 
tay" tarafindan denetlenmesinin bugiin iqin en uygun yo1 oldugu gorulecek- 
tir. 

Bu baglamda Saylztay; 1994 yilinda, belediye ve il ozel idarelerini da- 
ha etkili ve teknik olarak denetleyebilmek ve yerel yonetimlerde karg~lagllan 
sorunlari yerinde qoziimleyebilmek iqin, ozel ihtisas birimlerini faaliyete 
ge~irmig ve yerel yonetimlerin mali denetimini bugiine degin tarafsiz ve ob- 
jektif bir tutumla siirdiiregelmigtir. Bununla beraber Sayi~tay'a ikinci derece 
incelenmek iizere gelen teftig layihali hesaplar iqin ayrica bir yargllama usu- 
liiniin bulunmayigi, layihali hesaplarin Sayigtay'ca inceleme ve hukme bag- 
lama iglemini, sadece itirazi konularla sinlrll kallnarak sonuqlandlrilmaslnl 
engellemektedir. Teftig layihasinin tamaminin degerlendirilmeye allnmasl 
ise Sayigtay'in mevcut ig yiikiinii onemli olqiide artirmaktadir. Mevzuat de- 
gi~ikligine gidilerek bu tiir hesaplarin denetlenmesinde, bir yargilama usu- 
lunun tesis edilmesi gereksiz !g yogunlugunu ve ylgilmalar~ onleyecektir. 
Bu durumun Saylgtay'in yerel yonetimlerin mali denetimini daha etkin yii- 
riitmesini saglayacagi diigiincesindeyiz. 

Hem Avrupa Yerel Yonetimler 0zerklik Sartl'nln ve hem de guniimii- 
zun qagdag denetim anlayig ve olgusunun gereklerinin bu yonetimlerin mali 
denetimlerinin Sayigtay tarafindan yerine getirilmesi ile paralellik arzettigi 
ve ortiigtiigii ger~eginin gozoniinde bulundurulmas~, kanlmlzca, daha etkin 
ve verimli yerel hizmetlerin iiretilmesine de onayak olacaktlr 




