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Ýngiltere'de Meclis, kamu
harcamalarýnýn kontrolünün
merkezinde bulunmaktadýr.
Vergileri belirlemekte, Hükümetin harcama planlarýna izin
vermektedir. Meclis, Ulusal
Denetim Ofisinin de yardýmýyla
kamu mali yönetimini yakýndan takip etmektedir.
Ýngiltere Hazinesi1 ise, Meclise
iletilecek harcama planlarýný
koordine etmek ve harcamalarýn kontrolünü saðlamakla sorumludur. Hazine,
kamu harcamalarýný onaylama
görevini üstlenen merciidir ve
bu görevini bakanlýklarý kontrol etmek amacýyla oluþturduðu bir sistemle yerine
getirmektedir. Hazine, bakanlýklarýn harcama yetkilerini
kullanýþ biçimlerinin denetimi
ve kontrolü ile sorumludur.
Ýngiltere'de bakanlýklar, kendilerine tahsis edilen kaynaklarýn kullanýmý ile ilgili olarak
hesap verme sorumluluðu
taþýmaktadýrlar. Ýngiltere, kamu harcamalarý için hesap
verilebilirlik
müessesesini
oluþturmayý "Mali Görevli
(Accounting Officer)" ünvaný
taþýyan memurlarýnýn üzerine
kurulu bir sistemle gerçekleþtirmektedir. Mali Görevlilerin sorumluluklarý Hazine
tarafýndan belirlenmektedir.
Mali Görevlilerin bulunduðu bu
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sistemde iþler Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý ile Baðýmsýz Danýþma ve Denetim Kuruluþlarý
tarafýndan yürütülmektedir.

uyumlu olacak þekilde iç denetimi düzenleme görevi Bakanlýk Mali Görevlilerine verilmiþtir.

Bir bakanlýktaki en kýdemli
daimi memur Bakanlýk Mali
Görevlisi olarak atanmaktadýr.
Bakanlýk Mali Görevlisi; kamu
harcamalarýnýn mevzuata uygunluk, yerindelik ve performans denetimini yapan bir
meclis komitesine hesap
vermekle yükümlüdür ve
bakanlýða tahsis edilmiþ kamu
kaynaklarýnýn güvenliðini saðlamak için iç denetim fonksiyonunu da içeren uygun bir iç
kontrol sistemi oluþturmalýdýr.
Kamu Ýç Denetim Rehberinde
belirlenmiþ hedefler, standartlar ve uygulama ile

Kamu harcamalarýnýn hesabýnýn verilmesinde denetçiler
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Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðünde Devlet Bütçe Uzman Yardýmcýsý olarak çalýþmaktadýr.
1 Ýngiltere Hazinesi, Maliye Bakanlýðýnýn ve Hazine Müsteþarlýðýnýn
görevlerini birlikte yürütecek þekilde
teþkilatlanmýþtýr.
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anahtar role sahiptir. Kamu Ýç
Denetim Rehberindeki standartlarla uyum saðlamak
kadar iç denetimin kalitesini
ve etkinliðini saðlamak da her
kamu bakanlýðýnýn görevidir.
Hazine, iç denetim standartlarýnýn kabul edilebilir Ýngiltere
ve Uluslararasý Denetim Standartlarýyla uyum içinde olmasýný ve kamu iç denetçilerinin bu standartlara genel
olarak uymasýný saðlamakla
sorumludur. Hazinedeki "Denetim Politika ve Önerileri
Grubu", standartlarýn yorumlanmasýyla ve içerdiði prensiplerle ilgili konularda öneriler
sunarak iç denetimlerin yüksek kalitede gerçekleþtirilmesini teþvik etmektedir.
Ýngiltere'de kamu sektörü iç
denetiminin temel hedefi,
Bakanlýk Mali Görevlilerinin,
oluþturmakla görevli bulunduklarý iç kontrol sistemleri ile
ilgili güvenceye sahip olmalarýný saðlamaktýr.
Bakanlýklarda Ýç Denetimin
Pozisyonu
Ýç denetim, bakanlýklarda, iç
denetim birimleri tarafýndan
yerine getirilmektedir. Ýç
denetim
birimi
baþkaný,
Bakanlýk Mali Görevlisine karþý
sorumludur ve genellikle Mali
Görevliye bir Baþ Mali Yetkili
ve Denetim Komitesi aracýlýðýyla rapor vermektedir. Ýç
denetim birimi baþkanýnýn her
koþulda Bakanlýk Mali Görevlisine doðrudan eriþebilme
hakký bulunmaktadýr.
Dýþ Denetim ile Ýliþkiler
Her kademedeki yönetim ve

personelin, iç denetimin doðruluk, baðýmsýzlýk ve kabiliyetine tam güveni olmalýdýr. Bu
durum, denetçiler, denetlenenler ve dýþ denetçiler
arasýndaki iyi iþ iliþkilerine
yansýtýlmalý ve korunmalýdýr.
Ýç Denetim Biriminin
Gereði
Mali Görevlinin, mali yönetimi
iyi bir þekilde gerçekleþtirmek
ve Kamu Hesaplarý Komitesinde olumsuz bir oturum
yapýlmasý ihtimalini düþürebilmek için, "Hazine Devlet
Muhasebesi Rehberi"ne uygun
olarak, bir denetim servisine
sahip olmasý istenilmektedir.
Ýç denetim düzenlemeleri,
tamamen
kurum
içinde
gerçekleþen bir denetim
faaliyeti olma ile kýsmen ya da
tamamen dýþ kaynaklý bir
denetim
faaliyeti
olma
arasýnda deðiþebilir, çeþitlenebilir. Bakanlýk Mali Görevlilerinin ve Denetim Komitesinin iç denetim faaliyetlerinden ne bekleyebileceklerini ve bu beklentiler karþýlýðýnda elde ettikleri yararlarý
ve deðerleri nasýl ölçeceklerini
anlamalarý önemlidir.
Ýç Denetim Faaliyetlerinin
Kalite Güvencesi
Ýngiltere'de, iç denetim birimi
baþkanlarý, iç denetim faaliyetlerini deðerlendirmek için
gözden geçirme düzenlemeleri
yapmaktadýr. Konu bakýmýndan deðiþebilen bu düzenlemeler aþaðýdaki þekil-lerde
olabilmektedir:
• Denetim faaliyetlerinin ve
yönetiminin kalitesini deðer-
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Ýngiltere'de kamu
sektörü iç denetiminin
temel hedefi, Bakanlýk
Mali Görevlilerinin,
oluþturmakla görevli
bulunduklarý iç kontrol
sistemleri ile ilgili
güvenceye sahip olmalarýný saðlamaktýr.
lendirmek için, deneyimli iç
denetim personellerince, kiþisel denetim görevlerinde
periyodik iç gözden geçirmelere yer verilmesi,
• Ýç denetimi kamu standartlarýna göre ölçüp deðerlendirmek ve iç denetim
faaliyetlerinin kalitesine deðer
biçmek üzere dýþ gözden
geçirmelere yer verilmesi. Dýþ
gözden geçirmeleri baþka bir
iç denetim birimi ya da
baðýmsýz bir dýþ inceleme
mercii yapabilmektedir. Dýþ
gözden geçirme düzenlemeleri
Bakanlýk Mali Görevlisinin de
katýlýmýyla kabul edilmekte ve
gözden geçirme sonuçlarý Mali
Görevliye raporlanmaktadýr.
Hazine tarafýndan, gözden
geçirmelere katký saðlamasý
için, kalite güvence anketleri
düzenlenmiþtir.
Sahtecilik ve Usulsüzlükler
Ýngiltere'de sahteciliðin önlenmesi ve ortaya çýkarýlmasý
bakanlýklarýn sorumluluðunda
bulunmaktadýr. Bakanlýk yönetimi, sorumluluðunu yerine
getirebilmek için, sahtecilik
karþýtý politikalar oluþturmalý
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ve uygun bir iç kontrol sisteminin devamýný saðlamalýdýr.
Ýngiltere'de iç denetimin rolü,
varlýklarý, verileri korumak ve
sahteciliði, suistimali önleyip
ortaya çýkarmak için tasarlanmýþ kontrolleri deðerlendirmektir. Ýç denetim birimi
baþkaný, tüm þüphelenilmiþ ya
da ortaya çýkarýlmýþ sahtecilik
eylemlerinden mümkün olduðunca çabuk bilgilendirilmesini saðlayacak kurallar
belirlemekte ve böylece bu tür
bilgiler iç kontrol sisteminin
deðerlendirilmesinde dikkate
alýnabilmektedir.
Meclis
Ýngiltere'de Meclis, kamu
harcama sisteminin merkezinde yer almaktadýr. Gelir
bakýmýndan düþünüldüðünde,
tüm vergileri onaylayan, kabul
eden makam Meclistir. Gider
bakýmýndan düþünüldüðünde
ise, Meclis, neredeyse tüm
harcamalarýn onay makamýdýr,
kamu kaynaklarýnýn tahsis
edilmesi ve bakanlýklarýn
harcamaya giriþip kaynaklarý
kullanmalarýna izin verilmesi
sorumluluðunu taþýmaktadýr.
Meclis,
prensip
olarak,
Hükümetçe önerilen harcamalarýn reddine ya da azaltýlmasýna karar verebilir ama
arttýrýlmasýný öngöremez.
Meclis, ayrýca, kamu kaynaðýnýn yýl boyunca nasýl harcandýðý konusuyla yakýndan
ilgilenmekte ve bunu güçlü bir
konumda yer alan Kamu
Hesaplarý Komitesi aracýlýðýyla
gerçekleþtirmektedir.
Ulusal Denetim Ofisi, Kamu
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Hesaplarý Komitesine destek
olmaktadýr. Bakanlar, Meclise
karþý siyasi yönden hesap
verme sorumluluðu taþýmaktadýr.
Hazine
Ýngiltere'de Hazine, Hükümetin
harcama
planlarýný
"tahminler" olarak Meclise
sunmakla sorumludur. Hazine, kamu kaynaðýný harcamak
için Meclisten izin isteyebilen
tek bakanlýktýr ve bu durum,
Hazinenin, bakanlýklar arasýnda kaynaklarýn bölüþtürülmesi
üzerinde merkezi kontrole
sahip olmasýný mümkün
kýlmaktadýr. Ýngiltere'nin kamu
harcamalarýnýn planlanmasý
ve kontrolü konusunda, 1998
tarihli Kapsamlý Harcama
Ýncelemesi yeni bir çatý oluþturmuþtur. Meclis, her yýl
harcamalara izin vermeye
devam edecek, ama, oluþturulan yeni düzenlemeye uygun
olarak bakanlýklar, harcama
planlarýný gelecek üç yýl için
hazýrlayacaklardýr. Bakanlýklara fon tahsisi üç yýllýk bir
periyot için yapýlacaktýr. Bu
harcama düzenlemeleri ile
birlikte, hem saðlanan kamu
kaynaðý ile bakanlýklarýn
gerçekleþtirecekleri çýktýlar ve
sonuçlar için, hem de etkinliði
ve performans denetimini
geliþtirmek için hedefler
ortaya koyan Kamu Hizmet
Anlaþmalarý (Public Service
Agreements) kabul edilmiþtir.
Yeni harcama rejimi, sonuçlar
için hedefler belirlemeyi özellikle vurgulamakta, örneðin
saðlýk ve eðitimle ilgili daha
yüksek standartlar oluþtur-

mayý öngörmektedir. Temmuz'da akdedilen "2000
Harcama Ýncelemesi", yeni
harcama planlarý oluþturulmasýný ve yeni Kamu Hizmet
Anlaþmalarý (PSAs) hedefleri
konulmasýný kabul etmiþtir.
Hükümet, bakanlýklarýn, yýllýk
raporlarýnda detaylý biçimde
açýklanan performanslarýný,
PSAs hedefleri ile karþýlaþtýrarak iyileþmeleri kontrol
etmekte, böylece Meclise ve
kamuya ilerlemeleri deðerlendirme fýrsatý vermektedir.
Hazinenin, harcamalarý Meclise önerebilme gücüne paranýn nasýl harcandýðý sorumluluðu
eþlik
etmektedir.
Teoride, Hazine, tüm harcamalarý onaylamakla sorumludur.
Ama pratikte, bu
kontrolü, stratejik bir biçimde
uygulamaktadýr. Bu strateji,
kabul edilmiþ toplam büyüklüklere ve tanýmlanmýþ belli
durumlardaki harcamalar için
Hazinenin onayýný arama
gereðine uygun olarak, belirlenmiþ limitler dahilinde para
harcanmasý için geniþ yetkilendirmelere gidilmesidir.
Hazine, bakanlýklara, taahhüde giriþmeleri ve limitler
dahilinde harcama yapabilmeleri için yetki devretmektedir. Ayrýca, bakanlýklara,
devrettiði yetkiyi açýklayan bir
belge vermektedir. Hazine,
bakanlýklarýn kaliteli harcama
kararlarý verebilmelerini saðlamakla görevlidir.
Hazine, ayný zamanda, etkili
bir muhasebe ve bütçeleme
yapýsýnýn sürdürülmesinden ve
kurallara uygunluk, yerindelik
ve hesap verilebilirlik yüksek
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standartlarýnýn oluþturulmasýndan sorumludur. Hazinenin,
"Hazine Hesap Görevlisi"
olarak atanan bu iþlerle
sorumlu bir memuru bulunmaktadýr. Bu memur, her bir
bakanlýða Mali Görevli atanmasý sorumluluðunu da taþýmaktadýr. Hazinenin, kamu
harcamalarýnýn kontrolünü
yapma ve kamu hizmetlerinin
kalitesinin ve maliyetinin
etkililiðini iyileþtirme sorumluluklarýnýn yanýnda, istikrarlý
bir makroekonomik yapýnýn
devamýný saðlama, ekonominin üretkenliðini arttýrma,
finansal hizmetler ve bankacýlýk alanýnda dürüst ve
etkin bir piyasayý güvence
altýna alma, devletin borç ve
yabancý para rezervlerini
yönetme ve uluslararasý mali
istikrarý destekleme gibi baþka
rolleri de bulunmaktadýr.
Bakanlýklar ve
Mali Görevlileri

Bakanlýk

Bakanlýklar, tanýmlanmýþ ilgi
ve sorumluluk alanlarýna göre
kurulmakta ve her birine bir
Mali Görevli atanmaktadýr.
Hedeflerinde ve Kamu Hizmet
Anlaþmalarýnda açýklanmýþ
politikalarý yerine getirmek
için Meclisin tahsis ettiði
kaynaklarý kullanmaktadýrlar.
Ayrýca, bakanlýklarýn, politik
menfaatlerinden sorumlu ve
Meclise hesap verme yükümlülüðü bulunan bir veya daha
fazla Devlet Bakaný bulunmaktadýr.
Bakanlýk
Mali
Görevlisi,
genelde, bir bakanlýktaki en
kýdemli daimi memurdur ve
bakanlýk harcamalarýnýn kural-

lara uygunluk, yerindelik ve
performans denetimi ile
sorumludur. Bu sorumluluk,
bakanlýðýn iç denetim biriminin de yardýmýyla,
uygun
idari kontrollerin mevcudiyetini saðlayarak yerine
getirilmektedir. Bakanlýk Mali
Görevlisinin, Meclisin Kamu
Hesaplarý Komitesi huzurunda
bizzat hazýr bulunarak bakanlýðýn harcamalarýyla ilgili
olarak sorulacak sorularý
cevaplandýrmasý gerekebilmektedir.
Bakanlýk
Mali
Görevlileri, bakanlýðýn gözetimi altýndaki, onlarý yetkilendiren ve karþýsýnda sorumlu olduklarý Bakana hizmet
verme görevleri ile resmi
görevlerini bir arada yürütmelidir. Bakan da, bakanlýðýn
politikalarý, faaliyetleri ve
yönetimi konusunda Meclise
karþý sorumludur.
Bakanlýklar, Hükümetin harcama planlarýný, giriþimlerini
ve baþarýlarýný (Kamu Hizmet
Anlaþmalarý hedefleri karþýsýndaki ilerlemeleri de kapsayan) Meclise ve daha geniþ
anlamda da kamuya açýklayan
Bakanlýk Yýllýk Raporlarýný
hazýrlamakla sorumludur. Bu
raporlar ilkbaharda yayýmlanmaktadýr.
Sayýþtay Baþkaný
Sayýþtay Baþkaný, Meclis adýna
hareket eden baðýmsýz bir
denetçi olarak "Kraliçe" tarafýndan göreve atanmaktadýr.
Meclisin bir üyesidir. Sayýþtay
Baþkaný, Ulusal Denetim
Ofisinin baþýnda yer almakta,
Meclis adýna devlet hesaplarýnýn baðýmsýz dýþ denetimini
gerçekleþtirme iþini düzenlemektedir. Kamu Hesaplarý
Komitesi ile yakýndan iliþkili
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olarak iþ görmekte, denetimin
kapsamýna ve yönetimine
iliþkin
kararlar
vererek
Meclise rapor sunmaktadýr.
Ulusal Denetim Ofisinin harcamalarý, Sayýþtay Baþkaný
tarafýndan tahmini rakam
belirlenerek bu rakamýn Kamu
Hesaplarý Komisyonunca incelenmesi ve Meclise sunulmasý
üzerine Meclis tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ulusal Denetim
Ofisi, Hükümetten baðýmsýz
olarak iþ görmektedir.
Kamu Hesaplarý Komitesi
Kamu Hesaplarý Komitesi,
Meclise sunulan hesaplarý
inceleme ve rapor hazýrlama
görevlerini yürütmektedir. Ýlk
baþlarda, temel amacý, harcamalarýn hesap verilebilirliðini,
kurallara uygunluðunu ve
yerindeliðini saðlamaktý (bu
amaç, Sayýþtay Baþkanýnýn
denetimi ile yakýndan ilgilidir).
Günümüzde, Sayýþtay Baþkanýnýn performans denetim
raporlarýnda yer verilen ekonomiklik, etkililik ve etkinlik
gibi konularý da araþtýrmaktadýr. Kamu Hesaplarý Komitesi, Meclis tarafýndan, bir
yasama dönemi süresince
hizmet vermesi için atanmakta, siyasi görüþlerden
baðýmsýz, tarafsýz olarak çalýþmaktadýr. Ýcrai gücü yoktur
ama önerileri genelde icraya
dökülmektedir. Kamu Hesaplarý Komitesinin toplantýlarýnda Bakanlýk Mali Görevlileri
baþ tanýktýrlar, toplantýlara
Sayýþtay Baþkaný ve Hazine
görevlileri de sorulan sorulara
cevap vermek üzere katýlmaktadýr.
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