
Muhasebe, İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yara-

tan mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özet-

lemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara rapor 

halinde sunan bir bilim dalıdır. Ekonomi ve işletmelerin gelişmesi muha-

sebe kavramına ve mesleğine olan ihtiyacı artırmıştır. Daha Önceki yıllar-

da kamuoyu muhasebeyi tamamen bir kayıt tutma işi, muhasebeciyi de 

bu işi icra eden kişi olarak biliyordu. Oysa bilim ve teknolojideki  gelişme-

ler sonucunda muhasebeciler bilgi üretici ve yöneticisi olarak da önemli bir 

konuma gelmiştir.

   Kalkınma ajanslarında da muhasebe, tüm kurumlarda olduğu gibi 

mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ihtiyacından doğ-

muştur. Kalkınma ajansları kalkınmanın yerel ayağını tamamlayan ve 

bölge kalkınmasına önemli ölçüde kaynak aktaran kurumlardır. Devletin, 

kalkınma ajansları aracılığıyla bölgelere aktardıkları kaynakların yeterli ve 

faydalı olacak miktarlarda aktarılması, takibi ve raporlanması noktasında 

muhasebe kayıtlarının tartışılmaz bir önemi vardır. 

Ajansların bölge ekonomisine etkisini ölçmek amacıyla, bütçe gerçek-

leşmeleri marifetiyle kaynakların özellikle bölge kurum ve kuruluşlarına 

verilen destekler bakımından analizini sağlamak amacıyla muhasebe ra-

porlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ajansların bölgelerinde kurulduk-

ları tarihten itibaren yaratmış olduğu ekonomik etkiyi yıllar itibariyle göz-

lemleme imkanı vermesi dolayısıyla da muhasebe birimi ve faaliyetlerinin 

ajanslar içindeki yeri ayrı bir önem kazanmaktadır. 
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    2010 yılında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ola-

rak faaliyete geçtiğimiz tarihten itibaren muhasebe de-

partmanının düzeninin oturtulması, mevzuata uygun bir 

şekilde harcama ve ödeme süreçlerinin belirlenmesine 

yönelik çalışmalar yapıp, mevzuatta boşluk olan konu-

larda özel çabalar sarf ederek araştırmalar yapmak sure-

tiyle kurumsallaşma sürecini doğru ve eksiksiz tamam-

lamaya çalıştık. Bu noktada gerek diğer ajanslarla bilgi 

paylaşımına girerek, gerekse  bakanlığımıza danışarak 

doğruyu bulma çabasında olduk. Oldukça zorlu bir o ka-

dar da öğretici yollardan geçerek geldiğimiz bu günde ku-

rumsallaşma anlamında önemli ölçüde yol kat ettiğimizi 

söyleyebiliriz. Faaliyete başladığımızdan bu yana muha-

sebe departmanı olarak, mevzuatta belirtilen gelirlerin 

tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve pa-

rayla ifade edilen değerlerin saklanması ve mali  işlemle-

rin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlerini yürüt-

mekteyiz. Ayrıca ajansların temel faaliyetlerinden olan 

proje destekleme transferlerinin mali uygunluk kontrolü-

nün yapılması ve yararlanıcılara aşamalar halinde yapılan 

ödemelerin takibi işlemlerini de yürütmekteyiz. Şeffaflık 

ilkesi gereği  faaliyet sonuçları raporlarını üçer aylık dö-

nemler itibariyle ajans internet sitesinde yayınlanmak 

üzere ilgili birime teslim etmekteyiz.

Kalkınma Ajansları genç kurumlar olduğundan, ya-

pısal sürecini tamamlayana kadar zorluklarla karşılaş-

mıştır. Bu zorluklardan biri de ajanslar arasında, ajans 

iş ve işlemlerinde uygulama birliklerinin olmayışıdır. Bu 

sorunun giderilmesi ve ajanslar arasında koordinasyon 

sağlanması amacıyla bakanlığımız tarafından kalkınma 

ajansları yönetim sistemi ( KAYS ) adında ve tüm ajans-

lar tarafından kullanılacak olan bir program geliştiril-

miştir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi, kurum fa-

aliyetlerinin izlenmesi ve mali hareketlerin raporlanması 

noktasında yeni bir anlayış getirmek üzere planlanan bir 

programdır. Bu program, taşra kurumlarındaki tüm faa-

liyetlerin merkez kuruluş tarafından izlenebilmesini ve 

böylece kontrolü ve şeffaflığı sağlayacaktır. Ajanslar ara-

sında uygulama birliği sağlayacak, kurumsallaşma adına 

önemli bir hamle olacaktır. Kuruluşundan bu yana 
gösterdiği olumlu gelişmeler neticesinde, kal-
kınma ajanslarının önündeki zaman diliminde 
kuruldukları bölgelerde fark yaratacaklarına ina-
nıyor ve bu beklentiler çerçevesinde bölgemize 
hizmet etmenin heyecanını taşıyorum.


