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RLE
M LLETLER N SAYI TAYLARIN
GÜÇLEND
LMES NE DA R KARARI
Birle mi Milletlerin 22 Aral k 2011 tarihli 66 nc Genel Kurulunda
“Yüksek Denetim Kurumlar n (Say taylar n) Güçlendirilmesi
Yoluyla Kamu Yönetiminin Verimlilik, Hesap Verebilirlik, Etkinlik ve
Saydaml
n Art lmas ”na dair GA-Resolution A/66/209 no.lu karar
kabul edilmi tir.
Kamu yönetiminin iyi yöneti im ilkeleri çerçevesinde geli tirilmesine
yönelik küresel düzeyde sürdürülen çabalar n somut bir ürünü olan ve
yüksek denetim kurumlar n bu amaçla üstlendikleri i levlerin
önemine vurgu yapan Karar, INTOSAI (Uluslararas Yüksek Denetim
Kurumlar Örgütü) ve Birle mi Milletler aras nda çok uzun y llara
dayanan i birli inin ula
düzeyi göstermesi aç ndan da ayr bir
önem ta maktad r. Yüksek denetim kurumlar n geli tirilmesi ve
yürüttükleri denetimin daha etkin k nmas na yönelik olarak küresel
düzeyde duyarl
n art lmas nda önemli bir i leve sahip olan Karar,
bu kurumlar n ba ms zl na, sürdürülebilir kalk nman n sa lanmas
ve vatanda lar n yarar do rultusunda kamu yönetiminin verimlilik,
hesap verebilirlik, etkinlik ve saydaml
n art lmas ndaki i levlerine
vurgu yaparak, bu alanlarda INTOSAI ve Birle mi Milletler
aras ndaki i birli inin güçlendirilmesi ihtiyac na dikkat çekmektedir.

Say tay
Haber Bülteni
“Yüksek Denetim Kurumlar n (Say taylar n) Güçlendirilmesi Yoluyla Kamu Yönetiminin
Verimlilik, Hesap Verebilirlik, Etkinlik ve Saydaml
n Art lmas ” ba
ta yan Karar n tam
metninin Türkçe çevirisi a
daki gibidir:
“Genel Kurul;
Ekonomik ve Sosyal Konseyin 2011/2 say ve 26 Nisan 2011 tarihli karar

göz önünde bulundurarak;

Konseyin 59/55 say ve 2 Aral k 2004 tarihli, 60/34 say ve 30 Kas m 2005 tarihli kararlar
yönetimi ve geli imine ili kin önceki kararlar göz önünde bulundurarak;

ve kamu

Birle mi Milletler Biny l Bildirgesini dikkate alarak;
Kamu yönetiminin verimlilik, hesap verebilirlik, etkinlik ve saydaml

art rma ihtiyac

vurgulayarak;

Ayr ca verimli, hesap verebilir, etkin ve saydam kamu yönetiminin, Biny l Kalk nma Hedeflerini de içeren
uluslararas kabul görmü kalk nma hedeflerinin uygulanmas nda kilit bir role sahip oldu unu
vurgulayarak;
Kalk nmay te vik etmede bir araç olarak kapasite geli tirmeye yönelik ihtiyac vurgulayarak ve bu konuda
Uluslararas Yüksek Denetim Kurumlar Örgütünün Birle mi Milletlerle i birli ini memnuniyetle
kar layarak;
1. Yüksek Denetim Kurumlar n (Say taylar n) yaln zca denetlenen kurumdan ba ms z olmalar ve
etkilere kar
korunmalar halinde görevlerini nesnel ve etkili bir ekilde yerine
getirebileceklerini kabul ve teyit eder.
2. Biny l Kalk nma Hedeflerini de içeren uluslararas kabul görmü kalk nma hedefleri ve ulusal
kalk nma amaç ve önceliklerinin gerçekle tirilmesine olanak sa layacak ekilde kamu yönetiminin
verimlilik, hesap verebilirlik, etkinlik ve saydaml
art rmada Yüksek Denetim Kurumlar n
(Say taylar n) önemli rolünü kabul eder.
3. Uluslararas Yüksek Denetim Kurumlar Örgütünün daha fazla verimlilik, hesap verebilirlik,
etkinlik ve saydaml n ve kamu kaynaklar n vatanda lar n yarar na verimli ve etkin ekilde elde
edilmesi ve kullan lmas n sa lanmas hususundaki çal malar takdirle dikkate al r.
4. Ayr ca 1977 tarihli Lima Deklarasyonu Denetim Usulleri Rehberi ve 2007 tarihli Yüksek Denetim
Kurumlar n (Say taylar n) Ba ms zl na ili kin Mexico Deklarasyonunu takdirle dikkate al r
ve Üye Devletleri, söz konusu Deklarasyonlarda belirtilen ilkeleri kendi kurumsal yap lar ile
uyumlu ekilde uygulamalar yönünde te vik eder.
5. Güçlendirilmi Yüksek Denetim Kurumlar (Say taylar) arac
yla verimlilik, hesap verebilirlik,
etkinlik ve saydaml sa layarak iyi yöneti imi desteklemek amac yla Üye Devletleri ve Birle mi
Milletlerin ilgili kurulu lar , kapasite geli tirme alan da dahil olmak üzere Uluslararas Yüksek
Denetim Kurumlar Örgütüyle i birli ini sürdürmeleri ve bu i birli ini güçlendirmeleri yönünde
te vik eder.
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OECD SIGMA HEYET

N ÇALI MA Z YARET

OECD-SIGMA (Ekonomik birli i ve Kalk nma Te kilat -Orta ve Do u Avrupa Ülkelerinde Yöneti im
ve Yönetimi Geli tirmek için Destek) K demli Dan man Ulrika KLINGENSTIERNA ve Uzman Philip
DUNCOMBE’dan olu an SIGMA Heyeti, 17–19 Ocak 2012 tarihlerinde Kurumumuza bir ziyaret
gerçekle tirmi tir. Ba kan z Dr. Recai AKYEL taraf ndan da kabul edilen SIGMA Heyeti, yürütülecek
çal malar n çerçevesi hakk nda bilgilendirme yapm ve ele al nacak ba ca konular hakk nda
de erlendirmelerde bulunulmu tur.
Kurumumuz temsilcileri ile yap lan toplant larda ise, en son yay mlanan De erlendirme Raporundan bu
yana Kurumumuzda gerçekle en yasal, kurumsal ve di er alanlardaki önemli geli meler de erlendirilmi ;
özellikle 6085 say Say tay Kanunu ile getirilen yeni düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi süreci
üzerinde analizler yap lm ve geli tirilmesi gereken alanlar ve benzeri konularda kar kl bilgi al
veri inde bulunulmu tur.
SIGMA, Avrupa Birli i Komisyonu taraf ndan Avrupa Birli i’ne Aday Ülkeler hakk nda yay mlanan
lerleme Raporlar na katk sa lamak üzere, 2008 y ndan bu yana ülkemizdeki d denetim faaliyetlerini de
içeren de erlendirme raporlar haz rlamakta ve bu raporlar resmi internet sitesinde kamuoyu ile
payla maktad r.
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KARADEN Z’ N K RL
E KAR I KORUNMASI
KONULU ULUSLARARASI DENET M RAPORU
Karadeniz’e k
bulunan ülkelerin taraf oldu u 1992 tarihli
“Karadeniz’in Kirlili e Kar Korunmas na Dair Bükre Sözle mesi”nin
uygulamadaki etkinli ini de erlendirmek ve kirlilikle mücadelede taraf
ülkelerin kurumsal, mali ve teknik kapasitelerini güçlendirecek önlemlerin
geli tirilmesini sa lamak amac yla EUROSAI Kongresinde al nan karara
istinaden 6 ülke (Türkiye, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve
Gürcistan) Say tay n birlikte yürüttü ü “Karadeniz’in Kirlili e Kar
Korunmas ” konulu paralel denetim çal mas nda ula lan ortak bulgu,
sonuç ve öneriler temelinde haz rlanan ortak rapor, Uluslararas Yüksek
Denetim Kurumlar Örgütü Çevre Denetimi Çal ma Grubu (INTOSAI
WGEA)’nun resmi internet sitesinde yay mlanarak dünya kamuoyunun
bilgisine sunulmu tur.
Stratejik önemi giderek artan ve kirlilik düzeyinin ula
boyut nedeniyle dünyan n en hassas
denizlerinden birisi haline gelen Karadeniz için kapsaml bir kirlilikle mücadele ihtiyac n ortaya ç kmas ,
uluslararas i birli i aray lar
art rm r. Bu aray lara bölge ülkelerinin Say taylar da duyars z
kalmayarak, Bükre Sözle mesinin amac na ula mas ve hükümlerinin etkin bir ekilde uygulamaya
geçirilmesi amac yla ortak bir denetim çal mas ba latm ve yakla k bir y l süren denetimler sonunda her
ülke Say tay kendi ulusal raporunu haz rlam ; ayn zamanda ortak bulgu, sonuç ve öneriler temelinde
uluslararas bir rapor haz rlanm r. Uluslararas rapor, 2011 y
n Haziran ay nda ilgili ülke
Say taylar n Ba kanlar taraf ndan Lizbon’da gerçekle tirilen 8. EUROSAI Kongresi’nde imzalanarak
resmiyet kazanm r.
Uluslararas raporun ilk bölümünde ortak sonuç ve önerilere yer verilmi ; ikinci bölümde ulusal denetim
sonuçlar esas al narak her bir ülke için özet bilgiler sunulmu ; üçüncü bölümde ise ülkelere ili kin veriler
çerçevesinde kirlilik düzeyi üzerine kar la rmal analizler yap lm r. Raporun, Türk Say tay n önerisi
ile eklenen ve denetim ekibimiz taraf ndan haz rlanan son bölümünde ise “Kirlilikle Mücadelede
Uluslararas ve Bölgesel birli inin Geli tirilmesi” konusunda analiz ve de erlendirmelerle birlikte, bu
birli inin güçlendirilerek daha da i levsel hale getirilmesine yönelik önerilere yer verilmi tir.
Karadeniz’in çevre sorunlar ile mücadele amac yla Bükre Sözle mesi ve di er uluslararas sözle meler ile
ulusal mevzuat zdan do an yükümlülüklerin ilgili kurumlar taraf ndan ne denli etkin yerine
getirildi inin de erlendirilmesi amac yla da daha kapsaml bir ulusal rapor haz rlanm r. Bu raporda
öncelikle Karadeniz deniz çevresi üzerinde en yüksek etkiye sahip kara kökenli kirlilik olgusu; nehir
havzalar , at k ve at ksu yönetimi, tar msal kirlilik gibi temel unsurlar baz nda incelenmi tir. Ard ndan
gemi kaynakl kirlilikle mücadele konusu çe itli boyutlar yla ele al nd ktan sonra, kirlilikle etkin bir
mücadele için gerekli politika ve stratejilerin olu turulmas ve uygulamaya geçirilmesinde büyük önem
ta yan izleme faaliyetleri de erlendirilmi tir. Son olarak da ula lan temel bulgular çerçevesinde,
Karadeniz’in kirlili e kar korunmas amac yla al nmas gereken önlemler, geli tirilmesi ve uygulamaya
konulmas gereken temel politika ve stratejiler üzerinde yo unla lm r.
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DR. RECA AKYEL’ N ULUSLARARASI DERG LERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL’in EUROSAI, ASOSAI ve ECOSAI Dergilerinde üç ayr makalesi
yay mlanm olup, makalelerin ba klar , yay mland klar dergiler ve ilgili web adresleri u ekildedir:
1) EUROSAI Dergisi’nde (EUROSAI Magazine) yay mlanan “I Conference EUROSAI-ASOSAI:
Challenges for Ensuring Transparency and Accountability in Public Financial Management and the Role of
SAIs (1. EUROSAI-ASOSAI Konferans : Kamu Mali Yönetiminde Saydaml k ve Hesap Verebilirli in
Sa lanmas ndaki Güçlükler ve Say taylar n Rolü)” ba kl makale için:
http://www.eurosai.org/eng/magazine/Eu17in.pdf
2) ASOSAI Dergisi’nde (ASOSAI Journal) yay mlanan “Need for Effective Cooperation Among Asian
SAIs and the Role of ASOSAI (Asya Say taylar Aras nda Etkin birli i htiyac ve ASOSAI’nin Rolü)”
ba kl makale için:
http://www.asosai.org/system/upload_file/function/_20120118231132.pdf
3) ECOSAI Dergisi’nde (ECOSAI Circular) yay mlanan “Reform Process at Turkish Court of Accounts
(Türk Say tay ndaki Reform Süreci)” ba kl makale için:
http://www.ecosai.org.pk/docs/circulars/ECOSAI%20Circular%202011.pdf
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KURUMSAL Z YARETLER
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, 13 Ocak 2012 Cuma günü saat 14.00’te Cumhurba kan
Abdullah GÜL’ü makam nda ziyaret etti.

z Say n

Dr. AKYEL, ayr ca 10 Ocak 2012 Sal günü saat 14.00’te JW Marriott Hotel Ankara’da, Türk dareciler
Derne inin düzenledi i Geleneksel 10 Ocak dareciler Günü program na; 12 Ocak 2012 Per embe günü
saat 10.00’da, 22 Aral k 2011 tarihinde seçilmi olan Yarg tay Üyeleri için Hakimler ve Savc lar Yüksek
Kurulu Konferans Salonunda düzenlenen mazbata törenine; 11 Ocak 2012 Çar amba günü saat 17.30’da
Milli stihbarat Te kilat n Yenimahalle Kampüsünde düzenlenen 85. Kurulu Y ldönümü törenine; 18
Ocak 2012 Çar amba günü saat 19.30’da da düzenlenen Ankara Yeminli Mali Mü avirler Odas n 22.
Kurulu Y ldönümüne kat lm r.
Mülkiyeliler Birli i Ba kan hsan FEVZ BEYO LU ile B LAY Vakf yöneticileri, 13.01.2012 Cuma
günü saat 15.30'da; Jandarma Genel Komutan Orgeneral Bekir KALYONCU, 26 Ocak 2012 Per embe
günü saat 15.30’da; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri rfan NEZ RO LU ile Türkiye Büyük
Millet Meclisi nsan Kaynaklar Ba kan Liman PEKER 30 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 13.45’te
Ba kan Dr. Recai AKYEL’e nezaket ziyaretinde bulunmu lard r.
ULUSLARARASI ETK NL KLERE KATILIM
“Kamu Yönetimi Teknikleri ve Uygulamalar ” Konulu E itim Seminerine Kat lmak Üzere
Görevlendirme
Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü (TODA E) ile Çin Halk Cumhuriyeti nsan Kaynaklar ve
Sosyal Güvenlik Bakanl aras nda yap lan anla ma sonucu, TODA E 2009–2010 akademik y Yüksek
Lisans Program ö rencilerine yönelik olarak 06–17 Ocak 2012 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde
düzenlenecek olan “Kamu Yönetimi Teknikleri ve Uygulamalar ” konulu e itim seminerine kat lmak üzere
2009–2010 akademik y ö rencisi meslek mensuplar zdan Ba denetçiler Aziz TURAN, Göksel
EK ve Ahmet ORTAK davet edilmi olup, an lan mensuplar z Ba kanl
n onay ile söz
konusu seminere kat lm lard r.
YEN MEVZUAT
Say tay Denetim Geli tirme ve E itim Merkezi Yönetmeli i Yay mland
Say tay Denetim Geli tirme ve E itim Merkezi Yönetmeli i 21 Ocak 2012 tarihli ve 28180 say
Gazetede yay mlanarak yürürlü e girdi.
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ACI KAYIPLARIMIZ
Uzman Denetçi brahim YÜCEL’in Vefat
18 inci Grup Ba kanl
YÜCEL vefat etmi tir.

nda görevli Uzman Denetçi brahim

YÜCEL için 31.01.2012 tarihinde Ba kanl
zda bir tören
gerçekle tirilmi tir. Törenden sonra merhumun naa Kar yaka
Mezarl k Camiinde ö le namaz
müteakip k nan cenaze
namaz ndan sonra topra a verilmi tir.
01.04.1968 tarihinde Malatya/Darende'de do an YÜCEL, 1990
nda stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden
mezun olmu tur. 1992 y nda Say tay’da göreve ba layan
YÜCEL, 20 y la yakla an meslek ya am boyunca çe itli
görevlerde bulunmu tur. brahim YÜCEL, evli ve 2 çocuk
babas idi.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yak nlar na sab r ve
ba sa
dileriz.

Emekli Uzman Denetçilerimizden erif GÜR’ün Vefat

Emekli Uzman Denetçilerimizden erif GÜR, vefat etmi tir.
Merhumun cenazesi 16.01.2012 tarihinde Kocatepe Camiinde
le namaz
müteakip k nan cenaze namaz ndan sonra
Cebeci Asri Mezarl nda topra a verilmi tir.
1926 y nda Ta ca'da do an GÜR, 1946-1948 y llar nda
Milli Piyango Genel Müdürlü ünde görev yapt . 1954 y nda
Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve ayn y l Say tay'da
denetçi yard mc olarak göreve ba lad . Evli ve iki çocuklu
olan GÜR, 01.07.1992 tarihinde ya haddinden emekli
olmu tur.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yak nlar na sab r ve
ba sa
dileriz.
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SOSYAL HABERLER
Kurumumuzda Göreve Ba layanlar
Maliye Bakanl
Muhasebat Genel Müdür Yard mc olarak görev yapmakta iken Say tay Savc
görevine atanan Eyüp KIZILKAYA 24.01.2012 tarihinde Say tay’daki görevine ba lam r.
V.H.K. letmeni Gülser GÜVEN 13.01.2012 tarihinde, Memur Murat Cem SÜRÜCÜ ise 12.01.2012
tarihinde Kurumumuzdaki görevlerine ba lam lard r.
Mensuplar

za ho geldin der, görevlerinde ba ar lar dileriz.

Kurumumuzdan Ayr lanlar
Uzman Denetçilerimizden Sabahattin KALYONCUO LU ve Hac Mehmet ED T 01.01.2012 tarihinde,
M. U ur KARAMAN 07.01.2012 tarihinde, Süleyman YILDIZ 20.01.2012 tarihinde, Volkan GÜLENÇ
ise 30.01.2012 tarihinde emekliye ayr lm lard r.
Ba denetçi Ay e YILDIZ ise 16.01.2012 tarihinde istifa ederek Kurumumuzdaki görevinden ayr lm
Mensuplar

r.

za bundan sonraki ya amlar nda ba ar ve mutluluklar dileriz.

Ücretsiz zne Ayr lanlar
Denetçi Elif ARSLAN SÜMEN 30.01.2012 tarihinde ücretsiz izne ayr lm

r.

Çocu u Olanlar
Ba denetçi Kaz m KENÇ’in 24.11.2011 tarihinde bir k
Mensubumuzu kutlar, bebeklerine sa

dünyaya gelmi tir.

kl ve uzun ömürler dileriz.

Bültende yer almas istedi iniz haberleri ve ele tirilerinizi Destek 6 (Yay n ve leti im) Grubunda görevli denetçilere yaz veya sözlü
olarak bildirebilirsiniz.
Bas m Tarihi: 17.02.2012
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