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EUROSAI-ASOSAI 1. ORTAK KONFERANSI
STANBUL’DA GERÇEKLE
YOR
Avrupa Say taylar Birli i (EUROSAI) ile Asya Say taylar Birli i
(ASOSAI)’nin Say tay
n ev sahipli inde düzenledikleri 1. Ortak
Konferans, 22-23 Eylül 2011 tarihlerinde stanbul’da, Sheraton stanbul
Ataköy Otelinde gerçekle tirilecektir. Konferans n ana temas “Kamu
Mali Yönetiminde Saydaml k ve Hesap Verebilirli in Sa lanmas nda
Kar la lan Güçlükler” olarak belirlenmi ; bu ba k alt nda ele al nacak
alt temalar ise, “Saydaml k ve Hesap Verebilirli in Sa lanmas nda
Kar la lan Güçlükler ve Temel Yakla mlar” ve “Kamu Mali
Yönetiminin Belirli Alanlar nda Saydaml n ve Hesap Verebilirli in
Sa lanmas nda Kar la lan Güçlükler” olarak belirlenmi tir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kan Say n Cemil Ç ÇEK, EUROSAI
ve ASOSAI Ba kanlar ve Say tay Ba kan z Say n Dr. Recai
AKYEL’in aç konu malar ile ba layacak olan Konferans iki oturum
halinde gerçekle tirilecektir. “Kamu Mali Yönetiminde Saydaml k ve
Hesap Verebilirli in Sa lanmas nda Kar la lan Güçlükler” temas n
lenece i ilk oturum Sn. Akyel taraf ndan yönetilecek olup, bu
oturumda Rusya, Kore, Polonya, Japonya, Irak, S. Arabistan, Hollanda,
Hindistan, Pakistan, Türkiye, AB Say taylar taraf ndan ülke tebli leri
sunulacakt r. Türk Say tay ad na Ba kan z taraf ndan “Kamu Mali
Yönetiminde yi Yöneti im çin Say taylar n leti im Kapasitesinin
Güçlendirilmesinin Önemi” konulu bir tebli sunulacakt r.
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“Kamu Mali Yönetiminin Belirli Alanlar nda Saydaml n ve Hesap Verebilirli in Sa lanmas nda
Kar la lan Güçlükler” temas n i lenece i ikinci oturumda ise Banglade , Portekiz, spanya, Kuveyt,
Endonezya, Belçika, Çin, Macaristan ve Vietnam Say taylar taraf ndan ülke tebli leri sunulacakt r.
Konferans n sonunda, EUROSAI ve ASOSAI aras ndaki i birli inin geli tirilmesi ve kurumsalla
amac yla “ stanbul Memorandumu” adl bir belge de yay mlanacakt r.

lmas

Ortak Konferansa ASOSAI ve EUROSAI Yönetim Kurulu üyesi Say taylardan toplam 88 temsilci
tirak edecektir. Konferans sonras nda 24 Eylül 2011 tarihinde düzenlenecek sosyal program
çerçevesinde stanbul’un tarihi ve turistik mekanlar kat mc lara gezdirilecektir.
Ortak Konferansla ilgili ayr nt

bilgi http://www.sayistay.gov.tr/jointconference/ adresinden edinilebilir.

ASOSAI 43. YÖNET M KURULU TOPLANTISI

Her y l farkl bir ASOSAI üyesi ülke Say tay n ev sahipli inde gerçekle tirilen ASOSAI Yönetim
Kurulu Toplant lar n 43 üncüsü, Vietnam’daki 42 nci Yönetim Kurulu Toplant nda al nan karar gere i
bu y l Kurumumuzun ev sahipli inde stanbul’da gerçekle tirilecektir. Söz konusu toplant n haz rl k
çal malar 18-19 Eylül; Ba kanlar düzeyindeki toplant lar ise 20-21 Eylül 2011 tarihlerinde yap lacakt r.
Yönetim Kurulu Toplant na, Yönetim Kurulu Üyesi olan Banglade , Endonezya, Çin, Kore, Japonya,
Hindistan, Pakistan, Kuveyt, Irak, Vietnam ve Türkiye ile ASOSAI Denetçisi olan Suudi Arabistan ve
Mo olistan Say taylar n temsilcilerinden olu an 65 ki ilik bir heyet kat lacakt r.

IDI-ASOSAI STRATEJ K PLANLAMA TOPLANTISI
IDI (INTOSAI Geli tirme nsiyatifi), 2012-2013 y llar kapsayan ve geli mekte olan Asya ülkelerinin
Say taylar
hedefleyen stratejik planlama haz rl kapsam nda stanbul’da
bir toplant düzenleyecektir. Say tay
n ev sahipli inde, 43 üncü ASOSAI
Yönetim Kurulu Toplant ile de ba lant olarak düzenlenen toplant , 25-26
Eylül 2011 tarihlerinde gerçekle tirilecektir. Toplant ya IDI ve ASOSAI E itim
Yöneticili ini üstlenen Japonya taraf ndan belirlenen Say taylar davet edilmi
olup, davet edilen Say taylardan Afganistan, Endonezya, Vietnam, Banglade ,
Filipinler, Mo olistan ve Kamboçya Say taylar n temsilcileri ile IDI, ASOSAI Genel Sekreterli i ve
itim Yöneticili inden olu an toplam 23 ki ilik bir heyet i tirak edecektir.
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SAYI TAY DERG
BA LADI

TÜB TAK ULAKB M VER TABANINDA TARANMAYA

2010 y itibar yla "Ulusal Hakemli Dergi" statüsüne geçen Say tay Dergisi, TÜB TAK ULAKB M
Sosyal ve Be eri Bilimler Veri Taban nda taranmaya ba lad .
1924 y nda “Divan- Muhasebat Mecmuas ” ad yla yay mlanmaya ba lanan Dergimiz, ba lang çta
Say tay Kararlar yay mlamakla s rl bir i lev üstlenirken, 1990 y ndan itibaren mesleki ve bilimsel
ara rma ve incelemelere de yer vermeye ba lam r. Günümüze dek akademik kalitesi sürekli
geli tirilen Say tay Dergisi, Ba kanl k Makam n 04.01.2010 tarihli onay ile 2010 y ndan itibaren
ulusal hakemli dergi statüsüne geçirilmi tir. Üçer ayl k dönemler halinde yay mlanan Dergimiz, denetim,
yönetim ve hukuk ba ta olmak üzere, sosyal bilimler alan ndaki mesleki ve akademik çal malara yer
vermektedir.
Dergimizin 2003 y ndan itibaren yay mlanm say lar n, olu turulmakta olan Ulusal At f Sisteminde
de yer almas için TÜB TAK ULAKB M ile sözle me imzalanm r.

SAYI TAYIN 150. KURULU YILDÖNÜMÜ ETK NL KLER
ÇALI MALARI BA LADI

N HAZIRLIK

29 May s 1862 tarihinde kurulan Say tay z, önümüzdeki y n May s ay nda 150 nci kurulu
ldönümünü kutlayacakt r. Bu amaçla gerçekle tirilecek etkinlikler için Ba kan Yard mc z Sn. Fehmi
BA ARAN ba kanl nda bir Komisyon kurulmu olup, söz konusu etkinliklerin kapsam n
belirlenmesi ve koordinasyonu için gerekli çal malar ba lat lm r.
150 nci kurulu y ldönümünü etkinlikleri çerçevesinde Say tay, Say tay Yarg , Say tay Denetimi,
kamu mali yönetimindeki de im ve denetime etkisi gibi konularda çe itli mesleki ve bilimsel
ara rmalar gerçekle tirilecek olup, 150 y ll k tarihimizden gelen birikimimizin ürünü olan ve ülkemizin
yönetim yap
n geli mesine katk yapmay hedefleyen bir dizi eser yay mlanacakt r. “Say tay n 150
nci Y Yay nlar ”n n haz rlanmas için kurum mensuplar
n ve ülkemizin sayg n bilim adamlar n
katk lar sa lamaya yönelik çal malar sürdürülmektedir.
Kurulu y ldönümü etkinlikleri kapsam nda bilimsel bir sempozyum düzenlenmesi ba ta olmak üzere,
çe itli alanlarda yürütülecek faaliyetler için haz rl k çal malar devam etmektedir.
Kurulu y ldönümü dolay yla Say tay Dergisi’nin 150 nci Y l Özel Say da yay mlanacak olup, bu
say n en iyi ekilde haz rlanmas için de mensuplar
n, di er kurumlardan yönetici, uzman ve
uygulay lar n ve bilim adamlar
n de erli katk lar beklenmektedir.
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SAYI TAY BA KANI DR. RECA AKYEL’ N TÜRK YE BÜYÜK M LLET
MECL
BA KANI SAYIN CEM L Ç ÇEK’ Z YARET
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, 4 A ustos 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kan
Say n Cemil Ç ÇEK’i ziyaret etti. Ziyaret s ras nda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Say tay aras ndaki
ili kilerin güçlendirilmesi ve Say tay raporlar n TBMM taraf ndan görü ülmesine ili kin prosedürlerin
geli tirilmesi konular nda kar kl müzakerelerde bulunulmu tur.

ER KURUMSAL Z YARETLER
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, Say tay Ba kan Yard mc lar Fehmi BA ARAN ve Erol
AKBULUT ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Ba kanl na seçilen
Karaman Milletvekili Lütfi ELVAN’ 1 A ustos 2011 Pazartesi günü saat 14.00’de makam nda ziyaret
ettiler.
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL’e Emniyet Genel Müdürü Mehmet KILIÇLAR, 03 A ustos 2011
Çar amba günü saat 13.00’de nezaket ziyaretinde bulundu.
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, 09.08.2011 Sal günü saat 12.00’de Gençlik ve Spor Bakanl
yeni atanan Say n Suat KILIÇ’ makam nda ziyaret ederek hay rl olsun dileklerinde bulundu.

na

Diyanet leri Ba kan Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ 24.08.2011 Çar amba günü saat.11.00'de Say tay
Ba kan Dr. Recai AKYEL’e nezaket ziyaretinde bulundu.

4

Say tay
Haber Bülteni

SÖZLE MEL OLARAK ÇALI AN MENSUPLARIMIZ KADROYA GEÇT
4 Haziran 2011 tarih ve 27954 say (Mükerrer) Resmi Gazetede yay mlanan 632 say Kanun
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi uyar nca Ba kanl
zda, 657 say Devlet Memurlar
Kanununun 4/B maddesi uyar nca sözle meli olarak çe itli görevlerde çal an otuz mensubumuz, kendi
talepleri üzerine ilgili kadrolara atanm r. Atamalar gerçekle tirilen personelimiz, 03.08.2011 Çar amba
günü saat 11.30’da Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL’i makam nda ziyaret ederek, kendilerine te ekkür
ettiler. Ba kan AKYEL, kendilerini tebrik ederek, yeni statülerinin kendilerine, Say tay za ve
ülkemize hay rl olmas dileyerek, çal malar nda bugüne dek gösterdikleri yüksek ba ar
bundan
sonra daha da art rarak devam edeceklerine dair inanc dile getirmi tir.
Kadroya geçen mensuplar

z unlard r:

Pelin TELL
LU, Dilek ÖNCEL, ebnem ULUSOY, Murat GEZEN, Mehmet ÖZKAN, Baturay
BENHÜR, Adnan KIRICI, Hasan AKTA , Seher ÖZER ÜTÜK, Zübeyir ATALAR, Ümmet DEM REL,
Hasan DE RMENC , Hasan ÖZTÜRK, Mehmet Ö ÜTCÜ, Erkan GEVER, Selim GÖZÜKARA,
Selim SÜRÜCÜ, Osman AYRAÇ, Mehmet B LG N, Ahmet ÇANTA, Talip TÜYSÜZ, Y. Murat U UR,
Recai TÜRKO LU, Sedat KES , evket GÖKTA , Volkan ARSLAN, Gökçe TAN Ç ÇEK, Fatih
GÜBE, Özlem YASAK, Emre SÜRÜCÜ.
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SAYI TAY BA KANLI INDAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA
Medyada geni olarak yer alan ve Say tay’ n askeri birimler üzerindeki denetimini konu alan haberler
üzerine Ba kanl
z taraf ndan resmi internet sitemiz üzerinden bir aç klama yap lm olup, bu
aç klaman n tam metni u ekildedir:
“8 A ustos 2011 tarihinde baz medya organlar nda yer alan ve Say tay’ n “orduevleri, k lalar, askeri
gazino ve kantinler” üzerindeki denetimini konu alan haberler üzerine a
daki bilgilendirmenin
yap lmas na ihtiyaç duyulmu tur:
Say tay, Anayasam n 160. maddesi, 6085 say Say tay Kanunu ve 5018 say Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu hükümleri uyar nca, hesap verme sorumlulu u çerçevesinde tüm kamu idarelerinin
faaliyet ve i lemlerini denetlemek, sorumlular n hesap ve i lemlerini kesin hükme ba lamak ve denetim
sonuçlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporlamakla görevlidir.

19.12.2010 tarih ve 27790 say Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 6085 say yeni Say tay
Kanunu Say tay’ n görev ve yetkilerini önemli ölçüde art rm ve Say tay denetiminin kapsam tüm
kamu kaynaklar

ve tüm birimleri ku atacak ekilde geni letmi tir.

Yeni Kanunumuz ile birlikte Say tay’da kapsaml bir yeniden yap lanma çal mas ba lat lm olup, bu
çerçevede Milli Savunma Bakanl
denetleyen Denetim Grubumuz da yeniden yap land larak,
denetim çal malar na ba lam r. Yeni dönemde yap lmakta olan denetim çal malar n kapsam na,
do al olarak orduevi, askeri gazino ve kantinler gibi birimler de dahil edilmi tir.
Bu konuda vurgulanmas gereken en önemli husus, Milli Savunma Bakanl ve di er askeri kurum ve
kurulu lar n ilk defa denetlenmedi i, yeni düzenlemelerle sadece baz s rlamalar n kald ld
ve
orduevleri ba ta olmak üzere kimi sosyal tesislerin de denetim kapsam na al nd
r. Di er bir husus ise,
askeri veya sivil olmas na bak lmaks n tüm Bakanl k ve di er resmi kurum ve kurulu lar n sosyal
nitelikli tesis ya da birimlerinin ilk defa 6085 say
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.”
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YAYIMLANAN YÖNETMEL K VE SAYI TAY GENEL KURULU
KARARI

LKE

6085 say Say tay Kanunu’nun çe itli maddeleri çerçevesinde haz rlanmas gereken Yönetmelik ve
di er düzeylerdeki düzenlemelerden Say tay Genel Kurulunca onayland ktan sonra yay mlanarak
yürürlü e girenler unlard r:
6085 say Say tay Kanunu’nun 18 ve 63 üncü maddesinin üçüncü f kralar hükmü gere i haz rlanan
“Say tay Denetçilerinin S flar ile Say tay Uzman Denetçileri ve Savc lar n Birinci S fa Ayr lma
art ve Yöntemlerinin Tespitine Dair Say tay Genel Kurulu lke Karar ” 05.08.2011 tarih ve 28016 say
Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi tir.
6085 say Kanunun 17. maddesinin onikinci f kras hükmü gere ince haz rlanan “Say tay Denetçi
Yard mc Giri S nav , Denetçi Yard mc lar n Mesleki E itim, Staj ve Yeterlik S nav Yönetmeli i”
04.08.2011 tarih ve 28015 say Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi tir.

YEN DENETÇ YARDIMCISI ADAYLARI

N SINAV LANI

Say tay Ba kanl nca mevzuatta belirtilen nitelikleri ta yanlar aras ndan halen bo bulunan 45 adet
kadro için Denetçi Yard mc aday al nacakt r. Aday adaylar , eleme, yaz ve mülakat s nav na tabi
tutulacakt r. Gerekli bilgilere www.sayistay.gov.tr adresinden ula labilmektedir.

TÜRK YE VE ORTA DO U AMME DARES ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS
PRORAMINA KATILAN MENSUPLARIMIZ
Mensuplar zdan Ba denetçi Mehmet Fahri
EK, Ba denetçi Mehmet KÖKSEL, Denetçi Ergün
EN, Denetçi Özge SOYALP, Denetçi Bayram ÖZTÜRK, Denetçi Gonca GÖLPINAR TODA E’nin
yüksek lisans program giri s navlar nda ba ar göstererek, Enstitü’nün 2011-2012 akademik y Kamu
Yönetimi Yüksek Lisans Programlar na kat lmaya hak kazanm lard r.

VEFAT
Emekli
Uzman
Denetçilerimizden
Tarika
ükran
VEL DEDEO LU vefat etmi olup cenazesi (07.08.2011) Pazar
günü Hac bayram Camiinde ö le namaz müteakip k nan cenaze
namaz ndan sonra Kar yaka Mezarl ’na defnedilmi tir.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yak nlar na sab r ve
ba sa
dileriz.
02 A ustos 1338 (02 A ustos 1922) tarihinde Bolu’nun Gerede
ilçesinde do an VEL DEDEO LU, 1945 y nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmu ve ayn y l Say tay
Ba kanl ’nda göreve ba lam ; 02 Haziran 1981 tarihinde kendi
iste i üzerine emekliye ayr lm .
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SOSYAL HABERLER
Ücretsiz zne Ayr lanlar
Ba denetçi Sevgi HEK MO LU 19.08.2011, Denetçi Semra GÜLTEK N
22.08.2011, Denetçi Dilek AKEL ile Veri Haz rlama Kontrol letmeni
Müzeyyen KOÇAK ise 24.08.2011 tarihlerinde ücretsiz izne ayr lm lard r.

Kurumumuzda Göreve Ba layanlar
Uzman Denetçi Sabahattin KALYONCUO LU ve Ba denetçi Muzaffer SA LIK Kurumumuzda
yeniden göreve ba lam lard r. Daktilograf Ya mur AKBULUT ise 02.08.2011 tarihinde aç ktan
atanarak Kurumumuzdaki görevine ba lam r.
Mensuplar

za ho geldin der, görevlerinde ba ar lar dileriz.

Ücretsiz zinden Dönenler
Askerlik görevini ifa etmek için Kurumdan ayr lan Ba denetçi lyas USLU
22.08.2011 tarihinde görevine yeniden ba lam r. Ücretsiz izin kullanan
Ba denetçi Ay e Tu ba ÇUBUK 26.08.2011, Denetçi Sinem TOPSAKAL ise
01.08.2011 tarihlerinde görevlerine dönmü lerdir.

Evlenenler
Ba denetçi Ömer DURAN 31.07.2011, Denetçi Yard mc Mahmut CAN
25.07.2011, Veri Haz rlama Kontrol
letmeni Ergin TA DEM R
10.08.2011 tarihlerinde evlenmi lerdir.
Mensuplar

tebrik eder, mutluluklar

n ya am boyu sürmesini dileriz.

Çocu u Olanlar
Uzman Denetçi Adnan ERDAL n 27.07.2011 tarihinde bir k

, Denetçi Salim

DEM REL’in 01.08.2011 tarihinde bir o lu, Denetçi Fatih KARAHAN n
26.07.2011 tarihinde bir k , Denetçi Tu rul ÇALIK’ n 04.08.2011 tarihinde bir
, Denetçi Bora SÖZER’in 12.08.2011 tarihinde bir k
GÖKDEM R’in 20.08.2011 tarihinde bir k
Mensuplar

kutlar, bebeklerine sa

, Denetçi Taner

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: 16.09.2011
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