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ECOSAI 16. YÖNET M KURULU VE OLA ANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTILARI
ECOSAI 16. Yönetim Kurulu ve Ola anüstü Genel Kurul Toplant lar
Ankara’da gerçekle tirildi.
04.10.2011 tarihinde Ankara’da gerçekle tirilen ECOSAI 16. Yönetim
Kurulu Toplant na Türk Say tay ’n n yan s ra ran, Pakistan,
Azerbaycan, K rg zistan, Kazakistan ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti
Say taylar n temsilcileri kat lm r.
ECOSAI Ba kan ( ran Say tay Ba kan ) Dr. Abdulreza Rahmani
Fazli aç
konu mas nda Türk Say tay ’n n evsahipli inden duydu u
memnuniyeti dile getirmi ve Türk Say tay ’n n ECOSAI’ye katk lar n öneminden bahsetmi tir. Ayr ca ECOSAI Sekreteryas görevini
yürüten Pakistan Say tay na da son zamanlarda gerçekle tirdikleri
önemli faaliyetler için te ekkürlerini sunmu tur.
Konu mas nda Say taylar aras bilgi payla
n önemine de inen
Ba kan z Dr. Recai AKYEL de bu toplant lar n mesleki bilgi ve
deneyimlerin payla
n yan s ra tarihi ve kültürel ba lar za ve
ortak de erlerimize katk da bulundu unu belirterek, ECOSAI’nin bu
konuda ta
misyondan ötürü çok önemli bir örgüt oldu unu dile
getirmi tir.
Toplant da daha sonra ECOSAI Genel Sekreteri (Pakistan Say tay
Ba kan ) Muhammad Akhtar Buland Rana Y ll k Faaliyet Raporu ve
Bütçe Kesin Hesab n sunumunu gerçekle tirmi tir. Ayr ca Bölgesel
Personel De tirme projesinin Türkiye, Afganistan ve Pakistan
Say taylar taraf ndan gerçekle tirilece ini belirtmi tir.
Toplant E itim Komitesi raporunun sunumu ve ECOSAI Finansal Kural
ve Düzenlemelerinin onaylanmas yla sona ermi tir.
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ECOSAI 16. Yönetim Kurulu Toplant
n ard ndan 05.10.2011 tarihinde ECOSAI Ola anüstü Genel
Kurul Toplant Türkiye, ran, Pakistan, Azerbaycan, K rg zistan, Kazakistan ve Kuzey K br s Türk
Cumhuriyeti Say taylar n temsilcilerinin kat
yla gerçekle tirilmi tir.
Ba kan z Dr. Recai AKYEL yapt
aç
konu mas nda, Say taylar n kapasitelerini geli tirerek
kamuoyu ve parlamentonun beklentilerini kar lamak ve vatanda lar n ya amlar na de er katabilmek için
Say taylar aras ndaki i birli inin te vik edilmesinin önemine i aret etmi ve zaman
n sorunlar yla
mücadele edebilmek için bilgi ve deneyimlerin payla
na dayanan bölgesel ve küresel i birliklerinin
gereklili ine vurgu yapm r. Daha sonra ECOSAI’nin genel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Afganistan, ran, Kazakistan, Pakistan ve Türkiye Say taylar nca bir çal ma stratejisi geli tirmeye yönelik
sunumlar gerçekle tirilmi tir.
Kat mc lar ilk oturumun ard ndan TBMM’ye bir ziyaret gerçekle tirmi ve K T Komisyonu’nun yeni
yasama dönemindeki ilk oturumuna i tirak etmi lerdir. ECOSAI Ba kan , kat mc lar ad na Komisyona
hitaben yapt
konu mada, Say taylar aras i birli inin Say tay – Parlamento ili kileri alan nda da
geli tirilmesinin önemine temas etmi tir.

DUMLUPINAR ÜN VERS TES LE AMASYA ÜN VERS TES ’N N 2011-2012
AKADEM K YILI AÇILI DERSLER
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, 11 Ekim 2011 tarihinde Dumlup nar Üniversitesi’nin, 18 Ekim 2011
tarihinde ise Amasya Üniversitesi’nin 2011-2012 akademik y aç
törenine kat larak, “Yolsuzluk ve
Yolsuzluklarla Mücadele” konulu aç dersini verdi.
Yolsuzlu u, kamu gücünün özel ç karlar amac yla kötüye kullan lmas eklinde tan mlayan AKYEL,
yetkinin kural d kullan larak maddi ve maddi olmayan ç kar sa lanmas eklinde gerçekle en yolsuzluk
olgusunun gizlilikten, saydam olmayan ve hesap vermeyen yönetim anlay ndan kaynakland
; önlenmesinin ise effafl k ve hesap verebilirli in güçlendirilmesi ile mümkün olaca
ifade etti. Yolsuzlu un
sadece kamuda de il, özel sektörde de yayg n oldu unu ve dünya genelini ilgilendiren bir musibet
oldu unu belirten AKYEL, yolsuzluk bak ndan kamunun özel riskli bir alan oldu unu, kamu kesimin-
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de hesap verme sorumlulu unun ve effafl n geli tirilmesinde, dolay yla yolsuzluklarla mücadelede
Say tay’a önemli görevler dü tü ünü ve Say tay n bu alanda etkinli ini daha da art raca
ifade etti.
Yat mc lara ek maliyet yüklemesi nedeniyle yolsuzluklar n ulusal ve yabanc yat mlar olumsuz
etkiledi ini, dolay yla büyümeyi geciktirici ve kamu yat mlar
verimsizle tirici bir yönü
bulundu una dikkat çeken AKYEL, gelir da
bozarak yoksullu u besleyen yolsuzluklar n hukukun
üstünlü ü ilkesini sarst
, devletin me ruiyetini ve vatanda n devlete olan güvenini zedeledi ini,
kendini ve yoksullu u sürekli besleyen bir k r döngüye yol açt
ifade etti. Yolsuzlukla mücadelenin
temel unsurlar ise demokratik yönetim, effafl k, hesap verebilirlik, denetim, hukukun üstünlü ü, etik
kurallara sayg ve etkin bir yönetim olarak s ralad .
Yolsuzlukla mücadelede Say taylar n rolüne de de inen AKYEL, Say taylar n demokratik devletlerin
sa kl yönetimi ve effafl k için bir garanti oldu unu ifade ederek, yolsuzlukla mücadelede göz önünde
bulundurulmas gerekenler konusundaki önerilerini kat mc larla payla .

AVRUPA B RL

SAYI TAYLARI TEMAS KOM TES TOPLANTISI

Avrupa Birli i Say taylar Temas Komitesi Toplant , 13-14 Ekim 2011 tarihlerinde Avrupa
Say tay n (ECA) ev sahipli inde Lüksemburg’da geçekle tirildi. Toplant ya, Avrupa Birli i Aday
Ülke Say taylar da aktif gözlemci statüsünde davet edilmektedirler. Toplant da Kurumumuzu Say tay
Ba kan Dr. Recai AKYEL ile Uzman Denetçi A. Attila ÇA LAR temsil etmi lerdir.
Her y l gerçekle tirilen toplant lar s ras nda bir de seminer düzenlenmekte olup, bu y lki seminerin konusu,
“Avrupa Sömestri ve AB Ekonomi Yönetimindeki Geli melerin AB Say taylar ve Avrupa Say tay
Üzerindeki Etkileri” olarak belirlenmi tir. Seminere, AB Komisyonunun Ekonomik ve Mali lerden Sorumlu Komiseri Say n Olli REHN, Avrupa Merkez Bankas Ba kan Yard mc Say n Vitor CONSTANCIO
ve Lüksemburg Maliye Bakan Say n Luc FRIEDEN konuk konu mac olarak kat lm lard r. Seminer
sonras nda, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birli i Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birli i üyesi
ülkelerin parlamento ve hükümetlerine gönderilmek üzere konuya ili kin bir Bildiri kabul edilmi tir.
Toplant da, Kurumumuz Heyeti taraf ndan Avrupa Birli ine Aday ve Adayl a Yak n Ülke Say taylar
ve Avrupa Say tay Ba kanlar Çal ma Grubunun faaliyetlerine ili kin bir de sunum gerçekle tirilmi tir.
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INTOSAI AFET YARDIMLARININ DENET
ÇALI MA GRUBU 5. TOPLANTISI

VE HESAP VERME SORUMLULU U

Uluslararas Say taylar Birli i (INTOSAI)’nin “Afet Yard mlar n Denetimi ve Hesap Verme Sorumlulu u Çal ma Grubu”nun 5. Toplant Kurumumuzun ev sahipli inde Antalya’da gerçekle tirildi.
24 Ekim 2011 tarihinde Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL ve Çal ma Grubu Ba kan (Avrupa
Say tay Üyesi) Gijs de VR ES’in aç
konu malar ile ba layan toplant da, uluslararas toplumun
duyarl oldu u temel alanlardan birisi olan insani yard mlarda hesap verme sorumlulu unun
güçlendirilmesi, yard m kurulu lar için hesap verme sorumlulu u standartlar n uyumla
lmas , afet
yard mlar nda yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele, afet yard mlar n denetiminde iyi uygulama örnekleri
ve denetimde co rafi bilgi sistemlerinden yararlan lmas gibi konular ele al nm r.
Toplant da, Avrupa Birli i Say tay taraf ndan “Yard m Kurulu lar n Hesap Verilebilirlik
Standartlar n Uyumla
lmas ”; Birle mi Milletler Genel Sekreteri Afet Riskinin Azalt lmas Özel
Temsilcisi taraf ndan “Afet Riskinin Azalt lmas ve Hükümetlerin Hesap Verebilirli i”; Ba bakanl k Afet
ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl taraf ndan da “Türkiye’deki Afete Haz r Bulunma Programlar n
Uygulamas ” konular ba ta olmak üzere çal ma grubunun görev alan içerisinde çe itli de erlendirmeler
yap lm r.
Toplant da ayr ca “Çal ma Grubu”nun i program nda yer alan farkl görevlere ili kin kaydedilen
geli melerle birlikte, Say tay
n liderli indeki alt çal ma grubunca haz rlanan rehber doküman ile
Say tay
n liderli inde gerçekle tirilecek afet haz rl klar na ili kin paralel denetim konular
de erlendirilmi tir.
Toplant ya; Avrupa Birli i Say tay , Avrupa Komisyonu ve Birle mi Milletler, Ernst & Young denetim
kurulu u temsilcilerinin yan s ra, Yeni Zelanda, Filipinler ve ili Say taylar n Ba kan düzeyinde,
Norveç, Pakistan ve Hollanda Say taylar n ise Ba kan Yard mc düzeyinde temsil edildikleri 15 ülke
Say tay ndan heyetler kat lm r.
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DA RE BA KANLI I SEÇ
2. Daire Ba kanl

na Ömer Faruk ÖZTOPRAK seçildi.

Ömer Faruk ÖZTOPRAK, 1948 y nda Isparta/Yalvaç'ta do du.
1970 y nda Eski ehir ktisadi ve Ticari limler Akademisinden
mezun oldu. Maliye Bakanl
Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlü ünde Bütçe Kontrolörü, Daire Ba kan ve Genel Müdür
Yard mc
görevlerinde bulundu. Yurtd nda Maliye ve Gümrük
Ata esi olarak görev yapt . 1999 y nda Say tay Üyeli ine seçildi.
06.10.2011 tarihinde Genel Kurul Karar ile Daire Ba kanl
seçilen ÖZTOPRAK; evli ve iki çocuk babas r.
Daire Ba kan

kutluyor ve yeni görevinde ba ar lar diliyoruz.

ACI KAYIPLARIMIZ
Emekli Daire Ba kanlar

zdan Cevdet KAYHAN vefat etmi tir.

14.05.1945 tarihinde Erzurum'da do an Cevdet KAYHAN, 1971
nda Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisinin letme
Muhasebe Bölümünden mezun oldu. 1965-1973 y llar aras nda
T.C. Ziraat Bankas nda çal . 1973 y nda Say tay’da göreve
ba lad . 2005 y nda Say tay Üyesi, 11.02.2010 tarihinde de
Daire Ba kan seçilmi tir. Evli ve iki çocuklu olan KAYHAN n
yabanc dili ngilizceydi.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yak nlar na sab r ve
ba sa
dileriz.

Emekli Daire Ba kanlar
etmi tir.

zdan Süleyman TOPALLAR vefat

11.09.1945 tarihinde Makedonya/Tetova'da do an Süleyman
TOPALLAR, Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisini
bitirerek 1973 y nda Say tay'da göreve ba lad . 1999 y nda
Say tay Üyeli ine seçildi. 27.04.2009 tarihinde Genel Kurul
Karar ile Daire Ba kanl na seçildi. Evli ve bir çocuklu olan
TOPALLAR n, yabanc dili Frans zca, Makedonca ve S rpça’yd .
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yak nlar na sab r ve
ba sa
dileriz.
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KURUMSAL Z YARETLER
KKTC Say tay Heyetinin Ziyareti
Say tay Ba kan Osman KORAHAN ile k demli denetçiler Mehmet Ali RIFKI ve Hüseyin
SAADETO LU’ndan olu an KKTC Say tay heyeti 3 Ekim 2011 tarihinde Ba kan z Dr. Recai
AKYEL’i makam nda ziyaret ettiler. Ba kan KORAHAN, Türk Say tay n bilgi birikimi ve
deneyimlerinden yararlanmak istediklerini, bu çerçevede mali denetim ve performans denetimi
alanlar nda teorik ve uygulamal e itim verecek denetçilerin görevlendirilmesinden memnuniyet
duyacaklar ifade etmi tir. Ba kan z Say n AKYEL ise 5 Ekim 2010 tarihinde Lefko a’da imzalanan
birli i Protokolü çerçevesinde KKTC Say tay n kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amac yla,
ihtiyaç duyduklar her alanda destek vermeye haz r olduklar ifade etmi tir.
Pakistan Say tay Heyetinin Ziyareti
ECOSAI Yönetim Kurulu ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar na kat lmak üzere ülkemizde bulunan
Pakistan Say tay Ba kan Say n Muhammad Akhtar Buland Rana ba kanl ndaki Pakistan heyeti
Ba kan z Dr. Recai AKYEL’i 4 Ekim 2011 tarihinde makam nda ziyaret ettiler.
Kazakistan Say tay Heyetinin Ziyareti
ECOSAI Yönetim Kurulu ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar na kat lmak üzere ülkemizde bulunan
Kazakistan Say tay Ba kan Say n Omarkhan OX KBAYEV ba kanl ndaki Kazakistan heyeti
ba kan z Dr. Recai AKYEL’i 4 Ekim 2011 tarihinde makam nda ziyaret ettiler.
rg zistan Say tay Heyetinin Ziyareti
ECOSAI Yönetim Kurulu ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar na kat lmak üzere ülkemizde bulunan
rg zistan Say tay Ba kan Say n Sabyrbek MOLDOKULOV ba kanl ndaki K rg zistan heyeti
ba kan z Dr. Recai AKYEL 4 Ekim 2011 tarihinde makam nda ziyaret ettiler.
ran Say tay Heyetinin Ziyareti
ran Say tay Ba kan Dr. Abdolreza Rahmani Fazli, Milletvekili Hadi Moghadasi, ran’ n Ankara
Büyükelçisi Bahman Hosseinpour ile ran Say tay ’n n de ik düzeylerdeki yönetici ve
dan manlar ndan olu an heyet, Ba kan z Dr. Recai AKYEL’i 03.10.2011 tarihinde makam nda ziyaret
ettiler. Ziyarette Say n Rahmani Fazli Türk Say tay ’n n ECOSAI Yönetim Kurulu ve Ola anüstü
Kongresine ev sahipli i yapmas ndan dolay te ekkürlerini ileterek, ECOSAI’nin bu güne gelmesinde
Türk Say tay ’n n önemli katk lar n bulundu unu ve bundan sonraki süreçte daha da geli tirilmesi için
deste ini sürdürmesinin önemli oldu unu dile getirdi. Dr. Recai AKYEL ise toplant lar hakk nda yap lan
çal malar konusunda bilgiler vererek bundan sonraki süreçte ECOSAI’nin güçlendirilmesine yönelik
katk lar n devam edece ini ifade etti.
Kara Kuvvetleri Komutan Org. Hayri KIVRIKO LU’ndan Ziyaret
Kara Kuvvetleri Komutan Org. Hayri KIVRIKO LU 10 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 11.30’da
Ba kan Dr. Recai AKYEL’e nezaket ziyaretinde bulundu.
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ULUSLAR ARASI ETK NL KLERE KATILIM
‘Etik ve Dürüstlük De erleri Yüksek Denetim Kurumunun Denetim Uygulamalar na Nas l Dahil
Edilir?’ Konulu Seminer
9-16 Ekim tarihinde ASOSAI taraf ndan Güney Kore’de düzenlenen ‘Etik ve Dürüstlük De erleri Yüksek
Denetim Kurumunun Denetim Uygulamalar na Nas l Dahil Edilir?’ konulu seminere Kurumumuzu
temsilen Uzman Denetçi Ya ar UZUN kat lm r.
EUROSAI Çevre Denetimi Çal ma Grubu 9. Y ll k Toplant
Uygulamalar’ Konulu E itim Semineri

ile ‘Çevre Denetiminde

yi

10 Ekim 2011 tarihinde sveç’in ba kenti Stockholm’de gerçekle tirilen ‘Çevre Denetiminde yi
Uygulamalar’ konulu e itim semineri ile 11-13 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekle tirilen EUROSAI
WGEA’n n 9. Y ll k Toplant na Kurumumuzu temsilen Üye Kemal TURAN ve Denetçi Berna
DURUSU kat lm lard r.
An lan e itim semineri “Uluslararas Denetim Standartlar na li kin Denetim Kan tlar ve Denetim
Kriterleri” hususlar nda bilgi ve deneyim payla
hedeflemi tir. Y ll k toplant da ise ‘Ula mla lgili
Çevresel Sorunlar’, ‘Üç E’nin (Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk) Denetimi’ ile ‘Planlanan, Devam
Eden ve Tamamlanan Ortak ya da Koordineli Olarak Yürütülen Çevre Denetimleri’ konular ele
al nm r.
‘Kamu ktisadi Te ebbüslerinin Denetimi’ Konulu E itim Program
12 Eylül-07 Ekim 2011 tarihlerinde Yeni Delhi/Noida’da bulunan ve Hindistan Say tay bünyesinde
faaliyet gösteren ‘International Centre for Information Systems & Audit (ICISA) adl e itim e itim
merkezinde gerçekle tirilen ‘Kamu ktisadi Te ebbüslerinin Denetimi’ konulu e itim program na
Ba denetçi Ramazan ÇET N ve Denetçi Semih ZENC RKIRAN kat lm lard r.
rg zistan Say tay

n Kapasitesini Art rma Amaçl Dünya Bankas Projesi

rg zistan Say tay Ba kan Sabyrbek MOLDOKULOV talebi ile ‘K rg zistan Say tay n Kapasitesini
Art rma Amaçl Dünya Bankas Projesi’ kapsam nda dan man olarak görev ifa etmek üzere 17-28 Ekim
2011 tarihlerinde Uzman Denetçi A. Ömer KARAMOLLAO LU görevlendirilmi tir.

MESLEKTA LARIMIZIN YAYINLARI
ECOSAI (Ekonomik birli i Te kilat na Üye Ülkeler Yüksek Denetim Kurumlar Örgütü) taraf ndan her
l yay mlanan “ECOSAI CIRCULAR” adl derginin 2011 y na ait say nda Ba kan z Dr. Recai
AKYEL’in “Reform Process at Turkish Court of Accounts” ba kl makalesi yay mlanm r. Makalede
son y llarda kamu mali yönetim sistemimizde ya anan geli meler çerçevesinde Say tay zda ya anan
de im süreci ele al nm r.
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SOSYAL HABERLER
Emekli Olanlar
Savc Ahmet LÖKER 19.10.2011 tarihinde, Uzman Denetçi Can KOROL 25.10.2011 tarihinde emekliye
ayr lm lard r.
Mensuplar

za bundan sonraki ya amlar nda da ba ar lar dileriz.

Ücretsiz zne Ayr lanlar
Denetçi Gonca STANBULLUO LU BÜLBÜL 17.10.2011 tarihinde ücretsiz izne ayr lm

r.

Kurumumuzda Göreve Ba layanlar
Memur Miraç Hüseyin YILDIRIM 27.10.2011 tarihinde aç ktan atanarak Kurumumuzda göreve
ba lam r.
Mensubumuza ho geldin der, görevinde ba ar lar dileriz

Ücretsiz zinden Dönenler
Askerlik görevlerini ifa etmek için Kurumumuzdan ayr lan Denetçiler Fatih

, smail KARAO LU,

Ahmet AKPINAR, Ramazan DEM REL, S. Tunahan BAYKARA, Ç. Halil DURMU , M. Taha EN,
H. Safa ÇIKRIK, Mustafa GÜNGÖR, Akif ÇENDEK, U ur ÖZTÜRK, Cemil UZUN, Ümit KURNAZ
ve Yücel SA IR ile Teknisyen Yard mc
Ahmet GÖKSU 03.10.2011 tarihinde görevlerine
dönmü lerdir.
Mensuplar

za ho geldin der, görevlerinde ba ar lar dileriz.

Çocu u Olanlar
Uzman Denetçi Mehmet GEVREK’in 24.10.2011, Ba denetçi Ersan AYBAR’ n 19.10.2011, Denetçi
Sevda AKMAN n 21.10.2011 tarihlerinde birer oğulları dünyaya gelmiştir.

Mensuplar

kutlar, bebeklerine sa

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: 21.11.2011
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