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AVRUPA B RL
NE UYUM SÜREC NDE KAMU
SEKTÖRÜNDE Ç DENET M VE DI DENET M
RL
KONFERANSI
Avrupa Birli i Bakanl , Say tay Ba kanl , OECD, SIGMA ve ç
Denetim Koordinasyon Kurulu’nun katk lar yla düzenlenen ‘Avrupa
Birli ine Uyum Sürecinde Kamu Sektöründe ç Denetim ve D
Denetim birli i Konferans ’, 13-14 Aral k 2011 tarihlerinde Ankara
Vilayetler Evi’nde gerçekle tirilmi tir.
2 gün süren Konferans n aç
konu malar , ç Denetim Koordinasyon
Kurulu Ba kan Say n lhan HAT PO LU, Avrupa Birli i Bakan ve
Ba müzakereci Say n Egemen BA
, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Ba kan Lütfi ELVAN, Say tay Ba kan Dr. Recai
AKYEL ve Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlü ü Daire Ba kan
Robert GIELISSE taraf ndan yap lm r.
Konu mas nda 21. yüzy n en önemli kavramlar ndan birinin denetim
oldu unu belirten Avrupa Birli i Bakan ve Ba müzakereci BA
,
ileti im ça nda hesap verebilirlik ve effafl n kaç lmaz oldu unu,
bu nedenle de denetimin kilit bir öneme sahip oldu unu vurgulayarak
denetlenen devletin güçlü devlet oldu unun alt çizmi tir.
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ba kan Sn. ELVAN, kamu yönetiminde ya anan h zl de im ve
dönü üm sürecinde denetim mekanizmalar n da etkin bir rol üstlenmesi gerekti ini belirterek, hesap
verebilir anlay n sadece söylemde de il, eylemde de olmas ve bu mekanizmalar n her kurum için
letilmesi gerekti ini ifade etmi ve iç denetim mekanizmalar n d denetimi, d denetim
mekanizmalar n da iç denetimi beslemesinin zorunlu oldu unu vurgulam r.
Say tay Ba kan AKYEL ise, denetimin önemi konusundaki vurgulardan duydu u memnuniyeti ifade
ederek, denetimin gereklili i konusunda kamuoyu olu mas n ve siyasi iradenin de bunu
desteklemesinin önemli oldu unu belirtmi tir. Kamu kurumlar nda üst yönetimin görevlerini iyi bir
ekilde yerine getirebilmesi için sa kl bir iç denetime ihtiyaç oldu unu, iç denetimin en çok üst
yönetime fayda sa layaca
belirten Sn. AKYEL, bu gerçeklerin henüz yeterince kavranamad na
aret etmi tir. ç denetçiler taraf ndan haz rlanan denetim raporlar n bulgu, sonuç ve önerilerinin
Say tay taraf ndan gerçekle tirilen d denetim aç ndan da büyük önem ta
belirten Sn. AKYEL,
iç denetim sisteminin sa kl bir ekilde yerle mesi için Say tay’ n pozitif yakla
n ve katk lar n
devam edece ini belirtmi tir.
Konferansta iç denetim ve d denetim aras ndaki i birli inin etkin hale getirilmesi konusu, di er ülke
deneyimleri çerçevesinde ele al nm olup bu amaçla rlanda, Portekiz, Polonya, Hollanda uygulamalar
ile Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlü ü ve Uluslararas Denetim ve Güvence Standartlar Kurulu
deneyimleri payla lm r.

KURUMSAL Z YARETLER
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, Kazakistan Cumhuriyeti Ba ms zl
n 20. Y ldönümü
münasebetiyle 29 Kas m 2011 Sal günü saat 19.00’da düzenlenen, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Günü
Resepsiyonuna, Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Canseyit TÜYMEBAYEV’in davetlisi olarak
kat lm r.
Milli Savunma Bakan Say n smet YILMAZ, 20 Aral k 2011 Sal günü saat 12.30’da Ba kan
Recai AKYEL’e iade-i ziyarette bulunmu tur.

z Dr.

Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, 21 Aral k 2011 Çar amba günü saat 14.00’te çi leri Bakan dris
Naim AH N’i, 14.30’da ise çi leri Bakanl
Müste ar Osman GÜNE ’i makamlar nda ziyaret
etmi tir.
Kaymakam Adaylar , staj programlar çerçevesinde Say tay tan mak amac yla 08.12.2011 tarihinde
Ba kanl
zca haz rlanan programa kat lm lard r. Program kapsam nda Kaymakam Adaylar , Ba kan
Yard mc z Fehmi BA ARAN taraf ndan Mülki dare kökenli Üyelerimiz ile birlikte Say tay Genel
Kurulunda kabul edilmi tir. Ard ndan Grup Ba kanlar z A. Ömer KARAMOLLAO LU ve Azmi ES
taraf ndan Say tay n organizasyon yap , denetim, yarg ve raporlama faaliyetleri hakk nda sunumlar
gerçekle tirilmi tir.
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SAYI TAY BA KANI DR. RECA AKYEL'E
STRATEJ K V ZYON SAH
BÜROKRAT ÖDÜLÜ
Bu y l alt nc verilen Türk Asya Stratejik Ara rmalar Merkezi TASAM’ n Stratejik Vizyon Ödülleri
29.12.2011 tarihinde düzenlenen törenle sahiplerine tevdi edildi. Stratejik Vizyon Sahibi Bürokrat Ödülü
verilen Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL de törene kat larak bir konu ma yapm r.
TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri; Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adam , Siyasetçi, Bürokrat, Bilim
nsan , Kurum, Adam , Sanatç ve Gazeteci-Yazar olmak üzere sekiz kategoride verilmektedir.

UZMAN DENETÇ NEC P TOSUN'A ÖDÜL
Türkiye Yazarlar Birli i taraf ndan her y l verilen ''Y n Yazar, Fikir Adam ve Sanatç lar Ödülleri''nin
bu y lki sahipleri aç kland . 01.01.2012 tarihinde düzenlenen bas n toplant yla duyurulan ''2011 y
Yazar, Fikir Adam ve Sanatç lar Ödülleri''nde, mensuplar zdan Uzman Denetçi Necip TOSUN’un
“Modern Öykü Kuram ” adl kitab , “Edebi Ele tiri” dal nda 2011 y
n “En yi Ele tiri Kitab ”
seçilerek ödüle lay k görülmü tür.
Kendilerini tebrik eder, ba ar lar

n devam

dileriz.
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KOSOVA PARLAMENTOSU HEYET

N KURUMUMUZU Z YARET

Kosova Cumhuriyeti Meclisi Kamu Maliyesi Denetleme Komisyonu Ba kan Say n Ali SADRIU
ba kanl nda iktidar ve muhalefet milletvekillerinden olu an toplam 11 ki ilik Kosova Heyeti, 26-27
Aral k 2011 tarihleri aras nda Kurumumuza çal ma gezisi maksad yla ziyarette bulunmu lard r.
Öncelikle, 26 Aral k 2011 tarihinde Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL’i makam nda ziyaret eden
Konuk Heyete, Ba kan Yard mc Erol AKBULUT taraf ndan Kurumumuz ve Türkiye’de uygulanan
mali sistem hakk nda genel bilgiler verilmi tir. Ziyarette Konuk Heyetin Ba kan Sn. SADRIU
Kosova’n n genel yap
ve yak n tarihteki geli meler hakk nda k sa bilgiler vererek, Türkiye’deki
denetim sistemi hakk nda bilgi edinmek ve tecrübelerimizden yararlanmak istediklerini ifade etmi tir.
Ba kan AKYEL ise güçlü tarihi ve karde lik ba lar ile ba oldu umuz Kosova’dan böyle bir heyeti
rlamaktan onur duydu unu ifade ederek, heyete ba ar dileklerini iletmi tir. Sn. AKYEL daha önce
Kosova’ya yapt ziyarete temas ederek, Kosova’n n güçlü bir gelecek in as için gösterdi i çabalar
takdirle kar lad
belirtmi ve gün geçtikçe güçlenen Kosova’ya Türk halk n ve özelde Say tay n
her türlü deste i vermeye haz r oldu unu ifade etmi tir.
Çal ma gezisi kapsam nda Say tay n TBMM ve Denetlenen Kurumlar ile li kileri ve Denetim Planlar
hakk nda 1. Destek Grubu Ba kan Uzman Denetçi F. Betül CEYLAN; Y ll k Denetim Raporlar
Metodolojisi, Raporlar n Mali Etkileri ve Denetim Sonuçlar n zlenmesi hakk nda 5. Denetim Grup
Ba kan Uzman Denetçi Azmi ES; Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetimi hakk nda ise 24.
Denetim Grup Ba kan Uzman Denetçi Levent KARABEYL taraf ndan çe itli sunumlar çerçevesinde
uygulamalar ile ilgili bilgi verilmi tir.
Konuk Heyet çal man n ikinci gününde TBMM’ye de bir ziyaret gerçekle tirmi tir. Bu kapsamda Plan
ve Bütçe Komisyonu Ba kan Sn. Lütfi ELVAN ile görü mü lerdir. Çal ma gezisi sonras nda, Kosova
ve Türkiye aras nda var olan i birli inin artarak devam etmesi yönündeki temenniler dile getirilmi tir.
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DR. RECA AKYEL’ N ‘YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE’
KONULU SUNUMU
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, Demokraside Birlik Vakf ile nsani De erler Derne i’nin 3 Aral k
2011 tarihinde düzenledi i “Yolsuzlukla Mücadele" konulu konferansa, nsani De erler Derne i Ba kan
Mehmet BOZDEM R’in davetlisi olarak kat ld . Ba kan AKYEL, konferansta “Yolsuzluk ve Yolsuzlukla
Mücadele” konulu bir sunum yapt .
Konu mas nda rü vet ve bah in kamu yat mlar
verimsizle tirdi inin ve yolsuzlu un yoksullu u
do urdu unun alt çizen Ba kan AKYEL, effafl k, hesap verebilirlik, denetim, iyi yöneti im ve kanun
hakimiyetinin yolsuzlukla mücadelede ta
öneme de indi. Say tay denetiminin bir anlamda
‘Demokrasi Denetimi’ oldu unu da hat rlatan Sn. AKYEL, kamu kaynaklar n öngörülen amaç, hedef ve
hukuk düzenlemelerine uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullan lmas nda Say tay’ n
oynad role de dikkat çekti.

SAYI TAY DA RELER YARGILAMA SALONLARI H ZMETE AÇILDI
Say tay Ba kan Dr. Recai AKYEL, 28.12.2011 Çar amba günü saat 10.00'da, iç dekorasyon çal malar
tamamlanan sekiz adet Say tay Dairesine ait yarg lama salonlar n aç
yaparak, hay rl olsun
dileklerinde bulundu. Temsili olarak 4. Daire yarg lama salonunda yap lan aç a Daire Ba kanlar ve
Üyeler kat ld .
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SAYI TAY’DAN BASIN AÇIKLAMASI
Son günlerde baz yaz ve görsel medya organlar nda, zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl
Ki iselle tirilmi Toplu Ula m Kartlar Yönetmelik Tasla hakk nda Say tay Daireler Kurulu
taraf ndan verilen isti ari görü hakk nda amac a an haber ve yorumlara yer verildi i görülmektedir.
6085 say Say tay Kanununun 27. maddesi dördüncü f kras gere i genel yönetim kapsam ndaki kamu
idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler, Say tay n isti ari görü ü al narak yürürlü e
konulur. Söz konusu Yönetmelik de bu madde kapsam nda Say taya gönderilmi olup, Daireler
Kurulumuzca verilen isti ari nitelikteki görü te aynen;
“Tasla n ayn zamanda dayanaklar ndan olan 4736 say Kanunun 1 inci maddesi hükmü ile muaf
tutulacak ki i ve kurumlar belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna b rak lm olup, bu yetkiye istinaden
toplu ula m hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz olarak faydalanacaklar n tespitine ili kin olarak
2002/3654, 2002/3700, 2002/3835, 2002/4109 ve 2010/404 say
Bakanlar Kurulu Kararlar
yay mlanm r. Ad geçen Bakanlar Kurulu Kararlar ndan sadece 2002/3654 say BKK ile 65 ya ve
üzeri ki ilere yönelik bir muafiyet öngörülmü olup 60 ya ndaki ki ilerle ilgili olarak gerek bu, gerekse
di er Bakanlar Kurulu Kararlar nda herhangi bir muafiyet hükmü getirilmemi tir. Kald ki Tasla n 12
nci maddesinde 2002/3654 say BKK’ya uygun ekilde 65 ya ve üzeri ki iler için müstakil bir
düzenleme de yap lm r. Bu itibarla, 60 ya ndaki ki ilere ili kin indirimli veya ücretsiz ta ma imkan
getiren Tasla n 11 inci maddesinin yasal dayana bulunmad ndan söz konusu maddenin taslaktan
kar lmas n uygun olaca ” ifade edilmektedir.
Bu isti ari kararda 65 ya ve üzeri ki ilere indirimli veya ücretsiz ta ma imkan sa layan yasal bir
düzenleme bulundu u halde, 60-65 ya grubundaki ki iler için buna imkan sa layan yasal bir dayanak
bulunmad belirtilerek, hukuki bir tespitte bulunulmaktad r.
Bu ifadenin belirli ki i ve kurumlarca çarp larak, hukuki bir konunun siyasal bir zemine çekilmesi ve
bu ekilde Say taya yönelik as ls z ve düzeysiz ithamlar n arac haline dönü türülmesi anla labilir ve
kabul edilebilir de ildir. Bu karar zmir Büyük ehir Belediyesi ya da zmir halk ile ilgili özel bir
düzenleme gibi de erlendiren, Hükümetin bask ya da etkisi üzerine al nd , bu konuda belli bir siyasi
partiye mensup belediyelere ayr mc k yap larak di erlerine ayr cal k tan nd
gibi amac
a an,
hukuk bilgisinden yoksun, iyi niyetle ba da mayan yorum ve de erlendirmeler insaf ve izanla
ba da mamaktad r. Vatanda n devlete ve devlet kurumlar na kar güvenini zedeleyecek bu tür
yakla mlar n kimseye fayda sa lamayaca da aç kt r.
150 y ll k temiz ve köklü bir geçmi e sahip olan Say tay' n hukuk d gerekçelere dayal , toplum
vicdan s zlatacak kararlar almas n mümkün olmad ; siyasal ve benzeri mülahazalardan özenle
kaç nd
herkesçe bilinmekte olup, bas
n de erli mensuplar n da toplumu do ru
bilgilendirmeleri ve Say tay n sayg nl
ve etkinli ini hedef alan yorum ve de erlendirmelerden
kaç nmas en büyük dile imizdir.
saca, zmir’de “60 Ya Kart ” olarak bilinen indirimli toplu ula m uygulamas n durdurulmas ya da
sona erdirilmesine dair Say tay n ba lay bir karar söz konusu olmay p, Daireler Kurulumuzun
isti ari görü ünün de herhangi bir siyasi niteli i bulunmamaktad r.
Bas
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ULUSLARARASI ETK NL KLERE KATILIM
Bütçe Hesaplar ve Konsolide Mali Tablolar n Denetimi Çal tay
01–02 Aral k 2011 tarihlerinde Belgrad/S rbistan’da Bütçe Hesaplar ve Konsolide Mali Tablolar n
Denetimi Çal tay na, Kurumumuzu temsilen Uzman Denetçi Azmi ES ve Denetçi Emine TEKEREK
kat lm lard r.
Stratejik Plan Uygulamas na ve Geli tirilmesine li kin IDI-ASOSAI Ortak Program
11–22 Aral k 2011 tarihlerinde Güney Kore’nin ba kenti Seul’de gerçekle tirilen “Stratejik Plan
Uygulamas na ve Geli tirilmesine li kin IDI-ASOSAI Ortak Program ” kapsam nda düzenlenecek
çal ma toplant lardan ilkinde “E itici” olarak görev ifa etmek üzere Uzman Denetçi A. Ömer
KARAMOLLAO LU kat lm r.
EUROCONTROL Denetim Kurulunun 2011 Y

6. Toplant

15 Aral k 2011 tarihinde Brüksel’de yap lan EUROCONTROL Denetim Kurulunun 2011 y
Toplant na Uzman Denetçi Sami SKENDER ve Ba denetçi Hakan AYDIN kat lm lard r.

6.

SOSYAL HABERLER
Kurumumuzda Göreve Ba layanlar
Uzun süredir Ba bakanl k Mevzuat Geli tirme ve Yay n Genel Müdürü olarak görev yapan
meslekta
z Uzman Denetçi Nadir ÖZCAN, Kurumumuzdaki görevine dönmü tür.
Ücretsiz izne ayr lan Denetçi Dilek AKEL, 30.12.2011 tarihinde yeniden görevine ba lam r.
Veri Haz rlama Kontrol letmeni Kaz m FERAH ile Memur Özkan GENÇ ise naklen atanarak
Kurumumuzdaki görevlerine ba lam lard r.
Mensuplar

za ho geldin der, görevlerinde ba ar lar dileriz.

Emekli Olanlar
Uzman Denetçi Ersen KONUR, 21.12.2011 tarihinde emekliye ayr lm

r.

Mensubumuza bundan sonraki ya am nda mutluluklar dileriz.

Kurumumuzdan Ayr lanlar
Veri Haz rlama Kontrol letmeni Serpil EL AÇIK, 15.12.2011 tarihinde Kurumumuzdaki görevinden
ayr larak T.B.M.M. Genel Sekreterli i’nde göreve ba lam r.
Kendilerine yeni görevinde ba ar lar dileriz.
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Ücretsiz zne Ayr lanlar
Daire Tabibi Pelin TELL

LU, 19.12.2011 tarihinde ücretsiz izne ayr lm

r.

Evlenenler
Denetçi Saadetdin Tunahan BAYKARA, 27.12.2011 tarihinde;
Denetçi Nurdan YE LYURT (KISAO LU), 23.12.2011 tarihinde evlenmi lerdir.
Mensuplar

kutlar, mutluluklar

n ya am boyu sürmesini dileriz.

Çocu u Olanlar
Ba denetçi Abdulkadir POLAT n 03.12.2011 tarihinde bir k

;

Ba denetçi Ergün EN’in 08.12.2011 tarihinde bir o lu;
Ba denetçi Harun KOÇTEPE’nin 15.11.2011 tarihinde bir o lu;
Ba denetçi Bayram ALPASLAN n 15.12.2011 tarihinde bir k

;

Ba denetçi Hilmi Bahad r BARÇIN n 13.12.2011 tarihinde bir o lu;
Denetçi Osman ÇET N’in 24.12.2011 tarihinde bir k ;
Denetçi Fettah Bar YÜKSEKDA
Denetçi Zeynep MAK

n 16.12.2011 tarihinde bir k

;

ST FIRATLI’n n 16.12.2011 tarihinde bir o lu;

Denetçiler Meral CAN ve Vehbi Caner CAN’ n 01.12.2011 tarihinde bir o ullar ;
Denetçi Yahya GÜLDEN’in 18.11.2011 tarihinde bir o lu;
Denetçiler Seval YURTÇU DURMU ve Ça

Halil DURMU ’un 23.12.2011 tarihinde bir o ullar

dünyaya gelmi tir.
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: 16.01.2012
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