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Sosyal Haberler

Bütçeden Sorumlu AB Komiseri Michaele
Schreyer’in Kurumumuzu Ziyareti
Avrupa Birli÷inin Bütçeden Sorumlu Üyesi Michaele
SCHREYER ülkemizde gerçekleútirdi÷i ziyaret programı
çerçevesinde 24.04.2003 tarihinde Sayıútay Baúkanı
Mehmet DAMAR’la Baúkanlık Makamında görüútü.
Komiser SCHREYER, ülkemizde Bakan düzeyine
tekabül etmekte olup, Türkiye’ye gelen ilk AB
Komisyonu üyesidir. Komiser SCHREYER'in görev alanı
aúa÷ıdaki konuları kapsamaktadır:
x AB bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, bu
ba÷lamda AB kurumları arasında gerekli eúgüdümün
kurulması,
x Bütçenin uygulanmasının denetlenmesi ve mali
denetiminin sa÷lanması (Bu amaçla oluúturulan
Avrupa Toplulukları Sayıútayı da Komiser Schreyer'in
görev alanına girmektedir),
x AB Komisyonu bünyesinde ba÷ımsız bir birim olan
"Hile ile Mücadele Ofisi" (OLAF) aracılı÷ıyla, AB'nin
mali çıkarlarını etkileyen her türlü hile, suiistimal ve
yasadıúı faaliyetlere karúı mücadele edilmesi, gereken
karúı-önlemlerin alınması (OLAF 'in görev alanı,
AB'nin mali çıkarlarını etkileyen durumlarda AB
üyesi olmayan ülkeleri de içermektedir).
Komiser SCHREYER'in ülkemizi ziyareti, Kopenhag
sonuçları ıúı÷ında ülkemize yönelik mali yardımların
artırılmasına yönelik çalıúmaların baúladı÷ı bir dönemde
gerçekleúmiútir.
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x ECOSAI faaliyetleri,
x 25 Haziran 2002
tarihinde Ankara’da
düzenlenen 7. ECOSAI
Yönetim Kurulu
Toplantısı Karar Tutana÷ı,

ECOSAI Dergisi'nin
3’üncü Sayısı
Sayıútayımızca
Hazırlanarak
Yayımlandı
Her yıl ECO üyesi ülkelerin
yüksek denetim
kurumlarından biri tarafından
hazırlanmakta olan ECOSAI
Dergisinin 3’üncü sayısı, 7.
ECOSAI Yönetim Kurulu
toplantısında kararlaútırılan
2002 yılı Eylem Planı
uyarınca Kurumumuzca
hazırlanıp øngilizce olarak
yayımlandı.
ECOSAI Dergisinin 3’üncü
sayısında;
x Sayıútay Baúkanı
Mehmet DAMAR’ın
önsöz yazısı,
x Kısa Haberler,
x Pakistan Yüksek
Denetim Kurumunun
Fonksiyonlarını,
Etkinli÷ini ve Koúullarını
Yeniden Belirleyen 200123 Nolu Yasal
Düzenleme,
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x ECOSAI üyelerinin
adresleri
yer almaktadır. Söz konusu
Dergi, Dıú iliúkiler Grup ùefi
Uzman Denetçi Cevad
GÜRER’in Baúkanlı÷ında
Baúdenetçiler Gürkan
EKøNCø, Feyzullah
OKUMUù, ø. Hakkı
SAYIN’dan oluúan komisyon
tarafından hazırlandı.

ASOSAI Hesapları
Denetlendi
Üyesi bulundu÷umuz
uluslararası kuruluúlardan
Asya Sayıútayları Birli÷i’nin
(ASOSAI) Hindistan’da
bulunan Genel
Sekreterli÷ince tutulmakta
olan ASOSAI’in (Asian
Organization of Supreme
Audit Institutions) 2000-2002
mali yıllarına ait üç yıllık
hesabının dıú denetimi,
Denetim Kurulu Üyeleri olan
Türk Sayıútayı ile Nepal
Sayıútayı tarafından
gerçekleútirildi.

Denetim raporunun hazırlık
çalıúmaları 21-23 Nisan 2003
tarihinde Hindistan Sayıútay
Baúkanlı÷ının Yeni
Delhi’deki ofisinde yapıldı.
Söz konusu denetim
faaliyetlerine Kurumumuz
adına Baúdenetçi øbrahim
UZUNÖZ katıldı.

87’nci Madde Döner
Sermaye Ekipleri
Meclis Raporu øçin
Önçalıúmalarını
Tamamladı
Sayıútay Kanununun 87’nci
maddesi gere÷ince TBMM’ye
döner sermayeli iúletmeler
hakkında sunulacak mali
denetim raporlarını
hazırlamak üzere
görevlendirilen Ekipler,
Ankara içindeki çalıúmalarını
tamamlayarak ön çalıúma
raporlarını Baúkanlı÷a sundu.
Söz konusu raporu
hazırlamak üzere oluúturulan
ekipler (Milli E÷itim
Bakanlı÷ı için iki ekip, Sa÷lık
Bakanlı÷ı için bir ekip) kısa
süreli denetimler için turneye
çıktı. Nihai raporun Haziran
2003’te çıkması planlanıyor.
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II. Kamu Mali Yönetim Reformu
Arenası Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Stratejik Teknik Ekonomik Araútırmalar Merkezi (STEAM)
tarafından 02-03 Nisan 2003 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde
düzenlenen II. Kamu Mali Yönetim Reformu Arenasına ait sonuç
bildirgesi açıklandı. Bu organizasyon ile ilgili bilgilere Mart
2003 Haber Bülteninde yer verilmiúti. Sözkonusu sonuç
bildirgesiyle aúa÷ıda yer olan hususlar kamuoyuna açıklanmıútır:

x

Genel tespitler:

x

Türkiye’nin gerçekleútirmek zorunda oldu÷u yapısal
dönüúümlerin temel unsurlarından birisi kamu mali
yönetim reformudur.

x

Kamu harcamalarında saydamlı÷ı ve hesapverme
sorumlulu÷unu geliútirecek etkin bir kamu mali kontrol ve
denetim sistemi’ne ihtiyaç vardır.

x

Kamu mali kontrol ve denetim sistemi, kamusal alanda
kural hakimiyetinin yerleúmesi ve kural ihlallerinin
önlenmesi bakımından son derece önemlidir.

x

Harcamaların belirlenmiú kurallara ve prosedürlere
göre yapılması, saydamlı÷ın ve eúit úartlarda rekabet
ortamının sa÷lanması ve yolsuzlukların önlenmesi
açısından kamu mali kontrol ve denetim sisteminin rolü
hayati önemdedir.
Kurallara neden uyulmadı÷ı, kurallara harfiyen
uyulmasından neden kaçınıldı÷ı mali kontrol ve denetim
sistemince ele alınması gereken bir meseledir.

x

x

x

Kamu denetimi, saydamlık ilkesi aracılı÷ı ile kamu
kurumlarının raporladı÷ı bilgilerin do÷rulu÷unun,
hesapverme sorumluluk ilkesi aracılı÷ıyla da kamu
hizmetlerinin
verimlili÷inin
sorgulanabilmesinin
güvencesi olarak görülmelidir.
Saydamlık, hesap verme sorumlulu÷u bakımından gerekli
ancak yeterli de÷ildir.

x

Kamu harcamalarında saydamlı÷ı artıracak, hesapverme
sorumlulu÷u’nu geliútirecek ve fonksiyonel hedeflerin
süreklili÷ini sa÷layacak husus kamu kurum ve
kuruluúlarında iyi yönetiúimin (good governance) hakim
kılınması olmalıdır.

x

Kamu mali yönetim sisteminde yapılacak de÷iúiklilerin iyi
yönetiúime dönüúebilmesi ve “baúkalarını suçlama”,
“bireysel tavırsızlık” gibi tutumlardan kaçınan bir zihniyet
de÷iúikli÷inin gerçekleútirmek için siyasal ve toplumsal
sahiplenme kültürünün öne çıkarılması gerekmektedir.
Ülkemiz kontrol ve denetim sistemine yeni konseptler ve
dünyada bu alanda yaúanan geliúmeler perspektifinden
bakılması gerek sorunların tesbitinde ve gerekse çözüm
yollarının üretilmesinde çıkıú noktası olmalıdır.
Hesap verme sorumlulu÷u, günümüzde bilgi sa÷lamanın
ötesine geçen kompleks bir kavram olarak anlaúılmakta ve
“üzerinde anlaúmaya varılmıú beklentilerin ıúı÷ında
performansa yönelik sorumluluk üstlenme ve bunu
açıklama yükümlülü÷üne dayanan bir iliúki” olarak
tanımlanmaktadır.

x

x

x

x

x

x

x

Hesapverme sorumlulu÷u, özel sektör açısından büyük
ölçüde úirketin karlılı÷ı ve hissedarların kazançları
temelinde uygulanırken, kamusal açıdan kurumların
faaliyetlerinin tutumlu ve verimli biçimde yürütülmesini,
etkin bir iç kontrol sisteminin kurulup iúletilmesini,
yürürlülükteki mevzuata uygunlu÷un sa÷lanmasını,
uygun muhasebe ve raporlama politikalarının belirlenip
uygulanmasını, varlıkların korunmasını, programların
etkinli÷inin
ölçülmesini
ve
performansların
raporlanmasını kapsamaktadır.
Hesap verme sorumlulu÷u bakımından önem atfedilen ve
literatürde “yönetim kontrolleri” de denilen “iç kontrol”
kavramı,
“yönetimin
hedeflerini
gerçekleútirme
konusunda ihtiyaç duydu÷u bilgi ve güvence sa÷layan
yönetim araçları” olarak tanımlanmakta ve “kontrol
ortamı”, “risk de÷erlendirmesi”, “kontrol faaliyetleri”,
“bilgi ve iletiúim” ve “izleme” úeklinde formüle edilen beú
standart çerçevesinde úekillendirilmektedir.
øç kontrol sisteminin yada yapısının bir parçası olarak
yönetimlerce oluúturulan iç denetim ise, ça÷daú anlamda,
güvence ve danıúma fonksiyonlarının yanısıra, risk
yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinli÷ini
de÷erlendirme ve iyileútirme rolü üzerine vurgu yapılarak,
tanımlanmakta, disiplinli ve sistemli bir faaliyet olarak
de÷erlendirilmektedir.
Rolü ve konumu farklı olmakla birlikte dıú denetim, kamu
fonlarının mevzuata, sosyal ve ahlaki davranıú
standartlarına uygun kullanılmasına, verimli, etkin ve
ekonomik çalıúan bir kamu idaresi geliútirilmesine
hizmet etmektedir.
Kamusal hesap verme sorumluluk zincirinin önemli bir
halkasını oluúturan dıú denetim, hesap verme sorumlulu÷unu
hem kaynak sa÷layan seçilmiú ve atanmıú kiúilere yönelik
olarak aúa÷ıdan yukarıya do÷ru hem de tüketicilere,
hizmetten yararlananlara, vergi mükelleflerine ve
kamuoyuna
yönelik
olarak
içten
dıúa
do÷ru
güçlendirmektedir.
Bu çerçevede dıú denetim (yüksek denetim) organı ilgili
kamu kurumlarında inceleme yaparak rapor hazırlamakta,,
bu rapor yasama tarafından incelenmekte, yasama
yürütmeye tavsiyelerde bulunmakta ve yürütme de cevap
vererek
hesap
verme
sorumluluk
çevrimini
tamamlanmaktadır.
Dıú denetim yürüttü÷ü “düzenlilik” ve “performans”
denetimleriyle kamu parasının do÷ru, verimli ve etkin
kullanıldı÷ı konusunda parlamentoya ve kamuoyuna
güvence vererek kamusal hesap verme sorumlulu÷u
açısından kilit bir rol oynamakta, úeffaf ve hesap verebilir
bir kamu yönetiminin oluúmasına ve iúlemesine katkıda
bulunmaktadır.

Ülkemiz kontrol ve denetim sistemindeki yetersizlikler
ve zaaflar
¾ Kamu fonlarının tam olarak kontrol edilememesi,
¾ Denetimin kapsamının dar olması,
¾ Kamusal hesap verme sorumluluk mekanizmalarının
hem yetersiz olması,hem de kontrol ve denetimin bu
denetimin iúletilmesinde öneminin fark edilmemesi
¾ Denetimin kamuoyunu ilgilendiren konularda sessiz
kalması,
¾ Yasamanın yürütme üzerindeki kontrolünü gerekti÷i
úekilde yerine getirememesi,
¾ Teftiú kavramı ve kültürünün modern denetim
anlayıúını bloke etmesi,
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¾ Pek çok denetim birimi olmasına ve bunların yo÷un
biçimde denetimler yapmasına ra÷men kural
ihlallerinin önlenememesi,
¾ Denetimin “özellikle” karmaúıklaúan finansal
sistemi kavramakta yetersiz kalması ve aynı
olgunun özellikle yargısal süreçte kendisini
a÷ırlıklı olarak göstermesi,
¾ Denetimin ileriye dönük ve de÷er katan bir yaklaúımı
benimsememiú olması,
¾ Denetim birim ve organlarının kamuoyuna açık bir
biçimde raporlamada bulunmakta yetersiz kalması,
¾ Denetim faaliyetlerinin büyük ölçüde uluslararası
standartlar ve iyi uygulama örneklerinden uzak bir
úekilde yürütülüyor olması,
¾ Denetim birim ve organları arasında iúbirli÷i ve
koordinasyon anlayıúının ve mekanizmalarının tesis
edilmemiú olması,
¾ Kontrol ve denetim terimlerinin teknik anlamlarına ve
literatüre uygun olarak kullanılmaması
¾ Denetim, birim, organ ve kurumlarının siyasetten
yeterince ba÷ımsız olarak hareket edemedi÷i,
Kontrol ve denetim sistemine yöneltilen temel eleútiriler
arasında yer almaktadır.

x

Denetim birim ve organlarının kendi performanslarını
ölçme ve raporlama konusunda kendilerine öncülük rolü
düútü÷ünün bilincinde olmaları ve bu görevi yerine
getirmeleri hesap verme sorumlulu÷unun bir gere÷idir.

x

Kamu çıkarları açısından denetim kural ihlalleri, israf ve
yolsuzlukların tespit edilmesinin ötesine geçmeli , suç
teúkil edecek düúünce ve hareketlerin önlenmesini
sa÷layacak sistem ve mekanizmaların geliútirilmesine
katkıda bulunmalıdır.

x

Kamu yönetimlerinin (denetlenenler) hesap verme
sorumlulu÷unun
bir
parçası
ve
kamuoyunu
bilgilendirmenin bir aracı olarak belirli aralıklarla
kamuoyuna rapor sunmaları ne kadar gerekliyse sınırlı
sayıda bazı haller saklı kalmak kaydıyla, denetim
raporlarının da kamuoyu ile paylaúılması da o kadar
elzemdir.

x

Etkili bir hesap verme sorumlulu÷u için kamu denetim
sisteminde gerçekleútirilecek modernizasyon, özellikle,
kamu kurumlarının sorumluluklarının netleútirilmesine ve
dıú denetim kurumu olan Sayıútay’ın denetim alanının
geniúletilmesine yönelik olmalıdır. Bu iki hedef yeni kamu
mali yönetim ve mali kontrol yasası ve buna paralel olarak
Sayıútay yasasında yapılacak de÷iúikliklerle sa÷lanmalıdır.

x

Kamu mali yönetim ve iç mali kontrol yasa tasarısı ile iç
denetim alanında denetçi ba÷ımsızlı÷ını güçlendirmek
üzere ön görülen iç denetim komitesinin görevleri, mesleki
standartların hazırlanması, mesleki geliúim, e÷itim ve etik
kurallara uygun davranıldı÷ının izlenmesi temel prensipleri
ekseninde úekillendirilmelidir.

x

Dıú denetim kamu parasının kullanıldı÷ı her yeri
denetlemeli, kamusal hesap verme sorumlulu÷unun ne
ölçüde getirildi÷ini parlamentoya ve kamuoyuna
raporlamalıdır.

x

Dıú denetimin TBMM’ye yönelik raporlama fonksiyonunun
ve TBMM ile iliúkisinin geliútirilmesi gerekmektedir. Bu
ba÷lamda, dıú denetim tek çatı altında toplanmalı ve
TBMM’de sadece dıú denetim raporlarını görüúmek üzere
“kamu hesapları komisyonu” adı altında daimi bir ihtisas
komisyonu oluúturulmalıdır.

x

Kamu hizmetinin oluúturulması sürecinde hizmet amaçları
ve sonuçları üzerine iúleyen bir parlamenter denetim
sisteminin güçlendirilmesine olan ihtiyaç kaçınılmazdır. Bu
anlamda, parlamentonun kamu fonları üzerinde kısmi
denetimi uygulamasına yol açan mevcut bütçe uygulaması
de÷iútirilmelidir. Sa÷lık sektörü örne÷inde oldu÷u gibi
parlamento
kamu
kuruluúlarının
yaptı÷ı
sa÷lık
harcamalarının yaklaúık yüzde 30’unu de÷il harcamaların
bütününü etkin bir úekilde denetleyen konuma
getirilmelidir.

x

Hükümetin parlamentoya sunma aúamasına getirdi÷i
“vatandaúın bilgi edinmesi hakkındaki kanun tasarısı”
gerekli bir çaba olarak görülmektedir. Ama tasarı mevcut
haliyle incelendi÷inde; vatandaúa devletin geleneksel bakıú
açısını sürdürmesi, bilgi edinme hakkını sınırlayan
konuların açık olmaması, ispat yükümlülü÷ünün vatandaúa
bırakılması, kamu tanımının yapılmaması ve geçiú
döneminin öngörülmemesi gibi konularda yeniden ele
alınmalıdır.

Öneriler:

x

x

x

x

x
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Türkiye’de iç kontrol ve denetim sistemleri yeniden
úekillendirilirken dikkatler denetim üzerine yo÷unlaúmakta,
iç kontrol konusu gölgede kalmaktadır. Gerek terminolojik
olarak gerekse standartlar itibarı ile zengin ve kapsayıcı
nitelikteki iç kontrol kavramı yapılacak yasal
düzenlemelerde hak etti÷i yeri almalı ve iç kontrol
standartlarının hazırlanıp yürürlü÷e konulaca÷ı yasal bir
taahhüt olmalıdır.
Hem iç hem de dıú denetim bakımından denetim
standartlarının yürürlü÷e konulması yaúamsal önemdedir.
Avrupa Birli÷i’ne aday ülkelerin ürettikleri zengin birikim,
deneyim ve dokümanlar, denetim standartlarının
oluúturulmasında ve bu standartların nasıl uygulanaca÷ını
açıklayan el kitaplarının ve rehberlerin hazırlanmasında
önemli kaynaklar olarak de÷erlendirilmelidir.
Denetim birim ve organları ile denetçilerin mesleki
ba÷ısızlı÷ı, görevin tarafsız bir biçimde yürütülmesi
bakımından olmazsa olmaz bir koúuldur. Bu nedenle
ba÷ımsızlık bir yandan yasal güvencelerle donatılmalı, bir
yandan da ba÷ımsızlı÷a saygıyı sa÷layacak bir yönetsel
kültür iklimi oluúturulmalı ve sürdürülmelidir.
Denetim sonuçlarının güvenilirli÷ini arttırması ve denetim
tavsiyelerinin daha fazla ciddiye alınması denetimde
kalitenin sa÷lanması ile mümkün olabilecektir. Denetimde
kalite konusu denetim standartları hazırlanırken özel olarak
ele alınmalı, denetim kalite kontrol yada güvence
sistemlerinin oluúturulması maliyet ve yararlarda dikkate
alınarak ve baúka ülkelerin iyi uygulama örnekler
incelenerek tasarlanıp uygulamaya konulmalıdır.
Denetim birim ve organları arasında koordinasyonu ve
iúbirli÷ini güçlendirmek, denetimin ortak meselelerine
stratejik bir yaklaúımla e÷ilmek üzere bir merkezi
yönlendirme komitesi kurulması dünyadaki çeúitli zengin
deneyim ve birikimler ıúı÷ında çözüme kavuúturulmalıdır.

Sayıútay
Haber Bülteni
Denetimi Ve Uygulama
Esasları”, Emekli Uzman
Denetçi Hikmet IùIK “Yapım
øúlerinde Sayıútay
Denetiminin
De÷erlendirilmesi” konulu
sunuúlarıyla katkıda
bulundular.

Çözüm Arama
Konferansı
“Türkiye ønúaat Sanayicileri
øúveren Sendikası (øntes)
Çözüm Arama Konferansları”
kapsamında øntes, Yaklaúım
Yayıncılık ve Mali Hukuk
Dergisinin iúbirli÷iyle
düzenlenen “ønúaat
Sektöründe Sözleúmeler,
Sayıútay Denetimi ve
Uygulamaları” konulu
konferans 16.04.2003
tarihinde Ankara Sheraton
Otelinde gerçekleútirildi.
Toplantıda, Maliye
Bakanlı÷ı’nın ve Sayıútay’ın
kamu sözleúmelerine iliúkin
uygulamaları ayrıntılı olarak
de÷erlendirildi. Gazi
Üniversitesi øøBF Ö÷retim
Üyesi Prof. Dr. ùükrü
KIZILOT’un baúkanlı÷ını
yaptı÷ı konferansa
meslektaúlarımızdan
Baúdenetçi Abdullah ùøMùEK
“Yapım Sözleúmelerinde
Sayıútay Tescili øúlemleri”,
Baúdenetçi Muhsin ALTUN
“Yapım øúlerinde Sayıútay

Meslektaúımızın Kamu
Ayniyat Seminerleri
25. Grup ùefi Uzman Denetçi
Necip TURGUTER
tarafından 17-21 Mart 2003
tarihlerinde meslek
mensuplarımıza
Baúkanlı÷ımız Konferans
Salonunda "Mal Denetimi"
konusunda bir seminer
verildi.
Ayrıca Meslektaúımız østanbul
Teknik Üniversitesi
Rektörlü÷ünün daveti üzerine
31 Mart-4 Nisan 2003
tarihlerinde østanbul'da "Kamu
Mallarının Denetimi ve
Kullanılması, Ayniyat ødare
Hesap ve Cetvellerinin
Düzenlenmesi" konularında bir
seminer vermiú; seminere
üniversiteye ba÷lı fakültelerin
fakülte sekreterleri, ilgili daire
baúkanları, ayniyat saymanları
ile ayniyat mutemetleri
katılmıúlardır. Meslektaúımız
Maliye Bakanlı÷ının daveti
üzerine de Maliye Yüksek

E÷itim Merkezi Baúkanlı÷ında
14-18 Nisan 2003 tarihleri
arasında "Ayniyat Muhasebesi
ve Ayniyat ødare Hesabı
Cetvellerinin Düzenlenmesi"
konularında bir seminer
vermiú, seminere baúta Milli
Emlak Müdürleri olmak üzere
toplam 161 personel
katılmıútır. Seminer bitiminde
yapılan tören sırasında Maliye
Bakanlı÷ınca katılımcılara
"Seminere Katılım Belgesi"
verilmiútir.

Avrupa Birli÷i Proje
Tasarım Kursu
Avrupa Birli÷inin Proje
Yönetimi Yaklaúımı
çerçevesinde, özellikle proje
tasarımı (proje fiúi, mantıksal
çerçeve, iú tanımı hazırlanması
...v.b.) konularında görev
alması muhtemel personele
yönelik kurs 13-14 Mart 2003
tarihinde T.C. Baúbakanlık
ABGS’de gerçekleútirildi. Söz
konusu kursa Kurumumuzdan
Baúdenetçi Feyzullah
OKUMUù ile Denetçi
Mustafa EKøNCø katıldı.
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Sayıútay
Haber Bülteni

Meslektaúlarımızdan
Üç Kitap, Bir Kitapçık
x “Kamu øhale Kanunu ve
Kamu øhale Sözleúmeleri
Kanunu”
Uzman Denetçiler Necip
TURGUTER ve Cafer
TOKMAKLI tarafından
hazırlanan gerekçeli ve
açıklamalı “Kamu øhale
Kanunu ve Kamu øhale
Sözleúmeleri Kanunu” isimli
kitap Turhan Kitapevi
tarafından yayımlandı.
Dört kısımdan oluúan kitabın;
“Genel De÷erlendirme”
baúlıklı birinci kısmında, ihale
mevzuatının tarihçesi, kamu
ihaleleriyle ilgili uluslararası
kuralların(AB Direktifleri,
UNCITRAL Model Kanunu,
Dünya Ticaret Örgütü Kamu
Alımları Anlaúması) temel
nitelikleri, genel gerekçe ve
muhalefet gerekçelerine;
“Birinci Kitap” baúlıklı ikinci
kısmında, 4734 sayılı Kamu
øhale Kanunu’nun
açıklamasına; “økinci Kitap”
baúlıklı üçüncü kısmında,
4735 sayıl Kamu øhale
Sözleúmeleri Kanunu’nun
açıklamasına, “Üçüncü Kitap”
baúlıklı dördüncü kısmında,
uygulamada gerekli olacak
mevzuata yer verilmiútir.
Yapılan açıklamalarda; madde
gerekçeleri, TBMM ihtisas
komisyonları ve genel kurul
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tutanakları, kanunların
hazırlanmasında çeúitli
kuruluúlardan alınan görüú ve
öneriler, konuyla ilgili
yayımlanan makaleler, kamu
ihaleleriyle ilgili uluslararası
kurallar, Kurulca çıkarılan
uygulama yönetmelikleri,
tebli÷ler ve kararlardan
yararlanılmıútır. Ayrıca her
maddenin açıklamasında,
di÷er maddelerle irtibat
kurularak konu bir bütün
olarak ortaya konulmuú, 2886
sayılı Devlet øhale
Kanunu’nun ilgili
hükümleriyle karúılaútırılmıú
ve bazı konularla ilgili
yapılabilecek de÷iúiklikler
hakkında görüú ve önerilere
yer verilmiútir.
Kitap ekinde; 4734, 4735 ve
2886 sayılı Kanun’un tam
metinleri ile “Tebligat
Kanunu”, yeni “Çevresel Etki
De÷erlendirmesi(ÇED)
Yönetmeli÷i”, “Yapı
Malzemeleri
Yönetmeli÷i(89/106/EEC)”,
“Devlete ve Kiúilere
Memurlarca Verilen Zararların
Nevi ve Miktarlarının Tespiti,
Takibi, Amirlerinin
Sorumlulukları, Yapılacak
Di÷er øúlemler Hakkında
Yönetmelik” metinleri, Kurul
tarafından çıkarılan uygulama
yönetmelikleri ve bu
yönetmelik eki standart
formlar, tip úartname ve
sözleúmeler, genel
úartnameler, tebli÷ ve kararlar,
muayene ve kabul
yönetmelikleri, øhalelere Karúı
Yapılacak ødari Baúvurulara
Ait Yönetmelik, BKK ile
yürürlü÷e konulan fiyat farkı
kararnameleri ve istisnalara
iliúkin esaslara yer verilmiútir.

x “Sorulu- Cevaplı Damga
Vergisi Uygulaması”
Meslek mensuplarımızdan
Baúdenetçi Muhsin ALTUN
ve Baúdenetçi Abdullah
ùøMùEK tarafından hazırlanan
“Damga Vergisi Uygulaması”
adlı kitap Maliye Postası
Yayını olarak piyasaya çıktı.
Kitapta genel olarak, Damga
vergisinin tarihçesi, Damga
vergisine konu ka÷ıtlar, Avans
uygulamaları Mahsup ve iade
iúlemleri, Sözleúmeler, Memur
ve iúçilerle ilgili iúlemler,
øhale uygulamaları, Resmi
daireler ve di÷er kamu
kuruluúları, Meslek kuruluúları
ve sivil toplum örgütleri,
Ticaret hayatına ait iúlemlerin
damga vergisi karúısındaki
durumları, yargı kararları ve
Maliye Bakanlı÷ının görüúleri
ıúı÷ında incelenmektedir.
Konuya iliúkin Sayıútay Genel
Kurul kararları ile Danıútay
Vergi Dava Daireleri Genel
Kurul kararları da kitabın
sonuna eklenmiútir.
x “Belediyelerle ølgili
Yargıtay Kararları”
Meslektaúlarımızdan
Baúdenetçiler Sadettin
DOöANYøöøT, Ali ÖZEK ve
Abdullah ùøMùEK’in ortak
olarak hazırladıkları
“Belediyelerle ølgili Yargıtay
Kararları”adlı kitap Mahalli
ødareler Derne÷i tarafından
yayımlandı.
Son 35 yılda Yargıtay'ca kesin
hükme ba÷lanan binlerce
kararın titizlikle taranması
sonucunda seçilen ve genelde
belediyelerimizi ilgilendiren
kararlardan oluúan bu kitapta,
kararlar özet olarak yer almakla

Sayıútay
Haber Bülteni
birlikte, her kararın baúında bu
kararın esas ve karar numarası,
tarihi, dairesi, Yargıtay
Dergisinin hangi sayısı ve
sayfasından alındı÷ına iliúkin
bilgiler yer almaktadır
Kitaba kullanım kolaylı÷ı
sa÷lamak için, seçilmiú olan
karar özetleri on dört ana baúlık
altında ve belirli bir
sistematik içinde toplanmıútır
Ayrıca kullanıcılara yön
vermek için ayrıntılı bir
øçindekiler bölümü
hazırlanmıútır.
Kitabın sonuna 4734 sayılı
Kamu øhale Kanunu ve 4735
sayılı Kamu øhale
Sözleúmeleri Kanunu ile,
belediyeleri do÷rudan
ilgilendiren di÷er ilgili
kanunların tam metinleri
eklenmiú bulunmaktadır.

“ølk alımı izleyen üç yıl
içinde” sınırlamasının anlamı,
22. maddenin (d) bendinin
uygulanması,
konularına iliúkin özellikli
durumlar örneklerle
açıklanmaktadır.

x “Do÷rudan Temin”
Rehberi”
Mali Hukuk Dergisinin
MART-NøSAN 2003 sayısının
ekinde Meslek
mensuplarımızdan Baúdenetçi
Muhsin ALTUN’un
“Do÷rudan Temin”
Rehberi”adlı kitapçı÷ı
yayımlandı. 80 sayfadan
oluúan kitapçıkta, yeni
yürürlü÷e giren 4734 sayılı
Kamu øhale Kanununun en
çok üzerinde durulan
“do÷rudan temin” baúlıklı 22.
maddesinin uygulanmasına
iliúkin sorunlar ve çözümleri
ortaya konulmaktadır. Bu
kapsamda;
øhtiyacın gerçek veya tüzel tek
kiúiden temin edilebilece÷inin
tespiti,
øhtiyaç ile ilgili özel bir hakka
sahip olmak,

øhale & ømar dergisinin
Nisan 2003 sayısında
Baúdenetçi Mehmet
YASAK’ın “Kamu øhale
Sisteminde Yenilikler”,
Baúdenetçi Hafize
ÇALIùKAN’ın "Kamu
øhalelerinde Saydamlık",
Baúdenetçi F.Betül
CEYLAN’ın “Sözleúme
Dosyalarında Bulunması
Gereken Belgeler”,
Baúdenetçi Ferhat
YILMAN’ın “øhale Kararı
Sonrasındaki Süreler(2)”,
Baúdenetçi øsmail Hakkı
SAYIN’ın “Acil øhtiyaçların
Pazarlık Usulü øle
Karúılanması”,
Uzman Denetçi Mehmet
TAù’ın “Kamu øhale
Kanununda Yer Alan Yaklaúık,
Maliyetin Anlamı”,

Meslektaúlarımızın
Makaleleri
Meslek mensuplarımızın
geçti÷imiz aylarda süreli
yayınlarda yayınlanan
makalelerinden bize ulaúanları
sizlere duyuruyoruz:

Baúdenetçi Fevzi GøRGøN’nin
“2886 Sayılı Yasa
Kapsamındaki Yasal Keúif
Artıúını Aúan øú Bedellerinin
Ödenmesi",
Baúdenetçi Mükremin
UZUN'un “Kamu øhale
Kanunu ve Belediye
ùirketleri”,
Baúdenetçi Ömer AKSÜT’ün
“Yıllara Yaygın Yapım
øúlerinde Faiz Gelirleri”,
Mali Hukuk Dergisinin MartNisan 2003 sayısında
Üye Abdurrahman ACAR’ın
“Belediyelerde øhale
Komisyonlarının Oluúumu ve
Çalıúma Usulü”,
Üye Ali SERDAR’ın
“øhalelere Karúı ødari Yargı
Yolları ve Sayıútay”,
Uzman Denetçi Mehmet
TAù’ın “Kamu øhale Kanunu
Kapsamında Yapılan
Alımlarda Fiyat Farkı
Uygulamaları”,
Uzman Denetçi Sadettin
DOöANYøöøT’in “Yapım
øúlerinde Sözleúmelerin Feshi
ve Tasfiye øúlemleri”,
Uzman Denetçi Gülnihal
ACAR’ın "øhale Dosyasının
Hazırlanması, øhale øúleminin
Yapılması ve Sayıútay
Tesciline Gönderilmesi
Sırasındaki Aúamalar ve
Dikkat Edilecek Hususlar",
Baúdenetçi Mükremin
UZUN’un “Kamu øhale
Kanunu Üzerine Düúünceler”,
Baúdenetçi Abdullah
ùøMùEK’in “4734 ve 4735
Sayılı Kanunlarda Düzenlenen
Cezaî ve ødari Yaptırımlar øle
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Sayıútay
Haber Bülteni
Sorumluluk Hükümleri",
Baúdenetçi Ali Osman
GÜÇLÜ’nün “Yerli østeklilere
Fiyat Avantajı Sa÷lanması”,
Baúdenetçi Muhsin
ALTUN’nun "Kamu øhale
Kanunu'nda Geçici ve Kesin
Teminat Uygulaması",
Ali ÖZEK - Osman
KAYA’nın "Do÷rudan Temin
Usulünün Uygulanmasına
øliúkin Süreç"
baúlıklı makaleleri yayımlandı.

Kurumumuzdan
Ayrılanlar
Baúdenetçi ørfan GÜVENDø

Kurumumuza Veda Edenler
Daire Baúkanı ùevket Tamer GÖZDE 02.05.2003, Uzman
Denetçi Ahmet Hamdi YAPICI 07.05.2003 tarihleri itibariyle yaú
haddinden emekliye ayrılmıúlardır.
Uzman Denetçi Hasan ÖZSAN, Uzman Denetçi C. Murat
SEVEN, Uzman Denetçi Arif Varol BADALIOöLU 16.04.2003
tarihinde, Uzman Denetçi ùükrü DALMIZRAK 17.04.2003
tarihinde, VHKøúl. øhsan AKTAù ile VHKøúl. Süleyman
BAùARAN 16.04.2003 tarihinde istekleri üzerine emekli
olmuúlardır.
Arúiv Müdürü Lütufkar ÇUBUKÇU, Yazı øúleri Müdürü Ahmet
Yaúar KIRBAù, Yazı øúleri Müdürü Güner ERTUNÇ, ùef Adem
KIRICI, ùef Ahmet Hidayet TANRIKULU, Memur ùakir
SUSUZ 17.04.2003 tarihinde yaú haddinden emekliye
ayrılmıúlardır.
Kurumumuza veda eden mensuplarımıza, yaúamlarının yeni
döneminde sa÷lık, mutluluk ve esenlikler diliyoruz.

Türkiye Tarım Kredi
Koop. Merkez Birli÷i’ne;
Baúdenetçi Cemil KILIÇ
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlı÷ı’na 29.04.2003
tarihinde Genel Müdür
Yardımcısı olarak atandılar.
Meslektaúlarımızı yeni
görevlerinden dolayı tebrik
ediyor ve yeni görevlerinde
baúarılar diliyoruz.
Göz Doktoru Firdevs
ÖRNEK 15.04.2003
tarihinden geçerli olmak
üzere kendi iste÷i ile
görevinden ayrıldı.
Mensubumuza bundan
sonraki meslek hayatında
baúarılar diliyoruz.

Evlilikler
Denetçi Yardımcısı Adayı
Aysun KOÇAK Tahir
PøREGÖZ ile 28.04.2003
tarihinde,
VHKøúl. Ülkem UZUNOöLU
Ferit ÖZ ile 19.04.2003
tarihinde evlendi.
Mensuplarımızı tebrik eder
hayat boyu mutluluklar dileriz.

Mensuplarımızdan
Mutlu Haberler
Baúdenetçi Ferhat YILMAN’ın
28.04.2003 tarihinde o÷lu,
Denetçi Yücel TURHAN’ın
24.04.2003 tarihinde kızı,
ùef Balabey KADAGÖL’ün
25.04.2003 tarihinde o÷lu
dünyaya gelmiútir.
Mensuplarımızı kutlar,
bebeklere sa÷lıklı ve mutlu bir
ömür dileriz.

Bültende yer almasını istedi÷iniz haberleri ve eleútirilerinizi, 3255, 3365, 3253 3256 3373 3513 3363, 3361, 3518 no.lu
telefonlara veya Araútırma Grubunda görevli denetçilere yazılı veya sözlü olarak bildirebilirsiniz.
Basım Tarihi: 14.05.2003
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