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Sayıútayımızın 141. Kuruluú Yıldönümü
Sayıútayımızın 141. kuruluú yıldönümü 29 Mayıs 2003
Perúembe günü kutlandı.
Bu münasebetle daire baúkanları, üyeler ve di÷er meslek
mensupları, savcı ve yardımcıları ile yönetim
mensuplarımızdan oluúan bir heyet tarafından Anıtkabir
ziyaret edilmiú ve Atatürk’ün mozolesine çelenk
konularak saygı duruúunda bulunulmuútur.
Tören dolayısıyla Baúkanımız Mehmet DAMAR’ın
Anıtkabir özel defterine yazdıklarını arka sayfada
bulacaksınız.
Kuruluú Yıldönümümüz nedeniyle Cumhurbaúkanı
Ahmet Necdet SEZER ve Baúbakan Recep Tayyip
ERDOöAN birer kutlama mesajı göndererek Sayıútay
camiasının mutlulu÷unu paylaútılar. Cumhurbaúkanı ve
Baúbakan’ın kutlama mesajlarına da arka sayfamızda yer
veriyoruz.

Sayıútay
Haber Bülteni

Anıtkabir Özel
Defteri’nden
Büyük Atatürk,
Kurdu÷un Cumhuriyet ve
onu emanet etti÷in nesiller,
21’inci yüzyıla girildi÷inde
her alanda gösterdi÷in
hedeflere do÷ru sa÷lam
adımlarla yürümektedir.
Kuruluúumuzun 141’inci
yıldönümünde yine
huzurlarındayız.
TBMM adına kamuya ait
tüm mali kaynakları
denetlemek ve yargılamakla
görevli olan ve ülkemizde
sa÷lam bir mali yapının
oluúumunda ve mali
hukukun geliúiminde her
zaman öncü bir rol
oynayan Sayıútay, ıúık
tutan, yön veren
çalıúmalarına bundan
sonra da büyük bir
kararlılıkla devam
edecektir.
Bu duygu ve düúüncelerle
önünde tazimle e÷iliyoruz.
Mehmet DAMAR
Sayıútay Baúkanı

Baúbakan Tayip Erdo÷an’ın
Kutlama Mesajı
Hukuk devletinin temel
ö÷elerinden biri olan
Sayıútay’ın 141. kuruluú
yıldönümünü kutlarım.
Sayıútay, anayasal bir kurum
olarak, köklü bir geçmiúe sahip
olmanın sorumluluk bilinciyle
yüzyılı aúkın süredir anayasal
kimli÷ini koruyarak bugünlere
gelmiútir.

2

Cumhurbaúkanı Ahmet Necdet
Sezer’in Kutlama Mesajı
Sayın Mehmet Damar
Sayıútay Baúkanı
Dünyada her alanda yaúanan
de÷iúimler, yönetim sistemlerini
de etkilemiú, hesap verme,
saydamlık, katılımcılık gibi
ilkeler, ça÷daú yönetim
anlayıúının temelini
oluúturmuútur.
Ça÷daú devlet iúlem ve
eylemlerinde saydamlı÷ı
benimseyen, yurttaúlarını
bilgilendiren, hesap verme
sorumlulu÷u olan katılımcılı÷ı
geliútiren devlettir.

Ba÷ımsız bir yüksek denetim
organı olan ve yargı yetkisi ile
donatılan Sayıútay, görevlerini
baúarıyla yerine getirmektedir.
Görev alanına giren kurum ve
kuruluúların kaynaklarının
verimlilik, etkinlik ve tutumluluk
ilkeleri do÷rultusunda yönetilip
de÷erlendirilmesi amacıyla
performans denetimi de yapan
Sayıútay, kurum ve kuruluúlara,
günün koúullarına uyum
sa÷lama, kendilerini geliútirme
ve yenileme çabalarında yol
göstermektedir.

Sayıútay, kamu yönetiminin bu
ilkeler çerçevesinde
yapılandırılması, verimli ve etkin
kılınması, kamu kaynaklarının
hukuka uygun kullanılması ve
yolsuzlukların önlenmesi
konusunda, önemli iúlevler
üstlenen anayasal
kurumumuzdur.

Sayıútay’ın yolsuzlukların
yaúanmadı÷ı, kaynak
savurganlı÷ının önlendi÷i,
toplumsal gönencin ve ulusal
gelirin yükseldi÷i, yurttaúların
devlete güven ve saygı duydu÷u
bir Türkiye’ye ulaúılması
yolundaki hizmetlerini,
önümüzdeki dönemde de,
nesnellik, ba÷ımsızlık ve
yansızlık ilkelerini gözeterek,
baúarıyla sürdürece÷ine
inanıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına görev yapan Sayıútay,
köklü geçmiúi, birikimi ve
hizmetleriyle Cumhuriyetimizin
hukuk devleti niteli÷ini
pekiútirmektedir.

Sayıútay’ın kuruluú
yıldönümünde, sizi, Daire
Baúkanlarını, Üyeleri,
Denetçileri, Savcıları ve yönetim
mensuplarını kutluyor, esenlikler
diliyorum.

Ülkemizin kamu kaynaklarının
rasyonel kullanılması ve mali
denetime tabi tutulması
görevlerini büyük bir titizlikle
yerine getiren Sayıútay, aynı
zamanda mali yargı organı
olarak da baúarıyla hizmet
vermektedir.

demokrasimizin temel
taúlarından biri olan
Sayıútay’ın bundan böyle de
ça÷daú hizmet anlayıúıyla
belirledi÷i hedeflerine
ulaúaca÷ına inanıyorum.

Kamu yönetiminin hukuka
ba÷lı olarak etkin ve verimli
iúleyiúinde büyük bir
sorumluluk üstlenerek

Bu vesile ile Sayıútay’ın
de÷erli mensuplarını baúarı
dileklerimle tebrik ediyor,
sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.

Sayıútay
Haber Bülteni

XVIII. Maliye
Sempozyumu
Bu yıl 18’incisi düzenlenen
Maliye Sempozyumu 12-16
Mayıs 2003 tarihlerinde
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin Girne
úehrinde gerçekleútirildi.
Marmara Üniversitesi ø.ø.B.F.
Maliye Bölümü ile Maliye
Araútırma ve Uygulama
Merkezi’nin organizasyonu ile
düzenlenen sempozyumda,
Türkiye’de Kamu Borçlanması
(Ekonomik ve Sosyal Etkileri,
Beklentiler) teması iúlenmiútir.
Sempozyumun açılıúına
K.K.T.C. Cumhurbaúkanı
Rauf DENKTAù, Maliye
Bakanı Kemal UNAKITAN,
T.C. Lefkoúa Büyükelçisi
Hayati GÜVEN, bazı
milletvekilleri, Danıútay
Baúkanı Nuri ALAN, Kıbrıs
Sayıútay Baúkanı Soner
VEHBø ile her iki ülkenin
Maliye Bakanlı÷ı yetkilileri ve
uzmanları ile çeúitli
üniversitelerden çok sayıda
ö÷retim üyeleri ve araútırma
görevlileri katılmıútır

Sempozyumun açılıú
konuúmasını yapan Maliye
Bakanı Kemal UNAKITAN,
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Cumhurbaúkanı
Rauf DENKTAù, T.C.
Lefkoúa Büyükelçisi Hayati
GÜVEN, Marmara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Tunç EREM, Marmara
Üniversitesi Maliye Araútırma
ve Uygulama Merkezi Baúkanı
Prof. Dr. Turgay BERKSOY,
yaúadı÷ımız sıkıntının temel
nedeninin kamu sektörü borç
stokunun ulaútı÷ı boyut ve son
yıllarda giderek hızlanan
olumsuz borç dinami÷i
oldu÷unu belirtmiúlerdir.
Kamu borçlarının resmini
çıkarma ve ekonomideki genel
etkisini de÷erlendirmeyi
amaçlayan sempozyum, borç
stokunun azaltılması için
alınması gereken önlemler ile
kurumsal görev ve
sorumlulukların tartıúıldı÷ı bir
platform da olmuútur.
Sempozyumda oturumlar
itibariyle;
x “1950'lerden
Günümüze Türkiye'de
Kamu Borçlanmasına
Yol Açan Nedenlerin
Bazı Tarihsel Veriler
Iúı÷ında øncelenmesi”;
“Kamu Kesimi øç
Borçlanma øúlemlerinin
Hukuki Niteli÷i” ve

“Bütçe Yönetimi ile
Borç Yönetiminin
Konsolide Bütçeye
Yansımaları”,
x

“Kamu Borçlanması,
østikrar Programları ve
Uygulanan Maliye
Politikalarının Kalitesi:
Genel Sorunlar ve
Türkiye Üzerine
Gözlemler”; "IMF ile
Yapılan Stand-by
Anlaúmaları
Çerçevesinde
Gerçekleútirilen
Borçlanma Maliyeti” ve
“Finansal Piyasalar ve
øç Borçlanma
Maliyetleri Arasındaki
øliúki: Türkiye ve AB
Ülkeleri Arasında Bir
Karúılaútırma”,

x

Dıú Borçlanma ve
Ödemeler Dengesi
øliúkisi” ile “Türkiye’de
Dıú Borç Yönetiminin
Koordinasyonu ve
Yabancı Ülke
Uygulamaları”,

x

“Dünya Bankası’ndan
Sa÷lanan Kredilerin
Denetimi” ile “Dıú
Proje Kredilerinin Bütçe
Üzerindeki Etkileri” ve
"Kamu Borç
Yönetiminde Etkinlik
Arayıúları: Dıú
Kredilerin Kullanımı ve
Geri Ödeme
Süreçlerinin
øncelenmesi”,

x

"Kamusal Borç
Yönetiminde
Enflasyonun Oynadı÷ı
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Rol ve Türkiye
Gerçe÷i","Risk
Analizine Dayalı Kamu
Borç Yönetimi",
"Türkiye'de Yap-øúletDevret Modeli ve Kamu
Borçlanması",
x

x

“Türkiye'de Kamu
Borç Servisinin Bütçe
øçi Etkileri : 19502001", "Türkiye’de
Kamu øç
Borçlanmasının Reel
Kesim Üzerindeki
Etkileri",
"Borçlanmanın
Konsolide Bütçe Kaynak
Yapısı Üzerindeki
Etkisi”,
“Türkiye'de øç
Borçlanma - Yoksulluk
Dinamikleri: 19902002”, "Kamu
Borçlanması, Ahlaki
Riziko ve Politik
Yozlaúma" ve
"Türkiye'deki Yerel
Yönetimlerin Borçlanma
Süreci: 1980-2000",

konuları ele alınmıútır.
Sempozyumda, Araútırma
Grubu ùefi Uzman Denetçi
øsmail ÇULHACI ile Uzman
Denetçi Derya KUBALI “Dıú
Proje Kredilerinin Bütçe
Üzerindeki Etkileri”, Uzman
Denetçi Safiye KAYA
“Dünya Bankası’ndan
Sa÷lanan Kredilerin
Denetimi” baúlıklı birer tebli÷
sunmuúlardır.
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“Dıú Proje Kredilerinin Bütçe
Üzerindeki Etkileri” baúlıklı
tebli÷de; dıú proje kredilerinin
bütçe üzerindeki etkileri
analitik bir çerçevede
incelenmiútir. Dıú proje
kredileri özelinde, kamu
kesimi borçlanma gere÷i,
kamu açıklarının finansman
biçimi ve kamu borçlarının
durumuna iliúkin açıklayıcı
bilgilere yer verilmiútir. Bu
çerçevede, Sayıútay’ın Hazine
Müsteúarlı÷ını denetleme
sürecindeki çalıúmaları ile bu
çalıúmalar sonucunda üretilen
Hazine øúlemleri Raporları
hakkında özet bilgiler
sunulmuútur. Dünya Bankası
kredilerinin denetimi
kapsamında ise, ba÷ımsız,
yüksek denetim kurumu olan
Sayıútayın denetimine duyulan
ihtiyaç vurgulanmıútır.
“Dünya Bankası’ndan
Sa÷lanan Kredilerin
Denetimi” baúlıklı tebli÷de
ise; Türkiye ve Dünya Bankası
iliúkileri, Dünya Bankası’nın
proje kredisi kullanımları için
öngördü÷ü denetim
yaklaúımları detaylı bir úekilde
irdelenmiú, Türkiye’de Dünya
Bankası’ndan sa÷lanan
kredilerin denetimlerinin nasıl
gerçekleúti÷i hususları ele
alınmıú ve bu ba÷lamda
Hazine Kontrolörleri Kurulu
ve Sayıútay’ın denetimlerine
yer verilmiútir.

Yolsuzluk ve Sahtecilik
Konusunda Denetim
Rehberi Hazırlanmasına
øliúkin ASOSAI Çalıúma
Grubu Toplantısı
“Yolsuzluk ve Sahtecilik
Konusunda Denetim Rehberi
Hazırlanması”na iliúkin
ASOSAI Çalıúma Grubu
Toplantısı ASOSAI üyesi on
ülkeden temsilcilerin katılımı
ile 11-24 Mayıs 2003
tarihlerinde Tokyo’da
gerçekleútirildi.
Japonya, Filipinler, Tayland,
Pakistan, Hindistan, Nepal,
Malezya, Güney Kore,
Bangladeú ve Türkiye’den
Sayıútay temsilcilerinin yer
aldı÷ı iki haftalık çalıúma
grubu toplantısı sonucunda
ortaya çıkan taslak denetim
rehberi, 2003 yılı Kasım
ayında Filipinlerin Baúkenti
Manila’da gerçekleútirilecek
olan ASOSAI’nin 9’uncu
Genel Kuruluna sunulacak ve
kabul edilmesi halinde
ASOSAI’nin resmi denetim
rehberi haline gelecektir.
Çalıúma grubunun
oluúturulması ve ilgili di÷er
çalıúmaların düzenlenmesi
görevi ASOSAI’nin 31’inci

Sayıútay
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Yönetim Kurulu Toplantısında
Japon Sayıútayı’na verilmiú
olup çalıúma grubu
toplantılarının sponsorlu÷u da
Japon Uluslararası øúbirli÷i
Ajansı (JICA) tarafından
üstlenilmiútir.
Söz konusu çalıúma grubu
toplantısına, kurumumuz adına
Dıú øliúkiler Grubunda görevli
Baúdenetçi Feyzullah
OKUMUù katılmıútır.

øngiltere Sayıútayı’na
Ziyaret
Baúkanımız Mehmet DAMAR
ve beraberindeki
mensuplarımızdan oluúan bir
heyet øngiltere Ulusal Denetim
Ofisi’ni ziyaret etti.
øngiltere Sayıútay (NAO)
Baúkanı Sir John BOURN,
Sayın Mehmet DAMAR’ın
Sayıútay Baúkanlı÷ına
seçilmesi münasebetiyle
göndermiú oldu÷u 29 Temmuz
2002 tarihli mektupta, TBMM
tarafından bu göreve seçilmesi

dolayısıyla duydu÷u
memnuniyeti ve tebriklerini
bildirmiú, Türk ve øngiliz
Sayıútaylarının ikili
iliúkilerinin yıllar öncesine
dayandı÷ını ve INTOSAI
faaliyetleri çerçevesinde Türk
Sayıútayı’nın kendilerine
verdi÷i destekten duydukları
memnuniyeti ifade etmiú,
bundan böyle de iki kurum
arasındaki iliúkilerin
güçlendirilerek devam
ettirilmesini arzuladıklarını
belirterek uygun olacak bir
zamanda gerçekleútirilmek
üzere kendilerini øngiltere
Sayıútayı’na ziyarette
bulunmaya davet etmiúlerdir.
Baúkanımız Mehmet
DAMAR’ın 24 Eylül 2002
tarihli cevap mektuplarında,
bu davete icabet etmekten
duyacakları memnuniyeti ve
ziyaretin 2003 yılında
gerçekleútirilmesinin uygun
olaca÷ını bildirmeleri ile iki
kurum arasında yapılan
temaslar sonucunda söz
konusu ziyaret 14-16 Mayıs
2003 tarihlerinde, Sayıútay
Baúkanı Mehmet DAMAR, 6.
Daire Üyesi Eúref SÜRÜCÜ
ve Dıú øliúkiler Grubu’ndan
Uzman Denetçi Mehmet
BADEMLø’den oluúan bir
heyetle gerçekleútirilmiútir.

øngiltere Sayıútayı ile
Kurumumuz arasındaki
mevcut iliúkilerin, Avrupa
Birli÷i’ne adaylık sürecimiz
içinde daha da önem
kazanmakta oldu÷u bir
dönemde gerçekleútirilen bu
üst düzey ziyaret sırasında,
daha yo÷un iúbirli÷i
olanaklarının araútırılması
hususunda görüú birli÷ine
varılmıútır.

NATO Savunma
Denetimi Semineri
NATO Üyesi Ülkeler Yüksek
Denetim Kurumlarının
iútirakiyle her üç yılda bir
düzenlenmesi gelenek halini
alan seminerlerden biri daha
7-9 Mayıs 2003 tarihlerinde
Macaristan’ın baúkenti
Budapeúte’de düzenlendi.
Daha önce Mart 1997’de
Danimarka’da, Mayıs 2000’de
Kanada’da yapılmıú olan
seminerlerin bu yılki konusu
“Savunma Denetimi” oldu.
NATO Üyesi Ülkelerin yanı
sıra NATO Üyeli÷ine Aday
Ülkeler Sayıútaylarının ve
NATO Uluslararası Denetçiler
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Kurulu’nun da katıldı÷ı
Seminerde; savunma, güvenlik
ve terörle mücadele konularına
iliúkin olarak yurtiçinde ve
yurtdıúında ve çok uluslu barıú
gücü birlikleri içinde yürütülen
faaliyetlere ait harcamaların
denetiminin yanı sıra, bu
faaliyetlerin performansının
de÷erlendirilmesi hususunda
Sayıútaylara düúen roller ile
yeni teknik ve stratejilerin konu
edildi÷i tebli÷ler sunuldu.
Macaristan Sayıútayı’nın
evsahipli÷inde yapılan
Seminere Kurumumuz adına
Baúkanımız Mehmet DAMAR,
3. Daire Üyesi Ahmet DAL ve
Dıú øliúkiler Grubu’ndan
Uzman Denetçi Mehmet
BADEMLø’den oluúan bir
heyet katıldı.
Seminerde sunulan tebli÷ler ile
di÷er belgelerin birer
örneklerinin Araútırma Grubu,
Performans Denetimi Grubu ve
Dıú øliúkiler Grubu’nda
bulundurulmak suretiyle
incelemek isteyen
mensuplarımızın istifadesine
sunulmuútur.

Ayniyat Muhasebesi ve
Uygulaması Konulu
Seminer
25. Grup ùefi Uzman Denetçi
Necip TURGUTER tarafından,
østanbul Üniversitesi
Rektörlü÷ü’nün daveti üzerine
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12-16 Mayıs 2003 tarihleri
arasında østanbul’da øletiúim
Fakültesi konferans salonunda
“Ayniyat Muhasebesi ve
Uygulaması” konulu bir
seminer verildi.
Söz konusu seminere hizmet içi
e÷itim kapsamında østanbul
Üniversitesi’ne ba÷lı fakülte
sekreterleri, ilgili daire
baúkanları, ayniyat saymanları
ile ayniyat saymanlı÷ında
görevli personel katıldı.

“øç Kontrol
Sistemlerinin
De÷erlendirilmesi”
Konulu Seminer
Avrupa Ülkeleri Sayıútayları
Birli÷i (EUROSAI) E÷itim
Komitesi ile Çek Cumhuriyeti
Sayıútayı (SAO) tarafından
birlikte organize edilmiú olan
“øç Kontrol Sistemlerinin
De÷erlendirilmesi” konulu
seminer 26-28 Mayıs 2003
tarihleri arasında Çek
Cumhuriyeti’nin Baúkenti
Prag’da gerçekleútirilmiútir.
Çek Cumhuriyeti Sayıútay
Baúkanı Lubomir VOLEMøK
tarafından kurumumuz
temsilcilerinin de davet edildi÷i
seminere Baúdenetçiler
A. Atilla ÇAöLAR ile M. Emin
ONBAùIOöLU iútirak
etmiúlerdir.

Kamu Borç Yönetimi
Paneli
29 Mayıs 2003 tarihinde
Ankara Hilton Otelinde
Maliye Bakanlı÷ı Hesap
Uzmanları Kurulunun 58.
kuruluú yıldönümü etkinlikleri
adı altında Kamu Borç
Yönetimi Paneli
düzenlenmiútir. Adı geçen
panele 1. Gruptan Hazine
Müsteúarlı÷ı’nda görev yapan
meslektaúlarımız dinleyici
olarak katıldılar.
Panelde açılıú konuúmasını
yapan Maliye Bakanı Kemal
UNAKITAN, Türkiye’de
kamu borç sto÷unun
yüksekli÷inin en önemli
problem olması nedeniyle
panelin düzenlendi÷ini ifade
ederek, borç yönetimi ve bütçe
yönetiminin mali disiplinin
sa÷lanması açısından birlikte
düúünülmesi gerekti÷ini
belirtti.
Panele; øhya BALAK (Baú
Hesap Uzmanı), Ferhat EMøL
(Hazine Müsteúar Yardımcısı),
Prof. Dr. Nazım EKREN
(østanbul Milletvekili), Kemal
KILIÇDARöLU (østanbul
Milletvekili), ve Prof. Dr.
Ercan UYGUR (Türkiye
Ekonomi Kurumu Baúkanı)
konuúmacı olarak katıldılar.
Panelde, Türkiye’nin kamu
borçlarının di÷er ülkelerle
kıyaslandı÷ında 2000 yılına
kadar endiúe edilecek bir
boyutta olmadı÷ını ancak 80’li
yıllardan itibaren Türkiye’nin

Sayıútay
Haber Bülteni
borçlanmasının hızla artması
ile özellikle dıú borçlanmada
hatırı sayılır bir borç miktarına
ulaúıldı÷ını ifade edilerek,
Avrupa ülkelerinin borç
sto÷unun da yüksek oldu÷u
ancak borç geri ödeme
vadesinin 15-17 yıl arası
olması nedeniyle geri ödeme
açısından bütçelerine aúırı bir
yük getirmedi÷i, Türkiye’nin
borç geri ödeme vade
yapısının kısa olmasının
ekonomi üzerinde etkili
oldu÷u belirtildi.
Panelde ayrıca;
Türkiye’nin özellikle 19972001 arasında borç sto÷unun
giderek arttı÷ı ve Sayıútay
raporlarında da bu hususun
vurgulandı÷ı söylenerek, borç
sto÷unu eritmede faiz dıúı
fazla verilmesi gerekti÷i,
2004’te IMF’den alınan
kredilerin geri ödemesi
baúlayaca÷ından reel faizlerin
düúmesi gerekti÷i,
borçlanmanın iç borçlanmaya
dönüúmemesi gerekti÷i zira
içeriden borçlanma arttıkça
reel faizlerin düúmeyece÷i
dıúarıdan borçlanmanın içeriye
mahkumiyeti azaltıp reel
faizleri düúürdü÷ü,
Türkiye’de borçlanma
politikalarının ek kaynak
yaratma ve bütçe açı÷ını
finanse etme amacına hizmet
etti÷i, kamunun giderlerini
karúılamak için yeterli gelir
elde edememesinin
borçlanmaya yol açtı÷ı,
harcamalarda tasarrufa
gidilmemesi, yeni vergileme
yapılamaması ve kayıt dıúı
ekonomi nedenleriyle
gelirlerin artan giderleri
karúılayamadı÷ı,
1990 sonrası kamu

maliyesinde yüksek bütçe
açıkları, koúullu
yükümlülükler, görev zararları
ve sosyal güvenlik sistemi
açıkları nedenleriyle sorunlar
yaúandı÷ı,
Türkiye’nin gündeminde 1990
öncesi de borçlanmanın
oldu÷u geçmiúteki birikimlerle
bugünkü borç sto÷una
ulaúıldı÷ı,
Toplam iç borç sto÷unun
%17’sinin vatandaúın elindeki
ka÷ıtlardan oluútu÷u,
2002 yılında GSMH’nın iç
borca oranının bir önceki yıla
göre 9 puan azalıúla %55
civarında oldu÷u øç ve dıú borç
sto÷unu yönetmek için makro
ekonomik politikalar ve
hukuki kurumsal altyapının
güçlendirilip risk yönetiminin
uygulanması gerekti÷i ve bu
alanlarda önemli adımlar
atıldı÷ı,
Hazine Müsteúarlı÷ının
Sayıútaya incelenmek üzere
Dıú Borç Stok rakamını
veremedi÷i,
hususları vurgulandı.

Malta Sayıútayı
Kapsamlı Denetim
Elkitabı
“Malta Sayıútayı Kapsamlı
Denetim Elkitabı” Uzman
Denetçi Sacit YÖRÜKER
tarafından Türkçeye çevrildi.
Sayıútay organizasyonu, yasal
temel ve siyasa, kamu sektörü
denetimlerinin türleri, Malta
Sayıútayı genel denetim
standartları, denetimin
planlanması, denetimin icrası,
denetimin raporlanması,
denetim araçları ve teknikleri,
spesifik konu alanları ve di÷er

meseleler bölümlerini içeren
denetim elkitabı henüz kitap
halinde yayımlanmamıútır.
Ancak söz konusu denetim
elkitabına iliúkin doküman ilgi
duyan mensuplarımızın
istifadesine sunulmak üzere
Sayıútay kütüphanesine
verilmiútir.

Meslektaúlarımızın
Makaleleri
Geçti÷imiz ay içinde
meslektaúlarımızın süreli
yayınlarda yer alan
makalelerinden bize ulaúanları
duyuruyoruz.
øhale&ømar Dergisinin Mayıs
2003 sayısında Uzman Denetçi
Sadettin DOöANYøöøT’in
“Yapım øúlerinde Yaklaúık
Maliyetin Tespiti”, Baúdenetçi
Hilmi SøLAHLI’nın “Yapım
øúlerine øliúkin Fiyat Farkı
Hesabında Uygulanacak
Esaslar”, Baúdenetçi Sadettin
KAYACI’nın “Geçici Teminat
Miktarları Kesin Teminata
Dönüútürülebilir mi?”,
Baúdenetçi Beyami
ÖZDEMøR’in “øç Borçlanma
øhalelerinde Libond (Likit
Bono-Hazine Parası) Modeli”,
Baúdenetçi Ferhat YILMAN’ın
“øhale Kararı Sonrasındaki
Süreler (2)”, Baúdenetçi
Zekeriya TÜYSÜZ’ün “ømar
Kanununda Kısıtlılık Hali
Sorunu”, Denetçi Ömer
AKSÜT’ün “Yıllara Yaygın
ønúaatlarda Ortak Genel
Giderler ve Amortismanların
Da÷ıtımı” baúlıklı makaleleri
yayımlanmıútır.
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Sayıútay
Haber Bülteni

Kurumumuzdan
Ayrılanlar

Meslektaúlarımızdan Bir Kitap
Baúdenetçiler Ali ÖZEK ve Osman KAYA
tarafından hazırlanan “Kamu øhale Rehberi” isimli
kitap Seçkin Yayımcılık tarafından yayımlandı.
Kitap, Kamu øhale Mevzuatının hem yeni hem
karmaúık olması nedeniyle uygulayıcılara; ihtiyacın
tespitinden sözleúmenin imzalanmasına ve sözleúme
iliúkilerinden iúin sonuçlandırılma sürecine kadar
tüm ihale boyunca yol gösteren bir rehber olmakla
birlikte, ihale sürecinde ortaya çıkabilecek muhtemel
sorunlara çözümler getiren temel bir baúvuru
kayna÷ı niteli÷indedir. Kitap kanun madde sırası
yerine, ihale iúlem aúamaları esas alınarak
hazırlanmıútır. 4734 Sayılı Kamu øhale Kanunu ile
4735 sayılı Kamu øhale Sözleúmeleri Kanunu kitabın
ekinde yer almaktadır.

Kurumumuza Veda Edenler
Personel Müdürlü÷ü’nden edindi÷imiz bilgiye
göre, Teknisyen Bahri DEMøREL, Teknisyen
Yardımcısı Dursun Ali DOöAN ve V.H.K.
øúletmeni Hayrettin ESER 16.05.2003 tarihinde
istekleri üzerine emekliye ayrılmıúlardır.
Kurumumuza veda eden mensuplarımıza,
yaúamlarının yeni döneminde sa÷lık, mutluluk ve
esenlikler diliyoruz.

Kurumumuz mensuplarından
E÷itim grubu’nda görevli
Baúdenetçi Ferhat YILMAN
29.05.2003 tarihinden
itibaren Baúbakanlıkta
görevlendirilmiútir.
Meslektaúımıza yeni
görevinde baúarılar diliyoruz.

Evlilikler
Mensuplarımızdan Personel
E÷itim Müdürlü÷ü’nde görevli
Daktilograf Köksal Ça÷lar
SADIK 15.05.2003 tarihinde,
EBøM’de görevli Daktilograf
M.Vildan BOZKURT
(AKGÜL) 17.05.2003 tarihinde,
V.H.K. øúletmeni Müzeyyen
KOÇAK (EROöLU)
18.04.2003 tarihinde evlendiler.
Mensuplarımızı tebrik eder,
hayat boyu mutluluklar 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: 18.06.2003
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