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Sayıútay denetimini güçlendirme projesi çerçevesinde
østanbul’da gerçekleútirilen ve 34 meslek mensubumuzun
kursiyer olarak katıldı÷ı “Kurs Dizaynı ve Ö÷retim
Teknikleri” konulu E÷itim Uzmanlı÷ı Kursu 27 A÷ustos
2004 tarihinde tamamlandı. øki ay süren ve yetiúkin
e÷itiminin sistematik bir yaklaúımla ele alınması temeline
dayalı olarak yürütülen kurs programında, yürütülecek bir
e÷itim faaliyeti 5 ayrı safha içerisinde ele alındı.
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Analiz
Dizayn
Geliúim
Sunum
De÷erlendirme

Analiz Safhası:
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Cumhurbaúkanının Vetosu

E÷itime sistematik yaklaúımın ilk basama÷ı olan analiz
safhasında, e÷itime gerçekten ihtiyaç olup olmadı÷ının
saptanması için bilgi toplanması ve bu toplanan bilginin
analiz edilmesi üzerinde duruldu. Analiz safhasında
özellikle;
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Sosyal Haberler

Kurumsal ihtiyaçların,
Çalıúma performansının,
Çalıúma ortamının,

E÷itim uzmanı tarafından e÷itime olan ihtiyacın tespit
edilebilmesi bakımından analiz edilmesi konuları iúlendi.
Bu ba÷lamda e÷itim uzmanının kurumun e÷itim ihtiyaçları
ve e÷itim dıúı ihtiyaçları arasında ayrım yapabilmesi
üzerinde duruldu.
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Bu analizlerin ardından e÷itim
sürecinde e÷itim uzmanı
tarafından personelin çalıúma
performansının
geliútirilmesine yönelik
olarak, e÷itim programını
tamamladıklarında yürütmek
durumunda bulundukları
farklı aúamalardan oluúan
görevlerin analizinden oluúan
“Görev Analizi” kavramı ve
bu kapsamda her bir görev
için performans amaçları ve
bunların gerektirdi÷i “ùartlar”
ve “Standartlar” konusunda
bilgi verildi.
Analiz safhasının son adımı
olarak e÷itim sonunda
yapılacak de÷erlendirmeye
ölçüt olmak üzere
“De÷erlendirme Stratejisi”
yapma ve bunun e÷itim
programı sonunda yapılacak
de÷erlendirme için taúıdı÷ı
önem ve teknikleri anlatıldı.
Dizayn Safhası:
Bu safhada e÷itim uzmanının
belirlenen ihtiyaçların ve
önceliklerin karúılanmasına
yönelik olarak en uygun
e÷itim stratejisinin dizayn ve
yapılandırılmasına iliúkin
faaliyetleri anlatıldı. Daha
önceki safhada belirlenen
performans amaçlarını içeren
görevlerin etkin bir biçimde
yerine getirilebilmesini
sa÷layacak “Ö÷renme
Amaçlarının” nasıl
belirlenece÷i, bunların
içerdi÷i úartlar, standartlar ve
her bir ö÷renme amacının
nasıl de÷erlendirilece÷i
konularında bilgi verildi.
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Her bir ö÷renme amacı için
ö÷renme stratejisi geliútirmeye
yönelik plan hazırlanması da
bu safha içerisinde ele alındı.
Geliúim Safhası:
Bu safhada kursiyerlere bir
e÷itim için gerekli olan e÷itim
paketinin gerektirdi÷i
materyallerin hazırlanması
konusunda bilgi verildi.
Kursiyerler çalıúma ekiplerine
bölünerek ve her bir ekibe
görev(konu) verilerek bu konu
ile ilgili gerekli materyalleri
hazırlamaları istendi.
Bu süreç de kursiyerlere,
x
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E÷itim notlarının
hazırlanması,
E÷itici rehberinin
hazırlanması,
Örnek olay çalıúması
geliútirme,
Rol çalıúmaları geliútirme,
Di÷er ö÷retim faaliyetleri,

konusunda bilgi verildi.
Sunum Safhası:
Sunum safhasında
kursiyerlerin geliútirmiú
oldukları kurs materyallerini
çalıúma ekipleri ile birlikte
sunmaları ve bu esnada
ö÷renme sürecini
yönetebilmeleri için gerekli
olan sunum becerisi, vücut
dilini kullanabilme, tartıúma
yönetebilme, kolaylaútırıcı
olabilme gibi becerilerin elde
edilmesi ve en etkili bir
biçimde nasıl
kullanabilecekleri konusunda
e÷itim verildi.

De÷erlendirme Safhası:
Bu safhada kursiyerlere
düzenlenen bir e÷itim
programının
de÷erlendirmesine iliúkin
kullanılacak teknikler ve
kullanılacak soru yöntemleri
konusunda e÷itim verildi.
E÷itim uzmanlı÷ı kursu bu
alanda uzmanlı÷ı tanınmıú
olan ve INTOSAI tarafından
gerçekleútirilen e÷itim
programlarının
hazırlanmasında ve
gerçekleútirilmesinde önemli
bir rolü bulunan Kanadalı
e÷itim uzmanı Mr. Howard
Richard Steel tarafından
verilmiú olup, e÷itici
denetçiler Uzman Denetçi
Gülsün Canova ve Baúdenetçi
Ömer Karamollao÷lu kurs
süresi boyunca e÷itime aktif
katkı sa÷lamıúlardır. Konu
uzmanı olarak ise øngiliz
Sayıútayından Mr. Steve Frost
kursiyerlere performans ve
mali denetim konularında kurs
dokümanları hazırlanması ve
di÷er konularla ilgili olarak
yardımcı olmuútur.
Kursiyerlere yetiúkin
e÷itiminin tekniklerinin
esaslarını ö÷retmeyi
amaçlayan E÷itim Uzmanlı÷ı
Kursu 27 A÷ustos 2004
tarihinde Genel Sekreter Ali
Karamazakcadik ile Genel
Sekreter Yardımcısı Erol
Akbulut’un katıldıkları
kapanıú toplantısı ile sona
erdi.

Sayıútay
Haber Bülteni

Cumhurbaúkanının
Vetosu
Cumhurbaúkanı Ahmet Necdet
SEZER tarafından yayımlanması
uygun bulunmayan 5227 sayılı
Kamu Yönetiminin Temel ølkeleri
ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanun’un Sayıútayla ilgili
38, 39, 40, 49 ve geçici 3’üncü
maddeleri bir kez daha görüúülmesi
için, 03.08.2004 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baúkanlı÷ı'na
geri gönderildi.

Söz konusu Yasa'nın
Cumhurbaúkanı tarafından
veto edilen Sayıútay denetimi
ile ilgili maddeler úunlardır;
Denetim
MADDE 38. - Denetim; kamu
kurum ve kuruluúlarının faaliyet
ve iúlemlerinde hataların
önlenmesine yardımcı olmak,
çalıúanların ve kuruluúların
geliúmesine, yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve
tutarlı hale gelmesine rehberlik
etmek amacıyla; hizmetlerin
süreç ve sonuçlarını mevzuata,
önceden belirlenmiú amaç ve
hedeflere, performans ölçütlerine
ve kalite standartlarına göre;
tarafsız olarak analiz etmek,
karúılaútırmak ve ölçmek;
kanıtlara dayalı olarak
de÷erlendirmek, elde edilen
sonuçları rapor haline getirerek
ilgililere duyurmaktır.
Denetimin kapsamı ve türleri
MADDE 39. - Kamu kurum ve
kuruluúlarında iç ve dıú denetim
yapılır. øç denetim; hataların
önlenmesi, risk ve zayıflıkların
belirlenmesi, iyi uygulama
örneklerinin yaygınlaútırılması,
yönetim sistemlerinin ve
süreçlerinin geliútirilmesi
amacıyla yapılan denetimdir.
Dıú denetim; kamu kurum ve
kuruluúlarının hesap verme
sorumlulu÷u çerçevesinde bütün
faaliyet, karar ve iúlemlerinin,

kurumsal amaç, hedef ve
plânlara ve kanunlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve
sonuçlarının de÷erlendirilmesidir.
Kamu kurum ve kuruluúlarının iç
ve dıú denetimi; hukuka
uygunluk, malî denetim ve
performans denetimini kapsar:
a) Hukuka uygunluk denetimi;
eylem ve iúlemlerin ilgili kanun,
tüzük, yönetmelik ve di÷er
mevzuata uygunlu÷unun,
b) Malî denetim; gelir, gider ve
mallara iliúkin hesap ve iúlemlerin
do÷rulu÷unun, malî tabloların
tasdikinin ve mali sistemlerin,
c) Performans denetimi;
yönetimin bütün kademelerinde
gerçekleútirilen faaliyet ve
programların plânlanması,
uygulanması ve kontrolü
aúamalarında ekonomikli÷in,
verimlili÷in ve etkilili÷in,
Denetlenmesini ifade eder.
Denetlemeye yetkili kurumlar
MADDE 40.- øç denetim, kamu
kurum ve kuruluúlarının kendi
yöneticileri veya kurumun üst
yöneticisinin görevlendirece÷i iç
denetim elemanları tarafından
yapılır.
Merkezî idareye dahil kurum ve
kuruluúlarla il özel idareleri,
belediyeler ve bunlara ba÷lı
kuruluúlar ve mahallî idare
birliklerinin dıú denetimi kanunla
belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde Sayıútay tarafından
yapılır veya yaptırılır,
sorumluların hesap ve iúlemleri
kesin hükme ba÷lanır. Bu amaçla
Sayıútayın teúkilât yapısı içinde
özel ihtisas daireleri
oluúturulabilece÷i gibi, bölge
düzeyinde birimler kurulabilir.
Mahallî idareler, bunların ba÷lı
kuruluúları, iúletmeleri ile mahallî
idare birliklerinin malî iúlemler
dıúında kalan di÷er idarî
iúlemleri; idarenin bütünlü÷üne,
kalkınma plânı ve stratejilerine,

merkezî idare tarafından
belirlenen standart, ilke ve
politikalara uygunlu÷u açısından
øçiúleri Bakanlı÷ı tarafından da 18
inci maddenin ikinci fıkrasına
göre kurulacak rehberlik ve
denetim birimi marifetiyle
denetlenir.
Köyler ile köylerin kendi
aralarında kurdukları birlikler,
mülkî idare amirleri eliyle
denetlenir.
Kamu kurum ve kuruluúlarının
denetimleri konusunda Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununda yer alan hükümler
saklıdır.
MADDE 49. - 27.9.1984 tarihli ve
3046 sayılı Kanun, 24.10.1960
tarihli ve 108 sayılı Savunma
Sekreterlikleri Kurulmasına Dair
Kanun ile 24.6.1983 tarihli ve 72
sayılı Baúbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
yürürlükten kaldırılmıútır.
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun eki (I) sayılı cetvelde
yer alan "37-Baúbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu" ve "43-Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü÷ü"
ibareleri cetvelden çıkarılmıútır.
GEÇøCø MADDE 3. - Yüksek
Denetleme Kurulunun personeli,
araç, gereç, her türlü taúınır ve
hizmet binası dıúındaki taúınmaz
malları ve bütçesi Sayıútaya,
hizmet binası ise Baúbakanlı÷a
devredilmiútir.
Yüksek Denetleme Kurulunda
çalıúanlardan; baúkan ve üyeler
baúka bir iúleme gerek
kalmaksızın ve kadro úartı
aranmaksızın, birinci sınıfa
ayrılmıú, birinci sınıfa ayrıldıktan
sonra altı yılını tamamlamıú ve
birinci sınıfa ayrılma niteliklerini
kaybetmemiú Sayıútay uzman
denetçisi; baúdenetçi, denetçi ve
denetçi yardımcıları da
kazanılmıú hak aylık derecelerine
uygun Sayıútay uzman denetçisi,
Sayıútay baúdenetçisi, Sayıútay

3

Sayıútay
Haber Bülteni
denetçisi ve Sayıútay denetçi yardımcısı kadrolarına atanmıú sayılır. Sayıútay uzman denetçili÷ine
atanmıú sayılan baúdenetçi ve denetçilerin birinci sınıfa ayrılmalarına ve uygulamaya iliúkin hususlar 832
sayılı Sayıútay Kanunu çerçevesinde Sayıútay Genel Kurulunca belirlenir. Sayıútay Genel Kurulu,
bunlardan, yaúları itibariyle birinci sınıfa ayrıldıktan sonra Sayıútayda altı yılını doldurmaları mümkün
olmayanlar için bu süreyi kısaltmaya yetkilidir. Di÷er personel ise Sayıútay Baúkanınca kadro úartı
aranmaksızın durumlarına uygun kadrolara atanır. Devirle ilgili bütün iúlemler Sayıútay Baúkanınca yerine
getirilir.
Yapılan atamalar sonucu, kaldırılan Yüksek Denetleme Kurulunun her statüdeki mensuplarına, devir
tarihindeki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ücret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri adlar altında yapılmakta
olan ödemelerin net tutarının, Sayıútay mevzuatına göre hak edecekleri aylık ücret, ek ödeme, ikramiye ve
benzeri adlar altında yapılmakta olan ödemelerin net tutarından fazla olması halinde aradaki fark
giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
Mülga 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren kuruluúların denetimleri ile halen
Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yürütülen denetimler, Sayıútay Kanununda yapılacak düzenlemeye
kadar bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Sayıútay tarafından sonuçlandırılır.
8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu øktisadi Teúebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu øktisadi Teúebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve di÷er kanunlarda Yüksek Denetleme Kuruluna
yapılan atıflar Sayıútaya yapılmıú sayılır.

Kurumumuza Veda Edenler
Veri Hazırlama Kontrol øúletmeni Aygün Arslan ve
Daktilograf Gülerman Yorulmaz 16.08.2004 tarihinde
kendi istekleri üzerine emekliye ayrılmıúlardır.
Kurumumuza veda eden mensuplarımıza yaúamlarının
yeni döneminde sa÷lık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Evlilikler
Denetçi Yardımcısı Gürkan Akbaú 14.08.2004 tarihinde,
Denetçi Yardımcısı Sinan Çalıko÷lu 01.09.2004 tarihinde
evlendi.
Meslektaúlarımızı tebrik eder, hayat boyu mutluluklar
dileriz.

Ücretsiz øzne Ayrılanlar
Veri Hazırlama Kontrol øúletmeni Müzeyyen Koçak
16.08.2004 tarihinde ücretsiz izne ayrılmıútır. Mensubumuzun
yeniden aramıza katılması umuduyla sa÷lık ve mutluluklar
dileriz.

Mensuplarımızdan Mutlu
Haberler
Denetçi Yardımcısı Özgür
Demirbu÷a’nın 09.06.2004
tarihinde bir kızı,
Hizmetli Ali Rıza
Uçakçıo÷lu’nun 21.07.2004
tarihinde bir kızı dünyaya
gelmiútir.
Mensuplarımızı kutlar,
bebeklere sa÷lıklı, mutlu ve
uzun bir ömür dileriz.

Bültende yer almasını istedi÷iniz haberleri ve eleútirilerinizi, 3263, 3255, 3365, 3518, 3513, 3256, 3253, 3363 no.lu telefonlara
veya Araútırma Grubunda görevli denetçilere yazılı veya sözlü olarak bildirebilirsiniz.
Basım Tarihi: 23.09.2004

4

