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Sayıştay
Haber Bülteni

Daire Başkanı Feramuz Durmuşoğlu’nun Vedası
Dördüncü Daire Başkanımız Feramuz Durmuşoğlu 15.03.2007
tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.
Durmuşoğlu 15.03.1942 tarihinde Osmaniye/Kadirli’de doğdu. 1969
yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini
bitirdi. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yılında
TBMM’ce Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve üç çocukludur.
Kurumumuza veda eden mensubumuza hayatının yeni döneminde
sağlık ve mutluluklar dileriz.

Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi
Kapanış Töreni
Finansmanı Avrupa Birliği tarafından
gerçekleştirilen “Sayıştay'ın Denetim
Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konulu
Eşleştirme Projesinin kapanış töreni;
Başkanımız Mehmet Damar, Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu Müsteşarı
Martin Dawson, Birleşik Krallık Ulusal
Denetim Ofisi Başkan Vekili Tim Burr,
Genel Sekreter Yardımcımız Erol Akbulut,
Yerleşik Eşleştirme Danışmanı John
Powell’in konuşmaları ve Danıştay Başkanı
Sumru Çörtoğlu, bazı milletvekillerimiz,
kurumların üst düzey temsilcileri,
meslek ve yönetim mensuplarımız ile savcı ve savcı yardımcılarımızın katılımıyla Konferans
Salonumuzda 28.03.2007 tarihinde yapılmıştır. Başkanımız Mehmet Damar'ın konuşmasını aynen
yayımlıyoruz:
Sayın misafirler, kurumumuz ve basınımızın kıymetli mensupları,
Sayıştay'ın denetim kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Eşleştirme Projesinin kapanış
törenine teşriflerinizden dolayı teşekkür eder, sizleri şahsım ve tüm Sayıştay camiası adına saygı ile
selâmlarım.
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Saygıdeğer konuklar,
Ülkemiz, tarihin önemli bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Hem uluslararası, hem de ulusal düzeyde
kapsamlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, kamu kurumlarının değişen koşullara ayak uydurmaları
büyük önem taşımaktadır. Küreselleşmenin doğurduğu risklerin fırsatlara dönüştürülmesi, kamu
kurumlarının pasif olmaktan çıkıp, aktif olarak dönüşümde rol almalarına; dönüşüme yön vermelerine
bağlıdır.
Ülkemiz mali sisteminde son yıllarda peş peşe reformlar yapılmış; bütçe, mali kontrol, ihale ve
muhasebe sistemlerinde kapsamlı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu alanlarda yürütülen reformlar,
hem Sayıştay'ın görev tanımının, hem de Sayıştay denetiminin yürütüldüğü alanın önemli ölçüde
farklılaşmasına yol açmıştır. Sayıştay, hem kendisini değişen ve genişleyen denetim alanına göre
yeniden tanımlamak, hem de söz konusu değişim ve reformların arzu edilen sonuçları üretmesi için
kurumlara destek olup rehberlik etmekle yükümlü bulunmaktadır.
Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, kurumumuzun bu ağır görevin altından yüz akı ile çıkabilmesi için
gerekli altyapı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Eşleştirme Projesi ile sağlam bir şekilde
atılmıştır. Sayıştay, bu proje ile 1,5 asırlık tarihinden gelen birikimi esas alarak hem denetim, hem de
yönetim yapısını nasıl geliştireceğini her yönüyle tasarlamış durumdadır ve mali yapının sağlıklı bir
şekilde çalıştırılmasına destek sağlayacak olgunluğa ulaşmıştır.
Ancak, gerekli altyapının oluşturulduğunu söylemekle birlikte, bu kazanımı etkin bir şekilde
kullanabilmemizin, 3 yıldır üzerinde çalıştığımız ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülmeyi bekleyen Sayıştay Kanununun kabul edilmesine bağlı olduğunu da vurgulamak
durumundayım.
Söz konusu proje, İngiltere Sayıştay'ından çok sayıda uzmanın katkısı ve İspanya Sayıştay'ının desteği
ile yürütülmüştür. Burada İngiltere Sayıştay'ını temsilen aramızda bulunan Başkan Yardımcısı Sayın
Tim Burr'e ve projede çalışan tüm uzmanlara projenin başarısı için sağladıkları katkıdan dolayı
teşekkür ederim.
Şu hususu iftiharla belirteyim ki, Sayıştay'da yürütmüş olduğumuz proje, Avrupa Komisyonu tarafından
görevlendirilen bağımsız ara değerlendirme ekibi ENTEGRASYON1 tarafından yapılan inceleme
sonucunda, Türkiye'deki en başarılı iki projeden biri olarak belirlenmiştir. Söz konusu
değerlendirmelerde projede yer alan bir çok uygulama "iyi uygulama örneği" olarak kabul edilmiş ve
Türkiye'de yürütülen diğer projelere tavsiye edilmiştir. Bu husus, projeye yapmış olduğumuz büyük
yatırımın doğru yönlendirildiğini gösteren güçlü bir güvence sağlamaktadır.
Peki, projenin bu başarısını neye borçluyuz?
Sayıştay, Eşleştirme Projesinin başarılı olarak yürütülebilmesi için mevcut insan kaynaklarına Önemli
yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımlardan en önemlisi, projedeki temel çalışmaları yürütecek ekiplerin
INTOSAI Gelişim İnisiyatifinin katkılarıyla "Eğitim Uzmanı" olarak yetiştirilmeleridir. Eğitim
Uzmanlığı programı ile Sayıştay;
•

kendi eğitim ihtiyacını detaylı ve doğru bir şekilde analiz edebilme,

•

tespit edilen eğitim ihtiyacını giderecek üstün vasıflı eğitim materyalleri hazırlama,

•

eğitimleri etkileşimli olarak yüksek verim alınacak bir tarzda yürütme ve

•

eğitim sonuçlarını değerlendirme becerilerini kazanmıştır.
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Yine eğitime yapılan bu yatırımla, kurumumuz dışında bulunan bilgi kaynaklarından azami ölçüde
yararlanmak ve bilgiyi etkin bir şekilde transfer etmek için güçlü bir altyapı oluşturulmuş, kuruma 54
adet Eğitim Uzmanı kazandırılmıştır.
Proje hazırlıkları arasında insan kaynaklarına yapılan ikinci önemli yatırım, yabancı dil öğrenimi
konusunda olmuştur. Sayıştay, 2003 yılından başlayarak her yıl 25 adet meslek mensubunu yurt dışına
göndermiş, böylece bilgi transferi için tercüme ihtiyacını ortadan kaldırmış, kendi personelinin yabancı
dilde yayınlanan kaynaklardan da istifade etmesini sağlamıştır. Yabancı dil eğitimi, Eşleştirme
Projesinin tercüme ihtiyacı duyulmadan Sayıştay'ın kendi personeli tarafından yürütülebilmesine zemin
hazırlamıştır.
Proje altyapısını oluşturan bu iki önemli yatırım, tüm proje çalışmalarının bizzat Sayıştay mensupları
tarafından yürütülmesi için gerekli ortamı oluşturmuştur. Avrupa Birliğine uyum çalışmaları
çerçevesinde yürütülen bu projede Sayıştay için önemli olan bir diğer husus, yabancı uzmanlarla
yapılan çalışmalarda elde edilen bilginin Türkiye'nin yerel koşullarına göre yeniden yorumlanması ve
uyarlanmasıdır. Bunu sağlamak amacıyla, projenin tüm çıktıları; denetim rehberleri, eğitim
materyalleri, yönetime ilişkin stratejiler bizzat projede görevli denetçilerimiz tarafından hazırlanmıştır.
Kurum içinde gerçekleştirilecek tüm eğitimler de yine kendi personelimiz eliyle yürütülecektir. Bu
düzenleme, hem bilginin yerelleştirilmesini teminat altına almış, hem de dışa bağımlılığı ortadan
kaldırarak kendi kendine yeterli bir yapı ortaya çıkarmıştır.
Biraz da proje ile elde edilen kazanımların neler olduğu ve bunların Sayıştay'ı nereye taşıyacağından
bahsetmek istiyorum.
Sayıştay'da yürüttüğümüz projenin iki temel unsuru bulunmaktadır. Bunlardan biri denetime, diğeri de
kurumun iç yönetimine ilişkindir.
Kamu mali yönetimi anlayışındaki değişime paralel olarak Sayıştay denetimi;
•

kamuda hesap verme sorumluluğunun ve saydamlığın sağlanmasını,

•

yolsuzluğun ve israfın önlenmesini,

•

kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir biçimde çalışmasını,

•

kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun
olarak elde edilmesi, saklanması ve kullanılmasını sağlamaya yönelik bir denetim ve raporlama
gerektirmektedir.

Türk Mali Sisteminde köklü değişiklikler yapan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, tek
dış denetim organı olarak Sayıştay’ın denetim alanını genişletmiş, denetimi sadece saymanlık hesabı
denetimi olmaktan çıkarıp kamu idarelerinin mali faaliyet, işlem, karar ve kaynaklarının denetimine
dönüştürmüş ve Sayıştay’ın denetim görevini uluslararası standartları dikkate alarak yerine getirmesi
esasını benimsemiştir.
Kamu mali yönetimindeki bu değişime yanıt vermek amacıyla Sayıştay'da mali denetim, performans
denetimi, bilişim sistemlerinin denetimi ve bilgisayar destekli denetim alanlarında çalışmalar
yürütülmüştür.
Mali denetim alanında yürütülen çalışmalarla, Sayıştay’ın mevcut yapısını, çalışma usul ve esaslarını ve
ulusal şartları dikkate alarak, mali denetimin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini
sağlamak hedeflenmiştir. Bu çerçevede kapsamlı bir mali denetim rehberi hazırlanmış ve 15 değişik
kurumda yürütülen denetim çalışmalarıyla test edilmiştir. Söz konusu rehberin uygulanmasına destek
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vermek amacıyla yaklaşık 500 sayfalık bir eğitim materyali hazırlanmış ve üç haftalık bir kurs ile 35
meslek mensubumuz eğitime tabi tutulmuştur. Eğitimi takip eden pilot uygulamalarla hem eğitim
materyalleri, hem de geliştirilen denetim rehberi test edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda son şekli
verilen mali denetim rehber taslağı önümüzdeki hafta kurum içinde tartışmaya açılacaktır. Rehberin
tartışmalarla daha da geliştirilmesi sağlanacaktır. Mali denetime ilişkin eğitimler Nisan ayında
başlayacak, turne dönüşünde de devam edecektir.
Performans denetimi alanında yürütülen çalışmalarla, kurumumuzun bu alandaki birikimlerinin daha da
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve eksiklerinin tamamlanması hedeflenmiştir. Proje bünyesinde 2,5 yıl
içinde yürütülen çalışmalarla 6 adet performans denetimi raporu hazırlanmış ve uluslararası standartlara
uygun bir performans denetimi rehberi yazılmıştır. Söz konusu rehbere ilişkin olarak yaklaşık 1000 sayfalık
eğitim materyali içeren üç haftalık bir eğitim programı hazırlanmış ve 20 meslek mensubumuz eğitime tabi
tutulmuştur. Hazırlanan performans denetimi rehber taslağı önümüzdeki hafta kurum içinde tartışmaya
açılarak olgunlaştırılacaktır. Önümüzdeki dönemde tüm Sayıştay denetçilerinin performans denetimi
alanında eğitim görmesini hedefleyen 5 yıllık büyük bir eğitim hamlesi başlatılacaktır.

Bilişim teknolojisi, kamu kurumlarında, başta mali işlemler olmak üzere her alanda, giderek artan bir
biçimde kullanılmaktadır. Bu durum mali bilgilerin üretildiği iş süreçlerinin ve iç kontrol
mekanizmalarının değişmesine yol açmaktadır. Bilişim teknolojisinin kullanımı büyük avantajlar
sağlamakla birlikte kurumları yeni riskler ve tehditlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Söz konusu riskler,
tedbir alınmaması durumunda mali sistemde zaaflara yol açabilmektedir. Bu itibarla, bilişim sistemleri
denetimine olan ihtiyaç artmıştır. Proje bünyesinde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla bir bilişim
sistemleri denetim rehberi hazırlanmış, pilot denetim çalışmaları yürütülmüş ve eğitim materyalleri
hazırlanmıştır. Bilişim sistemlerinin denetimine ilişkin çalışmalar önümüzdeki dönemde daha fazla
denetçinin bu alanda eğitilmesi ile devam edecektir.
Günümüzde kurumların işlem hacimleri olağanüstü şekilde artmıştır. Örneğin, sadece Sosyal Güvenlik
Kurumunda bir yılda 350 milyon fatura işlem görmektedir. Söz konusu işlem hacmi, kurumların
elektronik ortamda tuttukları verileri ön plana çıkarmaktadır. Bu ortamda denetimde verimin ve
etkinliğin artırılması için denetçilerin bilgisayar tabanlı araçlar kullanmaları büyük önem taşımaktadır.
Sayıştay bu gerekçe ile, bilgisayar destekli denetime başlamak amacıyla gerekli yazılımları satın almış,
temel eğitim programlarını hazırlamış ve destek ekiplerini eğitmiştir. Hedefimiz, uzun vadede tüm
denetçilerin bilgisayar destekli denetim yapabilecek şekilde eğitilmeleridir.
Proje ile yürütülen faaliyetlerin diğer bir unsuru da Sayıştay'ın iç yönetim yapısına ilişkindir. Mevzuatta
yapılan değişikliklerin Sayıştay'ın iç yapısını ve çalışma şeklini değiştirmesi üzerine, yönetim alanında
yürütülen çalışmalarla Sayıştay'da bir performans yönetimi yapısının temellerinin atılması hedeflenmiştir.
Bu amaçla, İnsan Kaynakları Yönetimi, Risk Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemi ve Bilişim Sistemleri Stratejisi
başlıkları altında çalışmalar yürütülmüştür.
İnsan Kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, Sayıştay'ın denetim görevini en iyi şekilde yerine
getirmesinde kilit öneme sahiptir. İnsan kaynaklarının temini, yönetilmesi, korunması ve performansının
değerlendirilmesi; kurum içinde dikkatle yürütülmesi gereken hassas işlevlerdir. Proje ile, Sayıştay'ın
denetim ve destek faaliyetlerini, insan kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak suretiyle
desteklemeyi hedefleyen bir İnsan Kaynakları Stratejisi hazırlanmıştır. Söz konusu strateji, kurumumuzdaki
insan kaynakları yönetiminin önümüzdeki beş yıl içinde nasıl gelişeceğini göstermektedir.
Yönetim Bilgi Sistemi, verileri toplayan ve işleyen ve bunları, karar verme, planlama, uygulama ve kontrol
aşamalarında kullanacak olan yöneticilere ulaştıran bir sistem olarak tanımlanabilir. Proje bünyesinde,
yönetimin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle Sayıştay’ın karar verme sürecine destek olacak bir Yönetim
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Bilgi Sisteminin temel tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım, kurumumuzda yönetime bilgi sağlamayı hedefleyen
mevcut çalışmaları koordine ederek, bu çalışmaların bir çatı altında birleştirilmesini ve geliştirilmesini
sağlayacaktır.
Risk Yönetimi, kurumun karşı karşıya olduğu riskleri tanımlama, değerlendirme, tahlil etme ve bu risklerin
etkilerini en aza indirmek için tedbirler alma anlamına gelmektedir. Günümüzde risk yönetimi çağdaş kamu
yönetiminin bir parçası haline gelmiştir. Eşleştirme Projesi bünyesinde yürütülen çalışmalarla Sayıştay'da
risk yönetimine ilişkin altyapı tasarımı tamamlanmış, kurumun risk sorumluları belirlenerek eğitilmiş ve risk
yönetimi uygulamasına başlanmıştır. Sayıştay, risk yönetimini kurgulamakla, karşı karşıya olduğu risklerle
etkili bir şekilde mücadele ederek denetim kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Sayıştay bilişim teknolojileri kullanımında köklü bir geçmişe sahiptir. Sayıştayın uluslararası standartlara
uygun ve iyi uygulama örnekleri düzeyinde denetim yapabilmesi için, bilişim teknolojileri imkan ve
kaynaklarının kurumsal hederler doğrultusunda güçlü bir denetim ve yönetim desteğini de içerecek şekilde
geliştirilmesi gerekmektedir. Etkin ve sürdürülebilir bir bilişim teknolojileri desteği ve gelecekteki bilişim
teknolojileri ihtiyaçlarının karşılanması, uzun vadeli bir strateji ile mümkün olacağından, Eşleştirme Projesi
ile 5 yıllık sürdürülebilir bir bilişim teknolojisi stratejisi hazırlanmıştır. Strateji, bilişim teknolojisinin etkin
ve sürdürülebilir kullanımıyla Sayıştay’ın görev ve çalışmalarını desteklemeyi hedeflemektedir.
Sözlerimi tamamlamadan önce, proje ile gerçekleştirilen çalışmaları daha iyi temsil edeceği inancıyla bir-iki
istatistiki bilgi vermek istiyorum:
•

Sayıştay proje hazırlıkları için yaklaşık 5.000 kişi / günlük bir eğitim yatırımı yapmıştır.

•

Kurum mensuplarının muhasebe eğitimleri için 15.000 kişi / günlük eğitim yapılmıştır.

•

Proje için Sayıştay ilk aşamada 25 kişiyi tam zamanlı olarak görevlendirmiş, bu sayıyı ilk sene
içinde 40'a, ikinci senede 87'ye kadar yükseltmiştir. Bu, Türkiye'de benzeri projeler içinde yapılan en
kapsamlı yatırımdır. Proje çalışmalarında mensuplarımızın toplam olarak 26.000 kişi / günlük bir
emeği bulunmaktadır.

•

İngiltere Sayıştay'ı toplam 50 uzman ve 500 kişi / günlük bir çalışma ile projeye destek sağlamıştır.

•

Proje içinde, toplam süresi 25 haftaya ulaşan 24 adet eğitim programı düzenlenmiş; mükerrerler de
sayılmak suretiyle toplam 370 kişi eğitimden geçmiştir.

Verdiğim rakamlar, Sayıştay tarihindeki bu en önemli yatırımın arkasında yatan emeğin miktarını
göstermekte ve elde edilen başarının gerekçesini açıklamaktadır.
Değerli konuklar ve mensuplarımız,
Sözlerime son verirken "Sayıştay'ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesini destekleyen;
•

başta Avrupa Komisyonunun değerli yetkililerine,

•

projenin uygulama aşamalarında katkılarını esirgemeyen Avrupa Komisyonunun Ankara nezdindeki
delegasyonunun değerli mensuplarına,

•

Merkezi Finans ve İhale Biriminin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.

Projedeki ortağımız olan İngiltere Sayıştayının değerli yöneticilerini ve uzmanlarını da tüm proje
çalışmaları süresince sağladıkları destek dolayısıyla takdir ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum.
Hazırlık dönemi dahil olmak üzere yaklaşık 3,5 yıldır proje çalışmalarını özveriyle yürüten mensuplarımıza
da kurumumuza sağladıkları önemli katkılardan ve elde ettikleri başarılardan dolayı teşekkür ediyorum.
Herşeyin gönlünüzce olması dileğiyle saygılar sunuyor, projenin kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum.
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Sayıştay
Haber Bülteni

Denetçiliğe Atanan Meslek Mensuplarımıza
Mühürlerinin Verilmesi
Yetiştirme ve meslek kurslarını başarıyla tamamlayarak
denetçiliğe atanan meslek mensuplarımıza mühürlerinin
verilmesi ve denetçi yardımcılığı adaylığına atananların
göreve başlamaları münasebetiyle 09.03.2007 tarihinde
Konferans Salonumuzda bir tören gerçekleştirilmiştir.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından,
dönem adına Denetçi Yusuf Cumhur ile Başkanımız
Mehmet Damar’ın konuşmaları, meslek sınavı sonucunda ilk üç dereceye giren denetçilere
Başkanımız Mehmet Damar tarafından mühürlerinin ve hediyelerinin verilmesi, diğer denetçilere
mühürlerinin verilmesi sonrasında kokteyl ile son bulmuştur.

Avrupa Birliği
Sayıştayı (ECA)
Denetçilerinin
Kurumumuzu Ziyareti
Avrupa Birliği mali yardım
programı kapsamında
gerçekleştirilen projelere
yönelik olarak, içinde
bulunduğumuz yıl başlatılmış

İçişleri Bakanlığı
Eğitim Uzmanı ve Mali
Danışmanları İçin
Eğitim Programı
Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen ve İçişleri
Bakanlığınca yürütülen “Yerel
Reform Programına Destek

olan performans denetimlerine
ilişkin ön çalışma yapmak
üzere ülkemize gelen Avrupa
Birliği Sayıştayı denetçileri
21 Mart 2007 tarihinde
Kurumumuza ziyarette
bulunarak AB fonlarının
denetimi konusunda bilgi
almışlardır. Gerçekleştirilen
çalışma toplantısına

Kurumumuz adına Genel
Sekreter Yardımcısı Erol
Akbulut, Uzman Denetçiler
Feyzullah Okumuş ve
İbrahim Çeliktaş, Başdenetçi
Berna Dinç, Denetçi Gonca
İstanbulluoğlu ile Tercüman
Seher Özer katılmışlardır.

Projesi” kapsamında “Eğitim
Uzmanı” ve “Mali
Danışman” yetiştirme
programı çerçevesinde 19–20
Mart 2007 tarihlerinde
Kurumumuz Eğitim Grubu
Toplantı Salonunda iki günlük
uygulamalı eğitim verilmiştir.

Sistemi ve Dış Denetim”
konulu sunum ise Araştırma
Grup Şefi Uzman Denetçi
Bayram Barun tarafından
yapılmıştır. Program ikinci
gün Uzman Denetçi Osman
Kaya’nın “Sorumluluk ve
Yerel Yönetimlerde İhale
Uygulamaları” ve
Başdenetçi Ayşe Tuğba
Kılıç’ın “Yerel Yönetimler
Hakkında Sayıştay’ca
Hazırlanacak Raporlar”
konulu sunumları ile sona
ermiştir.

Eğitim programının ilk
gününde “Sayıştay ve
Sayıştay Denetimi” konulu
sunum Uzman Denetçi
Rıdvan Güleç tarafından;
“Kamu Mali Yönetim
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Sayıştay
Haber Bülteni

Sayıştayında 3 hafta süreli staj programına katılmıştır. Söz
konusu programa katılan mensuplarımız ve çalışma alanları
aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı

Çalışma Alanı

İngiltere Sayıştayında
Staj Programı

Türkan Sever

Mali Denetim

Sait Ayaz

Performans Denetimi

Sayıştay'ın Denetim
Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Eşleştirme Projesi
kapsamında, altı meslek
mensubumuz 5-23 Mart 2007
tarihleri arasında İngiltere

Davut Özkul

Bilişim Sistemlerinin Denetimi

Zekeriya Tüysüz

Risk Yönetimi

Yaşar Uzun

İnsan Kaynakları Yönetimi

Necip Polat

IT Stratejisi ve Yönetim Bilgi Sitemleri

Kamu Taşınır ve
Taşınmaz Malları ile
Bunların Kaydı Konulu
Sunumlar

TODAİE’de
Uygulamalı Elektronik
İmza Semineri
TODAİE Sürekli Eğitim
Merkezi’nde 22-23 Ocak 2007
tarihlerinde gerçekleştirilen
“Uygulamalı Elektronik İmza
Semineri”ne Kurumumuzdan
Denetçi Musa Kayrak iştirak
etmiştir.
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Hizmet içi eğitim faaliyetleri
kapsamında; 21.03.2007
tarihinde, “Taşınır Mal
Yönetmeliği”; 23.03.2007
tarihinde, “Kamu İdarelerine
Ait Taşınmazların Kaydına
İlişkin Yönetmelik”
konularında iki sunum
Kurumumuz Konferans
Salonunda 10. Grup Şefi
Uzman Denetçi Necip
Turguter tarafından
gerçekleştirilmiştir.

Meslektaşlarımızın
Çalışmaları
Başdenetçi Serdar Süngü
“Kamu Finansman Açıkları ve
OECD Ülkeleri- Türkiye
Açısından Borç Yönetiminin
Değerlendirilmesi”; Denetçi
Mesut Ünal “Performans
Esaslı Bütçeleme Sistemi ve
Türkiye’de Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü
Örneği” konulu yüksek lisans
tez çalışmalarının kabul
edilmesi ile yüksek lisans
eğitimlerini tamamlamışlardır.

Sayıştay
Haber Bülteni

Mensuplarımızın Görev Yeri Değişiklikleri
Mart ayı içerisinde görev yerleri değiştirilen mensuplarımıza ilişkin bilgileri sunuyor ve
mensuplarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
Adı Soyadı

Unvanı

Eski Birim

Yeni Birim

İsmail Altın

Uzman Denetçi

3. Grup

8. Grup

Ceyhan Sevinç

Uzman Denetçi

Eğt. Metd. Gel. Gr.

17. Grup

Osman Safa Öner

Uzman Denetçi

Eğt. Metd. Gel. Gr.

19. Grup

Hüsamettin Bilgin

Uzman Denetçi

Eğt. Metd. Gel. Gr.

18. Grup

Mehmet Kiremitçi

Uzman Denetçi

Eğt. Metd. Gel. Gr.

17. Grup

Baran Özeren

Uzman Denetçi

12. Grup

9. Grup

M. Şakir Başaran

Uzman Denetçi

8. Grup

16. Grup

Gül Nogay

Uzman Denetçi

18. Grup

8. Grup

Nil Yanmaz

Uzman Denetçi

18. Grup

9. Grup

Haydar Alkan

Uzman Denetçi

15. Grup

7. Grup

İbrahim İşler

Uzman Denetçi

15. Grup

7. Grup

Rasih Altınkülçe

Uzman Denetçi

14. grup

8. Grup

Mustafa Demircioğlu

Uzman Denetçi

14. grup

7. Grup

Cengiz Kılıç

Uzman Denetçi

3. Grup

12. Grup

Ömer Burhanlı

Uzman Denetçi

Eğt. Metd. Gel. Gr.

Dai. Kr. Başrap.

Abdülkadir Dere

Uzman Denetçi

Eğt. Metd. Gel. Gr

15. Grup

Tuncay Gürsen

Uzman Denetçi

16. Grup

9. Grup

Erdal Kuluçlu

Başdenetçi

Dai. Kr. Başrap

7. Grup

Büşra Lüleci

Başdenetçi

5. Daire Rap.

3. Grup

Erdal Koçak

Denetçi

9. Grup

16. Grup

Ahmet Sayer

Denetçi

7. Grup

15. Grup

Ahmet Öztoprak

Denetçi

9. Grup

18. Grup

H. Engin Gül

Denetçi

Performans Grubu

14. Grup

Mehmet Duran

Denetçi

8. Grup

3. Grup
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Kurumumuza Veda Edenler
Personel Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre, Savcı Yardımcısı
Ahmet Özdemir , Uzman Denetçi Mehmet Efendi, Hizmetli Yaşar
Çoban 16.03.2007 tarihinde istekleri üzerine emekliye ayrılmışlardır.
Denetçi Yardımcısı Adayı Şaban Toros 08.03.2007 tarihinde istifa
ederek, Hizmetli Cengiz Uslu Danıştay’a naklen atanarak Kurumumuzdan ayrılmışlardır.
Kurumumuza veda eden mensuplarımıza, yaşamlarının yeni döneminde sağlık, mutluluk ve esenlikler
ve yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Aramıza Katılanlar
Denetçi Yardımcısı adayları Yunis Koç 12.03.2007 tarihinde, Yunus Akyol 13.03.2007 tarihinde
açıktan atanarak Kurumumuzda göreve başlamışlardır.
Mensuplarımıza hoş geldiniz diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Mensuplarımızdan Mutlu Haberler
Denetçi Yardımcısı Can Mustafa
Türkyener’in 16.02.2007 tarihinde bir oğlu,
Hizmetli Atıf Paydar’ın 12.03.2007 tarihinde
bir kızı dünyaya gelmiştir.
Mensuplarımızı kutlar, bebeklere sağlıklı,
mutlu ve uzun bir ömür dileriz.

Askerlik Görevi İçin Ayrılanlar
Başdenetçi Serdar Süngü, Denetçi Numan
Argüç, Bekir Üzüm, Mehmet Ergün, Serdar
Özen, H. Bahadır Barçın, İlhan Kılınç, Emre
Akgündüz, Burak Büyükünal, Hakkı Çakır,
Tuğrul Tanışık ve Süleyman Korkmaz ile
Memur Nebi Yıldırım 31.03.2007 tarihinde
askerlik hizmetlerini yapmak üzere ücretsiz izne
ayrıldılar.
Mensuplarımıza vatani görevlerinde başarılar
diliyoruz.

Evlilikler

Ücretsiz İzinden Dönenler

5. Grupta görevli Denetçi Ahmet Ortak
23.03.2007 tarihinde evlenmiştir.

Daktilograf Nurten Bilgili ücretsiz izninin
bitmesi ile 19.03.2007 tarihinde görevine
başlamıştır.

Mensubumuzu tebrik eder, bir ömür boyu
mutluluklar dileriz.

Mensubumuza hoş geldiniz diyor, görevinde
başarılar diliyoruz.

Bültende yer almasını istediğiniz haberleri ve eleştirilerinizi, 3263, 3255, 3361, 3363, 3513, 3256, 3871, 3885, 3604 no.lu telefonlara
veya Araştırma Grubunda görevli denetçilere yazılı veya sözlü olarak bildirebilirsiniz.
Basım Tarihi: 25.04.2007
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