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Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat Kılıç,
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili
Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı
ve 3 Milletvekilinin; Sayıştay Kanunu Teklifi ve Avrupa
Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/594)
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarına havale edilmiştir.
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Vatandaþ odaklý yönetim anlayýþý, devlet fonksiyonlarýnýn ve devletin kurumsal yapýsýnýn yeni
bir anlayýþla ele alýnmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Bu anlayýþ, kamu mali yönetiminin de deðiþen devlet
yapýlanmasýna ve fonksiyonlarýna uyumlu olarak deðiþimi konusunda itici bir güç oluþturmaktadýr.
Vatandaþlarýn ödedikleri vergilerin karþýlýðý olarak devletten bekledikleri hizmetlerin etkin ve verimli
bir biçimde kendilerine sunulmasý isteði, parlamentolarýn kamu kaynaklarý üzerindeki denetim ve
gözetim yükümlülüðünün de farklý bir anlayýþla ele alýnmasýný beraberinde getirmektedir.
Parlamentolar adýna bu denetim ve gözetim yükümlülüðünü yerine getiren sayýþtaylar bu deðiþimden
en fazla pay almasý gereken kurumlar olmuþlardýr.
Kamu mali yönetiminin yeniden yapýlandýrýlmasýný zorunlu kýlan öðeler;

·
·
·
·

Makro mali disiplini saðlamak,

Kamu kaynaklarýný stratejik önceliklere göre daðýtmak,

Daðýtýlan kaynaklarýn etkin, verimli ve tutumlu kullanýmýný saðlamak,
Etkin bir hesap verme sorumluluðu sistemini kurmak,

olarak sýralanabilir.
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Sýralanan bu hususlar tüm dünyada kamu mali yönetimi anlayýþý ve bu baðlamda anayasal
yüksek denetim kurumlarýnýn iþlevleri ve organizasyon yapýsýndaki deðiþimlere paralel olarak Türk
Sayýþtayýnda da bazý deðiþikliklerin yasal bazda gerçekleþtirilmesi zorunluluðunu ortaya çýkarmýþtýr.
Etkin bir hesap verme sorumluluðu sisteminin kurulmasýnda denetim temel bir unsur olarak kabul
edilmektedir. Bu hususlarýn tamamýna bir taraftan Sekizinci ve Dokuzuncu Beþ Yýllýk Kalkýnma
Planýnda diðer taraftan da Avrupa Birliði uyumu ile ilgili düzenlemelerde açýkça yer verilmiþtir.

Dünyada kabul gören temel yaklaþým, tüm kamu fonlarýnýn, kaynaklarýnýn ve faaliyetlerinin
parlamento adýna dýþ denetim görevi yapan sayýþtaylar tarafýndan denetlenmesidir.

Hesap verilebilirliðin ve saydamlýðýn saðlanarak kamu kaynaklarýnýn etkin, verimli ve tutumlu
bir þekilde kullanýlabilmesini gerçekleþtirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve adýna denetim
yapan Sayýþtayýn temel iþlevlerindendir.

27/2/1967 tarihinde yürürlüðe giren 832 sayýlý Sayýþtay Kanunu günümüze kadar çeþitli kanunlarla
bir çok defa deðiþikliðe uðramýþ ve yapýlan bu düzenlemelerle ya madde metinleri deðiþtirilmiþ ya da
Kanuna ek maddeler eklenmiþtir. Diðer yandan, bu deðiþikliklerin bir kýsmý Anayasa Mahkemesince
iptal edilmiþ, ancak iptallerle ortaya çýkan boþluklarýn bir bölümü bugüne kadar doldurulamamýþtýr.

Sayýþtay denetimlerinin kamu mali yönetiminde saydamlýðýn saðlanmasý ve hesap verme
sorumluluðunun geliþtirilmesinde oynadýklarý rolün önemi ülkemizde ve uluslararasý camiada da her
vesile ile vurgulanmakta olup, bu hususlar ayný zamanda yolsuzluklarýn önlenmesi açýsýndan da son
derece önemlidir. Bir yüksek denetim organý olan Sayýþtayýn düzenlediði raporlarýn güvenilir olmasý
ve kamu mali yönetiminin iyileþtirilmesine katký saðlayabilmesi her þeyden önce Sayýþtayýn denetim
yetkisinin tüm kamu yönetimini kapsamasýna ve uluslararasý denetim standartlarýna uygun bir
denetimi gerçekleþtirebilmesine baðlýdýr. Bu husus Kamu Harcama Yönetimi Reformunun temel
alanlarýndan birini oluþturmaktadýr.

Nitekim, Uluslararasý Yüksek Denetim Kurumlarý Organizasyonunun (INTOSAI) üye ülke
Sayýþtaylarý arasýnda denetim usul, metot ve teknikleri yönünden birlik saðlamak amacýyla
oluþturduðu Denetim Standartlarý Komitesince hazýrlanan “Denetim Standartlarý”nda, bütün denetim
faaliyetlerinin, Sayýþtayýn denetim görev ve yetki alaný içinde olmasý gerektiði hususu, denetim
alanýna iliþkin bir standart olarak tespit edilmiþ bulunmaktadýr.

Yine INTOSAI’nin önemli tavsiye kararlarýnýn alýndýðý Peru’nun Lima kentinde gerçekleþtirilen
dokuzuncu kongresinde, yüksek denetim kurumlarýnýn denetim alanlarý tartýþýlmýþ ve kabul edilen
Lima Bildirisi ile, devlet faaliyetlerinin geleneksel mali çerçevenin dýþýna çýkarak, ekonomik ve
sosyal sektörleri de kapsayacak þekilde Sayýþtay denetimine tabi olmasý gerektiði vurgulanmýþtýr.

Avrupa Ortamýndaki Merkezi ve Doðu Avrupa Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumlarýnýn
entegrasyonu için “Ortak Temel Kriterleri Saptayan Çalýþma Grubu”, etkili ve çaðdaþ Sayýþtay
denetimi için, Merkezi ve Doðu Avrupa Ülkeleri Sayýþtaylarýnda bulunmasý gereken temel ölçülerle
ilgili tavsiye kararlarý almýþtýr. Bu kararlara göre yüksek denetim kurumlarýnýn, ulusal bütçede yer alýp
almadýðýna ve kimler tarafýndan toplandýðýna bakýlmaksýzýn, tüm kamu fonlarýný, kaynaklarýný ve
faaliyetlerini (AB fonlarý da dahil olmak üzere) denetleyebilmelerine iliþkin olarak Anayasa ve
kanunlarýnda açýkça ifade edilen yetkilere ve araçlara sahip olmalarý gerektiði belirtilmiþtir.
Adý geçen çalýþma grubunun önerilerine, paralel olarak, “Avrupa Birliði Müktesebatýnýn
Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programý”na göre de, kamu kaynaðý kullanan ancak Sayýþtay
denetimi kapsamýnda bulunmayan kuruluþlarýn Sayýþtay denetimi kapsamýna alýnmasý ve özel
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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kanunlarýn çeþitli kurumlara Sayýþtay denetiminden muafiyet tanýnmasýna imkan veren maddelerinin
kaldýrýlmasý, böylece kamu kaynaðý kullanýmýnýn parlamento tarafýndan eksiksiz denetlenmesine
imkan saðlanmasý öngörülmüþtür.

Sayýþtayýn asli görevlerinden olan, adýna denetim yaptýðý Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor
verme görevi, 832 sayýlý Kanunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünde bu göreve iliþkin
yetersiz düzenlemeler sebebiyle gereði gibi yerine getirilememektedir.
832 sayýlý Kanunda; Meclis raporlarýna konu olabilecek çalýþmalarýn kapsamýnýn belirgin ve sistematik bir þekilde düzenlenmemiþ olmasý, bu tür denetimin yürütülmesinde, sonuçlandýrýlmasýnda
ve raporlanmasýnda uygulanacak esas ve usullerin bulunmamasý ve yapýlan bu çalýþmalar sonucu düzenlenen denetçi raporlarýnýn hangi prosedürlerden geçerek Sayýþtay raporu haline geleceði konusunda boþluklarýn bulunmasý, raporlamaya yönelik çalýþmalarý olumsuz etkilemektedir. Nitekim, 4/7/1996
tarihli ve 4149 sayýlý Kanunla verilen performans denetimi ve konu denetimi gibi yetkiler 832 sayýlý
Kanuna dahil edildiði halde, denetimle ilgili genel düzenlemelere tam bir uyum saðlanamamýþtýr.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu mali
yönetim sistemimizde köklü deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklikler, Sayýþtay Kanununun hem
denetim, hem de yargý fonksiyonu ile ilgili maddelerinde önemli deðiþikliklerin yapýlmasýný zorunlu
hale getirmiþtir.
Türkiye Ulusal Programýnda da, “Kamuda performans odaklý denetim sistemine geçilmesi” ve
“Sayýþtayýn güçlendirilerek denetim kapsamýnýn geniþletilmesi” bir hedef olarak yer almýþ ve gerekli
yasal düzenlemelerin yapýlmasý öngörülmüþtür.

Yukarýda belirtilen nedenlerle, Anayasamýzdaki ilkelere ve uluslararasý denetim standartlarýna
uygun, çaðdaþ demokrasimizin geliþimine katký saðlayacak ve toplumumuzun beklentilerini
karþýlayacak, belge denetiminden ziyade içeriði ön plana çýkaracak, teknolojik olanaklardan
yararlanan ve bunlarýn yanýnda yargý yetkisine iþlerlik kazandýrýlmýþ bir Sayýþtayýn oluþturulmasý
amacýyla bu Teklif hazýrlanmýþtýr.
Teklif; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, 832 sayýlý Kanun ve ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarý,
5018 sayýlý Kanun, Sayýþtayýn da üyesi bulunduðu INTOSAI tarafýndan yayýmlanan denetim
standartlarý, Avrupa Birliðiyle entegrasyon anlamýnda “Yüksek Denetim Kurumlarýnýn iþleyiþiyle
ilgili Tavsiyeler”, INTOSAI Denetim Standartlarına iliþkin Avrupa Uygulama Rehberi, Avrupa Birliði
Sayýþtayý Standartlarý, Uluslararasý Baðýmsýz Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Standartlarý ve
diðer ülkelerin Sayýþtay uygulamalarý da dikkate alýnarak hazýrlanmýþtýr.
Hazýrlanan bu Teklifle Sayýþtay;

• Düzenlilik denetimi ve performans denetimi tekniklerini eþit aðýrlýkta uygulayabilecek,

• Tüm kamu fonlarýný, kaynaklarýnı ve faaliyetlerini denetlemek için yasal yetkiye sahip olacak,

• Ýþleyiþ ve fonksiyonel açýdan baðýmsýz olacak,

• Uluslararasý genel kabul görmüþ denetim standartlarýna uygun denetim yapabilecek,

• Hazýrladýðý raporları zamanýnda ve belli bir prosedür dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisine
ve kamuoyuna sunabilecek,

• Kamuda hesap verme sorumluluðu bilincinin ve saydamlýðýn yerleþtirilmesine ve
yaygýnlaþtýrýlmasýna, böylece yolsuzluklarýn önlenmesine önemli katkýlarda bulunabilecek,

• Görev ve yetkilerini daha etkin bir biçimde yerine getirebilmek için iyi bir organizasyon
yapýsýna sahip olacaktýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE GEREKÇELERÝ

Madde 1- Kanunun amaç ve kapsamý kamu mali yönetimi anlayýþýndaki deðiþime paralel olarak
ele alýnmýþ; hesap verilebilirlik ve saydamlýk baþta olmak üzere mali yönetimin tüm çaðdaþ
unsurlarýnýn yaþama geçirilmesine katký saðlamak üzere Sayýþtayýn teþkilat yapýsý, denetime yaklaþým
ve diðer tüm görev ve yetkileri bu maddede düzenlenmiþtir.

Madde 2- Bu maddede, Kanunda geçen temel kavramlar herhangi bir anlam karýþýklýðýna yol
açmamak amacýyla tanýmlanmýþtýr.

5018 sayýlý Kanunun kamu mali yönetim sistemimize kazandýrdýðý önemli müesseselerden bir
tanesi de performans esaslý bütçeleme ve performans yönetimidir. Performans esasla bütçelemede
kamu idarelerinin kamu kaynaklarýný etkili, ekonomik ve verimli bir þeklide kullanmak amacýyla
hedefler oluþturmalarý ve bu hedeflere ne ölçüde ulaþýldýðýný ölçmek üzere göstergeler belirlemeleri
öngörülmüþtür. 5018 sayýlý Kanunun getirdiði önemli müesseselerden bir tanesi de yönetsel
sorumluluktur. Esas olan yönetimin sorumluluðudur. Baþka bir deyiþle, kamu kaynaklarýný etkili,
ekonomik ve verimli bir þekilde kullanmak sorumluluðu idareye ait olduðundan bu amaca ulaþmak
için politikalar oluþturmak, farklý politika seçenekleri arasýnda tercihte bulunmak veya
önceliklendirme idarenin yetkisindedir. Performans yönetiminin baðlantýlý olduðu diðer bir alanda
performans denetimidir. 5018 sayýlý Kanun kamu idareleri ile sorumlulara iç kontrol ve iç denetim
mekanizmalarýnı kullanarak performans denetimini de yapma yetkisi tanýmýþtýr. Performans denetimi
kamu idareleri dýþýnda ayrýca dýþ denetim organý olan Sayýþtay tarafýndan da yapýlan bir denetim
türüdür. Sayýþtay tarafýndan yerine getirilen bu denetimin amaçlarýndan birisi kamu idarelerinin
kendilerinin belirledikleri hedef ve göstergeler esas alýnarak yürütülen faaliyetlerin sonuçlarýnýn
ölçülmesidir. Bu çerçevede, Sayýþtay tarafýndan yapýlacak olan performans denetimi idarenin veya
sorumlularýn yerine geçerek hedefler belirleyen, politikalar oluþturan, farklý politika seçenekleri
arasýnda tercihte bulunan veya önceliklendirme yapan bir denetim deðildir, belirlenmiþ hedefler ve
bu hedeflere ulaþmak için kararlaþtýrýlan araçlarýn yerindeliði veya gerekliliði performans denetimine
konu edilemez. Sayýþtay tarafýndan yapýlacak performans denetiminde faaliyet sonuçları idare
tarafýndan belirlenmiþ göstergeler esas alýnarak ölçülecektir. Bu þekliyle esasen kamu idaresinin
kendisi tarafýndan da yapýlan ölçme iþlemi, bir dýþ denetim birimi olan Sayýþtay tarafýndan faaliyetler
sonuçlandýktan sonra TBMM’ne sunulacak deðerlendirme raporlarýnda kullanýlmak üzere yeniden
yapýlmaktadýr.
Maddede performans kavramý bu Kanunda kullanýldýðý þekilde tanýmlanmaktadýr. Buna göre
performans, kamu idarelerinin belirlenen hedef ve göstergelere ulaþma seviyesini ifade etmektedir.
Baþka bir deyiþle, Sayýþtay tarafýndan yerine getirilecek dýþ denetimde, idarelerin performansý
ölçülürken belirlenmiþ hedef ve göstergeler veri olarak alýnmak suretiyle oluþturulacak ölçme
yöntemleri kullanýlacaktýr.
Denetime iliþkin tanýmlamalar INTOSAI Denetim Standartlarýna ve buna iliþkin Avrupa
Uygulama Rehberlerine uygun olarak yapýlmýþtýr.

Madde 3- Bu madde ile Sayýþtayýn, anayasal konumuna da uygun olarak Avrupa Birliði
Müktesebatýnýn Üstlenilmesine iliþkin Türkiye Ulusal Programýnda açýkça belirtilen ve Lima
Deklarasyonu ve INTOSAI Denetim Standartlarýnda belirtildiði gibi iþlevsel ve kurumsal baðýmsýzlýðý
açýk bir þekilde vurgulanmýþtýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 4- 5018 sayýlý Kanun ile, 1050 sayýlý Muhasebei Umumiye Kanununun 1 Ocak 2005
tarihi itibariyle yürürlükten kaldýrýlmasý ve kamu idarelerinin tamamýna yakýný ile bunlarýn iþ ve
iþlemlerinin Sayýþtay denetimi kapsamýna alýnmasý öngörülmüþtür.

Diðer yandan, INTOSAI Denetim Standartlarýna Ýliþkin Avrupa Uygulama Rehberlerinde yer
alan “Sayýþtaylar ulusal bütçede yer alýp almadýðýna ve kimler tarafýndan toplandýðýna ve
yönetildiðine bakýlmaksýzýn tüm kamu fonlarýný, kaynaklarýný ve faaliyetlerini (AB fonlarý da dahil
olmak üzere) denetlemek üzere Anayasada ve kanunlarda açýkça ifade edilen yetkilere ve araçlara
sahip olmalýdýrlar” hükmü de dikkate alýnarak bu madde, Sayýþtayýn denetim alaný tüm kamu
idarelerini, kamu fonlarýný, kamu kaynaklarýný ve kamu faaliyetlerini içerecek biçimde düzenlenmiþtir.
Ayrýca uluslararasý bir antlaþma veya sözleþme ile Sayýþtayýn bir uluslararasý kuruluþ veya örgütü
denetlemesinin öngörüldüðü durumlarda, denetimin antlaþma veya sözleþmedeki esas ve usullere
uygun olarak yerine getirileceði ve sözleþmede belirtilen yetkili makam veya organlara raporlarýnýn
sunulacaðý esasý benimsenmiþtir.

Madde 5- Anayasa ile Sayýþtaya iki temel görev verilmiþtir. Bu görevlerden biri Türkiye Büyük
Millet Meclisi adýna denetim yapmak, diðeri ise sorumlularýn yasal düzenlemelere uygun olmayan
ve kamu zararýna yol açan hesap ve iþlemlerini kesin hükme baðlamaktýr.

5018 sayýlý Kanun, hesap ve iþlemlerin kesin hükme baðlanmasýný, “genel yönetim kapsamýndaki
kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesaplarý ile bu hesaplarla ilgili iþlemlerinin yasal düzenlemelere
uygun olup olmadýðýna karar verilmesidir” þeklinde tanýmlamýþtýr. Bu tanýmdan da anlaþýlacaðý üzere
Sayýþtay yasal düzenlemelere uygun olmayan ve kamu zararýna yol açan hesap ve iþlemler hakkýnda
kesin hükümler ihdas edecektir.

Kamu mali yönetimindeki anlayýþ deðiþikliðinin ülkemize yansýmasý olan ve kamunun mali
yönetim ve kontrol sistemlerini yeniden düzenleyen 5018 sayýlý Kanun, Sayýþtayýn görevlerinde de
önemli deðiþiklikler yapmýþtýr. Bu deðiþiklikler ayný zamanda Avrupa Birliði uyum sürecinin de
ayrýlmaz bir parçasýdýr. Kamu kaynaklarýnýn vatandaþ yararýna kullanýmýný etkin kýlmak için
parlamentolar adýna denetim yapmak Sayýþtaylarýn varoluþ nedenidir. Bu nedenle de, Sayýþtayýn
görevlerinin yeni bir anlayýþla ele alýnmasý zorunlu hale gelmiþtir. Yapýlan düzenlemeler ile Sayýþtay
bundan böyle adýna denetim yaptýðý Türkiye Büyük Millet Meclisine düzenli raporlar sunacak ve
saydamlýðýn gereði olarak da bu raporlarý kamuoyuna açýklayacaktýr.
Madde 6- Bu madde yürürlükteki 832 sayılı Kanundan alýnmýþtýr. Ancak maddeye 832 sayýlý
Kanunun ek 9 uncu ve ek 12 nci maddelerinden bazý ilaveler yapýlarak Sayýþtayýn yetkilerinin tek bir
madde baþlýðý altýnda toplanmasý saðlanmýþtýr.

Madde 7- 832 sayýlý Kanundaki sorumlular ve sorumluluk halleri 1050 sayýlý Kanun esas
alýnarak düzenlenmiþtir. 5018 sayýlý Kanun ile 1050 sayýlý Kanun yürürlükten kaldýrýldýðýndan,
sorumlular ile sorumluluk halleri maddede 5018 sayýlý Kanuna uygun olarak yeniden belirlenmiþtir.
1050 sayýlý Kanuna göre sorumluluk, sayman denilen kamu görevlisinin sorumluluðu üzerine
kurulmuþtur. Bu sorumluluk anlayýþýnda sayman, hesap ve iþlemlerden dolayý peþinen zimmetdar
kabul edilmekte ve beraat edene kadar sorumluluðu devam etmektedir. Saymanýn bu sorumluluðu
ancak verilecek beraat kararý veya hükmen onanma suretiyle ortadan kalkmaktadýr. 5018 sayýlý Kanun
peþinen zimmetdar olma anlayýþýný tamamýyla deðiþtirmiþ ve kamu görevlilerini kusuru oranýnda
sorumlu tutan bir anlayýþý benimsemiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Getirilen yeni sorumluluk anlayýþýnda, her türlü kamu kaynaðýnýn elde edilmesi ve
kullanýlmasýnda görevli ve yetkili olanlar, kaynaklarýn etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak elde edilmesinden, kullanýlmasýndan, muhasebeleþtirilmesinden, raporlanmasýndan ve kötüye
kullanýlmamasý için gerekli önlemlerin alýnmasýndan sorumludur.

Ayrýca bu maddenin düzenlenmesinde INTOSAI Denetim Standartlarýnýn “Sayýþtaylarýn temel
iþlevi kamusal hesap verme sorumluluðunu yerleþtirmek ve geliþtirmektir” þeklindeki ilkesi de
dikkate alýnmýþtýr.
Hukuki ve mali sonuç doðuracak olan denetim türü uygunluk denetimi olduðundan bu hususa
açýklýk kazandýrmak üzere maddede, Sayýþtay tarafýndan performans denetimleri sonucunda mali ve
hukuki sorumluluk doðuracak bir karar verilemeyeceði açýkça ifade edilmiþtir.

Madde 8- Hesaplarýn verilmesi, muhasebe birimlerinin ve muhasebe yetkililerinin bildirilmesine
iliþkin hususlar 832 sayýlý Kanundan alýnmýþ ancak bu görevleri yerine getirecek sorumlular 5018
sayýlý Kanunda yer alan hükümlere uygun olarak bir maddede düzenlenmiþtir.

Madde 9- Maddede, 832 sayýlý Kanunda yer alan düzenlemeler 5018 sayýlý Kanuna uygun olarak
deðiþtirilmiþtir.

Ancak denetimin etkin bir þekilde yerine getirilmesini saðlamak amacýyla kamu görevlilerinin yükümlülükleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanacak yaptýrýmlar yeniden düzenlenmiþtir.

Madde 10- Bu madde 832 sayýlý Kanundan aynen alýnmýþ, ancak “Birinci Baþkan” unvaný
“Sayýþtay Baþkaný”, “savcý” unvaný “baþsavcý”, “savcý yardýmcýsý” unvaný da “savcý” olarak
deðiþtirilmiþtir.

Madde 11- Bu madde ile Sayýþtay bünyesine dahil yargý ve karar organlarý yaptýklarý hizmete
göre tasnif olunmuþtur. Ancak 832 sayýlý Kanundan farklý olarak “Baþkanlýk”, “Rapor Deðerlendirme
Kurulu” ve “Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu” Sayýþtayýn organlarý arasýna eklenmiþ;
“Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu”nun adý ise “Meslek Mensuplarý Yükseltme ve Disiplin Kurulu”
olarak deðiþtirilmiþtir.
Madde 12- Bu madde ile Sayýþtay Baþkan ve üyesi seçilebilmek için gerekli genel ve özel
nitelikler belirlenmiþtir.
Madde 13- Bu madde 832 sayýlý Kanunun Sayýþtay Baþkanýnýn seçimine iliþkin 5 inci maddesi
esas alýnarak düzenlenmiþtir. Yapýlan düzenleme ile 832 sayýlý Kanunda yer almayan Baþkanlýk
seçimine iliþkin esaslar belirlenmiþtir.

Madde 14- Daire baþkaný seçilebilmek için üyelikte en az üç yýl bulunmuþ olma þartý getirilmiþ
ve seçimin kýsa sürede sonuçlandýrýlabilmesi için maddede gerekli düzenleme yapýlmýþtýr.
Madde 15- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesi esas alýnarak düzenlenmiþtir.

Madde 16- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 6 ncý ve ek 8 inci maddeleri esas alýnarak
düzenlenmiþtir.
Madde 17- Bu madde 832 sayýlý Kanunun Deðiþik 9 uncu maddesi esas alýnarak düzenlenmiþtir.

Madde 18- Madde ile baþsavcý ve savcýlarýn, Sayýþtay Baþkanýnýn görüþü alýnmak suretiyle
Baþbakanýn teklifi ve Cumhurbaþkanýnýn onayý ile atanmasý öngörülmüþ, “savcý” unvaný “baþsavcý”,
“savcý yardýmcýsý” unvaný da “savcý” olarak deðiþtirilmiþ ve Baþsavcýlýk müessesesinin daha etkin
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görev yapabilmesini temin için Baþsavcý ve savcýlarda aranacak þartlar düzenlenmiþtir.

Madde 19- 832 sayýlý Kanunun 12, 13, 26 ve 100 üncü maddelerinde yer alan yönetim
mensuplarýna iliþkin hükümler esas alýnarak bu madde düzenlenmiþtir.

Madde 20- Bu madde ile Baþkanlýðýn, Sayýþtayýn geniþleyen denetim alaný göz önünde
bulundurularak Baþkan, baþkan yardýmcýlarý ve bölüm baþkanlarýndan oluþmasý öngörülmüþtür.

Madde 21- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 21 inci maddesinden alýnmýþtýr. Ayrýca, Baþkanýn
Sayýþtay raporlarýnýn Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüþülmesi sýrasýnda hazýr bulunmasý ve
Sayýþtayýn faaliyetleri ile ilgili olarak yýlda iki defa Plan ve Bütçe Komisyonunu ve diðer ilgili
komisyonlarý bilgilendirmesi öngörülmek suretiyle TBMM’nin denetim yetkisini daha etkin bir
þekilde kullanmasý amaçlanmýþtýr. Sayýþtay Baþkanýnýn yürüteceði görevlere destek saðlamak
amacýyla Baþkanýn gerekli gördüðü durumlarda, en çok beþ denetçiyi, bunlarýn da rýzasý ile Baþkanlýk
danýþmaný olarak görevlendirmesine imkan saðlanmýþtýr.
Madde 22- Mevcut uygulamada yönetim ve denetim iþleri Birinci Baþkan adýna Genel Sekreter
tarafýndan yerine getirilmektedir. Sayýþtay Kanununda ve diðer kanunlarda yapýlan deðiþikliklerle
Sayýþtayýn denetim alanýnýn geniþlemesi ve görevlerinin artmasý nedeniyle, iþlerin daha etkin
yürütülmesini saðlamak amacýyla Genel Sekreter yerine iki baþkan yardýmcýsý görevlendirilmesi
öngörülmüþtür. Baþkan yardýmcýlarýndan birisinin denetim, diðerinin ise yönetim ile ilgili iþlerde
Baþkan adýna görev yapacaðý hükme baðlanmýþ ve baþkan yardýmcýlarýna görevlerinde yardýmcý olmak
üzere de meslek mensuplarý arasýndan bölüm baþkanlarý görevlendirilmesi esasý benimsenmiþtir.

Madde 23- Bu madde ile 832 sayýlý Kanunun dairelerin oluþumu ve görevlerini düzenleyen 14
üncü maddesi hükümleri büyük ölçüde korunmuþtur. Ayrýca, Türkiye Büyük Millet Meclisine veya
kamu idarelerine gönderilecek Sayýþtay raporlarýnýn görüþülmesi sýrasýnda ilgili grup baþkaný veya
raporun denetçisinin katýlarak görüþünü açýklamasý ve ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya
görevlendireceði yardýmcýsýnýn çaðrýlmasý halinde görüþünü açýklayabilmesine iliþkin düzenlemeye
madde metninde yer verilmiþtir.
Madde 24- Bu madde ile daire baþkanlarý, üyeler ve raportörlerin görev ve yetkileri
düzenlenmiþtir.
Madde 25- 832 sayýlý Kanunun birden fazla maddesinde düzenlenmiþ bulunan Genel Kurulun
görevleri bu maddede toplanmýþtýr.

Madde 26- 832 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesinde yer alan Temyiz Kurulunun çalýþma biçimini
düzenleyen mevcut hükümler deðiþtirilmeden alýnmýþtýr.
Madde 27- Maddede Daireler Kurulunun oluþumu, görev ve yetkileri düzenlenmiþtir.

Madde 28- Sayýþtayýn her yýl bu Kanun ve 5018 sayýlý Kanun uyarýnca Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunmak zorunda olduðu raporlar hakkýnda görüþ bildirecek son merci olarak Rapor
Deðerlendirme Kurulu oluþturulmuþtur.
Madde 29- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 95 inci maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 30- Bu madde esas olarak 832 sayýlý Kanunun 27 nci maddesinden alýnmýþtýr. Ancak
Kurulun “Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu” olan adý, meslek mensuplarýna iliþkin yükseltme ve
disiplin iþlerine baktýðý için yaptýðý iþe uygun olarak “Meslek Mensuplarý Yükseltme ve Disiplin
Kurulu” þeklinde deðiþtirilmiþ; Kurul üyelerinin iki yýlda bir yerine her yýl seçilmesi öngörülmüþ ve
Kurulun oluþumundaki Genel Sekreterin yerine denetimden sorumlu baþkan yardýmcýsý dahil
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edilmiþtir.

Madde 31- Sayýþtayýn denetimini uluslararasý standartlara uygun olarak yapýlabilmesini ve
performansa dayalý bir yönetim sisteminin geliþtirilmesini saðlamak amacýyla Denetim, Planlama ve
Koordinasyon Kurulu oluþturulmuþ ve maddede sayýlan görevleri yapmasý öngörülmüþtür.

Madde 32- Denetim ve inceleme görevlerini yerine getiren denetçiler ile denetim ve denetim
destek grup baþkanlýklarýnýn görev ve yetkileri maddede düzenlenmiþtir.
Madde 33- Sayýþtayýn denetim alanýnýn geniþlemesi ve görevlerinin artmasýna paralel olarak
savcýlýk müessesesi daha etkin hale getirilerek görev ve yetkileri maddede düzenlenmiþtir.

Madde 34- Bu maddede, Sayýþtay denetiminin amacý, genel kabul görmüþ uluslararasý denetim
standartlarýna ve Avrupa Birliði uygulamalarýna uyum göz önünde bulundurularak düzenlenmiþtir.

Madde 35- Sayýþtay tarafýndan yapýlacak denetimlerin genel kabul görmüþ uluslararasý denetim
standartlarýna uyumlu olarak yapýlabilmesi için maddede, denetimin temel ilkelerine yer verilmiþ ve
bu ilkelerin tespit edilmesinde, Sayýþtaylar için en temel belge niteliðinde olan baþta Lima
Deklarasyonu olmak üzere, INTOSAI Denetim Standartlarý ve INTOSAI Denetim Standartlarýna
Ýliþkin Avrupa Uygulama Rehberlerinden yararlanýlmýþtýr.

Maddede ayrýca Sayýþtay tarafýndan yerindelik denetimi yapýlamayacaðý, idarenin takdir yetkisini
sýnýrlayacak ve ortadan kaldýracak karar alýnamayacaðý hükme baðlanmýþtýr. Buna göre, Sayýþtay
yerindelik denetimi yapamaz, idarenin takdir yetkisini sýnýrlayacak ve ortadan kaldýracak karar
alamaz. Bu düzenleme, yönetimle denetim arasýndaki çizgiyi ortaya koymaktadýr. Denetim iþlevine
atfedilen fonksiyonun idarenin yerine geçerek sorumluluk taþýmayan bir yönetim iþlevine
dönüþmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadýr. Bu düzenleme, denetim açýsýndan da önemli bir
güvenceyi saðlamaktadýr. Çünkü denetimin nesnel, objektif ve tarafsýz olmasýný saðlayacak en önemli
güvence, denetim iþlevini yerine getirenlerin kendilerini yönetimin yerine koyan bir anlayýþla hareket
etmek zorunda kalmamalarýdýr.
Madde 36- Sayýþtayýn genel kabul görmüþ uluslararasý denetim standartlarý çerçevesinde
yapacaðý düzenlilik ve performans denetimlerinin hangi hususlar dikkate alýnarak gerçekleþtirileceði
madde metninde düzenlenmiþtir.

5018 sayýlý Kanuna göre düzenlilik denetimi, kamu idaresi hesaplarý ve bunlara iliþkin belgeler
esas alýnarak, mali tablolarýn güvenilirliði ve doðruluðuna iliþkin mali denetim ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarýna iliþkin mali iþlemlerinin kanunlara ve diðer hukuki düzenlemelere uygun
olup olmadýðýnýn tespiti þeklinde açýklanmýþtýr.

5018 sayýlý Kanun uyarýnca kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede
sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazýnda kaynak tahsislerini, stratejik planlarýna,
yýllýk amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandýrmak zorundadýrlar. Ayrýca
yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunlarýn kaynak ihtiyaçlarýný, performans hedef ve göstergelerini,
hazýrlayacaklarý performans programlarýnda göstermekle yükümlü tutulmaktadýrlar.
Bu nedenle maddede, Sayýþtay tarafýndan gerçekleþtirilecek performans deðerlendirmesinin,
kuruluþlarýn bütçelerinde yer alan hedef ve performans göstergeleri çerçevesinde yürütülen faaliyet
sonuçlarýnýn ölçülmesi ve performans bakýmýndan gözden geçirilmesi suretiyle yapýlacaðý ifade
edilmiþtir. Yine performans denetiminin önemli amaçlarýndan birisi de, kamu kaynaklarýnýn etkili,
ekonomik ve verimli kullanýmý ile kamu idarelerinin hizmetlerini etkin bir biçimde sunmasýna
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yardýmcý olmaktýr. Sayýþtayýn bu amaçla 1996 yýlýndan bu tarafa 832 sayýlý Kanunun ek 10 uncu
maddesine göre yürüttüðü bu denetimleri bundan böyle daha sistemli, planlý ve kurumsal bir yapýya
dönüþmüþ olarak sürdürülmesi esasý benimsenmiþtir. Maddede ayrýca performans denetimi sonucunda
tespit edilen hususlarýn raporlarla, gerek yýllýk gerekse tamamlandýklarý dönemler itibariyle Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulmasý öngörülmüþtür.

5018 sayýlý Kanunun kamu mali yönetim sistemimize kazandýrdýðý önemli müesseselerden bir
tanesi de performans esaslý bütçeleme ve performans yönetimidir. Performans esaslı bütçelemede kamu idarelerinin kamu kaynaklarýný etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanmak amacýyla hedefler oluþturmalarý ve bu hedeflere ne ölçüde ulaþýldýðýný ölçmek üzere göstergeler belirlemeleri öngörülmüþtür. 5018 sayýlý Kanunun getirdiði önemli müesseselerden bir tanesi de yönetsel sorumluluktur. Esas olan yönetimin sorumluluðudur. Baþka bir deyiþle, kamu kaynaklarýný etkili, ekonomik ve
verimli bir þekilde kullanmak sorumluluðu idareye ait olduðundan bu amaca ulaþmak için politikalar
oluþturmak, farklý politika seçenekleri arasýnda tercihte bulunmak veya önceliklendirme idarenin yetkisindedir. Performans yönetiminin baðlantýlý olduðu diðer bir alan da performans denetimidir. 5018
sayýlý Kanun kamu idareleri ile sorumlulara iç kontrol ve iç denetim mekanizmalarýnı kullanarak performans denetimini de yapma yetkisi tanýmýþtýr. Performans denetimi kamu idareleri dýþýnda ayrýca dýþ
denetim organý olan Sayýþtay tarafýndan da yapýlan bir denetim türüdür. Sayýþtay tarafýndan yerine getirilen bu denetimin amaçlarýndan birisi kamu idarelerinin kendilerinin belirledikleri hedef ve göstergeler esas alýnarak yürütülen faaliyetlerin sonuçlarýnýn ölçülmesidir. Bu çerçevede, Sayýþtay tarafýndan yapýlacak olan performans denetimi idarenin veya sorumlularýn yerine geçerek hedefler belirleyen, politikalar oluþturan, farklý politika seçenekleri arasýnda tercihte bulunan veya önceliklendirme
yapan bir denetim deðildir, belirlenmiþ hedefler ve bu hedeflere ulaþmak için kararlaþtýrýlan araçlarýn
yerindeliði veya gerekliliði performans denetimine konu edilemez. Sayýþtay tarafýndan yapýlacak performans denetiminde faaliyet sonuçları idare tarafýndan belirlenmiþ göstergeler esas alýnarak ölçülecektir. Bu þekliyle esasen kamu idaresinin kendisi tarafýndan da yapýlan ölçme iþlemi, bir dýþ denetim
birimi olan Sayýþtay tarafýndan faaliyetler sonuçlandýktan sonra TBMM’ne sunulacak deðerlendirme
raporlarýnda kullanýlmak üzere yeniden yapýlmaktadýr.

Maddede performans kavramý bu Kanunda kullanýldýðý þekilde tanýmlanmaktadýr. Buna göre
performans, kamu idarelerinin belirlenen hedef ve göstergelere ulaþma seviyesini ifade etmektedir.
Baþka bir deyiþle, Sayýþtay tarafýndan yerine getirilecek dýþ denetimde, idarelerin performansý
ölçülürken belirlenmiþ hedef ve göstergeler veri olarak alýnmak suretiyle oluþturulacak ölçme
yöntemleri kullanýlacaktýr.
Maddede düzenlilik ve performans denetimine iliþkin olarak yapýlan bu düzenlemeler INTOSAI
Denetim Standartlarýyla da paralellik arz etmektedir.

Madde 37- Denetim, her aþamada bir denetim planý ve programýna dayalý olarak yürütülen bir
faaliyettir. Denetimde planlama, uluslararasý denetim standartlarý açýsýndan en temel çalýþma standardýdýr.
Denetimin bir denetim planý hazýrlanarak baþlatýlmasý, o planýn uygulanmasýný gösteren bir denetim
programý yapýlmasý, bu programýn uygulanmasý ve elde edilen denetim sonuçlarýnýn raporlanmasý ve
sonuçta raporlarda belirtilen hususlarýn izlenmesi denetim sürecinin vazgeçilmez aþamalarýdýr.

Tüm bu faaliyetlerin her aþamasýnýn, kanunlar ile genel kabul görmüþ uluslararasý denetim
standartlarýna uygun olarak hazýrlanacak ikincil mevzuatta ve rehberlerde belirtileceði maddede
hükme baðlanmýþtýr.
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Madde 38- Bu madde ile amaçlanan, 832 sayýlý Kanuna göre saymanlýk bazýnda yapýlan Sayýþtay
denetimlerini, kamu idareleri bazýnda yapýlacak bir denetime dönüþtürmektir.

5018 sayýlý Kanun ile uygulamasý yasal bir dayanaða kavuþan zorunlu raporlardan birisi dýþ
denetim genel deðerlendirme raporudur. Bu raporun, her yýl hazýrlanarak Türkiye Büyük Millet
Meclisine veya ilgisine göre diðer kamu idarelerine gönderilmesi gerekmektedir. Diðer yandan,
performans denetimi sonuçlarýna iliþkin raporlar da yýllýk veya tamamlandýklarý dönem itibariyle
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktýr.

Maddede, düzenlenecek denetim raporlarýnın Sayýþtay denetimi için bu Kanunda öngörülen amaç,
çerçeve ve sýnýrlar içinde olmasý esastýr. Denetim raporlarýnýn kanunun tümü için ortaya konulan yaklaþým
ve sýnýrlarý esas alarak hazýrlanmasý gerekmektedir. Nitekim bu kanun ilgili maddelerinde bu husustan
saðlamak üzere bir takým mekanizmalar öngörmüþtür. Bu mekanizmalardan bir tanesi de bu maddede
düzenlenmiþtir. Buna göre Sayýþtay denetçileri, tarafýndan, düzenlenerek ilgili dairelere gönderilen
denetim raporlarý deðerlendirilirken, bu kanunda öngörülen amaç, çerçeve ve sýnýrlar içinde olup
olmadýklarý yönünden de incelemeye tabi tutulacaklardýr. Örneðin, performans denetimine iliþkin bu
kanunda yapýlan düzenlemelere raðmen yerindelik denetimini içeren veya idarenin takdir hakkýna dahil
olan bir konuda bunu ortadan kaldýracak þekilde görüþ ve öneri içeren bir raporun bu aþamada ilgili daire
tarafýndan düzeltilmek üzere Sayýþtay Baþkanlýðýna iadesi imkaný saðlanmaktadýr. Burada yapýlan
düzenlemenin temel amacý denetim raporlarýnýn belirli bir niteliðe kavuþmasýna yardýmcý olmaktadýr.
Denetim grup baþkanlýklarýnca Sayýþtay denetimine tabi tüm kamu idareleri için hazýrlanan
raporlar, ilgili Sayýþtay dairesi ve Rapor Deðerlendirme Kurulunun görüþü alýnarak Sayýþtay raporu
haline dönüþtürülecektir. Bu raporlar, genel uygunluk bildirimi ve faaliyet genel deðerlendirme raporu
ile eþ zamanlý olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarýnda genel uygunluk
bildirimi ile birlikte görüþülmek üzere sunulacaktýr.
Madde 39- Bu maddede, 5018 sayýlý Kanuna paralel olarak, kamu idarelerince hazýrlanan faaliyet raporlarýnýn Sayýþtayca gerçekleþtirilecek denetim sonuçlarý da dikkate alýnarak deðerlendirileceðine iliþkin düzenlemeler yapýlmýþtýr. Sayýþtay, idarelerin bütçe uygulama sonuçlarý veya mali rapor ve tablolarýnýn denetimi ile birlikte idarelerin stratejik planlarý ve performans programlarýnýn uygulanma sonuçlarýný dikkate alarak faaliyet genel deðerlendirme raporunu oluþturacak, böylece denetimler sýrasýnda hesap ve iþlemler ile birlikte, belirlenmiþ performans göstergelerine göre faaliyetlerin hedef ve gerçekleþme durumunu da dikkate alacak deðerlendirmelerde bulunacaktýr.
Bu raporlar grup baþkanlýklarýnca hazýrlandýktan sonra doðrudan Rapor Deðerlendirme Kuruluna
görüþ almak için gönderilecektir. Mahalli idareler hakkýnda düzenlenecek raporlar Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulmakla birlikte, gereði için bir örneði Ýçiþleri Bakanlýðýna, bir örneði ilgili
mahalli idare meclisine gönderilecektir.

Madde 40- Bu madde ile, 5018 sayýlý Kanuna paralel olarak Maliye Bakanlýðý tarafýndan derlenen
genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin Sayýþtay tarafýndan uluslararasý
istatistik standartlarýna uygunluðu yönünden deðerlendirilmesi ve sonuçlarýnýn Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmasý ve Maliye Bakanlýðýna gereði için gönderilmesi hususlarý düzenlenmiþtir.

Madde 41- Bu madde, Anayasa ve 5018 sayýlý Kanunun genel uygunluk bildirimi ile ilgili
hükümleri dikkate alýnarak düzenlenmiþtir. Genel uygunluk bildiriminin dýþ denetim genel
deðerlendirme raporu ile idare faaliyet raporlarý, genel faaliyet raporlarý ve bunlarýn Sayýþtayca
deðerlendirilmesine iliþkin rapor da dikkate alýnarak hazýrlanacaðý ve kesin hesap kanun tasarýsýnýn
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verilmesinden baþlayarak en geç yetmiþ beþ gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasý
öngörülmüþtür.

Madde 42- Bu madde, bu Kanunda belirtilen raporlar dýþýnda kalan denetim ve incelemeler
sonucunda gerekli görülen hususlarýn da raporlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasýna
veya ilgili kamu idaresine gönderilmesine imkan saðlamaktadýr. Denetimle ilgili veya denetim dýþý
ve Sayýþtayýn görev alaný ile ilgili herhangi bir konuda rapor hazýrlanabilmesi ve bu raporlarýn ilgili
yerlere gönderilmesi Sayýþtayýn varlýk nedeni ile uyumlu bir yaklaþýmdýr. Bu durum, Sayýþtaylarýn
görev alaný ile ilgili her konuyu parlamentolara raporlayabilme yetkisine sahip olmasý þeklinde ifade
edilen uluslararasý standartlarýn da bir gereðidir.
Madde 43- Bu madde, hesap verme sorumluluðu ve saydamlýðýn gereði olarak Sayýþtay
raporlarýnýn kamuoyuna açýklanmasýný öngörmektedir. Ancak kanunlarda kamuoyuna açýklanmasý
yasaklanan konularda açýklama yapýlmayacak ve bu raporlar ilgili yerlere bu kayýtla gönderilecektir.
Madde 44- Bu madde, 832 sayýlý Kanuna 4963 sayýlý Kanunla ilave edilen ek 12 nci maddeden
alýnmýþtýr.

Madde 45- Bu madde, Sayýþtayýn yapacaðý denetimler sýrasýnda diðer denetim raporlarýndan
yararlanmayý düzenlemektedir.

Kamu idarelerinin kuruluþ kanunlarýnda veya diðer hukuki düzenlemelerinde, hesap ve
iþlemlerini baðýmsýz dýþ denetçilere denetlettirmeye iliþkin bir hüküm mevcutsa, denetimler sýrasýnda
bu denetçilerce hazýrlanan raporlardan da yararlanýlarak Sayýþtay denetimleri gerçekleþtirilir.

Madde 46- Bu madde, 832 sayýlý Kanuna 4963 sayýlý Kanunla eklenen ek 12 nci maddedeki
uzman çalýþtýrmaya iliþkin hükme, ihtiyacý karþýlayacak bazý ilaveler yapýlmak suretiyle
düzenlenmiþtir. Yapýlan düzenleme ile uzman olarak görevlendirilecek kamu görevlilerine ve kamu
görevlisi olmayan kiþilere yapýlacak ödemeler bir esasa baðlanmýþtýr.

Madde 47- Bu maddede, 5018 sayýlý Kanunla yapýlan düzenlemeler ile kamu mali yönetiminde
meydana gelen deðiþikliklere paralel olarak, kamu idarelerinin hesap ve iþlemlerinin Sayýþtayca
yargýlanmasýnýn da bu düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi amaçlanmýþtýr.

Denetçiler tarafýndan 5018 sayýlý Kanun kapsamýnda olan tüm idarelerin denetimi sýrasýnda; bu
idarelerin yasal düzenlemelere uygun olmayan hesap ve iþlemlerinde kamu zararý tespit edilmesi
halinde yargý raporu düzenlenecektir.

Madde 48- Bu madde hükmü 832 sayýlý Kanunun 56 ncý maddesinden alýnmýþ ve savunma
hakkýnýn kutsallýðý gereði taraflarýn yazý ile istemeleri halinde yargýlama sýrasýnda dairede sözlü
savunma yapabilmelerine imkan tanýnmýþtýr.

Madde 49- 5018 sayýlý Kanun ile 1050 sayýlý Kanunun bidayetten sorumlu kabul ettiði saymanýn
bu sorumluluðuna son verilmiþtir. Bu düzenlemeye uygun olarak maddede beraat kararý yerine, yargý
raporuna konu edilen hesap ve iþlemlerin yasal düzenlemelere uygun olduðuna karar verileceði
belirtilmiþtir. Yasal düzenlemelere uygun olmayan ve kamu zararýna yol açan hesap ve iþlemler
hakkýnda ise zararýn sorumlulardan tazminine karar verilecektir.
Madde 50- Bu madde hükmü 832 sayýlý Kanunun 62 nci maddesi esas alýnarak düzenlenmiþ ve
ilamlarda yer alacak hususlar belirtilmiþtir.

Madde 51- Bu madde hükmü 832 sayýlý Kanunun 63 ncü maddesinden alýnmýþ ve ilamýn “ilgili
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saymanlýða gönderilmek üzere Maliye Bakanlýðýna” gönderilmesi hükmü, tüm muhasebe birimlerinin
Maliye Bakanlýðýna baðlý olmamasý gerekçesiyle çýkarýlmýþ ve “ilgili muhasebe birimi” ile ilgili
denetçisine gönderilmesi esasý benimsenmiþtir.

Madde 52- Bu madde, 832 sayýlý Kanunun 64 üncü maddesinden alýnmýþ ve 5018 sayýlý
Kanunun kamu zararýna uygulanacak faize iliþkin hükmü dikkate alýnarak düzenlenmiþtir.
Madde 53- Bu madde ile kanun yollarýna baþvuru dilekçesinde bulunmasý zorunlu olan hususlar
düzenlenmiþtir.

Madde 54- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 67,68, 69, 70, 72 ve 73 üncü maddeleri esas alýnarak
düzenlenmiþtir.
Madde 55- Bu madde, 832 sayýlý Kanunun 74, 75 ve 76 ncý maddeleri esas alýnarak bir madde
halinde düzenlenmiþtir. Ayrýca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile uyum saðlamak amacýyla
yargýlamanýn iadesi sebepleri arasýna bilirkiþi veya uzmanýn gerçeðe aykýrý rapor düzenlediðinin
ortaya çýkmasý da eklenmiþtir.

Madde 56- Bu madde, 832 sayýlý Kanunun 77 ve 78 nci maddelerinden aynen alýnarak bir madde
halinde düzenlenmiþtir.
Madde 57- Madde 832 sayýlý Kanunun 80 inci maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 58- Madde 832 sayýlý Kanunun 18 inci maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 59- Bu madde 832 sayýlý Kanunun ek 3 üncü maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 60- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 79 uncu maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 61- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 89 uncu maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 62- Bu madde ile, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanununun ek geçici 1 inci
maddesinde yer alan Sayýþtay meslek mensuplarýnýn aylýk, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diðer
hakları ile teminatları konusundaki hükmün Sayýþtay Kanununda da aynen yer almasý saðlanmýþ ve
Sayýþtay meslek mensuplarýnýn sýnýflarý ile birinci sýnýfa ayrýlmalarýnda 2802 sayýlý Kanundaki
hükümlere paralel düzenleme yapma konusunda Sayýþtay Genel Kurulu yetkili kýlýnmýþtýr. Ayrýca
denetçilerin haklarýna iliþkin hususlar 832 sayýlý Kanunun 11 ve 91. maddelerinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 63- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 101 inci maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 64- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 95 inci maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 65- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 96 ncý maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 66- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 97 nci maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 67- Sayýþtay Baþkan ve üyeleri dýþýndaki meslek mensuplarýna uygulanacak disiplin suç
ve cezalarý hakkýnda 657 sayýlý Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacaðý hükme baðlanmýþtýr.
Madde 68- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 99 uncu maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 69- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinden aynen alýnmýþtýr.

Madde 70- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 90 ýncý maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 71- Bu madde ile, 832 sayýlý Sayýþtay Kanununun sicillere iliþkin bazý hükümlerinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi hususu ve mahkeme kararýnda belirtilen gerekçeler de gözetilerek Sayýþtay Baþkaný ve üyeler dýþýndaki meslek mensuplarý ile savcýlarýn sicilleri düzenlenmiþtir.
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Madde 72- Sayýþtay meslek mensuplarýnýn baþka görev yasaðý ve bunun istisnasýný teþkil eden faaliyetler ile diðer kamu kurum ve kuruluþlarýndaki bir göreve atanabilme ve uygun görüldüðü takdirde mesleðe geri dönebilmeleri hususu 832 sayýlý Kanunun 93 üncü maddesi de dikkate alýnarak düzenlenmiþtir.
Madde 73- Bu madde 832 sayýlý Kanunun ek 5 inci maddesi esas alýnarak düzenlenmiþtir.

Madde 74- Sayýþtayýn denetim ve diðer faaliyetleri ile ilgili eðitim ve yayýn hizmeti verebilmesine ve bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin özel gelirler karþýlýðýnda bütçeye ödenek kaydedilerek
eðitim ve yayýn amaçlý hizmetlerde kullanýlmasýna imkan saðlanmýþ; bu þekilde elde edilen gelirlerin
eðitim ve yayýn amaçlý hizmetlerde kullanýlmasýyla ilgili olarak; eðitim ve ders ücreti, telif ücreti ve
diðer hususlarýn Sayýþtayca hazýrlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi esasý benimsenmiþtir.
Madde 75- Bu madde 832 sayýlý Kanunun ek 4 üncü maddesinden aynen alýnmýþtýr.

Madde 76- Kamu idarelerinin hesap ve iþlemlerine iliþkin her çeþit belge ve bilgiyi saklama
yükümlülüðü ilgili idareye býrakýlmýþ; bu belge ve bilgilerin denetim sürecinde Sayýþtaya
gönderilmesi ve Sayýþtay tarafýndan ilgili idareye iadesi, ilgili idarece saklanmasý ve yok edilmesine
iliþkin esas ve usullerin Maliye Bakanlýðýnýn görüþü alýnmak suretiyle Sayýþtayca hazýrlanacak
yönetmelikle belirleneceði hükme baðlanmýþtýr.
Madde 77- Bu madde 832 sayýlý Kanunun 65 inci maddesi esas alýnmak suretiyle düzenlenmiþtir.
Madde 78- Bu madde 5018 sayýlý Kanunun 69 uncu maddesinden aynen alýnmýþtýr.

Madde 79- Sayýþtay denetimleri ile ilgili yeni ortaya çýkan durumlarla ilgili olarak bu Kanun hükümlerinin uygulanmasýna iliþkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Sayýþtay Baþkanlýðý yetkili kýlýnmýþtýr.

Madde 80- 832 sayýlý Sayýþtay Kanunu ile diðer kanunlarýn bu Kanuna aykýrýlýk taþýyan
hükümlerinin yürürlükten kaldýrýlmasý saðlanmýþtýr.

Geçici Madde 1- Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak Sayýþtay raporlarýnýn Mecliste
görüþülme esas ve usullerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünde belirlenmesi öngörülmüþ,
Ýçtüzükte bu deðiþiklik yapýlýncaya kadar izlenmesi gereken süreç belirlenmiþtir.

Geçici Madde 2- Bu Kanun gereðince hazýrlanacak yönetmelik, standart, rehber ve diðer hukuki
düzenlemelerin Kanunun yayýmý tarihinden itibaren en geç bir yýl içinde çýkarýlmasý öngörülmüþtür.

190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde
yer alan Sayýþtay Baþkanlýðýna ait kadrolarýn kullanýlmasýna devam olunacaðý hükme baðlanmýþ,
ihdas ve iptal edilen kadrolara iliþkin düzenleme yapýlmýþtýr.

Diðer taraftan, Kanunun yayýmý tarihinde Sayýþtay Baþkanlýðýna ait kadrolarda bulunan meslek
mensuplarý ile yönetim mensuplarýnýn ayný unvanlý kadrolara; savcý yardýmcýsý kadrosu kaldýrýldýðýndan, savcý ve savcý yardýmcýlarýnýn savcý kadrolarýna baþka bir iþleme gerek kalmaksýzýn atanmýþ sayýlmasý öngörülmüþtür.

Geçici Madde 3- 5018 sayýlý Kanun ile her bir kamu idaresinde oluþturulmasý zorunlu olan
Strateji Geliþtirme Birim Baþkanlýðý ile yeni yapýlanmaya paralel olarak Yönetim Birim
Baþkanlýklarýnýn oluþturulmasý amaçlanmýþtýr.

Geçici Madde 4- Bu madde ile, Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce baþlanmýþ denetim ve
hükme baðlama iþlemlerinin ilgili Kanun hükümlerine göre sonuçlandýrýlmasý esasý getirilmiþtir.
Diðer kanunlarla 832 sayýlý Sayýþtay Kanununa yapýlan atýflarýn, bu Kanuna yapýlmýþ sayýlacaðý esasý
benimsenmiþtir. Ayrýca, bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen beþte üç oraný saðlanýncaya kadar
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boþ olan üyeliklere yapýlacak seçimlerde eksik kontenjan için seçim yapýlacaðý esasý getirilmiþ, bu
oranlarýn uygulanmasýnda tamsayý yanýnda meydana gelen kesirlerin Sayýþtay meslek mensuplarý
kontenjanýna aktarýlmasý hususu benimsenmiþtir
Madde 81 - Yürürlük maddesidir.

Madde 82- Yürütme maddesidir.
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