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SAYI TAY’IN DENET M
KAPAS TES N N GÜÇLEND R LMES

E LE T RME PROJES N N AÇILI  TÖREN

Ülkemizde kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması amacıyla 
uzun süredir yürütülmekte olan reform çalı maları, Avrupa Birli i’ne 
adaylık sürecinde artan bir ivme kazanmı tır. Özellikle son yıllarda 
hemen her alanda oldu u gibi, kamu mali yönetim sistemimizde de 
önemli de i iklikler gerçekle tirilmi tir. Bu çerçevede ülkemizin dı
denetim ve kontrol sisteminin ça da  normlara, AB uygulamalarına ve 
uluslararası standartlara uyumlu olarak geli tirilmesi için yeni 
düzenlemeler yapılmı  ve de i im çabaları hızlandırılmı tır.

Kamu yönetimindeki bu köklü reform sürecinde Sayı tay’ın
ku kusuz özel bir yeri bulunmaktadır. Sayı tay, gerçekle tirilen 
reformların hem muhatabı, hem de tarafıdır. Bir yandan de i im
yönetimini denetlemek ve kamu mali yönetiminde gerçekle tirilen 
de i imi yönlendirmekle yükümlü iken, di er yandan da bu 
fonksiyonlarını yerine getirmek için kendisini sürekli yenilemesi, 
ça da  geli melere uyum sa laması ve denetledi i kurumlara örnek 
te kil etmesi gerekmektedir. 

Böyle bir ortamda Sayı tay, hem TBMM, kamu idareleri ve 
kamuoyunun beklentilerini kar ılayabilmek ve artan görev ve 
sorumluluklarını layıkı ile yerine getirebilmek; hem de  Avrupa Birli i
müktesebatına uyum sa layarak daha güçlü bir kurum haline 
gelebilmek için ngiltere ve spanya Sayı tayları ile birlikte yürütülecek, 
finansmanı Avrupa Birli i tarafından kar ılanan bir Twinning 
(E le tirme) Projesini uygulamaya koymu tur.

Proje, birçok unsurdan ve çe itli safhalardan olu maktadır.
Durum analizi safhası ile ba layan bu proje kapsamında Sayı tay’ın
Stratejik Geli im Planı hazırlanacak, Sayı tay için denetim rehberleri 
geli tirilecek ve pilot denetimler aracılı ı ile bu rehberler test 
edilecektir.  
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Projenin unsurlarından birisi, uluslararası denetim standartları
ve Avrupa Birli i uygulamalarıyla uyumlu bir yasal yapının
geli tirilmesidir. Proje, aynı ekilde, i levsel kapasitenin de uluslararası
denetim standartları ve Avrupa Birli i uygulamalarına uyumlu olarak
geli tirilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede mali denetim, 
performans denetimi, AB Fonlarının denetimi ve bili im teknolojilerinin 
denetimi ile bilgisayar destekli denetim tekniklerinin geli tirilmesi için 
çaba harcanacaktır.

Proje, Sayı tay’ın yönetim ve örgütsel kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının geli tirilmesini de 
amaçlamaktadır. Ayrıca bili im teknolojisi stratejisinin olu turulması da 
projenin unsurları arasında yer almaktadır.

Projenin açılı  töreni 16 Haziran 2005 tarihinde Sayı tay
Ba kanlı ı konferans salonunda, seçkin bir davetli grubunun katılımı
ile gerçekle tirilmi tir. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanı
Sayın Bülent ARINÇ, T.C. Sayı tay Ba kanı Sayın Mehmet DAMAR, 
ngiltere (Birle ik Krallık) Ulusal Denetim Ofisi Ba kanı Sir John 

BOURN, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Sayın
Ulrike HAUER, Üye Devlet ( ngiltere) Proje Lideri Sayın Frank Grogan 
ve Lehdar Ülke Proje Lideri (Sayı tay Genel Sekreter Yardımcısı)
Sayın Erol AKBULUT birer konu ma yapmı lardır. 

Yapılan konu maların banttan çözümünü ve ngilizce’den 
Türkçe’ye çevirisini Sn. Necip POLAT, Sn. Özlem TEM ZEL ve Sn. 
Ba ak BULGUN gerçekle tirdiler. Sayı tay için büyük önem ta ıyan ve 
Sayı tay’ın denetim alanındaki tüm kurum ve kurulu ları da do rudan
ya da dolaylı olarak ilgilendiren bu proje hakkında geni  bir 
bilgilendirmeyi içeren ve ilgili ki ilerin duygu ve dü üncelerini yansıtan 
bu konu maları okuyucularımızla payla ıyoruz. 

Dr. H. Ömer KÖSE 
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T.B.M.M. BA KANI 
SAYIN BÜLENT ARINÇ’IN 

KONU MASI 

Sayın Ba kanlar, Saygıde er Konuklar, Sayı tayımızın
De erli Mensupları.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. yi günler diliyorum. 

Bu -Twinning- E le tirme Projesinin bugün takdimi 
töreninde sizlerle birlikte oldum. Hem Sayın Ba kanımız Damar’ın
hem de ngiltere Sayı tayına tekabül eden kurumun Sayın
Ba kanının konu malarını birlikte izledim. Aradan sonraki 
kısımda Sayın Akbulut da belki bu yapının kurulu u ile ilgili 
bilgiler sunacaklar. Sayın Ba kandan bundan önce de aldı ım
bilgilerle bu projenin ne kadar önemli, yapmamız gereken, bir an 
önce bu e le tirme projesinin hayata geçirilmesinin ne kadar 
hayati oldu unu bilen bir insanım. Sayı tayımızın önemli bir 
kurum oldu unu hepimiz biliyoruz. Parlamentomuzla do rudan 
olan ili kisini hepimiz biliyoruz. ngiltere ve spanya ile birlikte 
yürütülecek olan bu projenin kurumumuza, parlamentomuza, 
ülkemize yararlı olmasını diliyorum. 

De erli dostlar,  

Avrupa Birli i, bu projenin temelinde yatan unsurlardan 
biridir. Avrupa Birli i ile ili kilerimizin 1958 - 59 yıllarına kadar 
dayandı ını, aradan 40 yıla yakın bir zaman, hatta 40 yıldan
daha fazla bir zaman geçti ini biliyoruz. Özellikle son 3 yıl
içerisinde hükümet ve parlamentomuz büyük bir atılım yaptı.
Büyük reform çalı malarını ba arıyla tamamladı ve u anda 
Avrupa Birli i’nde müzakere sürecine girme kararını aldı. Türkiye 
Cumhuriyeti Sayı tay Ba kanlı ı ile ngiltere Ulusal Denetim Ofisi 
tarafından birlikte yürütülecek olan Sayı tay'ın Denetim 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin de bu yaptı ımız
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reformlar kapsamında çok olumlu neticeler verece ine
inanıyorum.  

De erli Konuklar, Sayı tay'ın asli görevinin ne kadar 
önemli oldu u uradan bellidir. Kamu kaynaklarının do ru, 
uygun, sa lıklı ve etkin kullanımı, kamu mali yönetiminin sa lıklı
geli mesi ve bu konuda ilgili makamlara ve kamuoyuna tutarlı
do ru ve objektif bilgiler verilmesi ba ta gelmektedir. Kamu 
harcamalarındaki düzensizlik, verimsizlik, israf ve yolsuzluklarla 
u ra mak Sayı tayımızın asli görevleri arasındadır. Ba ımsız ve 
etkin bir yüksek denetim, hukuk devletinin ve demokrasinin temel 
ko ullarındandır. Hukuk devletinde kurum ve kurulu ların
faaliyetleri, hakları, sorumlulukları tanımlanmı , anayasa ve 
yasalarda ve ilgili mevzuatta hükme ba lanmı tır. Kurum ve 
kurulu ların faaliyetlerinin hukuk mevzuatına uygun yürütülüp 
yürütülmedi ini incelemek ve ara tırmak üzere tarafsız ve 
ba ımsız bir kuruma ihtiyaç duyulmaktadır.

Ça da  dünyada Sayı tay denetimi denince bazı konular ön 
plana çıkmaktadır. Kamu parasının kullanıldı ı her yerin 
Sayı tay tarafından denetlenmesi ve kamusal hesap verme 
sorumlulu unun ne ölçüde yerine getirildi inin parlamentoya 
sunulması ve raporlama sonuçlarının kamuoyunun bilgisine arz 
edilmesi, ayrıca Sayı tay’ın kendi performansını da ölçerek ve 
de erlendirerek kendini denetime tabi tutması ve Sayı tay
denetiminin genel kabul görmü  denetim standartlarına göre 
yürütülmesi ve ça da  denetim tekniklerinin kullanılmasıdır. 

De erli dostlar, 

Bazı konuları geçmek istiyorum, vaktimizin darlı ı ve daha 
önce açıklanmı  olması sebebi ile. Ancak parlamentomuzla 
Sayı tayımızın bu etkin ili kisinin ve birlikteli inin son yıllarda 
hangi de i ikliklerle daha da ön plana çıkarıldı ını kısaca arz 
edece im. Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Birli i’nin
anayasası niteli inde olan ve Sayın Ba kanımız Damar’ın da 
konu masında bahsetti i Lima Deklarasyonu’nda tüm ülkelerde 
tek bir yüksek denetim kurumu olması ve bu tek yüksek denetim 
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kurumunun da istisnasız tüm kamu fonlarını denetlemesi 
öngörülmü tür. 1953 yılında Küba’da olu turulan Uluslararası
Yüksek Denetleme Kurumları Birli i’nin de amacı  yüksek 
denetleme kurumları arasındaki ili kileri geli tirerek düzenlemek, 
özellikle kamusal mali denetim alanında bilgi ve görü  alı veri i
ile deneyimlerin payla ılmasına, üyelerine ihtiyaç duyulan 
alanlarda da destek sa lamasını temin etmek. Uluslararası
Yüksek Denetleme Kurumları Birli i’nin 1992 yılında kamu 
denetçileri için yayınlamı  oldu u meslek ahlak kuralları
dürüstlük, ba ımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterliliktir.  

Türkiye Cumhuriyeti, Sayı tay tarafından bu birlikte temsil 
edilmekte olup temsil görevini de en iyi ekilde yerine getirdi ini
biliyoruz. Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Birli i’nin 
Lima Deklarasyonu’nda belirtilen tek bir yüksek denetim kurumu 
olması ve bu tek yüksek denetim kurumunun da istisnasız tüm 
kamu fonlarını denetlemesi kararına uygun olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde 30 Temmuz 2003 tarihinde 4963 sayılı Kanun 
çıkartılmı  ve 832 sayılı Sayı tay Kanununa ek 12. madde 
eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Ara tırma, Soru turma ve 
htisas Komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Ba kanlı ı’nın talebi üzerine Sayı tay talep edilen konuyla 
sınırlı olmak kaydı ile denetimine tabi olup olmadı ına 
bakılmaksızın özelle tirilen te vik, borç ve kredi uygulamaları
dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kurulu larının hesap ve 
i lemleri ile aynı usule ba lı olarak kullanılan kamu kaynak ve 
imkanlarından yararlanma çerçevesinde her türlü kurum, 
kurulu , fon, i letme, irket, kooperatif, birlik, vakıf ve derneklerde 
benzeri te ekküllerin hesap ve i lemlerini denetleyebilir. Denetim 
sonuçları ilgili komisyonlarda de erlendirilmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne sunulur eklinde düzenleme yapılmı tır.

Ayrıca Sayın Cumhurba kanı’nca bir daha görü ülmek
üzere geri çevrilen Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında Kanun ile Yüksek Denetleme Kurumu 
la vedilerek, personeli ve görevlerinin Sayı tay’a aktarılması da 
kabul edilmi tir. Böylece Uluslararası Yüksek Denetleme 
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Kurumları Birli i’nin tek bir yüksek denetim kurumu bulunması
gerekir ilkesi de yerine getirilmi  bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili 
olarak daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzlukların
sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının ara tırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis 
Ara tırması Komisyonu’nun 19 Haziran 2003 tarihli raporunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetimin yürütmeden 
ba ımsız olarak ve tek elden yürütülmesinin gerekli oldu u, bu 
amaçla en uygun çözümün Yüksek Denetleme Kurumu’nun 
Sayı tay çatısı altında birle tirilmesi oldu u ve ayrıca Sayı tay’ın
denetim alanının da kamusal niteli i olan tüm kurulu ları içerecek 
ekilde tanımlanması gerekti i belirtilmi tir.

Bilindi i gibi Avrupa Birli i Müktesebatının Kabulüne 
li kin Ulusal Programın mali kontrol bölümünde yer alan dı

denetimin Avrupa Birli i ve uluslararası standartlara uygun bir 
ekilde geli tirilmesi için mevzuat de i ikli i ve Sayı tay’ın dı

denetim kapasitesinin güçlendirilmesi konuları “öncelikler” tasnifi 
altında yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu önceliklerin hayata 
geçirilebilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu da çıkarılmı tır. Böylece Sayı tay denetiminin kapsamına 
tüm kamu kesimi alınmı  ve Sayı tay’ın da harcamalarını dı
denetime açması sa lanmı tır. Sayı tay’a bugüne kadar 
yapamadı ı bazı denetim görevleri yüklenmi  ve Sayı tay
denetimine tabi olmayan çok sayıdaki kurumun denetim alanına 
alınması, fonların bütçe kapsamına alınması gibi uygulamalar 
saydamlık ve hesap verme sorumlulu u açısından çok önemli 
adımlar olup böylece bu kurumların parlamentoya kar ı hesap 
verme yükümlülüklerini getirmelerinin de yolu açılmı tır. Ayrıca 
Sayı tay’ın özel ihtisas daireleri de kurabilece i ön görülmü tür.  

Anayasanın 7. maddesinde saydamlık konusu, mali 
saydamlık eklinde ele alınmı tır. Saydamlık; devletin hedeflerini, 
bu hedeflere ula mak için hayata geçirdi i politikaları ve bu 
politikaların yarattı ı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi 
düzenli, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasıdır. Devlet 
yapısında bilginin bir yerlerde mevcut olması saydamlı ı
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göstermez. Bilginin, vatanda  tarafından etkin biçimde 
kullanılabilmesini sa layacak düzenli ve tutarlı bir ekilde olması
da gerekmektedir. Ayrıca saydamlık sadece siyasetçilerin de il
aynı zamanda kurum ve kurulu ların davranı larını da etkiler. 
Milletin devlete emanet edilen kaynaklarının nasıl kullanıldı ını
izlemesini sa lar. Bunun sonucunda kamu yönetimine duyulan 
güveni de arttırır.  

Devletin bütçelerinde ve buna ili kin mali mevzuatında 
effaflı ın ve makro ekonomik istikrarın sa lanması “yönetme 

kapasitesi yüksek olan devlete” ula ması bakımından çok 
önemlidir. Kanunun 8. maddesinde hesap verme sorumlulu u da 
düzenlenmi tir. Bu maddeye göre her türlü kamu kayna ının elde 
edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar kaynakların
etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinde, 
kullanılmasında, muhasebele tirilmesinde, raporlanmasında ve 
kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından da 
sorumlu olup yetkili kılınmı  mercilere de hesap vermek 
durumunda bırakılmı tır. Kanunun 68. maddesinde Sayı tay'ca 
yapılan dı  denetim, 69. maddesinde ise Sayı tay’ın denetlenmesi 
de hükme ba lanmı tır.

Anayasanın 165. maddesinin kamu kurum ve 
kurulu larının T.B.M.M’nce denetlenmesi esasları kanunla 
belirlenen hükmü gere ince çıkarılan 3346 sayılı Kamu ktisadi 
Te ebbüsleri ve Fonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
Denetlenmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Kanunla K T Komisyonu 
kurulmu tur. Bu komisyon 35 ki ilik muhalefet ve iktidar 
milletvekillerinden olu maktadır. K T Komisyonunun bütün Kamu 
ktisadi Te ebbüslerini kapsayan raporları basılıp Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin üyelerine da ıtılmakta ve prosedür gere ince
itiraz üzerine yapılacak i lemler belirlenmekte, itiraz edilmeyenler 
de kesinle mektedir.  

Anayasamızın 160. maddesinde düzenlenen anayasal bir 
kurulu  olan ve Anayasaca kendisine hem idari hem de yargısal 
görev verilen Sayı tay sıradan bir yüksek mahkeme de ildir. Aynı
zamanda bir idari organdır. Sayı tay bir yönüyle genel ve katma 
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bütçeli idarelerin bütün gelir ve giderleriyle fonlarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına inceleyen ve denetleyen bir kurumdur. 
Bu inceleme ve denetleme görevi idari bir görevdir. 

Anayasanın 160. maddesine göre Sayı tay’ın bir de yargısal 
görevi vardır. Bu da genel ve katma bütçeli idarelerin bütün gelir 
ve gider sorumlularının hesap ve i lemlerini kesin hükme 
ba lamaktır. Yapılan denetlemeler sonucunda kanuna 
aykırılıkları ortaya çıkan sorumlular, saymanlar tazminata 
mahkum edilmektedir. Sayı tay’ın bu kesin hükme ba lanan yani 
tazmin veya beraat kararlarına kar ı Anayasa’nın açık hükmü 
gere i aleyhine idari yargı yoluna ba vurulamaz. Bu da 
gösteriyor ki Sayı tay hukuka aykırılık iddialarını kesin olarak 
çözüme ba lamaktadır.  

Parlamento adına bütçenin denetimini Anayasamızın 160. 
maddesi uyarınca Sayı tay yapar. Sayı tay bir önceki yıl
bütçesinde hükümete verilen gelir toplama ve harcama yetkisinin 
hükümet tarafından parlamentonun iradesi istikametinde 
kullanıp kullanmadı ını denetler ve ula tı ı sonuçları uygunluk 
bildirimi ile T.B.M.M’ne verir. Meclisin hükümeti ibra edip 
etmemesi, mali ve hukuki bir belge olan bu uygunluk bildirimine 
ba lıdır. Her yılın sonunda hazırlanan kesin hesap ise Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin kendisine verdi i yetkiye dayanarak 
bütçenin yine Mecliste tayin edildi i ekilde kullandı ını gösteren 
hükümet beyanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kesin hesap 
kanununu kabul ederse hükümet bütçenin harcanması konusunda 
da ibra edilmi  olur.

Sayın Ba kan, De erli Konuklar, 

Bilindi i gibi E le tirme –Twinning- Projesi 98 yılının
Mayıs ayında ba layıp aday ülkedeki idari ve yarı kurumsal 
örgütlerde üye ülkedeki muadilleri bir araya getirmek amacını
gütmektedir. E le tirme daha çok katılım ortaklı ı belgesinde 
belirtilen önceliklerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu süreçte 
Avrupa Birli inden ve aday ülkeden konunun uzmanları belirli bir 
süre için bir araya gelerek iki tarafın konuyla ilgili mevzuatı
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kar ıla tırılmakta ve uyum sa lanması için gereken alanlar 
belirlenmektedir. Tüm kamu iç mali kontrol sisteminin 
uluslararası standartlara ve Avrupa Birli i uygulamalarıyla 
uyumla tırılması amacıyla 2003 yılında yapılan proje ba vurusu 
sonucu Maliye Bakanlı ı dahil 15 kamu idaresi proje kapsamına 
alınmı tır. Bunlardan birisi de Sayı tay’dır.  

Sayı tay yürütece i E le tirme Projesi için ngiltere 
Sayı tayı’nı yani Birle ik Krallık Ulusal Denetim Ofisi’ni ortak 
olarak seçmi tir. Türkiye Cumhuriyeti Sayı tayı ile ngiltere 
Ulusal Denetim Ofisi tarafından birlikte yürütülmesine karar 
verilen ve 21 ay sürecek olan uygulama a aması bugün ba lamı
bulunmaktadır. Bu projenin gerek Sayı tay Ba kanlı ı’nca ve 
gerekse ngiltere Ulusal Denetim Ofisi tarafından belirlenen 
uzmanlar tarafından ba arılı bir ekilde yürütülerek gerekli 
mevzuatımızın ve te kilat yapılarımızın Avrupa Birli ine uyumlu 
olarak olu turulaca ı dı  denetimin Avrupa Birli i ve uluslararası
standartlara uygun ve Sayı tay’ın dı  denetim kapasitesinin 
güçlendirilece ine ili kin inancım sonsuzdur. Bu projenin 
yürütülmesinde yer alan tüm yetkililere ba arılar diliyorum. 

Sayın Ba kanlar, Saygıde er Konuklar, 

Sayı tay Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, en önemli 
kurumlardan -birlikte çalı tı ı, birlikte çok önemli denetim 
görevini yerine getirdi i kurumlardan- birisidir. Bu kurumda, 
1860’lı yıllardan bugüne kadar isim de i tirerek zaman zaman 
kanunda bazı de i iklikler yapmak suretiyle de kendisine verilen 
görevi halk adına -Meclisimiz halkımızı temsil ediyor.- en güzel 
ekilde yerine getirdi ine inanıyorum ve Sayı tayımızda bugüne 

kadar de erli emeklerini vermi  olan kıymetli mensuplarımıza çok 
te ekkür ediyorum. Hayata veda etmi  aramızdan ayrılmı  çok 
de erli üyelerimizi ve mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Ve 
bundan üç dört ay kadar önce yeni seçilmi  olan üye 
arkada larımızı bu vesile ile tekrar tebrik ediyorum. Tüm üye 
arkada larımıza denetçi, ba denetçi ve tüm mensuplarımıza bu 
büyük ve sorumluluk ta ıyan görevlerinde üstün ba arılar
diliyorum.  
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Bugünlerde Sayı tay’ın yeni kanunu Plan ve Bütçe 
Komisyonumuzda ve ilgili yerlerde görü ülmektedir; 
görü ülecektir. Sayın Ba kan birkaç defa bizleri de ziyaret etmek 
suretiyle Sayı tay Kanunu’nda yapılması dü ünülen 
de i ikliklerden olumsuz olanları i aret etmi tir. Sayı tay’ın
dipdiri daha büyük bir dü le kendisine verilen bu görevi 
yapabilmesi, mensupları arasında sıkı dayanı manın ve görev 
bölümünün bozulmaması ve Sayı tay’ın bu yüksek ve sorumluluk 
ta ıyan görevine uygun olarak yeni kanunda dikkat edilmesi 
gerekli hususları hem bendenize hem de bu görevdeki 
arkada larımıza ula tırmı tır. Ümit ediyorum ki Sayı tayımızın
arzu etti i biçimde yeni Sayı tay Kanunu da gecikmeksizin 
çıkarılacak ve bu projesi ile daha da güçlenen Sayı tay, 
Anayasamızda belirtilen fonksiyonlarını yerine getirecektir. 
Sayı tayımızın protokol açısından da görev ve sorumluluklar 
açısından da yeni geli melerimize uymak ve onları yerine 
getirmek bakımından en önemli ve en güzel örnek oldu unu
dü ünüyorum.  

Sayın Ba kana, tekrar sizlere ve saygıde er konuklara 
selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı olsun. Hepinize 
ba arılar. 
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T.C. SAYI TAY BA KANI
SAYIN MEHMET DAMAR’IN 

KONU MASI

Sayın Meclis Ba kanım, De erli Konuklarımız,

Avrupa Birli i tarafından finanse edilen “Sayı tay’ın
Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” ba lıklı E le tirme
Projesinin Açılı  Törenine te riflerinizden dolayı te ekkür eder, 
sizleri  ahsım ve tüm Sayı tay mensupları adına saygı ile 
selamlarım.

Malumları oldu u üzere; tarihsel süreç içinde “Bütçe 
Hakkı”nın parlamentolara geçmesiyle birlikte parlamentolar, 
bütçe aracılı ıyla hükümetlere verdikleri izin ve yetkilerin, kendi 
koydu u ilkeler ve sınırlar içerisinde kullanılıp kullanılmadı ını
denetleme görevini de üstlenmi lerdir. Zaman içerisinde kamu 
faaliyetlerinin geni lemesi, çe itlenmesi  ve karma ıkla ması
sonucunda Parlamento adına denetim yapacak uzman bir 
kurulu a yani Sayı taylara ihtiyaç duyulmu tur. 

Günümüzde Sayı taylar, ba ımsız ve egemen her ülkede, 
kamu yönetiminin vazgeçilmez unsuru durumundadırlar. 
Yurtta ların “Bizden alınan vergiler nerelere ve ne kadar 
harcanıyor?” sorusunun cevaplandırılması zorunlulu u, kaliteli 
kamu hizmeti beklentileri, demokratikle me ve effafla ma 
alanlarındaki geli meler Sayı tayların demokratik rejimlerdeki 
önemini giderek arttırmaktadır.  

Bu hususun bilincinde olan Uluslararası Yüksek Denetim 
Kurumları Te kilatı INTOSAI ve üye devlet Sayı tayları,
kendilerine dü en görevi en iyi ekilde yerine getirebilme 
amacıyla, yüksek denetimin anayasası  olarak nitelendirilen 1977 
tarihli Lima Deklarasyonu ile çizilen ilkeler do rultusunda  yo un 
mesleki çalı malar yürütmektedirler. 
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Saygıde er konuklar, 

1862 yılında, kıta Avrupası modelinden esinlenerek kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti Sayı tay’ı, kurullar halinde te kilatlanan ve 
yargı yetkisiyle donatılmı  Sayı taylardandır.  

Görev çerçevesi Osmanlı mparatorlu u zamanından 
günümüze kadar anayasalar ile düzenlenmi tir. Sayı tayların
olmazsa olmaz özelliklerinden biri olan “ba ımsızlık” 
Sayı tayımızın da en önemli ve geli kin özelliklerinden biridir. Bu 
meyanda; denetimin planlanması, uygulanması ve sonuca 
ba lanmasına ili kin faaliyetlerin, mevzuat çerçevesinde, 
herhangi bir organın müdahalesi olmaksızın do rudan 
Sayı tay’ca yürütülmesini özellikle belirtmek gerekmektedir. 

Saygıde er Konuklar, 

Tüm dünyada giderek güçlenmekte olan vatanda  odaklı
yönetim anlayı ı, devlet fonksiyonlarının ve devletin kurumsal 
yapısının yeni bir anlayı la ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
anlayı  paralelinde, kamu yönetiminin de de i en devlet 
yapılanmasına ve fonksiyonlarına uyumlu olarak de i imine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Parlamentolar adına denetim 
yükümlülü ünü yerine getiren Sayı tayların, kamu mali yönetim 
sisteminin en etkin kurumlarından biri olmaları nedeniyle, bu 
de i imlerden en çok etkilenen kurumlardan biri olmaları do al 
kar ılanmalıdır. 

Ülkemizde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
olu turulan yeni mali sistemin temelini olu turan  “Saydamlık”, 
“Hesap Verme Sorumlulu u”, “Kamu Kaynaklarının Etkin ve 
Verimli Bir ekilde Kullanımı” gibi kavramların hayata 
geçirilmesini sa lamak, bundan sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetim yapan Sayı tay’ın temel i levlerinden 
biridir. 

Bilindi i üzere, ülkemizin Avrupa Birli ine tam üyeli i
yolunda yapılan çalı maların ba ında “Avrupa Birli i
Müktesebatının Kabulüne ili kin Ulusal Program” bulunmaktadır. 
Bu programın “Mali Kontrol” Bölümünde, “Dı  Denetimin AB ve 
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Uluslararası Standartlara Uygun Bir ekilde Geli tirilmesi çin 
Mevzuat De i ikli i” ve “Sayı tay’ın Dı  Denetim Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi”  konuları “öncelikler” ba lı ı  altında yer 
almaktadır.

Bu nedenle, bugün burada te riflerinizle Açılı  Törenini 
gerçekle tirdi imiz “Sayı tay’ın Denetim Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi” ba lıklı E le tirme Projesi, 2003 Yılı Finansman 
Zaptı kapsamında hazırlanmı  ve Avrupa Komisyonu 
Yönlendirme Komitesinin 14 Mart 2005 tarihli Ko ulsuz Onay 
kararı ile hukuki geçerlik kazanmı  bulunmaktadır.  

Söz konusu E le tirme Projesi Ba kanlı ımız ile Birle ik
Krallık  Ulusal Denetim Ofisi tarafından birlikte yürütülecektir. Bu 
önemli fırsatın, ngiltere Sayı tay'ı ve Türk Sayı tay'ı arasında 
1980'lerde ba layan ve günümüze kadar süren kar ılıklı bilgi ve 
deneyim alı veri i çerçevesinde gerçekle en yakın ili kileri daha 
da güçlendirece ine inanmaktayız.

E le tirme Sözle mesi ile hedeflenen “Kamu Sektörünün 
Yönetim, Hesap Verme Sorumlulu u ve Kontrol Konularındaki
htiyaçlarının Yeterli Düzeyde  De erlendirilmesi” ve “Türkiye’nin 

Kamu Mali Yönetim ve Sisteminde  Verimlilik ve Etkinli in 
Güvence Altına Alınması” hususlarının gerçekle tirilebilmesi  için 
Sayı tay’ın, görevlerini Uluslararası Standartlar ve Avrupa Birli i
Uygulamalarına uygun bir ekilde yerine getirebilmesi 
gerekmektedir. 

Ülkemizin içinde bulundu u bu tarihi süreçte, E le tirme 
Projesinin ba arılı bir ekilde yürütülmesi sonucunda, Sayı tay’ın
kendisine ait önemli misyonu yerine getirilebilecek ekilde 
güçlenece ine olan inancımızı özellikle ifade etmek isterim.  

Sözlerime son verirken, “Sayı tay’ın Denetim Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi” E le tirme Projesinin kurumumuz ve ülkemize 
hayırlı olmasını diler, te riflerinizle bizleri onurlandırdı ınız için 
tekrar te ekkürlerimi sunarım.
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B RLE K KRALLIK  
ULUSAL DENET M OF S  BA KANI 

SIR JOHN BOURN’UN 
KONU MASI

Saygıde er Misafirler; 

Sayı tay’ın Denetim Kapasitesini Güçlendirme Projesi 
(E le tirme Projesi) vesilesiyle tekrar Türkiye’de bulunmaktan ve 
proje açılı  törenine katılmaktan mutluluk duymaktayım. Türk 
Sayı tayı ve Birle ik Krallık Ulusal Denetim Ofisi (NAO), 1980’den 
itibaren yakın ili ki içerisinde bulunmu lardır. Bu iki kurulu
arasında geli en ili kinin, NAO’nun Türk Sayı tayı’nın Avrupa 
Birli i E le tirme Projesi orta ı olmasına yol açması da bizleri son 
derece mutlu etmi tir. Bu vesileyle; Sayı taylar ve ilgili taraflar 
arasında nasıl bir ili ki ve ortaklık olması gerekti ine dair birkaç 
hususu belirtmek isterim. 

Sayı taylar di er kurumlardan kopuk ve kendi içine 
kapanmı  biçimde çalı amazlar. Sayı taylar, Parlamento 
tarafından kendilerine verilen yasal görevlerini yerine getirmek 
için gerekli kaynak ve güce sahip olma hususunda ba ımsız
olmalıdırlar.  

Ama bu ba ımsızlık izole olma anlamına gelmeyece i gibi 
“ortaklık” da, denetimin ba ımsızlı ından taviz verme anlamına 
gelmez. Sayı tay’ın etkin i leyebilmesi için, hitap etti i ilgili 
taraflarla arasında iyi i leyen ili kiler a ı kurması gerekmektedir. 
Bu ili kilerin her iki taraf için de faydalı olması gerekir. 
Sayı tay’ın hitap etti i ilgili taraflar, Sayı tay’ın ba ımsızlı ını ve 
denetim yapma görevini anlamalı, desteklemeli ve saygı

 Konu ma metninin ngilizce’den Türkçe’ye çevirisi Sn. Ba ak Bulgun  tarafından 
gerçekle tirilmi tir. 
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göstermelidir. Buna kar ın; Sayı tay, sahip oldu u ba ımsızlı ı
sorumluluk anlayı ı içinde ve yapıcı olarak kullanmalıdır.  

Yasama; Sayı tay’ın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi 
için gerekli olan yasal çerçeveyi sa lar. Yasama; ayrıca gerekli 
kaynakları da temin eder. TBMM tarafından yapılan yeni yasal 
düzenlemeler Sayı tay’ın yetki alanını geni letecektir. Bu yeni 
yasal düzenlemeler, Türk kamu yönetiminin modernize edildi i bir 
zamanda, Sayı tay’ın ihtiyaç duyaca ı yeni gereksinimlerin 
kar ılamasında da yardımcı olacaktır.  

Sayı tay; sahip oldu u ba ımsızlık, yetki ve kaynaklarla 
Parlamentoya ait denetim yetkisini kullanmasında üzerine dü en 
görevi yerine getirmelidir. Sayı tay, düzenledi i raporların yapıcı
olması ve ele aldı ı konuların modern Türkiye’nin kar ıla tı ı
hususlarla ilgili olmasını sa lamak için elinden geleni yapmalıdır. 
Parlamento’nun bu raporları, hesap verme sorumlulu unun
yerine getirilmesi ve kamu yönetiminin modernize edilmesi 
açısından faydalı bulması gerekmektedir. Raporlar; tahakkuk 
muhasebesinin kabulü, kamu hizmetleri programlarında 
performans hedeflerinin konulması ve performansın
raporlanması gibi konuları içermelidir. Sayı tay’ın bu özel statüsü 
ve ba ımsızlı ı, kamu mali sistemindeki önemli geli melerde 
yapıcı bir rol oynamasına imkan sa layacaktır. 

Kamu kurulu larının yönetimleri, kamu kaynaklarının
yasalara ve hükümet politikalarına uygun bir ekilde
kullanımından sorumludurlar. Bu yönetimler; israfı, verimsizli i, 
hata ve yolsuzlu u asgari düzeye indirmeye gayret etmelidirler. 
Kamu kurulu larının Sayı tay’ın denetim görevini yerine 
getirmesinde, gerekli i birli ini sa lama sorumlulukları vardır.
Bununla birlikte Sayı taylar, ba ımsızlıklarından hiçbir ekilde
taviz vermeksizin kamu yönetimine do rudan katkı
sa layabilirler.  

Sayı taylar, çalı malarını en önemli konular üzerinde 
odaklamak suretiyle kamu parasının yönetiminde olumlu bir katkı
sa layabilirler. Bu katkı; tarafsız bir ekilde, yapıcı raporlar 
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hazırlayarak, pratik ve maliyet etkin tavsiyelerde bulunarak ve 
kamu kurulu larının gerçek hayatta kar ı kar ıya geldikleri 
zorlukları de erlendirerek sa lanabilecektir. Kamu kurulu ları
bütün bunlara olumlu kar ılık vermeli ve Sayı tay’ın tavsiyelerini 
uygulama konusunda gerekli davranı ları sergilemelidir. 

Sayı taylar yaptıkları çalı maları, bulgular ve ula ılan 
sonuçları basın ve medyaya duyurmak suretiyle daha verimli bir 
hale getirebilirler. Sayı tay’ın faaliyetlerine ili kin basın ve medya 
raporları, hükümet ve siyaset dı ında kalan genel kamuoyundaki 
duyarlılı ın artmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca kamusal 
tartı mayı te vik ederek, hesap verebilme sorumlulu una da 
katkıda bulunulmu  olacaktır.

Basın ve medyanın Sayı tay’ın çalı malarını adil, do ru ve 
dengeli biçimde raporlama ve konu etme sorumlulu u vardır. 
Sayı tay, basın ve medya için rapor özetleri sa layarak bu 
konuda gerekli yardımı verebilir. Bu konuda denetlenen 
kurulu ların ve yasamanın potansiyel kaygıları da gözardı
edilmemelidir. 

Sayı taylar, tüm dünyada olu mu  yaygın yapılanmaları
sayesinde birbirleriyle i birli i ve ortak çalı maktan giderek daha 
çok fayda sa lamaktadırlar. Sayı tayların kamu yönetimindeki 
de i ikliklerin hayata geçirilebilmesi için u ra  verme 
sorumlulukları vardır. Bu de i iklikler; ticari usulle tutulan 
tahakkuk muhasebesinin denetimini; kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesi için gerekli bilgi teknolojisi kullanımının artırılmasını
içerebilir.

Tahakkuk muhasebesi; hükümetlere programların
yürütülmesinde ve sorumlulu un geli tirilmesinde yardımcı
olacak çok geli mi  mali bilgiler sa layabilir. Bilgi teknolojisinin 
kullanımı, hükümeti daha etkinle tirmek ve yönetim kontrolünü 
geli tirmek için fırsatlar olu turur. Bu geli meler ayrıca
Sayı taylar için hem fırsat hem de riskler do urmaktadır. 
Sayı taylar arası i birli i, bu risklerin kar ılanmasında yardımcı
olacaktır. Avrupa Birli i tarafından desteklenen bu e le tirme
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projesi, bu tür bir i birli inin örne ini olu turmaktadır.       
Sizlerle birlikte çalı maktan çok ey ö renece imizi umuyor ve 
bekliyoruz. 

Konu mama son verirken, bir kez daha NAO’nun Türk 
Sayı tayı’nın e le tirme projesi orta ı olarak seçilmesinden ve 
projenin ba arısı için üstlendi i taahhütlerinden duydu um
sevinci tekrarlamak istiyorum. Projeye do rudan ya da dolaylı
olarak dahil olan herkese ba arılar diliyorum.  

Te ekkürler. 
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AVRUPA KOM SYONU  
TÜRK YE DELEGASYONU TEMS LC S

SAYIN ULRIKE HAUER’ N
KONU MASI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Saygıde er Ba kanı, Sayın
Sayı tay Ba kanı ve de erli ngiliz misafirler, 

Bugün, Sayı tay’ın Avrupa Birli i standartlarına ula mak
amacıyla yürüttü ü reform çabalarını desteklemek üzere AB 
tarafından finanse edilen projenin resmi açılı ında sizlerle birlikte 
olmaktan büyük eref duyuyorum.  

Bildi iniz gibi, bu projenin tarafları Sayı tay ile, Sayı tay’a
yardımcı olmak gayesi ile birlikte çalı acak olan ngiltere Ulusal 
Denetim Ofisi ve spanya Sayı tay’ından bazı uzmanlardır.

Aslında bu projenin Sayı tay’ın uygulamı  oldu u ilk AB 
kaynaklı proje oldu unun bilinmesi önemlidir. Yönetsel 
kapasitenin geli tirilmesi açısından bu proje çok önemlidir. Proje, 
Türkiye’ye topluluk bütçesinden verilen yakla ık 1 milyon 350 bin 
Avro ile finanse edilmektedir. 

Bu projenin temelde iki ana hedefi bulunmaktadır. Her 
eyden önce, Sayı tay’ın kamu yönetiminde kaliteyi, hesap verme 

sorumlulu unu ve iç kontrolleri layıkıyla de erlendirmesine 
yardımcı olacaktır. kincisi ve belki daha da önemlisi, Türkiye’nin 
kamu mali kontrol sisteminin verimli ve etkin çalı masını
sa layacaktır. 

Projenin birçok a aması bulunmaktadır. lk olarak, birlikte 
“e  düzey gözden geçirme” adı verilen durum analizi yapılacaktır.
Daha sonra, uluslararası denetim standartlarıyla ve aynı

 Konu manın banttan çözümü ve ngilizce’den Türkçe’ye çevirisi Sn. Necip Polat 
tarafından gerçekle tirilmi tir.
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zamanda Avrupa Birli i uygulamalarıyla uyumlu olması gereken 
bir yasal yapının geli tirilmesine yönelik yardımlar
sa lanacaktır.  

Proje, aynı ekilde, i levsel kapasitenin de uluslararası
denetim standartları ve Avrupa Birli i uygulamalarına uyumlu 
olarak geli tirilmesine katkı sa lamalıdır. Proje, Sayı tay’ın
yönetim ve örgütsel kapasitesinin güçlenmesine ve insan 
kaynaklarının geli tirilmesine yardımcı olacaktır. Son fakat aynı
derecede önemi haiz olarak, bili im teknolojisi stratejisinin 
olu turulmasına da yardımcı olacaktır.

Bu vesileyle, Sayı tay’ın görevleri ve rolünün önemini 
ortaya koyacak birkaç ey söylemek istiyorum. Sürdürülebilir 
ekonomik ve mali yönetim, güvenilir bir kamu mali yönetim ve 
kontrol sisteminin kurulması ile mümkündür. Bunun 
sa lanmasında ve olgunla masında da, dı  denetim tarafından 
yapılacak incelemeler etkili olmaktadır. Dı  denetim, kamu 
sektörü ba lamında çok önemli bir rol oynamaktadır. Sanırım bu 
konuda ku kuya mahal bulunmamaktadır. Ve tabi ki dı
denetimin, vergi mükelleflerinin ödedikleri paranın
kullanılmasına ili kin profesyonel ve ba ımsız bir görü  vermesi 
gerekmektedir.    

Bu alandaki Avrupa Toplulukları müktesebatı, aslında, üye 
devletlerin güvenilir mali yönetim ve denetime ili kin uluslararası
kabul görmü  ilkeleri benimsemesiyle ilgilenmektedir. Dı  denetim 
açısından ise bu, temel olarak, ülkenin – ki burada Türkiye’nin - 
dı  denetim için gerekli olan ko ulları sa laması anlamına 
gelmektedir.  

Her eyden önce dı  denetim organı kendi denetim 
yakla ımını ve inceleyece i konuları seçmede serbest olmalıdır. 
Hükümetten ve di er kurum, kurulu  veya ki ilerden gelebilecek 
herhangi bir sınırlama veya müdahale olmaksızın rapor 
hazırlamada serbest olmalıdır; ve bence bu gerçekten kilit 
unsurdur. kinci olarak, bütçe kayna ına bakılmaksızın tüm kamu 
kaynaklarının ba ımsız bir dı  denetimi olmalıdır ve Sayı tay’ın
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bunu gerçekle tirmesine imkan sa lanmalıdır. Üçüncü olarak, 
parlamentonun denetim bulgularını takip etmesini sa layacak, 
i leyen bir mekanizma olmalıdır. Bu ba lamda, bu sürecin 
parlamentoya sa layaca ı yararların altının çizilmesi çok 
önemlidir. 

Türkiye’nin Avrupa Birli ine katılımı sürecinde ve tabi ki 
mali yönetimin kontrolünün ve denetiminin bütünüyle 
geli tirilmesi amacı çerçevesinde; Türkiye, birkaç yıl önce, bu yeni 
süreç için çok önemli bir adım olarak, kamu mali yönetim ve 
kontrolüne ili kin yeni bir kanun kabul etti. Öyle veya böyle, bu 
kanun Sayı tay’ın öndenetim görevini ortadan kaldırdı ve dı
denetim yetkisini artırdı. Sayı tay, aynı zamanda Türkiye’de 
harcanmakta olan Avrupa Toplulukları dı  yardımının denetimi 
ba lamında da yeni görevler üstlendi. Bu açıkçası bizim için 
Sayı tay’ın yeni ve çok önemli bir fonksiyonudur. 

Sayı tay’ın de i imler kar ısında, mevcut görevini ve 
üstlendi i yeni görevleri gere i gibi yerine getirebilmesi için 
ihtiyaç duydu u gereksinimleri kar ılamak üzere, mevzuatını
gözden geçirmesi ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
beklemekte olan yasa tasarısını analiz etmesi gerekmektedir. 
Gerekli unsurların harekete geçirilmesi adına, bir an önce gerekli 
olan yeni yasal düzenlemelerin çıkarılmasını ve bu arada Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun yürürlü e girmesini 
umuyoruz. Bu ba lamda, bu sürecin en önemli parçasının, 
yasaların uygulanması oldu unun altını çizmek istiyorum.  

Avrupa Komisyonu çe itli teknik yardım projeleri 
vasıtasıyla Türkiye’nin bili im sistemlerini geli tirme çabalarına
da destek olmaktadır. Bu projenin içinde bu konuda da önemli bir 
bölüm bulunmaktadır, fakat detaylara girmeyece im, çünkü 
bugün asıl önemli olan ey bu projenin kendisidir. Bu nedenle, 
Sayı tay’ın bu reform sürecinde üstlenmi  oldu u büyük 
yükümlülüklerin altını çiziyor ve takdir ediyorum.  

Sayı tay, özellikle projenin geli tirilmesi ve 
uygulanmasında da büyük bir özveri sergiledi. Örne in; tüm 
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denetim personeli için kurs tasarımı ve sunum teknikleri e itim 
programı düzenledi. Personelinin bir bölümünü, ngiliz 
ortaklarıyla etkin bir ekilde çalı abilmelerini sa lamak için, 
yo unla tırılmı ngilizce kursları aracılı ıyla hazırladı.
Sayı tay’ın projenin geli tirilmesine yönelik ne kadar büyük 
yatırımlar yaptı ını gösteren bunlar gibi birçok örnek var. Bize 
göre, bu, Avrupa Toplulukları mali yardımının Türkiye’de nasıl
uygulanması gerekti ini gösteren son derece olumlu bir örnektir. 
Bundan dolayı sizi kutlamak istiyorum.  

Özetle, her eyin çok ba arılı bir proje için seferber 
edildi ini belirterek sözlerime son veriyor ve sizlere en iyi 
dileklerimi sunuyorum.  

Çok te ekkür ederim.  
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ULUSAL DENET M OF S  PROJE L DER
SAYIN FRANK GROGAN’IN 

KONU MASI

De erli Ba kan, seçkin misafirler, hanımefendiler ve 
beyefendiler, bu sabah yaptı ımız bu açılı  töreninde konu mak 
benim için gerçek bir ayrıcalık ve onurdur. Ankara’ya ve 
Sayı tay’a ilk geli imden itibaren tam olarak on yıl geçti. Daha o 
tarihte Sayı tay ile Birle ik Krallık arasında sa lam temellere 
dayanan bir i birli i kurulmu tu. Ve geçen on yılda bu i birli i ve 
bu dostluk ili kilerinin daha da güçlendi ini ve derinle ti ini 
görmekteyiz. 

Ulusal Denetim Ofisi çalı anlarının Sayı tay ile çalı maya
ne kadar de er verdiklerini ve bundan ne kadar memnun 
olduklarını biliyorum ve bizim çalı anlarımız ile Türkiye ve Türk 
meslekta ları arasında gerçek bir etkile im oldu unu söylemenin 
do ru olaca ını dü ünüyorum. Bu nedenle, bu çok önemli 
e le tirme projesinde Sayı tay’ın orta ı olarak seçildi imizde, tüm 
Ulusal Denetim Ofisi bundan büyük bir memnuniyet duydu. 

Bu karardan sonra projeyi geli tirmek ve uygulamak için 
Sayı tay’daki meslekta larımızla çok sıkı bir ekilde çalı tık. Bu 
vesileyle, Sayı tay’ın projenin hazırlanması ve ba arılı olması için 
gösterdi i önemli gayretleri takdirle kar ıladı ımı belirtmek 
isterim. Aynı zamanda, Ankara’daki AB Temsilcili i’nin etkili ve 
güzel bir ba langıç yapmamızı sa lamaya yönelik yardımları için 
de minnettarız.

Sayı tay, bu projeyle gelece e yönelik bir yakla ım
benimsemi tir. Bir grup çalı anını teknik e itim ve danı manlık
almak üzere bir araya getirmi tir. Bu meslekta larımız Sayı tay’ın

Konu ma metninin  ngilizce’den Türkçe’ye çevirisi Sn. Necip Polat tarafından 
gerçekle tirilmi tir.
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denetim rehberlerini hazırlayacak ve bu rehberleri de gerçek 
denetimler aracılı ıyla test edeceklerdir. Bunun amacı, geli tirilen 
denetim metotlarının Türkiye için elveri li ve uygulanabilir 
olmasını sa lamaktır. Proje ekibi, aynı zamanda, tüm Sayı tay
denetçileri için de bir e itim programı hazırlayacaklardır. 

Bütün bu etkinlikler bir arada de erlendirildi inde, iki ana 
hedefin oldu u görülecektir: Birincisi, Sayı tay’ın denetim sürecini 
uluslararası standartlarla uyumlu bir hale getirmek; ikincisi ise, 
uzun vadede bu geli menin sürdürülmesini sa lamaktır.

Ancak, proje ekibinin tüm bunları kendi ba ına ba arması
mümkün de ildir. Bizim ba arımız kesin olarak Sayı tay’daki her 
bir bireyin deste ine ba lı olacaktır. Bunu neden söylüyorum? 
Projenin yürütülmesi esnasında, Sayı tay denetim süreçlerini ve 
çalı ma metotlarını geli tiriyor olacaktır. Bu de i imlerin sadece 
pilot denetimler yoluyla de il, aynı zamanda Sayı tay içinde 
yapılacak tartı ma ve müzakerelerle de test edilmesi çok 
önemlidir. Proje ekibi Sayı tay üyelerinin, grup eflerinin ve di er
tüm personelin görü lerine ba vuracak ve onların  bilgi ve 
deneyimlerinden yaygın bir ekilde yararlanacaktır.

Sayı tay yönetimi de bunda çok önemli bir rol 
oynayacaktır. Umuyorum ki, yönetim, çalı anlarını proje 
çalı malarına katılmaya te vik edecek ve proje ile gerçekle en
yeniliklerin tartı ılması ve müzakere edilmesi noktasında 
cesaretlendirecektir. 

Bu sürece Ulusal Denetim Ofisi’nden gelen meslekta larımı
da dahil etmek istiyorum. Bu tartı malara müdahil olmak bizim 
için çok yararlı olacaktır. Türk meslekta larımızın bizlere, ‘niçin’- 
niçin i leri di er yollarla de il de bu yollarla yapmayı
amaçlıyorsunuz sorusunu sormak suretiyle bizleri u ra tırmaları
bizim için çok önemlidir. Bunun da iki nedeni vardır: Birincisi, bu 
bizim kar ıla tı ımız zorlukları ve çalı tı ımız ko ulları daha iyi 
anlamamıza yardımcı oluyor. kincisi, bu süreç sayesinde biz de 
ö renece iz. Çünkü durup dü ünmek zorundayız; biz bunları
unları söylüyoruz ama bu aynı zamanda kendi 
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uygulamalarımıza dönüp bakmak ve hatta onları yeniden 
de erlendirmek anlamına da geliyor. 

Son olarak, proje ekibi üstlenmi  oldu u görevin Türk kamu 
yönetimindeki di er de i im çabalarına paralel olarak 
yürütüldü ünün bilincindedir. Bunlar, muhasebe sistemindeki 
de i iklikleri, iç kontroldeki de i iklikleri ve hedeflerin 
belirlenmesi ile bu hedefler kar ısında ortaya konan performansın
raporlanmasını da kapsayan kamu yönetimindeki de i imleri 
içermektedir. Bu durum, projeyi yürütürken aynı zamanda 
Sayı tay’ın faaliyet gösterdi i çevredeki de i imleri de göz önünde 
bulundurma zorunlulu undan dolayı, bizim için yeni bir mücadele 
sahası da olacaktır.  

Sonuç olarak, Ulusal Denetim Ofisi, Sayı tay ile böyle 
önemli bir projede birlikte çalı maktan büyük bir memnuniyet 
duymaktadır. Tabii ki proje birtakım önemli güçlükleri de 
beraberinde getirecektir. Ancak, inanıyorum ki, aramızdaki yakın
ili ki ve birbirimize duydu umuz güven sayesinde bu zorlukları
a ıp, birlikte bu projenin ba arıyla sonuçlanmasını sa layaca ız.

Te ekkür ederim. 
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T.C. SAYI TAY BA KANLI I PROJE L DER
(GENEL SEKRETER YARDIMCISI) 

SAYIN EROL AKBULUT’UN 
KONU MASI

Sayın Ba kanım, De erli Konuklar ve Meslekta larım,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ba kanımızın da konu malarında ifade ettikleri gibi 
Sayı tay olarak artan sorumluluklarımızın üstesinden gelebilmek 
için önemli çalı malar yürütmekteyiz. Bu itibarla hayata geçirilen, 
bugün burada resmi açılı ını yaptı ımız projenin tanıtımına 
geçmeden önce, dı  denetim alanında meydana gelen 
geli melerden bahsetmek istiyorum. Sayın Meclis Ba kanımız
konu malarında söz konusu geli melerden büyük bir etkinlikle 
bahsettiler, bu bakımdan fazla da vaktinizi almamak için önemli 
oldu una inandı ım geli melerden kısaca söz etmek istiyorum. 

Dı  denetim alanındaki geli meler iki kategoride ele 
alınabilir. Öncelikle dı  denetim alanında yapılması gereken 
de i iklikleri öngören belgelere, daha sonra da bu belgelerde 
belirtilen amaç ve hedeflerden hareketle dı  denetimde 
gerçekle tirilen de i ikliklere de inmek istiyorum. Dı  denetim 
alanındaki de i melere esas te kil eden temel belgeler; 2001 
tarihli Katılım Ortaklı ı Belgesi, 2002 tarihli Politika Belgesi, 
2002 tarihli 59. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı
ve bu belgeler arasında belki de en önemlisi olan AB 
Müktesebatının Üstlenilmesine li kin Türkiye Ulusal 
Programı’dır. 

Katılım Ortaklı ı Belgesinde kısa ve orta vadeli olmak üzere 
iki hedef öngörülmü tür. Kısa dönemde mali kontrol sisteminin 
güçlendirilmesi, orta dönemde ise iç ve dı  kontrolle ilgili yasal 
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çerçevenin olu turulması ve AB Fonları’nın denetimine ili kin 
denetim el rehberlerinin hazırlanması hedeflenmektedir.  

Politika Belgesine göre, Sayı tay’ın görevleri, yetkileri ve 
sorumlulukları yeniden düzenlenecek, Sayı tay’ın denetim alanına 
girmeyen kurulu ların denetim alanına girmesi sa lanacak, çe itli
kanunlardaki Sayı tay’ın denetimine tabi olunamayaca ına 
ili kin hükümler iptal edilecek ve böylece Meclis’in tüm kamu 
kaynaklarını denetleme imkanı sa lanacaktır. Ayrıca kamuda 
performans odaklı denetim sistemine geçilecek, Sayı tay’ın ön 
denetim görevi kaldırılacak, Sayı tay’ın denetim raporlarının
TBMM tarafından etkin bir ekilde de erlendirilmesi için gerekli iç 
tüzük de i ikliklerinin yapılması sa lanacaktır.  

Di er bir belge olan Acil Eylem Planı kapsamında iki ayrı
proje kar ımıza çıkmaktadır. Birincisi, Kamu Mali Yönetimi 
Reformu ismini ta ıyan 25 nolu projedir ki, bu proje performans 
odaklı denetim sistemine geçilmesini öngörmektedir. kinci olarak, 
Ekonomik De i im Programı ismini ta ıyan 23 nolu proje ile 
Sayı tay’ın güçlendirilerek denetim kapsamının geni letilmesi
beklenmektedir.  

AB Müktesebatının Üstlenilmesine li kin Türkiye Ulusal 
Programı’nın 28 nolu mali kontrol ba lıklı bölümünde dı  denetimi 
ilgilendiren iki husus bulunmaktadır. Bunlar; dı  denetime ili kin 
mevzuatın AB ve uluslararası dı  denetim standartlarına uyumlu 
hale getirilmesi amacıyla de i tirilmesi ve bu de i iklikler 
sonucunda Sayı tay’ın üstlendi i yeni görevleri yerine 
getirebilmesi için denetim kapasitesinin güçlendirilmesidir. Bugün 
burada resmi açılı ını yaptı ımız Twinning Projesi, Türkiye 
Ulusal Programı’nın söylemi  oldu umuz hususlarının bir gere i
olarak kar ımıza çıkmaktadır.

Sözünü etti imiz belgelerde öngörülen hedeflerle ilgili 
olarak bugüne kadar gerçekle tirilen yasal alandaki de i ikliklere 
baktı ımızda unları görmekteyiz: 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5170 sayılı Kanun, 4963 sayılı
Kanun ve u an Mecliste bulunan Sayı tay Kanunu Teklifi. 5018 
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sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1927 yılından beri 
yürürlükte olan ve Türk mali sisteminin Anayasası olarak bilinen 
1050 sayılı Kanunun yerini alan ve mali sistemi ba tan sona 
de i tiren önemli bir kanundur. 5018 sayılı Kanunla getirilen 
de i iklikleri burada tek tek saymanın imkansızlı ını takdir 
edersiniz. Ancak, özellikle, kanunun dı  denetim alanında getirdi i
Sayı tay ile ilgili de i ikliklerden söz etmek istiyorum.  

Yolsuzlu un önlenmesinde ve Meclisimizin bütçe hakkını
kullanmasında olmazsa olmaz prensiplerden kabul edilen 
saydamlık ve hesap verme sorumlulu u 5018 sayılı Kanunla bir 
ilke olarak kabul edilmi tir. Bunun sa lanabilmesi için de stratejik 
planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme sistemine 
geçilecektir.  

ç kontrol ve denetimle birlikte dı  denetim de yeni bir 
anlayı la dizayn edilmi  bulunmaktadır. 5170 sayılı Kanun, 
Anayasamızın 160 ıncı maddesinin son fıkrasında yer alan ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan Devlet mallarının
denetimine ili kin hükmü yürürlükten kaldırmı tır. Buna göre, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan Devlet mallarının
denetimi Sayı tay tarafından yapılacaktır.  

4963 sayılı Kanunla, -ki aynı zamanda kamuoyunda 7 inci 
uyum paketi olarak da bilinmektedir- Sayı tay, Sayın Meclis 
Ba kanımızın da belirttikleri gibi, TBMM tarafından talep edilen 
denetimleri kar ılamak için gereken yetkiyle donatılmı tır. Ayrıca 
Sayı tay tarafından bu görevlerin etkin bir ekilde yerine 
getirilebilmesi için dı arıdan uzman görevlendirilebilmesi yenili i
getirilmi tir. Sayı tay’ca TBMM Denetim Taleplerinin 
Kar ılanmasına li kin Esas ve Usulleri Belirleyen Yönetmelik ve 
Sayı tay Tarafından Dı arıdan Uzman Görevlendirilmesine 
li kin Esas ve Usulleri Belirleyen Yönetmelik Sayı tay Genel 

Kurulumuzun 19 Ocak 2004 tarih, 5084/1 ve 2 sayılı ve 6 ubat
2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararlarıyla 
yürürlü e girmi tir. Sayı tay olarak u an itibariyle TBMM’den 
gelen denetim taleplerini kar ılamaya devam etmekteyiz. 
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Dı  denetim alanında meydana gelen de i ikliklerden 
bahsederken, dı  denetim fonksiyonunu yerine getiren 
Sayı tayımızın yapısını, görev ve sorumluluklarını de i tirecek
olan Sayı tay Kanun Teklifi’nden söz etmeden geçmek mümkün 
de il. Yakın bir zamanda kanunla masını bekledi imiz bu Teklif 
Anayasamız, Lima Deklarasyonu, INTOSAI Denetim Standartları,
INTOSAI Denetim Standartları Avrupa Uygulama Rehberleri, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Politika 
Belgesi, Katılım Ortaklı ı Belgesi, Acil Eylem Planı, Ulusal 
Program dikkate alınarak hazırlanmı  ve u an TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunun gündeminde bulunmaktadır.  

Sayı tay Kanun Teklifi ile; denetim hedef ve alanının
de i mesi, uluslararası denetim standartlarına uygun denetim 
yapılması, bütün kamu kurumlarını kapsayacak ekilde
Sayı tay’ın denetim kapsamının geni letilmesi, yeni bir 
sorumluluk anlayı ının benimsenmesi, Sayı tay’ın yeni görevlerini 
etkin bir ekilde yerine getirecek organizasyon yapısına 
kavu turulması, denetim sonuçlarının kamuoyuna duyurulması,
ba ımsız dı  denetçi ve uzmanların hizmetlerinden yararlanılması
gibi temel unsurlara ili kin de i iklikler öngörülmektedir.  

Teklif kanunla ırsa, Sayı tay düzenlilik ve performans 
denetimi tekniklerini e it a ırlıkta uygulayabilecek, tüm kamu 
fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini denetlemek için yasal 
yetkiye sahip olacak, i leyi  ve fonksiyonel açıdan ba ımsız
olacak, uluslararası genel kabul görmü  denetim standartlarına 
uygun denetim yapabilecek, hazırladı ı raporları zamanında ve 
belli bir prosedür dahilinde TBMM ve kamuoyuna sunabilecek, 
kamuda hesap verme sorumlulu u bilincinin ve saydamlı ın
yerle tirilmesine ve geli tirilmesine, böylece yolsuzlukların
önlenmesine önemli katkılarda bulunabilecek, görev ve yetkilerini 
daha etkin bir biçimde yerine getirebilmek için iyi bir 
organizasyon yapısına sahip olacaktır.  

Bütün bu de i iklikler sonucunda Sayı tay’a büyük 
sorumluluklar dü ece i açıktır. Sayı tay olarak bugünkü 
kapasitemizle böylesine a ır bir yükümlülü ü yerine getirebilme 
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ve üzerimize dü enleri en iyi ekilde yapabilme imkanımız
kısıtlıdır. Bu bakımdan kurumumuz üstlenece i sorumlulukları
hakkıyla yerine getirebilmek için bir dizi çalı malar ba latmı tır. 
Bu çalı malar arasında en önemlisi E le tirme Projesi olarak da 
bildi imiz Twinning Projesi’dir.  

Sayı tay, AB Müktesebatının Üstlenilmesine li kin Türkiye 
Ulusal Programında öngörülen hedefin gerçekle tirilmesi 
amacıyla hazırlamı  oldu u projeyi Avrupa Birli i ilgililerine 
sunmu tur. Söz konusu proje 15 Mart 2005 tarihli Avrupa 
Komisyonu Yönlendirme Komitesinin ko ulsuz onay kararı ile 
yürürlü e girmi tir. Projenin bütçesi 1.349 milyon Euro 
tutarındadır. Kaynak Avrupa Birli i tarafından kar ılanacaktır.
Proje Mart 2005 tarihinde ba lamı tır ve Aralık 2006 tarihinde 
sona erecektir. Sözle meye göre danı man kurulu  kendileriyle 
uzun zamandır i birli i içersinde oldu umuz ngiltere 
Sayı tayı’dır. Projenin amacı Sayı tay’ı bir dı  denetim örgütü 
olarak uluslararası standartlar ve Avrupa Birli i uygulamaları
do rultusunda görevini tam olarak yerine getirebilecek ekilde 
güçlendirmektir.  

Proje ile u hedeflere ula ılmak istenmektedir: Kamu mali 
sisteminde yapılan iyile tirmelerin yeterli biçimde 
de erlendirilebilmesi için Sayı tay’a destek vermek, Türkiye’de 
kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin etkinlik ve verimlili ini
sa lamak, Sayı tay tarafından etkin bir denetim yapılabilmesi 
için e itimler aracılı ıyla insan kaynakları konusunda gerekli alt 
yapının olu turulmasını sa lamak.  

Projenin ba arılı bir ekilde yürütülebilmesi için benzer 
projeleri uygulayan di er ülkelerden farklı olarak kurumumuzda 
ön hazırlık çalı maları yapılmı tır. Yabancı dilde ileti im sorunu 
ya anmaması ve çalı maların etkin bir ekilde yürütülebilmesi 
için projede görev alacak denetçilerden bir kısmı yurt dı ına dil 
e itimi için gönderilmi  ve ayrıca proje uygulamaları ile edinilen 
bilgilerin meslek mensuplarının tümüne profesyonel bir 
yakla ımla aktarılabilmesi için kurs tasarımı ve e itim teknikleri 
kursları düzenlenmi tir. Yeti kin psikolojisini dikkate alan ve 
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INTOSAI’nin e itimle ilgili birimi IDI tarafından belirlenen e itim 
materyalleri esas alınarak uygulanan bu çalı mayla önemli bir 
birikim kazanılmı tır. u an kurumumuzda, uluslararası
standartlara göre e itim uzmanı olarak kabul edilebilecek 55 tane 
meslek mensubumuz bulunmaktadır.  

Projeyi yürütmek üzere özel bir birim olu turulmu  ve bu 
birimde yeteri kadar mesleki ve idari personel tahsisine 
gidilmi tir. Ayrıca yerle ik e le tirme danı manı ve kısa dönem 
uzmanlar için gerekli olan yer ve donanım sa lanmı tır.  

Projemizin be  temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar; 
durum analizi yapılması ve stratejik geli im planının
hazırlanması, yasal yapının ara tırılması ve geli tirilmesi, 
denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yönetim ve organizasyon 
kapasitesinin güçlendirilerek insan kaynaklarının geli tirilmesi ve 
bili im teknolojileri stratejisinin olu turulmasıdır. Bütün bunları
gerçekle tirmeye çalı ırken, teoriyle pratik arasındaki farkın
bilinmesi ve ülke ile kuruma özgü artların dikkate alınması
gerekmektedir.  

Sayı tayımızı ve ülke artlarını göz önüne almayan ithal 
çözümler kalıcı ve yapıcı olmaktan uzak, yapay, uygulanamaz 
öneriler olarak kalacaktır. Bu itibarla, yabancı danı manların
ülkenin mali sistemini ve Sayı tay’ın yapısını tanımaları ve ayrıca
ba ta proje ekibi olmak üzere tüm mensuplarımızın gerekli 
bilgilerle donanmaları, kurumun ihtiyaçlarına cevap veren 
uygulanabilir yeni yakla ımlar geli tirmeleri ve çözüm önerileri 
üretmeleri gerekmektedir. Bu nedenlerle projeye durum analizi 
çalı maları ile ba lanılmı tır.  

Durum analizinin ilk a amasında, Sayı tay’ın mevcut 
durumunun de erlendirilmesi hedeflenmi tir. Durum 
de erlendirilmesi tamamlandı ında ise Sayı tay yönetiminin ve 
mensuplarının da görü ü alınarak ihtiyaç ve öneriler belirlenecek 
ve Sayı tay’ın stratejik geli im planı hazırlanacaktır. Bilgilenme 
ihtiyacını kar ılamak ve ortak bir anlayı  ve geli imin olu masına 
katkı sa lamak için, u ana kadar ngiliz ve kısmen de spanyol
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meslekta larımızın katılımıyla Avrupa Birli i fonlarının denetimi, 
denetim ve yargı arasındaki ili kiler, mali denetim, performans 
denetimi, insan kaynakları, risk yönetimi, bili im sistemleri 
stratejisi konularında seminerler düzenlenmi tir.

Projenin ba arısının en önemli ayaklarından birisi üphesiz 
ileti imdir. Bu ileti im sistemi ile, ilgili tarafların projenin amaç ve 
hedeflerini anlamaları ve meydana gelecek de i ikliklerden nasıl
etkilenecekleri hususunda bilgilenmeleri hedeflenmektedir. Bu 
ba lamda, sunumların yapılması, proje bültenlerinin 
hazırlanması ve ilgili ki i ve kurumlara yazı yazılması faaliyetleri 
ile gereken ileti imin kurulması planlanmaktadır.  

Yasal çerçeveye yönelik çalı malar ile, yasal düzenlemelerin 
uluslararası denetim standartları ve Avrupa Birli i uygulamaları
paralelinde geli tirilmesi, yasal de i ikliklere gereksinim duyulup 
duyulmadı ının belirlenmesi hedeflenmektedir. Faaliyet 
kapasitesinin güçlendirilmesi a amasında, Sayı tay’ın, Avrupa 
Birli i fonları dahil, denetim fonksiyonu icrasında mali denetim, 
sistem tabanlı denetim, performans denetimi ve IT denetimini 
uluslararası standartlara uygun bir ekilde yapabilmesi ve 
bilgisayar destekli denetim tekniklerini uygulayabilmesi için 
gerekli temel ve teknik e itimler elbette verilecektir.  

Öngörülen amaçları gerçekle tirmek için mali ve 
performans denetim rehberleri, kılavuzları ve iç kontrol listesi gibi 
destekleyici belgeler tasarlanacak ve bunların Türkiye gerçe ine
uygun olarak hayata geçirilmesi sa lanacaktır. Mali denetim 
rehberlerinde, sistem tabanlı denetim, Avrupa Birli i fonlarının
denetimi, bili im sistemlerinin denetimi ve bilgisayar destekli 
denetim eklinde alt bölümler yer alacaktır.  

Rehberler tamamlandıktan sonra, mali ve performans 
denetim konularında projede ve di er gruplarda görevli 
denetçilerden olu turulacak denetim ekiplerince pilot denetim 
çalı malarına ba lanacaktır. Bu çerçevede mali denetim alanında 
16, performans denetimi alanında da 6 pilot denetim çalı masının
yapılması planlanmaktadır. Kursu tamamlayanlar için proje 
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çalı ma grupları ve kısa dönem uzmanlarının deste inde, e
zamanlı olarak ba layan birden fazla denetim yapılması, proje 
çalı ma grupları ve kısa dönem uzmanlar tarafından kalite 
kontrolünün sa lanması, denetim rehberlerinin gözden 
geçirilmesi ve sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 

 Bu çalı ma ile, hazırlanan rehber ve kılavuzların belirli bir 
kalite güvencesinin sa lanması amacıyla, Sayı tay çalı ma 
grupları tarafından kılavuzlarda ve rehberlerde ve e itim 
ihtiyaçlarında yapılması gereken de i iklikler tespit edilecek ve 
eksiklikler giderilecektir.  

Bu çalı malar tamamlandıktan sonra proje grubu dı ında 
bulunan Sayı tay meslek mensuplarına teknik e itim verilmeye 
ba lanacaktır. Bu faaliyetlerde amaç, Sayı tay denetçilerinin yeni 
denetim kılavuzlarında ve rehberlerinde belirlenen ilkeleri 
uygulayabilmeleri için, gerekli bilgilerle donatılmalarının
sa lanmasıdır. Ardından ileri düzey e itim programlarının
geli tirilmesi hedeflenmektedir. Pilot uygulamalar ve e itimlerden 
sonra tekrar bir e itim ihtiyacı analizi yapılacak ve belirlenen 
konular üzerinde yeni bir e itim programı geli tirilecektir.  

Herhangi bir de i iklik olmadı ı takdirde 2006 yılının
ba ında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
yürürlü e girece ini hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla Sayı tay
olarak bu tarihten itibaren yeni denetim anlayı ıyla görevimizi 
sürdürmemiz gerekecektir. Yeni yasal düzenlemeler sonucunda, 
2007 yılında 7 adet raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunmak durumunda kalaca ız. Bu ba lamda, Sayı tay olarak 
üzerimize dü en görevleri yerine getirebilmemiz için, meslek 
mensuplarımız 2006 yılının ilk yarısında hem temel denetim 
e itimini hem de Twinning Projesi’nde görev alan 
arkada larımızın hazırlamı  oldu u denetim rehberleri 
e itimlerini almı  olacaklardır. Bütün bu geli melere ait bilgiler 
hazırlamı  oldu umuz Eylem Planı adlı belgede yer almaktadır. 

Projenin en önemli kısımlarından birini olu turan yönetim 
ve organizasyon kapasitesinin güçlendirilmesi unsurunun 
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a amaları; insan kaynakları stratejisinin geli tirilmesi, risk 
de erlendirmesi ve yönetim çerçevesinin geli tirilmesi ile yönetim 
bilgi sisteminin geli tirilmesi olarak tasarlanmı tır. IT stratejisi 
dokümanı olu turulması projenin di er önemli unsurlarından 
birini olu turmaktadır. Sayı tay bili im teknolojisi yönetimini 
iyile tirme amacı çerçevesinde gelecek 5 ile 7 yıl içindeki kurumsal 
hedefleri ile bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önüne alarak 
sürdürülebilir bir IT stratejisi geli tirecektir. 2006 Kasım sonunda 
proje faaliyetleri sonuçlandırılmı  olacaktır.  

Bütün bu çalı malar ba arıyla tamamlandı ında Sayı tay
genel kabul görmü  uluslararası standartlarda performans ve 
mali denetimler yapan, denetimlerinde bilgisayar deste inden 
daha fazla yararlanan, iyi uygulama örnekleri ile ön plana çıkan
bir kurum olarak kendinden bahsettirecektir. Aynı zamanda, 
Sayı tay insan kaynakları ve bilgi sistemleri yönetiminde 
profesyonel bir yakla ım sergileyen bir noktaya gelecektir. 
Denetim kapasitesi güçlendirilmi  bir Sayı tay, Türk mali 
sisteminin effaflık ve hesap verme sorumlulu u ilkeleri ı ı ında 
yürümesine katkıda bulunarak yurt içi ve dı ında söz konusu 
sisteme olan güvenin artmasına yardımcı olacaktır.

Sayı tay gerçekle tirece i denetim faaliyetleri, üretece i
raporlar ve gerek yurt içi gerekse yurt dı ında yapaca ı e itim 
çalı maları ve rehberlik aktiviteleri ile kendinden söz ettiren örnek 
bir kurum haline gelmek için yapılması gerekenin en iyisini 
yapma azmi ve kararlılı ını ortaya koymu  bulunmaktadır. 
Bununla birlikte bütün bu çabaların anlamlı hale gelebilmesi her 
eyden önce Sayı tay ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki

ili kilerin geli tirilmesine ba lıdır. Zira, demokrasinin iyi 
i leyebilmesi için meclisin bütçe hakkını etkin bir ekilde 
kullanması, bunun için de dı  denetimle görevli olan kurumun da 
etkin bir biçimde denetim yapması gerekir. Ancak Sayı tay’ın da 
etkin olabilmesinin olmazsa olmaz artlarından biri Meclis’in 
Sayı tay raporlarına gerekli özeni göstermesidir. Bu bakımdan, 
Sayı tay Kanun Teklifi’nin bir an önce kanunla ması ve Meclis ç
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Tüzü ü’nde yapılması gereken de i ikliklerin de en kısa zamanda 
yapılması hayati önem arz etmektedir.  

Mali sistem yeniden yapılandırılırken, Sayı tay’ın bir 
taraftan güçlü yargı fonksiyonunu devam ettirmesi, di er 
taraftan da mali sistemin geli tirilmesinde ve sorunların
çözümlenmesinde hayati roller üstlenen bir kurum olarak 
anılmasının gereklili i ortadadır. Bu çerçevede, ba ta Maliye 
Bakanlı ı olmak üzere, denetlenen kurumlarla kurulacak pozitif 
ili kiler mali sistemi daha etkin bir hale getirecektir. Sayı tay 
tarafından kamuoyunun ilgi alanlarına duyarlılık gösterilmesi ve 
denetim sonuçlarının toplumla payla ılması demokratikle me
kültürümüze katkı sa layacaktır. Biz sadece bilgiyi ithal eden 
de il aynı zamanda ihraç eden bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. 
Bu ba lamda bilgi birikimi ve tecrübemizi önemli e itim 
organizasyonlarının altına imza atarak payla mak istiyoruz.  

Di er taraftan hesap verme sorumlulu u sürecinin sa lıklı
bir ekilde i leyebilmesi için bütçelerin onaylanması ve 
uygulanmasının ardından bütçe uygulamalarının Sayı tay
tarafından denetlenip raporlanması ve sonuçların Parlamento’ya 
iletilmesi gerekmektedir. Gönderilen raporların ilgili kamu 
kurumlarının cevapları göz önüne alınarak de erlendirilmesi, 
kamu kurumlarına tavsiyede bulunulması ve bunların hayata 
geçirilip geçirilmedi inin takibi ideal bir sistemin temel ta larını
olu turmaktadır.  

Ancak bugünkü durumda, Meclis komisyon raporları, ilgili 
kurumların cevapları ve bunlara ili kin Meclisin ilgili 
komisyonlarında alınan kararların Sayı tay ya da Meclis 
tarafından takibine ili kin hususların uygulaması mevcut de ildir. 
Dolayısıyla sistemimiz, mevcut uygulama göz önüne alındı ında,
ideal noktadan uzaktır. Proje, bu ideal durumun hayata 
geçirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. E er Meclis de bunun 
önünü açarsa, çabaların anlamlı hale gelece ini, büyük ba arılara 
imza atılaca ını imdiden söylemek mümkündür. 
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Beni sabırla dinledi iniz için özellikle sizlere, Sayı tay
denetim kapasitesinin güçlendirilmesi projesinin finansmanını
sa layan Avrupa Birli i yetkililerine, projenin uygulanmasında 
fedakarca görev yapan Türk ve ngiliz meslekta larıma, açılı
töreninin gerçekle tirilmesinde eme i geçen tüm arkada larıma 
en içten te ekkürlerimi ve saygılarımı sunuyor hepinize iyi günler 
diliyorum. 


