Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Say›ﬂtay Y›ll›k Rapor 2007

KKTC Say›ﬂtay›, KKTC Meclisi ad›na kamu kaynaklar›n›n
denetimini yapan Anayasal bir kurumdur. Say›ﬂtay Baﬂkan› Say›n
‹smet Akim 1 Temmuz 2007 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel
Kurulunca seçilmiﬂtir. Say›ﬂtay Baﬂkan›, kurumun en üst yöneticisi
olup, 27 kiﬂilik denetçi ve 23 idari ve kitabet personeli olmak
üzere toplam 50 kiﬂilik çal›ﬂan› ile genel iﬂleyiﬂten sorumludur.
Kamu idareleri ile belediyelerin gelir ve gider ile ilgili iﬂlemlerini
inceleyen Say›ﬂtay, mali iﬂlemlerin do¤ru bir ﬂekilde kaydedilip
kaydedilmedi¤ini, yasalara uygun olarak yerine getirilip
getirilmedi¤ini denetler.
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Say›ﬂtay Baﬂkan›n›n Mesaj›

Say›ﬂtay’›m›z›n 2007 y›l›na iliﬂkin faaliyetlerini içeren ilk Y›ll›k Raporunu
Devletin resmi kurumlar› ve kamuoyu ile paylaﬂmaktan büyük mutluluk
duymaktay›m. Say›ﬂtay’›m›z ilk kez bu belge ile 2007 y›l› içinde kulland›¤›
kamu kaynaklar›na karﬂ›l›k neler üretti¤i biçimindeki hesab›n› sizlerle paylaﬂma
imkan› bulmuﬂtur.
KKTC Meclisi ad›na kamu kaynaklar›n›n denetimini yapan Say›ﬂtay’›n,
27 kiﬂilik denetçi ve 23 idari ve kitabet personeli olmak üzere toplam
50 kiﬂilik çal›ﬂan› bulunmaktad›r. 50 kiﬂilik personeli ile bu y›l Say›ﬂtay’›n
baﬂar›l› bir y›l geçirdi¤ini söyleyebiliriz. Say›ﬂtay, var olan 27 denetçi kadrosu
ile, gerçekleﬂtirdi¤i denetimler sonucu 21 denetim raporu, emeklilik ve özlük
iﬂlerine iliﬂkin 1697 iﬂlem, sübvansiyon ve/veya teﬂvik iﬂlemleri ve di¤er
inceleme gerektiren iﬂlere iliﬂkin 184 iﬂlem ve ayr›ca faaliyetlerini yürütmek
amac›yla 638 yaz›ﬂma gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Say›ﬂtay, denetim alan›na giren tüm kamu idareleri ve belediyeler ile iﬂbirli¤i
içerisinde çal›ﬂmakta ve gerekti¤inde uygulamalar ile ilgili bilgileri zaman›nda
paylaﬂarak, do¤abilecek muhtemel hatalar›n önlenmesi için ilgili kurumlar›
ayd›nlatmak ve bilgilendirmek ad›na forumlar düzenleyerek veya genelgeler
yay›nlayarak uygulamalarda rehberlik yapmaktad›r. Bunun yan›nda, denetim
sonucu haz›rlad›¤› raporlarda yer verdi¤i önerilerle denetlenen kamu idareleri
ve/veya belediye mali sistemlerinin iyileﬂtirilmesini ve tespit edilen eksik ve
aksakl›klar›n düzeltilmesine katk› koymaktad›r.
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Dünyada yaﬂanan geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda, Say›ﬂtay’›m›zda da bu geliﬂmelere
paralel aç›l›mlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Uluslararas› genel kabul görmüﬂ
standartlara uygun denetim yapabilecek denetçiler yetiﬂtirilmiﬂ ve di¤er
bir çok yüksek denetim kurumunda oldu¤u gibi Say›ﬂtay’›m›zda da uluslararas›
standartlara uygun denetim teknikleri kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bir yandan
yeni uygulamalar hayata geçirilirken di¤er taraftan bu ba¤lamdaki yasal
de¤iﬂikliklerin de haz›rl›¤› tamamlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalara ilaveten Say›ﬂtay’›n
vizyonu, misyonu ve de¤erleri personel ile birlikte yap›lan çal›ﬂmalar sonucu
belirlenmiﬂtir. D›ﬂ iliﬂkiler alan›nda ise, di¤er uluslararas› yüksek denetim
kurumlar›ndaki geliﬂmeleri yak›ndan takip etmek ve bu alanda tecrübe ve
bilgilerimizi onlarla paylaﬂmak amac›yla bir çok AB ve dünya Say›ﬂtay› ile
temasa geçilmiﬂ ve bu ba¤lamda olumlu ve yararl› ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Say›ﬂtay’›m›z, kendisinden beklenen sorumluluklar›n bilinciyle, geliﬂme ve
yenilikleri yak›ndan takip eden, denetçilerini bu do¤rultuda e¤iten, hesap
verme sorumlulu¤unun, anlay›ﬂ›n›n ve kültürünün halk›m›zda yerleﬂmesine
katk› koyan ba¤›ms›z bir kurumdur. Bu anlamda haz›rlad›¤›m›z ve
haz›rlayaca¤›m›z raporlarla KKTC Meclisine güvence vermeye devam
edecek ve vizyonumuzda ifade edildi¤i gibi ‘Kamu Kaynaklar›n›n Gözcüsü
ve Koruyucusu’ olacakt›r.

‹smet AK‹M
Say›ﬂtay Baﬂkan›
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Say›ﬂtay’›n Rolü

Anayasal Çerçeve
Say›ﬂtay’›n kuruluﬂ ve görevleri ile ilgili
düzenlemelere KKTC Anayasas›n›n 93.
ve 132. maddelerinde yer verilmektedir.
Anayasam›z›n 132. maddesinde;
“Mali denetim organ› olan Say›ﬂtay, kamu
gelir ve giderlerini denetler ve sonucu
bir raporla Cumhuriyet Meclisine ve
Bakanlar Kuruluna bildirir. Mali
konularda Cumhuriyet Meclisine ve
Bakanlar Kuruluna yard›m eder.
Say›ﬂtay’›n baﬂkan ve üyelerinin
nitelikleri, atanmalar›, kuruluﬂ ve iﬂleyiﬂi
yasa ile düzenlenir.”

Denetim kapsam›na giren daire, kurum
ve kuruluﬂlara ait kesin hesaplar›
inceleyerek Meclise ve Bakanlar Kuruluna
uygunluk bildirimi sunmak.
Gerekti¤inde mali iﬂlere ve hesap
usulleriyle gelir tahakkuk sistemleri
hakk›nda Meclise ve Bakanlar Kuruluna
rapor vermek.
Denetim kapsam›na giren daire, kurum,
kuruluﬂ ve kamu iktisadi teﬂebbüslerinin
gelir ve giderleri ile ilgili iﬂlemlerini
incelemek, Meclise rapor vermek ve bu
inceleme sonucunda saptad›¤› yasa d›ﬂ›
iﬂlemleri Hukuk Dairesine bildirmek.
Maliye Bakanl›¤›nca uygulama ile ilgili
olarak istenecek hususlarda görüﬂ
belirtmek.

Anayasam›z›n 93. maddesinde ise;
“…Say›ﬂtay, genel uygunluk bildirimini
iliﬂkin oldu¤u kesin hesap yasa tasar›s›n›n
verilmesinden baﬂlayarak en geç alt› ay
içinde Cumhuriyet Meclisine sunar.”
denmektedir.

Görevlerimiz
Ba¤›ms›z bir denetim organ› olan
Say›ﬂtay’›n 18/78 Say›l› Say›ﬂtay Yasas› ile
belirlenen görevleri, ana hatlar›yla
aﬂa¤›daki biçimde s›ralanm›ﬂt›r.
Denetimine tabi kurum ve kuruluﬂlar›n
bütün gelir, gider ve mallar› ile nakit,
tahvil, senet gibi k›ymetlerinin, emanet
niteli¤inde olanlar dahil, al›n›p verilmesini,
sa¤lanma ve kullan›lmas›n› denetlemek.
Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle
çeﬂitli kaynaklardan ba¤›ﬂ ve yard›m
suretiyle elde edilen nakdi veya ayn›
k›ymetleri, devlet bonolar›n›, bütün
kefalet, kredi ve devlet avanslar›n›
denetlemek.

Yetkilerimiz
Say›ﬂtay, gerek kendi yasas› gerekse di¤er
yasalar ile yüklendi¤i görevlerin yerine
getirilmesi s›ras›nda:
Bakanl›k, daire, kurum ve kuruluﬂlarla,
sayman ve di¤er sorumlularla do¤rudan
yaz›ﬂmaya,
Gerekli gördü¤ü belge, defter ve
kay›tlar›, görevlendirece¤i kiﬂiler
taraf›ndan, görmeye veya diledi¤i yere
getirtmeye,
Sözlü bilgi almak üzere her derece ve
s›n›ftan ilgili memurlar› ça¤›rmaya,
bakanl›k, daire, kurum ve kuruluﬂlardan
temsilci istemeye, 18/78 Say›l› Say›ﬂtay
Yasas› ile yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
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Ba¤›ms›z Kurumlar, Bakanl›klar ve Bakanl›klara ba¤l› kamu kurum ve
kuruluﬂlar, Belediyeler, Döner Sermayeli veya fon ﬂeklinde kurulan
kurum ve teﬂebbüsler ve yasalarla Say›ﬂtay denetimine tabi tutulan
di¤er kurum ve kuruluﬂlar Say›ﬂtay’›n denetimi kapsam›ndad›r.

Denetim Alanlar›m›z
Ba¤›ms›z Kurumlar
Yüksek Mahkeme, Baﬂsavc›l›k, Kamu Hizmeti Komisyonu,Yüksek Seçim Kurulu,
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)

Bakanl›klar ve Bakanl›klara Ba¤l› Daireler ile
Kurum ve Kuruluﬂlar
Cumhurbaﬂkanl›¤›, Cumhuriyet Meclisi, Baﬂbakanl›k (Baﬂbakanl›¤a ba¤l› daireler;
Güvenlik Kuvvetleri Komutanl›¤›, Sivil Savunma Teﬂkilat Baﬂkanl›¤›, Bakanlar Kurulu
Genel Sekreterli¤i,Personel Dairesi,Devlet Planlama Örgütü, Kooperatif ‹ﬂleri Dairesi,
Devlet Bas›mevi, Merkezi Mevzuat Dairesi, Milli Arﬂiv ve Araﬂt›rma Dairesi, Gençlik
Dairesi, Spor Dairesi, Enformasyon Dairesi, Baﬂbakanl›¤a ba¤l› kurum ve kuruluﬂlar;
Vak›flar Örgütü ve Din ‹ﬂleri Dairesi,K›br›s Vak›flar Bankas› Ltd.,K›br›s Vak›flar Kredi
ﬁirketi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu(BRTK), K›br›s Türk Kooperatif Merkez
Bankas› Ltd.,Yay›n Yüksek Kurulu,Türk Ajans› K›br›s (TAK), Piyangolar ‹daresi),
Baﬂbakan Yard›mc›l›¤› ve D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› (Baﬂbakan Yard›mc›l›¤› ve D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler; D›ﬂiﬂleri Dairesi,Tan›tma Dairesi, Temsilcilik ve Konsolosluklar
(Ankara Büyükelçili¤i, Londra Temsilcili¤i, Newyork Temsilcili¤i, Brüksel Temsilcili¤i,
‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u, Mersin Konsoloslu¤u, Washington Temsilcili¤i, ‹slamabad
Temsilcili¤i, ‹zmir Konsoloslu¤u, Abu-Dabi Temsilcili¤i, Bakü Temsilcili¤i, Cenevre
Temsilcili¤i), Maliye Bakanl›¤› (Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler; Bütçe Dairesi, Maliye,
Teftiﬂ ve ‹nceleme Kurulu, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi,
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Para, Kambiyo ve
‹nkiﬂaf Sand›¤› ‹ﬂleri Dairesi, Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› kurum ve kuruluﬂlar; KKTC Merkez
Bankas›, K›br›s Türk Elektrik Kurumu), Ekonomi ve Turizm Bakanl›¤› (Ekonomi ve
Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler; Resmi Kabz Memurlu¤u ve Mukayyitlik Dairesi,
Ticaret Dairesi, Sanayi Dairesi,Turizm Tan›tma ve Pazarlama Dairesi, Turizm,Planlama
Dairesi, Ekonomi ve Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l› kurum ve kuruluﬂlar; Serbest Liman ve
Bölge ‹daresi, ET‹ Teﬂebbüsleri Ltd., K›br›s Türk Petrolleri Ltd., Kalk›nma Bankas›,
K›br›s Türk Turizm ‹ﬂletmeleri Ltd.),
‹çiﬂleri Bakanl›¤› (‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler; Mülki Yönetim ve Bölümleri,
Merkezi Cezaevi, Nüfus Kay›t Dairesi, Muhaceret Dairesi, ‹skan ve Rehabilitasyon
Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, ﬁehir Planlama Dairesi, Harita Dairesi, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’na ba¤l› kurum ve kuruluﬂlar; ‹skan Encümeni Baﬂkanl›¤›, Saptama,
De¤erlendirme ve Tazmin Komisyonlar›, Koruçam ‹nkiﬂaf Encümeni), Bay›nd›rl›k ve
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› (Bay›nd›rl›k ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler; Planlama ve
‹nﬂaat Dairesi, Karayollar› Dairesi, Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi,
Limanlar Dairesi, Sivil Havac›l›k Dairesi, (Bay›nd›rl›k ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’na ba¤l›
kurum ve kuruluﬂlar; K›br›s Türk Hava Yollar›, K›br›s Türk Denizcilik ﬁirketi),
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Milli E¤itim ve Kültür Bakanl›¤› (Milli E¤itim ve Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler;
Talim ve Terbiye Dairesi, Yüksek Ö¤renim ve D›ﬂ iliﬂkiler Dairesi, Milli E¤itim
Denetleme, De¤erlendirme ve Yönlendirme Kurulu, ‹lkö¤retim Dairesi, Mesleki Teknik
Ö¤retim Dairesi, Genel Ortaö¤retim Dairesi, E¤itim Ortak Hizmetler Dairesi, Kültür
Dairesi, K.T. Devlet Tiyatrolar›, Devlet Senfoni ve Orkestra ve Korosu, Milli E¤itim ve
Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› kurum ve kuruluﬂlar; Do¤u Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
Atatürk Ö¤retmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ)), Tar›m Bakanl›¤›
(Tar›m Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler; Tar›m Dairesi, Hayvanc›l›k Dairesi, Veteriner Dairesi,
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, Tar›msal Araﬂt›rma Enstitüsü, Tar›m Bakanl›¤›’na ba¤l›
kurum ve kuruluﬂlar; Toprak Ürünleri Kurumu, K›br›s Türk Süt Endüstri Kurumu,
Genel Tar›m Sigortas›, K›br›s Türk Tütün Ürünleri Ltd., Türk Alkollü ‹çki ve ﬁarap
Endüstri Ltd. (TAﬁEL),Cypruvex Ltd.), Sa¤l›k Bakanl›¤› (Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler;
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Dairesi, Temel Sa¤l›k Hizmetleri Dairesi, ‹laç ve Eczac›l›k
Dairesi, Devlet Laboratuar›, Hemﬂirelik Meslek Yüksek Okulu), Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› (Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler; Çal›ﬂma
Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Kad›n Çal›ﬂmalar›
Dairesi,Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na ba¤l› kurum ve kuruluﬂlar, ‹htiyat
Sand›¤›, Asgari Ücret Saptama Komisyonu) Çevre ve Do¤al Kaynaklar Bakanl›¤›
(Çevre ve Do¤al Kaynaklar Bakanl›¤›’na ba¤l› daireler; Çevre Koruma Dairesi, Su ‹ﬂleri
Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Orman Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi,
Meteoroloji Dairesi, Çevre ve Do¤al Kaynaklar Bakanl›¤›’na ba¤l› kurum ve kuruluﬂlar;
Eski Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu) Polis Genel Müdürlü¤ü.
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Belediyeler
Lefkoﬂa Belediyesi, Ma¤usa Belediyesi, Girne Belediyesi,Güzelyurt Belediyesi, Gönyeli
Belediyesi, Lefke Belediyesi, Lapta Belediyesi, De¤irmenlik Belediyesi, Alsancak
Belediyesi, ‹skele Belediyesi, Yeni Bogaziçi Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Akdo¤an
Belediyesi, Vadili Belediyesi, Alayköy Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Çatalköy Belediyesi,
‹nönü Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi, Paﬂaköy Belediyesi, Yeni Erenköy Belediyesi,
Mehmetçik Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Esentepe Belediyesi, Tatl›su Belediyesi,
Serdarl› Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi, Ak›nc›lar Belediyesi

Döner Sermayeler
Milli E¤itim Bakanl›¤› Döner Sermayeleri, Tar›m Dairesi Döner Sermayeleri,
Orman Dairesi Döner Sermayeleri, Devlet Üretme Çiftlikleri Döner Sermayesi,
Tar›msal Araﬂt›rma Enstitüsü Dairesi Döner Sermayesi

Fonlar
Devlet Bütçesi Fon Gelirleri (Fiyat ‹stikrar Fonu Gelirleri, Turizm Teﬂvik Fonu Gelirleri,
Eski Eserler Fonu Gelirleri, Spor Fonu Gelirleri, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu
Gelirleri, Di¤er Fonlar ( Emeklilik Sand›¤› Fonu, Faiz Fark› Fonu, Hastaneler ‹nﬂa ve
Teçhizat Fonu, ‹ktisadi Kalk›nma Teﬂvik Fonu, Konsolide Fonu ‹nkiﬂaf (Sand›¤›)T.C.M,
Kooperatif Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu,Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu, Genel
Tar›m Sigortas› Fonu, S›¤›nak Fonu, Sosyal Konut Fonu, Sosyal Sigortalar Fonu, ‹htiyat
Sand›¤› Fonu, ‹ﬂgücü Planlama ve Geliﬂtirme Merkez Fonu)

Di¤er Denetim Alanlar›
Sübvansiyonlar ve/veya teﬂvik iﬂlemleri, Emeklilik ve Özlük ‹ﬂlemleri, Birleﬂmiﬂ Milletler
Yard›mlar›, K.T.K›y› Emniyeti ve Gemi Kurtarma ﬁirketi Ltd.
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Say›ﬂtay denetim yapmak suretiyle raporlanan bilgilerin do¤rulu¤unu
ve güvenilirli¤ini araﬂt›rmakta ve ayn› zamanda iﬂlemlerin yasalara
uygunlu¤unu incelemektedir.

Denetim Faaliyetlerimiz

Mali Denetim
Kamu idarelerinin hesap ve iﬂlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol
sistemlerinin de¤erlendirme sonuçlar› esas al›narak mali rapor ve tablolar›n›n
güvenilirli¤i ve do¤rulu¤una iliﬂkin denetimlerimiz.

Uygunluk Denetimi
Kamu idarelerinin gelir, gider, mal ile di¤er hesap ve iﬂlemlerinin yasalara ve di¤er
hukuki düzenlemelere uygunlu¤unun incelenmesini içeren denetimlerimiz.

Kontrol ve ‹nceleme iﬂlemleri
Say›ﬂtay, Anayasan›n kendisine verdi¤i yetki yan›nda kendi yasas›n›n verdi¤i yetki ile
aﬂa¤›daki iﬂlemlerin do¤rulu¤unu kontrol etmekte ve/veya incelemeler yapmaktad›r.
Emeklilik ve Özlük ‹ﬂlemleri
Sübvansiyon ve/veya Teﬂvik ‹ﬂlemleri
‹lama Ba¤l› Borçlar
Bakanlar Kurulu Kararlar›n›n ‹ncelenmesi
Halk taraf›ndan do¤rudan Say›ﬂtay’a yap›lan ﬂikayet ve/veya kamu idareleri ile
belediyelerin mali uygulamalara iliﬂkin görüﬂ baﬂvurular›n›n incelenmesi

Kamu ‹dareleri ile Belediyelere Mali Uygulamalar
Konusunda Destek
Belediyelere yönelik mali uygulamalar hususunda yay›nlad›¤›m›z genelgeler
Gerekli olmas› halinde anlam ve uygulamalar aç›s›ndan Baﬂsavc›l›ktan al›nan hukuki
görüﬂler do¤rultusunda kurumlara ve/veya belediyelere aktar›lan görüﬂler
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Hesap Verebilirlik Süreci
Say›ﬂtay Raporlar›

Ekonomi, Maliye,
Bütçe ve
Plan Komitesi

Meclis Genel Kurul
Toplant›s›

Say›ﬂtay Raporlar›
Say›ﬂtay Baﬂkan›, onay›ndan geçmiﬂ
Say›ﬂtay raporlar›n› gere¤i için KKTC
Meclisine gönderir. Gönderilen Say›ﬂtay
raporlar›, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan
komitesi taraf›ndan incelenir.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve
Plan Komitesi
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan komitesi,
Say›ﬂtay raporlar›n› gündemine ba¤l›
olarak inceler. Say›ﬂtay raporlar›n›
inceleyen Ekonomi, Maliye, Bütçe ve
Plan Komitesi, Say›ﬂtay raporundaki bulgular hakk›nda kendi raporunu haz›rlay›p
Genel Kurula sunar.
Komite Genel Kurula rapor sunmadan
önce konu üzerinde daha geniﬂ araﬂt›rma
ve inceleme yap›lmas›n› gerekli görürse,
konu hakk›nda Say›ﬂtay Baﬂkan› ile
görüﬂür. Görüﬂme sonucunda, Say›ﬂtay

Raporlar›n Takibi

Baﬂkan› ek bir araﬂt›rma yapt›rarak
Komiteye sunulmak üzere ek bir rapor
sunabilir.

Meclis Genel Kurul Toplant›s›
Say›ﬂtay raporlar› Genel Kurul
toplant›s›nda görüﬂülür ve raporun
içeri¤ine uygun olarak gere¤i yap›l›r.

Raporlar›n Takibi
Say›ﬂtay, raporlar›nda yer alan hususlar›n
gere¤inin yap›l›p yap›lmad›¤›n› ve önerilerin yerine getirilip getirilmedi¤ini bir
sonraki denetimlerinde takip eder.
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Vizyonumuz, Misyonumuz ve
De¤erlerimiz

Say›ﬂtay’›m›z›n gelecekte ulaﬂmay› arzu etti¤i ideali, üstlendi¤i görevleri yerine
getirmedeki güçlü inanc›, bu alandaki sorumluluklar› ve kararlar› ile de¤erleri Say›ﬂtay’›n
vizyonu, misyonu ve de¤erlerini ortaya koymaktad›r. Say›ﬂtay’›n vizyonu, misyonu ve
de¤erleri Say›ﬂtay bünyesinde yap›lan çal›ﬂma sonucu Say›ﬂtay mensuplar› ile birlikte
belirlenmiﬂtir.

Vizyonumuz

De¤erlerimiz

“Kamu Kaynaklar›n›n Gözcüsü ve
Koruyucusu Olmak”

Say›ﬂtay’›n faaliyetlerini etkin, verimli ve
sürekli olarak yürütmesine yard›mc› olan
temel de¤erlerimiz;

Misyonumuz
Kamu paras›n›n do¤ru yönetilmesine
yard›mc› olmak
Hükümetin mali yönetiminin yasall›¤›,
etkinli¤i ve devlet bütçesi ile
uygunlu¤unu temin etmek
Haz›rlanacak raporlarla Meclisi,
Hükümeti ve Kamuoyunu ayd›nlatmak,
bilgilendirmek
Kamu yönetiminde hesap verilebilirlik ve
saydaml›¤›n geliﬂmesine yard›mc› olmak

Ba¤›ms›zl›k
Hesap Verilebilirlik
Nesnellik
‹ﬂbirli¤i
Mesleki Yetkinlik.
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Say›ﬂtay’›n Gelecekteki Rolü

Say›ﬂtay Yasa Tasar›s›
Say›ﬂtay, personelini denetimlerini
uluslararas› denetim standartlar›na uygun
bir ﬂekilde yapmalar› amac›yla e¤iterek
görevlerini ileriye götürmektedir.
Say›stay yürütmekte oldu¤u
denetimlerini Avrupa Birli¤indeki
Yüksek Denetim Kurumlar›ndaki
standartlara göre gerçekleﬂtirmesi
gerekti¤inin bilincindedir. Say›ﬂtay,
denetim görevinin bir parças› olarak,
kamu bütcesinde tasarruf ve verilen
hizmetlerin iyileﬂtirilmesi amac›yla
kamu mali yönetiminin geliﬂtirilmesine
olumlu katk› koymay› hedeflemektedir.
Bu hedefe yönelik ilk ad›m ise yeni
bir Say›ﬂtay Yasas›’n›n haz›rlanmas›
olmuﬂtur.
Yeni Say›ﬂtay Yasa Tasar›s›, KKTC
Anayasas›, Lima Deklarasyonu Denetim
Usulleri Rehberi, INTOSAI taraf›ndan
yay›mlanan denetim standartlar›,
Avrupa Birli¤i Say›ﬂtaylar› ile di¤er ülke
Say›ﬂtaylar›n›n yay›nlanm›ﬂ Yasalar
dikkate al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
Haz›rlanan Say›ﬂtay Yasa Tasar›s›n›n
yasalaﬂmas› halinde Say›ﬂtay ;
Kamu yönetiminin performans›n›,
tutumlulu¤unu, verimlili¤ini ve etkilili¤ini
incelemeye odaklanm›ﬂ performans
denetimi gerçekleﬂtirecek bir statüye
kavuﬂacak,

‹ﬂlevsel, kurumsal ve mali aç›dan
ba¤›ms›z bir kurum olacak,
Ça¤daﬂ denetim yaklaﬂ›mlar›n›,
metotlar›n› ve tekniklerini içeren
denetim el kitaplar›n› ve rehberlerini
uygulamaya koyacak,
Uygun vas›fl› personeli ba¤›ms›z olarak
iﬂe alma ve terfi verme yetkisine sahip
bir kurum olacak,
Uluslararas› genel kabul görmüﬂ
denetim standartlar›na uygun denetim
yapabilecek,
Kamuda hesap verme sorumlulu¤u
bilincinin ve saydaml›¤›n yerleﬂtirilmesine
ve geliﬂtirilmesine önemli katk›larda
bulunabilecek,
Artan iﬂ yükünü karﬂ›layabilecek nitelikli
denetim elaman› say›s›n› art›racak,
Hesap verilebilirlik ve saydaml›k ilkesi
do¤rultusunda her y›l Meclis ad›na
Meclis Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan
görevlendirilen denetim elemanlar›ndan
oluﬂan bir komisyon taraf›ndan
denetlenebilecektir.
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‹ç Faaliyetlerimiz

Personelin E¤itimi
Her geçen gün geliﬂen teknoloji, yeni
yönetim anlay›ﬂlar›, yeni denetim
teknikleri geliﬂmekte ve bunun sonucunda
da çal›ﬂanlar›n kuruma ve iﬂlerine
yabanc›laﬂmamalar›, yenilikleri takip edip
uygulamalar› için e¤itimden geçmeleri
gerekmektedir. Çal›ﬂanlar›m›za planl›
bir e¤itim süreci ile bilgi yat›r›m› yapmak,
onlar› tüm yenilik ve geliﬂmelerden
haberdar etmek, Say›ﬂtay’›m›z›n
sorumlulu¤undad›r. Personelimizin gerek
kurum içinde gerekse kurum dahilinde
düzenlenen e¤itimlere, seminerlere,
konferanslara kat›lmalar› her zaman
teﬂvik edilmektedir.
2007 y›l› içerisinde personelimiz
aﬂa¤›daki konulardaki e¤itimlere
kat›lm›ﬂt›r.
Personel Dairesi taraf›ndan düzenlenen
‘Yöneticilik Sekreterli¤i’ konulu hizmet içi
e¤itime bir sekreterimiz,
Kamu Yönetiminde yeniden yap›lanma
projesi çerçevesinde, kamu çal›ﬂanlar›n›n
performanslar›n›n ve motivasyonlar›n›n
art›r›lmas› hususunda yeni uygulamaya
geçilecek performans de¤erlendirme
sistemi ile ilgili olarak düzenlenen e¤itim
seminerlerine 34 personelimiz,

Performans de¤erlendirme sistemi ile
ilgili kursa üst düzey ve orta düzey
yöneticiler kat›lm›ﬂt›r.
KKTC Say›ﬂtay’›nda baﬂlat›lan
modernizasyon çal›ﬂmalar› çerçevesinde
haz›rlanan yeni Say›ﬂtay Yasa tasar›s›n›n
yürürlü¤e girmesi ile uygulamaya
geçilecek uluslararas› standartlar›n
kullan›lmas›na yönelik mali denetim
kurslar› ve performans denetim kurslar›
düzenlenmiﬂ ve tüm denetçilerimizin
kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r. Bahse konu
e¤itimlerin düzenlenmesinde uluslararas›
uzmanlardan yararlan›lm›ﬂt›r.

E¤itim ‹htiyaçlar›n› Belirleme
Modern denetim taleplerini yerine
getirebilmek için, personelimizin do¤ru
becerilere sahip olmalar› gerekmektedir.
Öncelik olarak personelimizin e¤itim
ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi ve
karﬂ›lanmas›na yönelik bir e¤itim
ihtiyaçlar› anketi düzenlenmiﬂ ve bu
anket sonucu Say›ﬂtay için ne tür geliﬂim
ve e¤itim programlar›na ihtiyaç
duyuldu¤u belirlenmiﬂtir.
E¤itim ihtiyaçlar› anketi ;
Tüm personelin mevcut beceri ve
deneyiminin belirlenmesi,

Personel Dairesine ba¤l› ‹ngilizce E¤itim
Merkezinin düzenlemiﬂ oldu¤u ‹ngilizce
kurslar›na 6 personelimiz, British
Council taraf›ndan düzenlenen ‹ngilizce
kurslar›na 3 personelimiz ve ‘BSP’
(Bi-communal Support Programme)
taraf›ndan düzenlenen ‹ngilizce kurslar›na
2 personelimiz olmak üzere toplam
11 personelimiz,

Say›ﬂtay’›n ﬂu anda ihtiyaç duydu¤u ve
gelecekte ihtiyaç duyaca¤› anahtar beceri
ve deneyimin belirlenmesi,

Kamu Net çal›ﬂmalar› çerçevesinde
düzenlenen e¤itime Bilgi ‹ﬂlem
Sorumlumuz

konular›nda Say›ﬂtay’a yol gösterici
olmuﬂtur. Bununla birlikte, ﬂu ana kadar
toplanan s›n›rl› bilgilere dayal› olarak bir
ön e¤itim plan› haz›rlanm›ﬂt›r.

Beceri boﬂluklar›n›n nerelerde oldu¤una
ve e¤itim ve geliﬂtirmenin nerelerde
yard›mc› olabilece¤ine karar verilmesi,
Say›ﬂtay için bir e¤itim kapasitesi
de¤erlendirmesi oluﬂturulmas›,
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Performans De¤erlendirme
Sistemi
Haz›rlanan yeni Say›ﬂtay Yasa Tasar›s› ile
birlikte Performans De¤erlendirme
Sistemine geçilmesi yönünde çal›ﬂmalar
devam etmektedir. Bu sistem, personelin
daha adil ve ﬂeffaf bir sistem ile
de¤erlendirilmesini öngörmektedir.
Yeni personel de¤erlendirme sistemi ile;
Tüm çal›ﬂanlar›n Say›ﬂtay’daki rollerini
daha iyi anlamalar›n› ve beceri ve
yetkinliklerine uygun olarak
onlardan beklenenleri önceden bilip
benimsemelerini sa¤lamak,

Yap›lan iﬂe iliﬂkin daha detayl› geri
bildirim vermeyi teﬂvik etmek ve bireysel
performans› iyileﬂtirmek için gerekli
yöntemlere dikkat çekmek,
Ölçülebilir baﬂar›larla performans
de¤erlendirmesi için nesnel (objektif)
olma ilkesini getirmek,
Genel morali yükseltmek ve korumak,
hedeflenmektedir.

Davran›ﬂ Kurallar›

‹yi ve istisnai iﬂi takdir etmek,

Say›ﬂtay, çal›ﬂanlar›n›n çal›ﬂma
standartlar›na büyük önem vermektedir.
Bütün personelin, her zaman mesleki
ve etik davran›ﬂlar anlam›nda yüksek
standartlar›n›n olmas› gerekmektedir.
Davran›ﬂ Kurallar› belgesi, Say›ﬂtay
personelinin de¤erlerini aç›klarken,
mesleki ve etik standartlar›n› da ortaya
koyar ve personelin standartlar›
yakalamalar› için k›lavuzluk eder.
Bu standartlar›n amac›, bütün Say›ﬂtay
personelinin, ﬂu anda oldu¤u gibi
çal›ﬂmalar›na tarafs›z, ba¤›ms›z, uygun,
yap›c› ve yetkin bir ﬂekilde devam
etmelerini ve uluslararas› ve mesleki
standartlara uygunluk göstermelerini
sa¤lamakt›r.

Esas e¤itim ihtiyaçlar›na dikkat çekmek
ve bireylerin kendi geliﬂim planlar›n›
geliﬂtirmelerini sa¤lamak,

Davran›ﬂ Kurallar› belgesi Ocak 2008
tarihinde personel taraf›ndan
imzalanarak kabul edilmiﬂtir.

Her birey için, neler yap›lmas›, ne zaman
yap›lmas› ve hangi kalitede yap›lmas›
gerekti¤ini belirten önceden belirlenmiﬂ
bir çal›ﬂma plan› çerçevesinde aç›kl›k
getirmek,
‹ﬂin önemli bileﬂenlerinin ne oldu¤unu
tan›mlamak,
Daha iyi personel ve iﬂ yönetimi
getirerek, Say›ﬂtay’›n ç›kt›lar›n› hem
nitelik hem nicelik bak›m›ndan
iyileﬂtirmek,

Say›ﬂtay’›n beceri boﬂluklar›n› görerek
ilgili faaliyetleri gerçekleﬂtirmesi, e¤itime
öncelik vermesi ve mali kaynaklar›ndan
en iyi ﬂekilde yararlanmas›n› sa¤lamak,

15

16 Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Say›ﬂtay Y›ll›k Rapor 2007

Denetim Sürecinde ‹zledi¤imiz
Yöntemler
Profesyonel çal›ﬂma standartlar›na
uygun olarak, Say›ﬂtay da denetimlerini
daha verimli, daha organizeli, daha
profesyonel bir ortamda sürdürmek için
kendi iç bünyesinde metotlar geliﬂtirmekte
ve her geçen gün yeni metotlar› kullan›ma
haz›r bir yap›ya kavuﬂmak için de kendini
yenilemeye devam etmektedir.
Denetimlerde kulland›¤›m›z baﬂl›ca
metotlar ﬂunlard›r;
Mali denetimlere baﬂlanmadan önce
denetçi taraf›ndan denetim plan›
haz›rlanarak, denetimde hangi hesap
alanlar›na bak›laca¤›, ön araﬂt›rma
bulgular› ve denetimin tahmini bitiﬂ
süresi belirtilmektedir.
Denetim plan› haz›rland›ktan sonra ise
denetim programlar› haz›rlanmaktad›r.
Denetimlerin daha planl› bir ﬂekilde
sürdürülmesi amac› ile, denetçilere
denetimlerin baﬂlama tarihi ve
tamamlanma süreleri resmi görevlendirme
yaz›lar› ile bildirilmektedir.
Denetimlerimiz s›ras›nda gerekmesi
halinde teknik bilirkiﬂi raporuna
baﬂvurulmaktad›r.
Denetim bulgular› denetlenen kurumun
sorumlusu ile paylaﬂ›larak, tart›ﬂ›lmaktad›r.
Denetçi mevzuata uygun olmayan veya
eksik oldu¤u tespit edilen hususlar
konusunda sorumlulardan ald›¤› yaz›l›
savunmalar›, kendi düﬂüncesi ile raporda
belirterek, taslak raporunu haz›rlamakta
ve raporun son halini Say›ﬂtay Baﬂkan›na
sunmadan önce ilgili ekip sorumlusu ve
Say›ﬂtay üyesi ile görüﬂmektedir.

Stratejik Plan
2008 y›l› baﬂlar›nda yay›nlanmak üzere,
Say›ﬂtay’›n önemli ve geniﬂ kapsaml›
hedeflerini ortaya koyacak 2 y›ll›k
stratejik plan haz›rl›¤› içerisindeyiz.
Stratejik plan›m›z için Meclisten, devlet
kurumlar›ndan ve Belediyelerden bir çok
yetkili ile görüﬂüp, onlar›n de¤erli
görüﬂleri ve önerilerini stratejik plan›m›z›n
sürecine dahil ettik.
Önümüzdeki 2 y›l içindeki baﬂl›ca
hedeflerimiz aras›nda;
Denetledi¤imiz kurumlar›n etkinli¤i
yan›nda kendi iﬂimizin de etkinli¤i önem
arz etti¤inden, iletiﬂim, zamanlama,
ö¤renme kapasitemiz, yönetim ile olan
iliﬂkiler de gözden geçirilerek, Say›ﬂtay
için daha iyi bir organizasyon yap›s›
oluﬂturulmas›
Hesap verme sorumlulu¤u ve
saydaml›¤›n gere¤i olarak daha kaliteli ve
güncel denetim raporlar›n›n kamu
idareleri ve kamuoyu ile paylaﬂ›lmas›
Çal›ﬂanlara e¤itim f›rsatlar› sunularak,
geliﬂimlerinin h›zland›r›lmas›
Ça¤daﬂ denetim uygulamalar›n›n ve
sistemlerinin yerleﬂtirilmesi
D›ﬂ iliﬂki, iﬂbirli¤i ve anlay›ﬂ›n art›r›lmas›
Biliﬂim teknolojisinden yararlanma
imkanlar›n›n art›r›lmas›
Say›ﬂtay’›n çal›ﬂma düzeyinin daha ileriye
taﬂ›nmas› konular› yer almaktad›r.
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Denetim Metotlar›
Say›ﬂtay Baﬂkan›, gerek denetim
yöntemlerimizin etkinli¤ini ve verimlili¤ini
art›rma gerekse personelin becerilerini
art›rma çabas› içerisindedir. Bu do¤rultuda
düzenli olarak denetim ile ilgili belirledi¤i
çal›ﬂma yöntemi ve raporlama teknikleri
hususunda yönergeler haz›rlay›p,
denetçilerin bilgisine sunmaktad›r.
2007 y›l› içerisinde, Say›ﬂtay yeni denetim
metodolojilerini uygulamaya koymuﬂ ve
tüm denetçiler için denetimlerde
kullanmak üzere denetim el kitaplar›
ve rehberleri haz›rlam›ﬂt›r. Metodoloji
ve el denetim rehberleri Lima
Deklarasyonu Denetim Usulleri Rehberi,
INTOSAI denetim standartlar› ve di¤er
dünya Say›ﬂtaylar› taraf›ndan kullan›lan
yol gösterici nitelikteki kaynaklara
dayan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.

Yeni denetim teknikleri bizlere daha
planl›, daha programl› denetimler
gerçekleﬂtirmemize yard›mc› olmuﬂtur.
Ayr›ca dünyada ça¤daﬂ bir denetim türü
olarak uygulanan performans denetimi
konusunda gerek 2006 y›l›nda
gerçekleﬂtirdi¤imiz gerekse ﬂu an devam
etmekte olan 4 yeni pilot performans
denetimlerimiz, denetçilerimize denetim
kriterleri oluﬂturma, analiz ve araﬂt›rma
yapma, konu ve bulgular› yorumlama gibi
yeni yarat›c› beceriler kazand›rmaktad›r.
Denetimlerimizde esnek çal›ﬂma
yaklaﬂ›m› benimsenmiﬂtir. Görevin
niteli¤ine göre denetimler bazen tek
denetçi taraf›ndan bazense denetim
grubu taraf›ndan yürütülmektedir.
Denetimler niteliklerine göre bazen
yerinde bazen ise Baﬂkan›n takdirine
ba¤l› olarak Say›ﬂtay’da yap›lmaktad›r.

2007 y›l› içerisinde uluslararas› genel
kabul görmüﬂ denetim standartlar›na
uygun denetim tekniklerini kullanarak
6 pilot mali denetim gerçekleﬂtirdik.

Mali denetim konusunda ald›¤›m›z e¤itimler sonucu, uluslararas› genel
kabul görmüﬂ denetim standartlar› konusunda bilgi sahibi olduk. Bu
standartlar› kullanmak denetçilere zaman› iyi kullanmay›, denetime
baﬂlamadan önce denetlenecek kurumu tan›may›, riskleri belirlemeyi,
denetimi yap›lan mali tablolar›n hassasiyetinin belirlenip hesaplardan
ne ölçüde faydalan›ld›¤›n› göstermeyi sa¤lam›ﬂt›r.
Özlen Öztürk

Dünyada gerçekleﬂen geliﬂmeler do¤rultusunda Say›ﬂtay’›m›z›n da bu
yönde gerekli çal›ﬂmalar› baﬂlatmas› ve biz denetçilerin de bundan
yararlanmas› memnuniyet verici bir geliﬂmedir. Bu tür e¤itimlerin
devam etmesi ve Say›ﬂtay’›m›z›n uluslararas› standartlardaki
Say›ﬂtaylarla bilgi ve deneyimleri paylaﬂmas› gerekti¤ine
inanmaktay›m.
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Say›ﬂtay Web Sitemiz ve
Intranet
Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda Say›ﬂtay’›n
tan›t›m›n› yapmak ve uluslararas›
kurumlarla iletiﬂimimizi sa¤lamak
amac›yla Aral›k 2007 tarihinde
Web sitemiz
(www.sayistay.kamunet.net)
kurulmuﬂtur.
Web sitemizde; Say›ﬂtay’›n vizyonu ve
misyonu, tarihçesi, Say›ﬂtay’›n denetim
alanlar›, personele iliﬂkin bilgiler, anayasal
çerçeve, Say›ﬂtay’›n görev ve yetkileri ve
Say›ﬂtay’dan haberlere ulaﬂabilirsiniz.
Ayr›ca ‘Yay›nlar’ baﬂl›¤› alt›nda 2007 Y›ll›k
Faaliyet Raporumuza ve di¤er Say›ﬂtay
raporlar›na ulaﬂmak mümkün olacakt›r.

Web sitemize ilave olarak, biliﬂim
teknolojisinin yönetimine ve
geliﬂtirilmesine iliﬂkin olarak at›lan bir
ad›m olarak, kuruluﬂ bünyemizde bilgileri
ve bilgi iﬂlem kapasitesini paylaﬂmak
amac›yla Intranet kurulmuﬂtur. Yeni
kurulan intranetimizde ﬂu an denetim
dokümanlar›, toplant› tutanaklar›,
yönergeler, genelgeler ve denetim plan›
takip edilmektedir.
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D›ﬂ ‹liﬂkilerimiz
Say›ﬂtay, 1994 y›l›ndan beridir ECOSAI’nin (Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Organizasyonu Ülkeleri
Say›ﬂtaylar Birli¤i) düzenledi¤i toplant›lara gözlemci s›fat›yla kat›lmaktad›r. Bu kat›l›m, bizlere
ECOSAI’ye üye olan ülkelerle temas kurma ve iliﬂkilerimizi geliﬂtirme f›rsat› yaratmaktad›r.
Say›ﬂtay’›m›z ayr›ca di¤er dünya Say›ﬂtaylar› ile temas kurarak, iliﬂkilerini her geçen gün
geliﬂtirmektedir. Burada amaçlanan, deneyimlerin paylaﬂ›larak Say›ﬂtay’›m›z›n yenilikleri takip
edebilmesi ve KKTC’nin denetim yaklaﬂ›m›n› bu yöntemle zenginleﬂtirmesidir.
2007 y›l›nda d›ﬂ iliﬂkilerimiz aç›s›ndan gerçekleﬂtirdi¤imiz faaliyetlerimiz aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r.

2007 y›l›nda D›ﬂ ‹liﬂkiler birimi oluﬂturulmuﬂtur. Baﬂl›ca 3 ana önemli rolü:
Uluslararas› Say›ﬂtaylar ve di¤er ilgili kurumlarla ba¤lant› kurma
Uluslararas› deneyimler elde ederek denetim geliﬂmeleri hakk›nda bilgi verme
Say›ﬂtay personeline di¤er denetim organlar›nda e¤itim/staj yapmalar› hususunda yol gösterme

Türkiye Cumhuriyeti Say›ﬂtay Baﬂkanl›¤›n›n 145. kuruluﬂ y›ldönümü nedeniyle Ankara ve
‹stanbul da yap›lan kuruluﬂ y›ldönümü kutlamalar›na kat›larak, 18 farkl› ülkeden gelen Say›ﬂtay
Baﬂkanlar›, yard›mc›lar› ve yetkililerle temas kurma ve Say›ﬂtay’› tan›tma f›rsat› yakalad›k.
Ayr›ca, ‘Çevre Denetimi ve Say›ﬂtaylar’ konulu uluslararas› sempozyuma kat›larak KKTC’deki
yeni denetim geliﬂmelerine katk› sa¤lay›c› yeni geliﬂmeler hakk›nda bilgi edindik.
Antalya’da gerçekleﬂtirilen ECOSAI IV. Genel Kurulu, IV. Sempozyum ve
XII. Yönetim Kurulu toplant›s›na gözlemci s›fat›yla kat›ld›k.
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Organizasyon ve Kaynaklar›m›z

Organizasyon

Personel

Say›ﬂtay’›n üst yönetimi Baﬂkan ve iki
üyeden oluﬂmaktad›r. Say›ﬂtay’›n yönetimi
ve temsil yetkisi Say›ﬂtay Baﬂkan›na aittir.
Say›ﬂtay Baﬂkan›, kurumun en üst
yöneticisi olup genel iﬂleyiﬂten
sorumludur. Üyeler ise Say›ﬂtay
Baﬂkan›n yard›mc›s›d›rlar ve Say›ﬂtay
Baﬂkan› taraf›ndan kendilerine verilen
görevleri yerine getirirler.

Say›ﬂtay’›n 42 kiﬂilik denetçi kadrosundan
27 denetçi ve genel kadroya ba¤l›
23 idari ve kitabet personeli olmak üzere
toplam 50 kiﬂilik çal›ﬂan› mevcuttur.

Say›ﬂtay Baﬂkan› ve üyeleri; Cumhuriyet
Meclisi Baﬂkanl›¤›na baﬂvuran adaylar
aras›ndan Cumhuriyet Meclisi Genel
Kurulunca gizli oyla ve toplant›ya
kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla
seçilmektedir.

23 idari ve kitabet personelinden; 7 kiﬂisi
kitabet hizmetleri s›n›f›nda, 1 kiﬂi odac›
ve ﬂoför hizmetleri s›n›f›ndan, 10 kiﬂi
geçici iﬂçi statüsünde, 2 kiﬂi daimi iﬂçi
statüsünde, 2 kiﬂi sakatlar›n
istihdam›ndan ve 1 kiﬂi de geçici
memur statüsünde çal›ﬂmaktad›r.

1 Temmuz 2007 tarihinde Say›ﬂtay
Baﬂkanl›¤›na atama yap›ld›ktan sonra,
bir üyelik boﬂalm›ﬂ ve halen bu göreve
atama yap›lmam›ﬂt›r. Bu nedenle bir
Say›ﬂtay Üyeli¤i boﬂ bulunmaktad›r.
Boﬂ bulunan Baﬂ Denetçi Yard›mc›s›
kadrosu ile I. S›n›f Denetçi kadrosuna
ise denetim faaliyetlerimizin yürütülmesi
amac›yla iki denetçimiz vekalet
etmektedir.

Say›ﬂtay’da 27 kiﬂilik denetçiden; 3 kiﬂisi
II. S›n›f Denetçiden, 8 kiﬂisi III S›n›f
Denetçiden ve 16 kiﬂisi Denetçi
Yard›mc›s›ndan oluﬂmaktad›r.
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Denetçilerimizin farkl› alanlarda mesleki altyap› ve tecrübeleri bulunmaktad›r.
Denetçilerimizin e¤itim alanlar› ile ilgili kompozisyonlar› aﬂa¤›daki grafikte
belirtilmektedir.

Denetçilerin E¤itim Alanlar› Kompozisyonlar›
12
10
8
6
4
2
0
Ekonomi

‹ﬂletme

Maliye

‹statistik

Ekonometri
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Say›ﬂtay Bütçesi
Say›ﬂtay genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. Baﬂkanl›kça Meclis Baﬂkanl›¤›na
sunulan Say›ﬂtay Bütçesi genel bütçe yasa tasar›s›na ithal edilmek üzere Meclis
bütçesiyle birlikte Maliye Bakanl›¤›na gönderilir.
2007 Mali Y›l› Bütçe Yasas›nda yer alan Say›ﬂtay ile ilgili bütçe ödene¤inin ekonomik
s›n›fland›rmaya göre da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir.
2007 Bütçe Ödenek Da¤›l›m›
Kodu

Aç›klama

Miktar (YTL)

01

Personel Gideri

02

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

201,605

03

Mal ve Hizmet Al›m Giderleri

248,400

2,867,808

Toplam

3,317,813

Kaynaklar›n Da¤›l›m›
2007 y›l› içerisinde kaynaklar›m›z›n %45’i denetim faaliyetlerimiz için gerekli olan mal
ve malzeme al›m› için, %23’ü müteahhitlik hizmetleri, personelimizin ulaﬂ›m ve iletiﬂim
araçlar›n›n kullan›m›, denetimlerde kullan›lan teknik bilirkiﬂi heyetlerine ödemeler,
e¤itimler nedeniyle do¤an çeviri ücretleri, yurt d›ﬂ›nda e¤itime kat›lan personel için
ödenen staj ve ö¤renim giderleri için, %15’i temsil ve tan›tma giderleri olmak üzere,
personele e¤itim vermek amac›yla yurt d›ﬂ›ndan gelen uzmanlar›n konaklama ve
a¤›rlama giderleri ile Baﬂkan›n temsil giderleri için, %13’ü menkul mal, gayri maddi
hak al›m, bak›m ve onar›m giderleri için, %3’ü büro bak›m ve onar›m giderleri için
kullan›lm›ﬂt›r.
Say›ﬂtay’›n 2007 y›l› içerisinde gerçekleﬂtirdi¤i Mal ve Hizmet Al›m Giderlerinin
Ekonomik II s›n›fland›rmaya göre da¤›l›m› aﬂa¤daki grafikte görülmektedir.

Mal ve Hizmet Al›m Giderlerinin Da¤›l›m
1%
Gayrimenkul Mal Bak›m ve Onar›m Giderleri
13%
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al›m,
Bak›m ve Onar›m Giderleri

15%
Temsil ve Tan›t›m Giderleri

23%
Hizmet Al›mlar›
3%
Yolluklar
45%
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al›mlar›
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Performans›m›z
Mecliste Görüﬂülmeyi
Bekleyen Raporlar›m›z
Say›ﬂtay Baﬂkan›, onay›ndan geçmiﬂ
Say›ﬂtay raporlar›n› Cumhuriyet Meclisine
sunmakta ve bu raporlar Ekonomi,
Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi
taraf›ndan görüﬂülmektedir. Say›ﬂtay’›n
gerçekleﬂtirdi¤i denetim faaliyetlerinin
etkin olabilmesi, Meclisin Say›ﬂtay
raporlar›na gerekli özeni göstermesi ile
mümkün olabilmektedir. ﬁu ana kadar
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan
Komitesinde görüﬂülmeyi bekleyen
toplam 91 Say›ﬂtay Raporu
bulunmaktad›r. Bu raporlardan 80’i
2006 y›l› öncesinde gönderilen
raporlardan oluﬂmaktad›r.

Mali ve Uygunluk
Denetimlerimiz
2007 y›l›nda Baﬂkan›n onay›ndan geçen
ve Meclise ve/veya denetlenen Kuruma
ve/veya Hukuk Dairesine gönderilen
toplam 18 adet denetim/araﬂt›rma
raporu ve 3 uygunluk bildirimi olmak
üzere toplam 21 rapor haz›rlanm›ﬂt›r.
Baﬂl›ca denetim raporlar›m›z ile ilgili özet
bilgiler ekte yer almaktad›r. Bunun
yan›nda 2007 y›l› içerisinde denetimi
baﬂlanan ancak çeﬂitli gerekçelerle henüz

Say›ﬂtay Baﬂkan›n›n onay›ndan geçmemiﬂ
ve/veya görüﬂülme aﬂamas›nda ve/veya
raporu haz›rlanma aﬂamas›nda olan
toplam 28 rapor bulunmaktad›r.

Kesin Hesap Denetimleri
(Uygunluk Bildirimleri)
Say›ﬂtay, KKTC Devlet Bütçesinin 2002,
2003 ve 2004 y›llar›na iliﬂkin Kesin
Hesap denetimini tamamlam›ﬂ ve
hesaplar›n uyum içerisinde oldu¤una
iliﬂkin uygunluk bildirimini 2007 y›l›
baﬂ›nda Cumhuriyet Meclisine
sunmuﬂtur.
Denetçiler taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
KKTC Devlet Bütçesinin 2006 Y›l› Kesin
Hesap denetimi sonucunda haz›rlanan
uygunluk bildirimine iliﬂkin rapor,
Say›ﬂtay’da görüﬂme aﬂamas›ndad›r.
2008 y›l›n›n baﬂ›nda Meclise
gönderilmesi planlanmaktad›r.

ﬁevket Erhat
Say›ﬂtay›m›za Anayasa ile verilmiﬂ
görev uyar›nca gerçekleﬂtirdi¤imiz
Kesin Hesap Denetimlerinde,
Devlet Bütçesi içerisinde mevcut
olan sistematik bozukluklar›n
aﬂ›lmas› ve yeni uygulamaya
konulan Analitik Muhasebe
Sisteminin daha verimli
çal›ﬂabilmesi için öneriler
getirilmiﬂtir.
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Belediye Genel Denetimleri
2007 y›l› içerisinde toplam 28
Belediyenin tamam› denetim plan›m›za
al›nm›ﬂ ancak 3 Belediye 2006 y›l›
hesaplar›n› denetlenmek üzere Say›ﬂtay
Baﬂkanl›¤›na sunamad›¤›ndan ve/veya geç
sundu¤undan ve/veya düzenli hesap
sunamad›¤›ndan dolay›
denetlenememiﬂtir. 2007 y›l› içerisinde
denetimi gerçekleﬂtirilemeyen söz
konusu 3 Belediye ile ilgili konu
Baﬂsavc›l›¤a havale edilmiﬂtir. K›s›tl›
say›daki denetçi kadromuz ile 2007 y›l›
içerisinde belediyeler ile ilgili 26 denetim
raporu haz›rlanm›ﬂt›r. Haz›rlanan
raporlardan;
3’ü Baﬂkan›n onay›ndan geçerek Meclise
gönderilen rapor:
‹kisi 2006 mali y›l›na iliﬂkin denetim
raporu, bir di¤eri ise 1999-2005
dönemine iliﬂkin denetim raporudur.
Say›ﬂtay Baﬂkan›n›n onay›ndan geçerek
Meclise gönderilen 2 Belediyenin 2006
mali y›l› hesaplar›na denetim sonucu elde
edilen bulgular do¤rultusunda uygunluk
verilmemiﬂtir.
3’ü yay›nlanma aﬂamas›nda olan 2006
mali y›l› denetim raporu

19’u Say›ﬂtay’da görüﬂülme aﬂamas›nda
bulunan 2006 mali y›l› denetim
raporu
1’i ise haz›rlanma aﬂamas›nda bulunan
rapordur.

Di¤er Denetimler
Gerek kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda
gerekse spesifik konularda gerçekleﬂtirilen
denetimler ve incelemeler sonucu
toplam19 denetim raporu haz›rlanm›ﬂt›r.
2007 y›l› içerisinde, 2006 mali y›l›
hesaplar›n›n denetlenmesi hedeflenen iki
kamu idaresi, hesaplar›n› Say›ﬂtay
Baﬂkanl›¤›na sunmad›¤›ndan ve/veya geç
sundu¤undan dolay› hesaplar›n›n
denetlenmesi mümkün olmam›ﬂt›r.
Hesab›n› sunmayan söz konusu kurum
ile ilgili olarak durum Baﬂsavc›l›¤a havale
edilmiﬂtir. Bunun yan›nda 2007 y›l›
denetim plan›m›zda bulunan 2 kamu
kurum ve kuruluﬂ ile baz› yurtd›ﬂ›
temsilcilikleri de personel say›s›
yetersizli¤inden dolay› denetlenememiﬂtir.
Yukar›da bahsi geçen 19 denetim
raporundan; 15’i Baﬂkan›n onay›ndan
geçerek Meclise ve/veya ilgili Kuruma
ve/veya Hukuk Dairesine gönderilen,
4’ü ise görüﬂülme aﬂamas›nda olan
raporlard›r.
2007 y›l›na iliﬂkin denetim faaliyetlerimiz
aﬂa¤›daki tabloda aç›klanmaktad›r.

2007 Y›l› Denetim Faaliyetlerinin Da¤›l›m›
Denetimler

Meclise ve/veya ‹lgili Meclise ve/veya
Kurumu ve/veya
‹lgili Kuruma
Hukuk Dairesine
Henuz Gönderilmeyen
Gönderilen

Toplam
Denetim
Say›s›

Uygunluk Bildirimleri

3

1

4

Belediye Denetimleri

3

23

26

Di¤er Denetimler

15

4

19

Toplam

21

28

49
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2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen denetimler sonucu haz›rlanan ve Meclise gönderilen
raporlar gere¤i, ilgililere tesis edilen sorumluluk miktarlar› aﬂa¤›daki tabloda
görülmektedir.

Sorumluluk Tesis Edilen Raporlar ve Miktarlar
Denetim Raporunun Tarih
ve Say›s›

Denetimin Konusu

Sorumluluk Tesis
Edilen Miktar

2 ﬁubat 2006 tarih ve
AG.10-1/2006 say›l›
Denetim Raporu

‹htiyat Sand›¤› ile Sosyal
Sigortalar Dairesi aras›nda
imzalanan 120 numaral› borç
senedine ba¤l› olarak imzalanan
‘Ek Borç Senedi’ ne iliﬂkin
denetim

3,895,043 (YTL)

19 Mart 2007 tarih ve
YBB.3/2007 say›l› Denetim
Raporu

Yeni Bo¤aziçi Belediyesi’ne Mart- 86,112 (YTL)
Haziran 2006 döneminde al›nan
mal ve hizmetler hakk›nda
denetim

25 Temmuz 2007 tarih ve
K›b-Tek 1/2007 say›l›
Denetim Ara Raporu

K.T. Elektrik Kurumu 1 Ocak
1998 - 31 Aral›k 1998 dönemi
tahsilatlar›na iliﬂkin denetim

123,746,066,106 (TL)

24 Eylül 2007 tarih ve
SN.TE-1/2007 say›l›
Denetim Raporu

Brüksel Temsilcili¤i’nin
1991-2005 mali y›llar›n›n
genel denetimi

64,631 (BF)
28,668 (Euro)

26 Ekim 2007 tarih ve ve
H.ﬁ 1/2007 ve F.T 4/2007
say›l› Denetim Raporu

Kuzey K›br›s Türk Hava Kurumu
1 Ekim 199715 Temmuz 2005 dönemini
kapsayan genel denetim

1,236 (STG)
1,724 (USD)
440,705 (YTL)

17 Aral›k 2007 tarih ve F.T8/2007 say›l› Denetim
Raporu

Çatalköy Belediyesi 2006 Mali
Y›l› kesin hesap denetimi

73,045 (YTL)
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Yeni Say›ﬂtay Yasa Tasar›s› ile Say›ﬂtay performans denetimi yaparak,
kamu idarelerinin faaliyetlerinin ve kamu kaynaklar›n›n ekonomik,
etkin ve verimli kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› de¤erlendirebilecektir.

Performans Denetimlerimiz

Mevcut Say›ﬂtay Yasas›nda, Say›ﬂtay’›n
performans denetim yapma yetkisinin
olup olmad›¤› aç›k de¤ildir. Ancak yeni
Say›ﬂtay Yasa Tasar›s›n›n yasalaﬂmas›
halinde Say›ﬂtay performans denetim
yapma yetkisine sahip olacakt›r.
Gelecekteki performans denetim
görevlerimize haz›r olmak amac›yla,
2006 y›l›nda performans denetim
e¤itimlerine baﬂlanm›ﬂ ve bu e¤itimler
sonucunda yeni metodolojiler
kullan›larak 3 pilot denetim
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Pilot performans
denetimleri Kanser Tan› Merkezi, Kay›t
D›ﬂ› ‹ﬂçilerin Kay›t Alt›na Al›nmas› ve
Sosyal Güvenlik Sistemine Kat›l›m› ile
‹lkokullardaki Bilgisayar Destekli E¤itim
Sistemi konular›nda yap›lm›ﬂt›r. Bahse
konu pilot denetimler sonucu raporlar
haz›rlanm›ﬂ ve raporlarda aﬂa¤›daki
önerilere yer verilmiﬂtir.

Kanser Tan› Merkezi
Kanser Tan› Merkezinin hedeflerine
ulaﬂabilmesi aç›s›ndan yasal altyap›s›n›n
oluﬂturulmas›
‹ﬂlem Kapasitesini art›racak ﬂekilde
kaynak s›k›nt›lar›n›n giderilmesi
Tarama sonuçlar›n›n istatistiki analizinin
daha detayl› yap›lmas›
Uzun dönemli tarama plan› hedeflerinin
olmas›
Kanser ile ilgili harcamalar›n toplam
olarak takip edilmesi
Kanser istatistiklerinin daha detayl›
tutulmas›
Kanser Tan› Merkez say›s›n›n art›r›lmas›

Kurumumuzun uluslararas› Say›ﬂtay standartlar›na ulaﬂmas› için
baﬂlat›lan giriﬂimin bir parças› olan performans denetim e¤itimini
almaktan son derece memnunum. Bu e¤itimin mesleki aç›dan bana
büyük katk›s› oldu¤una inanmaktay›m. Bu tür e¤itimlerin kurumumuzun
geliﬂimi aç›s›ndan devam etmesi gerekti¤ini düﬂünmekteyim.
Denetçilerimiz ve yöneticilerimizin bu geliﬂim sürecini gerçekleﬂtirecek
kalite ve nitelikte oldu¤una inanmaktay›m.
Sibel Nami
Bir ayl›k gibi k›sa bir süre içerisinde e¤itimin bir parças› olarak
gerçekleﬂtirilen pilot denetimlerimizde dahi, ortaya ç›kan çarp›c›
bulgular aç›kça göstermektedir ki performans denetimi uygulamas›na
h›zl› bir ﬂekilde geçilmesi, kamu hizmetinin iyileﬂtirilmesi ve kamu
maliyesi aç›s›ndan son derece yararl› olacakt›r.
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Kay›t D›ﬂ› ‹ﬂçilerin Kay›t
Alt›na Al›nmas› ve Sosyal
Güvenlik Sistemine Kat›l›m›
Yasay› uygulay›c› birimler aras›nda daha
etkin koordinasyon sa¤lanmas›
Yabanc› iﬂçilerle ilgili veri taban›
oluﬂturulmas›
Sosyal güvenlik kurumlar›n›n etkin
denetim mekanizmalar› kurmalar›
Kaydedilen her iﬂçinin aktif yat›r›m›n›n
sa¤lanmas›
Yasalara uymayan iﬂverenler için a¤›r
cezai müeyyidelerin getirilmesi
Çal›ﬂma izni verilen yabanc› iﬂçilerin vergi
mükellefi olarak Gelir ve Vergi Dairesine
kay›tlar›n›n sa¤lanmas›.

‹lkokullardaki Bilgisayar
Destekli E¤itim Sistemi
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan, tüm
ilkokullar›n eﬂit oranda teknolojik
ekipmanla donat›labilmesi için gerekli
finansman ihtiyac›n›n tespit edilmesi
Ekipmanlar›n güncelleﬂtirilmesi için
tedbirler al›nmas›
Finansman ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› için
büyük ﬂirketler ve iﬂ adamlar›n›n katk›da
bulunmalar›n›n sa¤lanmas›
Plan ve programlar haz›rlan›rken,
okullar›n ve ö¤retmenlerin talep ve
ihtiyaçlar›n›n göz önüne al›nmas›.

Performans denetim e¤itimlerinin
bir baﬂka dilimi ise 2007 y›l›nda
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar
do¤rultusunda baﬂlat›lan 4 pilot
performans denetiminin de 2008’in
baﬂlar›nda tamamlanmas› planlanmaktad›r.
Pilot performans denetimleri, At›klar›n
Yönetimi, Reçetelerin Yönetimi ve
Maliyeti, Tam Gün E¤itim Sistemi ve
Tar›m Sübvansiyonlar› konular›nda
yap›lmaktad›r. Çal›ﬂmalar› devam eden
bahse konu performans denetimlerindeki
hedefimiz aﬂa¤›da k›saca özetlenmektedir.

Lefkoﬂa Belediyesi Kat›
At›klar›n Bertaraf
Faaliyetlerinin Performans›
Lefkoﬂa Belediyesinin kat› at›klar›n
bertaraf›n› temel alan çal›ﬂmada, Lefkoﬂa
Belediyesi kat› at›klar›n bertaraf›n›n
gecikmesi veya bertaraf›nda yaﬂanan
çevre ve sa¤l›k sorunlar›n›n ne ﬂekilde
önlenebilece¤i, kat› at›klardan daha fazla
geri dönüﬂüm nas›l sa¤lanabilece¤i
konular›nda katk›da bulunmay›
hedeflemektedir.
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Reçetelerin Stok ve Sarfiyat
Kontrolünün Performans›
Ulusal ilaç politikas› çerçevesinde ele
al›narak oluﬂturulmas› planlanan ilaç
yönetim ve maliyetinin kalitesinin
ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde
yükseltilmesinin ve tüketim maliyetinde
meydana gelen sarfiyat›n kontrol alt›na
al›narak mali bir etki yaratmak
hedeflenmektedir. Bunun yan›nda,
reçetelerle verilen ilaçlar›n kontrol
alt›na al›nmas› ve merkezi bir kontrol
sisteminin oluﬂmas›n›n desteklenmesine
katk›da bulunmakt›r.

Tam Gün E¤itim Sistemi
Uygulanmas›na Yönelik
Performans
Tam gün e¤itim sisteminin
uygulanmas›na yönelik olarak Milli E¤itim
ve Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen
Okul Geliﬂim Modeli (OGEM) projesi
ile ilgili olarak yap›lan performans
denetiminde, projenin amaçlar›na ba¤l›
olarak, performans denetiminin
ekonomik, verimlilik ve etkinlik ölçütleri
yaklaﬂ›m› içinde kamunun hesap verme
ve ﬂeffafl›k yükümlülü¤üne dayanan bak›ﬂ
aç›s› ile bu projenin yar›m gün e¤itimden
tam gün e¤itime geçiﬂte uygun bir
çal›ﬂma biçimi olup olmad›¤› konusunda
görüﬂ oluﬂturularak projenin geliﬂimine

katk› koymak ve bu konuda yap›lacak
yasal çal›ﬂmalarda yönlendirici olmak
hedeflenmektedir.

Tar›m Alan›nda Verilen
Sübvansiyonlar›n ve/veya
Teﬂviklerin Performans›
Bu denetim, tar›m alan›nda belirlenen
hedefler do¤rultusunda kaynaklar›n
ekonomik etkin ve verimli kullan›lmas›na
katk›da bulunmay› hedeflemektedir. Bu
amaç do¤rultusunda, “Do¤rudan Gelir
Deste¤i” verilmesi aﬂamas›nda do¤an
maliyetlerin ortaya ç›kar›lmas›na,
“Do¤rudan Gelir Deste¤i” verilmesinde
izlenen yöntem ve sistemin
iyileﬂtirilmesine ve bu konu ile ilgili
kurumlar aras› koordineli bir çal›ﬂma
ortam› oluﬂturulmas›na katk›da
bulunmay› hedeflemektedir.
Performans denetim e¤itimleri ve
pilot denetimler sonucu, personelimiz
performans denetim yapabilecek gerekli
beceriye ve bilgiye sahip olacak ve
Say›ﬂtay Yasa Tasar›s›n›n yasalaﬂmas›
durumunda personel performans
denetim yapabilecek iyi bir konumda
olacakt›r. Performans denetimlerimizdeki
amac›m›z, kamu yönetiminin geliﬂimini ve
devlet kurumlar›ndaki hizmetlerin
iyileﬂtirilmesini sa¤lamakt›r.
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Yürüttü¤ümüz Di¤er Görevler

Kontrol ve ‹nceleme ‹ﬂlemleri
Say›ﬂtay, mali ve uygunluk denetimi
yan›nda, idari ve mali faaliyetlerin
eylemden önce incelenmesi iﬂlemlerini
de yürütmektedir. Say›ﬂtay, harcama
öncesi denetim gerçekleﬂtirerek, do¤acak
hatalar› önlemeyi hedeflemektedir.

Emeklilik ve Özlük ‹ﬂlemleri
Denetim kapsam›na giren tüm kamu
idareleri ile belediyelerde, sürekli,
sözleﬂmeli, geçici ve iﬂçi statüsünde
görev yapan personelin emeklilik
iﬂlemleri, k›dem tazminat› ve özlük
haklar›na iliﬂkin olarak yap›lan iﬂlemlerin,
mevzuat kurallar›na göre denetlenmesi
ve talep edilmesi halinde bu konularla
ilgili görüﬂ verilmesi iﬂlemlerini
anlatmaktad›r. Emeklilik ve özlük
iﬂlemleri; dul, eﬂ ve çocuklara ödenen
emekli maaﬂlar›, emeklilik fark iﬂlemleri,
emeklilik revizyon iﬂlemleri, k›dem
tazminat› iﬂlemleri ve intibak iﬂlemleri
kontrollerini içermektedir. 2007 y›l›
içerisinde Emeklilik ve Özlük iﬂleri ile
ilgili olarak toplam 1697 iﬂlem
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bunun yan›nda
özlük iﬂlemleri kontrolleri için Maliye
Bakanl›¤›ndan gelen dosyalar›n say›sal
olarak kayd› mümkün olmad›¤›ndan
özlük haklar›na iliﬂkin iﬂlem say›s›
belirlenememiﬂtir.

Sübvansiyonlar ve/veya
Teﬂvik ‹ﬂlemleri
Gerek yasa ve ilgili tüzükler uyar›nca
gerekse Bakanlar Kurulu Karar› ile verilen
çeﬂitli sübvansiyon ve/veya teﬂviklerin
denetimi Say›ﬂtay taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Bunlardan baz›lar›; Süt ürünleri ihracat
teﬂvik primi ödemelerinin denetimi;
Çi¤ süt sübvansiyon ödemelerinin
denetimi; Narenciye üreticilerinin
kulland›klar› elektrik enerjisi tüketim
bedelinin sübvansiye edilmesine iliﬂkin
denetim; Brucella eradikasyon projesi;
Karma yem ünitesi kuran üreticilere
verilen primlerin denetimi; Bal›kç›lar›n
desteklenmesi ile ilgili denetim; So¤uk
zincir projesi kapsam›nda üreticilere
verilen hibe deste¤ine iliﬂkin denetim;
Yang›n ve do¤al afet gibi olaylardan zarar
gören üreticilerin tazmin edilmesine
iliﬂkin denetim; Merkeplerin verdi¤i
zararlar›n tazmin edilmesine iliﬂkin
denetim; Do¤rudan gelir deste¤ine
iliﬂkin denetim.
2007 y›l› içerisinde Say›ﬂtay; Süt ürünleri
ihracat teﬂvik primi ödemeleri, çi¤ süt
sübvansiyon ödemeleri, bal›kç›lar›n
desteklenmesine yönelik ödemeler,
f›rt›nadan zarar görenlerin tazminine
iliﬂkin ödemeler ile karma yem ünitesi
kuran büyük ve küçük baﬂ hayvan
yetiﬂtiricilerine ödenen primler ile ilgili
olmak üzere toplam 112 iﬂlemin ön
denetimini gerçekleﬂtirmiﬂtir.
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Di¤er Yaz›ﬂmalar›m›z
‹lama Ba¤l› Borçlar
Mahkeme karar› uyar›nca davac›ya
ödenmesi gereken mebla¤›n aritmetik
kontrolü Say›ﬂtay taraf›ndan yap›lmakta
ve bahse konu harcama belgesi
onayland›ktan sonra ödeme
gerçekleﬂmektedir. 2007 y›l› içerisinde
toplam 3 iﬂlem gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Bakanlar Kurulu Kararlar›n›n
‹ncelenmesi
Bakanlar Kurulu Kararlar›n›n yaratt›¤› mali
sorumluluklara yönelik yap›lan incelemeler
ile Bakanlar Kurulu Kararlar›n›n yasalara
ayk›r› olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› sonucu,
üretilen kararlar›n de¤iﬂtirilmesi ve/veya
iptal edilmesi gerekti¤ine iliﬂkin görüﬂ
bildirmek. 2007 y›l› içerisinde mali
boyutta ve hukuka uygunlu¤unun teyidi
aç›s›ndan 69 Bakanlar Kurulu Karar›
incelenmiﬂtir.

Say›ﬂtay, denetim faaliyetlerinin yerine
getirilmesi s›ras›nda kurumlardan bilgi
ve belgeye ulaﬂmak amac›yla, denetim
s›ras›nda karﬂ›laﬂt›¤› hukuki konular ile
ilgili Hukuk Dairesinden görüﬂ talep
etmek amac›yla, haz›rlanan denetim
raporlar›n›n takibi amac›yla, kamu
idareleri ve/veya belediyelerdeki
uygulamalar ile ilgili yap›lan k›sa
incelemelerin sonuçlar›n› bildirmek
amac›yla, yine kamu idareleri ve /veya
belediyelerin ihtiyac›na uygun olarak
teknik yard›m amac›yla, kurum ve
kuruluﬂlardan talep edilen görüﬂler
ve/veya çeﬂitli ﬂikayet yaz›lar›na karﬂ›l›k
verilen cevaplar amac›yla, Say›ﬂtay
personeli ile ilgili yaz›ﬂmalar ve
toplant› salonlar›m›z›n kullan›m› ile
ilgili konular›nda olmak üzere
toplam 631 yaz›ﬂma yapm›ﬂt›r.

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Say›ﬂtay Y›ll›k Rapor 2007

Yay›nlad›¤›m›z Genelgeler

Belediye Personel Yasas› ile ilgili aç›klama

2007 y›l› içerisinde Belediyelere gerek
mali gerekse yasal uygulamalar ile ilgili
uymalar› gereken hususlar, haz›rlad›¤›m›z
Genelgeler ile duyurulmaktad›r. 2007 y›l›
içerisinde toplam 7 genelge
haz›rlanm›ﬂt›r. Genelgeler;

Belediyelerce muhtelif gerekçelerle
beldelerde yaﬂayan ve vergi listesi
ve/veya müstehlik listelerine dahil
edilmeyen vatandaﬂlar›n geriye dönük
olarak listelere dahil edilmeleri
gerekti¤ine iliﬂkin aç›klama

18/78 Say›l› Say›ﬂtay Yasas›’n›n 16.
maddesine göre hesaplar›n en geç bütçe
y›l›n›n kapanmas›ndan sonraki ay sonuna
kadar Say›ﬂtay’a verilmesi ile ilgili
hat›rlatma
Hesaplar›n zaman›nda ve eksiksiz olarak
sunulmas›na iliﬂkin hat›rlatma
Belediye Personel Yasas›’n›n “Belediye
Hizmetlerinin Yürütülmesi ve ‹stihdam
ﬁekilleri” maddesine iliﬂkin aç›klama

Belediyeler Yasas› ve Belediye Personel
Yasas› hilaf›na gerçekleﬂtirilen atama
ve/veya terfiler ile ilgili hususlara iliﬂkin
aç›klama, konular› ile ilgilidir.
2007 y›l› içerisinde Say›ﬂtay’›n yürüttü¤ü
de¤er faaliyetler ile ilgili iﬂlem say›s›
aﬂa¤›daki tabloda konular›na göre
verilmektedir.

42/2007 Say›l› Taﬂ›nmaz Mal
Vergisi(De¤iﬂiklik) Yasas› uyar›nca gerekli
bütçe düzenlemelerine iliﬂkin aç›klama

Yürüttü¤ümüz Di¤er Faaliyetlerin Da¤›l›m›

Faaliyetlerimiz
Emeklilik ve Özlük iﬂlemleri
Sübvansiyon ve/veya Teﬂvik ‹ﬂlemleri
‹lama Ba¤l› Borçlar
Bakanlar Kurulu Kararlar›n›n ‹ncelenmesi
Di¤er Yaz›ﬂmalar›m›z
Yay›nlad›¤›m›z Genelgeler
Toplam

‹ﬂlem Say›s›
1,697
112
3
69
631
7
2,519
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Denetim Ücretleri
Devlet Bütçesinde “Vergi D›ﬂ› Gelirler”
ad› alt›nda yer alan Say›ﬂtay Baﬂkanl›¤›
Murakabe Ücretleri, denetim yap›lacak
kurumun bir önceki y›l›n gerçekleﬂmiﬂ
gelirlerinin binde ikisi oran›nda Gelir
ve Vergi Dairesine yat›r›lan miktar›
göstermektedir.
2007 y›l› içerisinde;
Çatalköy Belediyesi 2005 mali y›l›na
iliﬂkin 8,032 YTL.
Toprak Ürünleri Kurumu 2006 mali y›l›na
iliﬂkin 13,404 YTL murakabe ücreti
yat›rm›ﬂt›r.

Toplant› ve Konferans
Salonlar›m›z›n Paylaﬂ›m›
Say›ﬂtay’›m›z, modern yap›s› ve düzeni
ile örnek teﬂkil eden yeni bir devlet
kurumu binas›nda çal›ﬂman›n avantaj›na
sahiptir. Say›ﬂtay’da, 58 kiﬂi kapasiteli
toplant› odas› ve 105 kiﬂi kapasiteli
konferans salonu mevcuttur. Sahip
oldu¤umuz bu avantaj ile birlikte ayr›ca
di¤er devlet kurumlar›n›n da modern
yap›daki toplant› odam›z ile konferans
salonumuzu kullanmalar› sa¤lanmaktad›r.
2007 y›l› içerisinde toplant› ve konferans
salonlar›m›z 56 kez, 13 farkl› kamu
kurum ve kuruluﬂun kullan›m›na
sunulmuﬂtur.
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Personelin Sa¤l›k
ve Güvenli¤i
Say›ﬂtay, personelinin sa¤l›k ve
güvenli¤inin sorumlulu¤unu ciddiye
almakta ve bu ba¤lamda gerekli acil
durumlarda rehberlik edecek veya
yard›mc› olacak ﬂekilde personelden
her y›l yeni ekipler oluﬂturmaktad›r.
Bu ekipler; Sivil Savunma Amiri, Emniyet
ve K›lavuz Ekibi, Yang›n Söndürme ve
Kurtarma Ekibi, ‹lkyard›m Ekibi ve Teknik
Onar›m Ekibi olarak oluﬂturulmuﬂtur.
Sa¤l›k ve güvenlik konular› yan›nda,
personelin sa¤l›k konular› da yak›ndan
izlenmektedir. Bu izleme sürecinin bir
parças› olarak personelin hastal›k izinleri
verileri de¤erlendirilmiﬂ ve personelin

hastal›k sebebiyle iﬂten uzak geçirdi¤i
günler tespit edilmiﬂtir. 2007 y›l›nda
personelin hastal›k sebebiyle iﬂe
gelmeme oran› 2006 y›l› ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, bu oran›n 2007 y›l›nda
düﬂüﬂ gösterdi¤i görülmektedir.
Personelimiz 2007 y›l›nda ortalama
olarak 4.7 gün hastal›k nedeniyle iﬂe
gelmemiﬂ oldu¤u ve bu oran›n da
2006 y›l›ndaki oran olan 6.8 ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda geçen y›la göre
düﬂüﬂ gösterdi¤i görülmektedir.
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Baﬂl›ca Denetim Raporlar›m›z

Uygunluk Bildirimleri
Say›ﬂtay; Anayasa, Bütçenin Haz›rlanmas›
ve Uygulanmas›na ‹liﬂkin Kurallar Yasas›
ve Genel Muhasebe Yasas›n› dikkate
alarak, bakanl›klar taraf›ndan düzenlenen
genel hesaplar› sayman hesaplar›yla ve
Maliye Bakanl›¤›nca düzenlenen genel
hesab› da bakanl›klar kesin hesaplar›yla
karﬂ›laﬂt›r›p, 2002, 2003 ve 2004 mali
y›l›na iliﬂkin hesaplar›n uyum içerisinde
oldu¤una iliﬂkin denetim raporlar›n›
Meclis Baﬂkanl›¤›na sunmuﬂ ve
raporlar›nda denetim s›ras›nda
karﬂ›laﬂ›lan eksik ve aksakl›klar›n
iyileﬂtirilmesi hususunda tavsiyelerde
bulunmuﬂtur
Uygunluk Bildirimi 1.
(KKTC Devlet Bütçesinin 2004 Y›l›
Kesin Hesap Denetimi, 8 Ocak 2007
tarih ve 1/2007 say›l› Rapor)
Uygunluk Bildirimi 2.
(KKTC Devlet Bütçesinin 2003 Y›l›
Kesin Hesap Denetimi, 9 Ocak 2007
tarih ve 2/2007 say›l› Rapor)
Uygunluk Bildirimi 3.
(KKTC Devlet Bütçesinin 2002 Y›l›
Kesin Hesap Denetimi, 9 Ocak 2007
tarih ve 3/2007 say›l› Rapor)

denetim gerçekleﬂtirilmiﬂ ve raporda
izah› yap›lan saptamalar›n daha detayl›
olarak araﬂt›r›labilmesi, bahsi geçen
ödemelerin amac›na uygun olarak yap›l›p
yap›lmad›¤›n›n tespiti ve tahakkuk eden
ödemelere karﬂ›l›k düzenlenen
faturalardaki mal ve hizmetlerin
gerçekten sat›n al›n›p al›nmad›¤›n›n
saptanabilmesi bak›m›ndan konu
soruﬂturma ve/veya kovuﬂturma
yap›lmak üzere KKTC Hukuk Dairesi’ne
havale edilmiﬂtir.

Denetim Raporu 2. ‹htiyat Sand›¤› ile
Sosyal Sigortalar Dairesi aras›nda
imzalanan 120 numaral› borç senedine
ba¤l› olarak imzalanan ‘Ek Borç Senedi’ne
iliﬂkin denetim. (2 ﬁubat 2006 tarih ve
AG.10-1/2006 say›l› Denetim Raporu)
‹htiyat Sand›¤›n›n K.T.K. Merkez Bankas›
nezdindeki vadeli hesab›n› vade
hitam›ndan önce k›rd›r›p K.T.K. Merkez
Bankas›na haks›z kazanç temin etmekten
dolay›, ‘Ek Borç Senedi’nden dolay›
oluﬂan miktardan ilgililere 18/78 Say›l›
Say›ﬂtay Yasas›’n›n 22. maddesi uyar›nca
sorumluluk tesis edilmiﬂtir. Ayr›ca, bu
kiﬂiler hakk›nda gerekmesi halinde cezai
kovuﬂturma baﬂlat›lmas› için konu KKTC
Hukuk Dairesine bildirilmiﬂtir.

Denetim Raporlar›
Denetim Raporu 1. Cumhurbaﬂkanl›¤›
Dairesi’ne 2005 mali y›l› bütçesinden
tahsis edilen ödeneklerin kullan›lmas›na
iliﬂkin denetim (17 Ocak 2007 tarih ve
MS.32-1/2007-‹S.42-1/2007 say›l›
Denetim Raporu)

Denetim Raporu 3. Yeni Bo¤aziçi
Belediyesi’ne Mart - Haziran 2006
döneminde al›nan mal ve hizmetler
hakk›nda denetim (19 Mart 2007 tarih
ve YBB.3/2007 say›l› Denetim Raporu)

KKTC Cumhurbaﬂkanl›¤› Dairesi’ne
2005 mali y›l› bütçesinden tahsis edilen
ödeneklerin kullan›lmas›na iliﬂkin

Yeni Bo¤aziçi Belediyesi’nin
gereksinmelerine yönelik haz›rlanan
proje ve/veya iﬂler için Mart-Haziran
2006 döneminde sat›n al›nan mal ve
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hizmetlerin, 51/95 say›l› Belediyeler
Yasas› alt›nda düzenlenen Yeni Bo¤aziçi
Belediyesi ‹hale Tüzü¤ü’ndeki hükümlere
uygun olarak gerçekleﬂtirilip
gerçekleﬂtirilmedi¤i, ayr›ca muhasebe
kurallar›na göre mal ve hizmetlerin
amac›na uygun olarak ve yerinde
kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n tespiti
amac›yla bilirkiﬂi atanarak inceletilmiﬂ
ve bir k›s›m mal ve hizmet al›mlar›n›n
mevzuat hükümleri ba¤lam›nda
gerçekleﬂtirilmedi¤i, Yeni Bo¤aziçi
Belediyesi’ne faturalanan birçok
malzemenin amac›na uygun olarak
kullan›lmad›¤›, eksik oldu¤u ve elektrik
iﬂlerinde kullan›lm›ﬂ olan baz›
malzemelerin piyasa fiyat›n›n çok
üzerinde oldu¤u ve/veya kay›p oldu¤u
tespit edilmiﬂtir. Bu ba¤lamda, 18/78
Say›l› Say›ﬂtay Yasas›’n›n 22.maddesi
uyar›nca ilgili kiﬂilere sorumluluk tesis
edilmiﬂtir. Ayr›ca, bu kiﬂiler hakk›nda
gerekmesi halinde cezai kovuﬂturma
baﬂlat›labilmesi için konu KKTC Hukuk
Dairesine bildirilmiﬂtir.

Denetim Raporu 4. K.T. Elektrik
Kurumu 1 Ocak 1998 - 31 Aral›k 1998
dönemi tahsilatlar›na iliﬂkin denetim
(25 Temmuz 2007 tarih ve K›b-Tek
1/2007 say›l› Denetim Ara Raporu)
KKTC Elektrik Kurumu tahsilatlar›na
yönelik 2001 y›l›nda baﬂlat›lan denetim
geriye dönük olarak sürdürülmektedir.
Söz konusu denetimin devam› niteli¤ini
taﬂ›yan ve 1 Ocak 1998-31 Aral›k 1998
dönemini kapsayan tahsilatlar incelenmiﬂ
ve üçüncü ara rapor haz›rlanm›ﬂt›r.
Yap›lan incelemede, daha önceki
dönemlerde oldu¤u gibi bu dönemde de
kurum görevlilerince tahsil edilen

gelirlerin büyük oranda kurum
hesaplar›na yat›r›lmadan zimmete
geçirildi¤i ve kurumun büyük maddi
kay›plara u¤rat›ld›¤› tespit edilmiﬂtir.
Bu ba¤lamda, 18/78 Say›l› Say›ﬂtay
Yasas›’n›n 22.maddesi uyar›nca ilgili
kiﬂilere sorumluluk tesis edilmiﬂ ve bu
kiﬂiler hakk›nda gerekli kovuﬂturma
ve/veya soruﬂturma yap›lmas› için konu
KKTC Hukuk Dairesine bildirilmiﬂtir.

Denetim Raporu 5. Brüksel
Temsilcili¤i’nin 1991-2005 mali y›llar›n›n
genel denetimi hk. (24 Eylül 2007 tarih
ve SN.TE-1/2007 say›l› Denetim Raporu)
KKTC Baﬂbakan Yard›mc›l›¤› ve D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›’na ba¤l› Brüksel Temsilcili¤i’nin
1991-2005 Mali y›llar›na iliﬂkin gelir-gider
hesaplar› incelenmiﬂ ve yurt d›ﬂ›nda
görev yapan merkezden tayinli personele
yurt d›ﬂ›nda görevli olduklar› süre
içerisinde devletçe yap›lacak sa¤l›k
harcamalar›na yönelik, herhangi bir yasal
düzenlemenin bulunmad›¤›, bu ba¤lamda
yurt d›ﬂ›nda görev yapan personelin
KKTC’de görev yapan kamu görevlilerine
uygulanan ﬂartlar dikkate al›narak ve bu
ﬂartlara denk özel bir sa¤l›k sigortas›
kapsam›na al›nacak ﬂekilde yasal bir
düzenlemeye gidilmesi gerekti¤i sonucuna
var›lm›ﬂt›r. Sa¤l›k harcamalar›na yönelik
yasal bir düzenleme mevcut olmad›¤›
halde, sa¤l›k harcamalar›na onay
verilmesinden dolay› ise, 18/78 Say›l›
Say›ﬂtay Yasas›’n›n 22.maddesi uyar›nca
ilgili kiﬂilere sorumluluk tesis edilmiﬂtir.
Ayr›ca muhasebe kay›tlar› aç›s›ndan
tespit edilen baz› eksik iﬂlemler oldu¤u
tespit edilmiﬂ ve bu eksikliklerin nas›l
düzeltilebilece¤i konularda önerilerde
bulunulmuﬂtur.
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Denetim Raporu 6. Kuzey K›br›s Türk
Hava Kurumunun 1 Ekim 1997-15
Temmuz 2005 dönemini kapsayan genel
denetimi hk. (26 Ekim 2007 tarih ve
H.ﬁ 1/2007 ve F.T 4/2007 say›l›
Denetim Raporu)
25/2005 say›l› Yasa ile kapat›lm›ﬂ Kuzey
K›br›s Türk Hava Kurumunun 1 Ekim
1997-15 Temmuz 2005 dönemine iliﬂkin
denetiminde, kasa aç›¤› oldu¤u, baz›
avanslar›n kapat›lmad›¤›, 39/1990 say›l›
K.T.H.K Yasa hükümlerine ayk›r› kararlar
al›n›p ödemeler yap›ld›¤› döﬂeme
demirbaﬂ say›m› sonucu depodaki baz›
malzemelerin eksik oldu¤u, yönetim
kurulu karar› al›nmadan yetkisiz olarak
mal ve hizmet al›nd›¤›, baz› ihale
iﬂlemlerinde teknik ve idari ﬂartnameye
uyulmad›¤› ve ihalenin yüksek fiyata
ba¤lan›p Kurumun zarara u¤rat›ld›¤›
tespit edilmiﬂtir. Bu ba¤lamda, 18/78
Say›l› Say›ﬂtay Yasas›’n›n 22.maddesi
uyar›nca ilgili kiﬂilere sorumluluk tesis
edilmiﬂ ve bu kiﬂiler hakk›nda gerekli
kovuﬂturma ve/veya soruﬂturma
yap›lmas› için konu KKTC Hukuk
Dairesine bildirilmiﬂtir.

Denetim Raporu 7. De¤irmenlik
Belediyesi’nin Ocak 1999 - Aral›k 2005
genel denetimi ile Haziran 2006 sonuna
kadar olan gider denetimi hk. (26
Temmuz 2007 tarihli Denetim Raporu)
De¤irmenlik Belediyesine iliﬂkin yap›lan
denetimde, gerek Belediyeler Yasas›
kurallar›na gerekse Mali ‹ﬂler Tüzü¤üne
ayk›r› birçok iﬂlem gerçekleﬂtirdi¤i tespit
edilmiﬂtir. Devletin vergi kayb›na neden
olan faturas›z giderlerle ilgili olarak,
Maliye Bakanl›¤› ile temas sa¤lanarak
iﬂbirli¤i yap›lm›ﬂ ve kay›t d›ﬂ› kalan mali
iﬂlemler ile ilgili gerekli tedbirlerin
al›nmas› sa¤lanarak bu alanda Devletin
vergi kayb›na u¤ramas›n›n önüne
geçilmiﬂtir. Bunun yan›nda kamu
kaynaklar›n›n israf edilmesine olanak
sa¤layan uygulamalar›n neler oldu¤u
saptanm›ﬂ ve bu tür uygulamalar›n
önüne geçilmesi amac›yla ne tür yasal
düzenlemelerin yap›lmas› gerekti¤i
hususunda önerilerde bulunulmuﬂtur.
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Denetim Raporu 8. Çatalköy Belediyesi
2006 mali y›l› kesin hesap denetimi hk.
(17 Aral›k 2007 tarih ve F.T- 8/2007
say›l› Denetim Raporu)
Çatalköy Belediyesine iliﬂkin yap›lan
denetimde, bir ﬂirket ile imzalanan
sözleﬂmeden dolay› Pul yasas› uyar›nca
ödenmesi gereken pul vergisinin
ödenmedi¤i tespit edilmiﬂ ve denetim
s›ras›nda ilgili firman›n bahse konu pul
vergisi mebla¤›n› ödemesi sa¤lanm›ﬂt›r.
Bunun yan›nda, Çatalköy Belediyesi ‹çme
Suyu Tüzü¤ü hilaf›na yap›lan ve/veya
yapt›r›lan uygulamadan dolay› 18/78
Say›l› Say›ﬂtay Yasas›’n›n 22. maddesi
uyar›nca ilgili kiﬂilere sorumluluk tesis
edilmiﬂtir. Ayr›ca denetimde, gerek
Belediyenin Mali ‹ﬂler Tüzü¤ü kurallar›na
gerekse di¤er ilgili mevzuatlara ayk›r› baz›
iﬂlemler gerçekleﬂtirdi¤i tespit edilmiﬂ ve
bu uygulamalar›n önüne geçilebilmesine
yönelik önerilerde bulunulmuﬂtur.

Denetim Raporu 9. Lapta Belediyesi’nin
2006 mali y›l› genel denetimi hk.
(26 Temmuz 2007 tarihli
Denetim Raporu)
Lapta Belediyesine iliﬂkin yap›lan
denetimde, Belediyeler Yasas›, Mali ‹ﬂler
Tüzü¤ü, ‹hale Tüzü¤ü ve di¤er ilgili
mevzuatlara ayk›r› iﬂlemler
gerçekleﬂtirdi¤i tespit edilmiﬂtir.
Denetimde tespit edilen faturas›z
giderlerle ilgili olarak, Maliye Bakanl›¤› ile

temas sa¤lanarak, Devletin vergi kayb›n›n
giderilmesi için giriﬂimde bulunulmuﬂtur.
Bunun yan›nda, mevcut yasal
düzenlemeler hilaf›na gerçekleﬂen
uygulamalar›n önüne geçilmesi amac›yla
ne tür yasal düzenlemelerin yap›lmas›
gerekti¤i hususunda önerilerde
bulunulmuﬂtur.

Denetim Raporu 10. Cumhurbaﬂkanl›¤›
Dairesi’ne 2004 mali y›l› bütçesinden
tahsis edilen ödeneklerin kullan›lmas›na
iliﬂkin denetim ( 27 Aral›k 2007 tarih ve
MS.32-5/2007-‹S.42-3/2007 say›l›
Denetim Raporu)
KKTC Cumhurbaﬂkanl›¤› Dairesi’ne
2004 mali y›l› bütçesinden tahsis edilen
ödeneklerin kullan›lmas›na iliﬂkin denetim
gerçekleﬂtirilmiﬂ ve raporda izah› yap›lan
saptamalar›n daha detayl› olarak
araﬂt›r›labilmesi, bahse konu ödemelerin
amac›na uygun olarak yap›l›p
yap›lmad›¤›n›n tespiti ve tahakkuk
eden ödemelere karﬂ›l›k düzenlenen
faturalardaki mal ve hizmetlerin
gerçekten sat›n al›n›p al›nmad›¤›n›n
saptanabilmesi bak›m›ndan konu
soruﬂturma ve/veya kovuﬂturma yap›lmak
üzere KKTC Hukuk Dairesi’ne havale
edilmiﬂtir.
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Araﬂt›rma Raporlar›
Araﬂt›rma Raporu 1. 01.01.2006 10.03.2007 dönemine iliﬂkin Belediyeler
ile ilgili araﬂt›rma.
Toplam 28 Belediyede yap›lan
denetimde; Belediyelerin müstehlik
hesaplar›nda kay›tl› su abonelerinin su
borçlar›n›n silinip/silinmedi¤i hususunda
yap›lan incelemede, birçok belediyenin
mevcut yasal zeminin d›ﬂ›na ç›kt›klar›
saptanm›ﬂt›r. Belediyelere ait alacak ve
borçlar› gösteren tablolar incelendi¤inde
ise, belediyelerin büyük ço¤unlu¤unun
bir taraftan bütçe imkanlar›n›n oldukça
üzerinde borç mükellefiyeti alt›na girdi¤i,
alacaklar›n›n tahsilinde de ilgisiz kald›klar›
ve bununla da kalmayarak belediyelerin
devletten al›nan avanslar sayesinde bütçe
disiplinini bozdu¤u saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca,
yap›lan denetimlerde mevcut yasal
düzenlemeye ayk›r› olarak belediyelerin
büyük ço¤unlu¤unun bütçe ödeneklerini
aﬂt›ktan sonra aktarma iﬂlemini
gerçekleﬂtirdikleri tespit edilmiﬂtir. Her
Belediyenin 2005 ve 2006 personel
istihdamlar› incelenmiﬂ ve Belediye
Baﬂkanlar›n›n, belediyelerin mali
olanaklar›n› sarsacak ﬂekilde yüklü
miktarda istihdam gerçekleﬂtirdi¤i tespit
edilmiﬂtir. Bunun yan›nda, belediyelerin
ço¤unda amaçlar›na uygun olarak seyir
defteri tutulmad›¤›, bak›m onar›m
giderlerinin araç düzeyinde takip
edilmedi¤i ve kullan›lan akaryak›t›n araç
düzeyinde takip ve kontrol edilmedi¤i
ortaya ç›km›ﬂt›r. Tespit edilen eksiklikler
ve aksakl›klar, ilgili belediyelerde yap›lan
genel denetimlerde düzeltilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Araﬂt›rma Raporu 2. KKTC Bay›nd›rl›k
ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› Telekomünikasyon
Dairesi ile K›br›s Mobile
Telekomünikasyon Ltd. aras›nda, GSM
Say›sal Hücresel Mobil Telefon Sistemi
Kurulmas› ve ‹ﬂletilmesi ile ilgili lisans
verilmesine iliﬂkin ba¤lanan sözleﬂmenin,
GSM Mobil telefon sistemi sözleﬂmesi ile
getiri/götürü ba¤lam›nda incelenmesi hk.
(3 A¤ustos 2007 tarih ve E.A.1/2007
say›l› ‹nceleme Raporu)
KKTC Bay›nd›rl›k ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›
Telekomünikasyon Dairesi ile K›br›s
Mobile Telekomünikasyon Ltd. aras›nda
akdedilmiﬂ olan, GSM-Mobil telefon
sistemi sözleﬂmesi ile GSM Say›sal
Hücresel Mobil telefon sistemi kurulmas›
ve iﬂletilmesi ile ilgili lisans verilmesine
iliﬂkin sözleﬂme incelenmiﬂ ve bu
sözleﬂmenin yürürlü¤e girmesi ile
do¤mas› muhtemel aksakl›klar/eksiklikler
ve/veya kay›plar belirlenmiﬂ ve dikkate
al›nmas› gereken hususlar ortaya
konularak, idareye önerilerde bulunulmuﬂ
ve bir önceki gelir paylaﬂ›m›na iliﬂkin
mukaveleden arta kalan alacaklar›n takip
edilmesi ve tahsil edilmesi
duyurulmuﬂtur. Rapor akabinde konunun
takibi yap›lm›ﬂ ve gerekli yaz›ﬂmalarla
ilgililere gere¤i hususunda hat›rlatmalar
yap›lm›ﬂt›r. Yay›nlanan rapor sonucunda,
taraflar aras›nda ‘Yurt ‹çi ve Uluslararas›
Hizmet Sözleﬂmesi’ akdedilerek Lisans
Sözleﬂmesinde eksik olan ça¤r›
sonland›rma ücretleri belirlenmiﬂ,
Bay›nd›rl›k ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›yla
yap›lan yaz›ﬂmalar neticesinde ise KMT
Ltd. taraf›ndan ücretlerin Bakanl›k onay›
almas› sa¤lanm›ﬂt›r.
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Araﬂt›rma Raporu 3. Kuzey K›br›s Türk
Hava Kurumunun 40,000 Lt. akaryak›t
al›m›na iliﬂkin araﬂt›rma (26 Kas›m 2007
tarihli Araﬂt›rma Raporu).
Kuzey K›br›s Türk Hava Kurumunun
bahse konu akaryak›t al›m› hakk›nda
araﬂt›rma yap›lm›ﬂ ve at›l vaziyette
bulunan bir miktar akaryak›t›n amac›na
uygun olarak kullan›lmas› veya nakde
dönüﬂtürülerek kaynak yarat›lmas›
gerekti¤i belirtilmiﬂtir. Bunun yan›nda,
bedeli ödendi¤i halde ithalat›
gerçekleﬂmeyen akaryak›t k›sm›n›n ise
bedelinin ilgili kuruluﬂlardan talep
edilerek tahsil edilmesi, ilgili kuruluﬂlardan
tahsil edilememesi halinde ise bu bedelin
sorumlu kiﬂilerden tahsil edilmesinin
gerekti¤i sonucuna var›lm›ﬂ ve
de¤erlendirme yap›lmak üzere konu
KKTC Hukuk Dairesi’ne bildirilmiﬂtir.

Araﬂt›rma Raporu 4. Dr. Burhan
Nalbanto¤lu Devlet Hastahanesinde
III. Derece Yüksek Hemﬂire olarak görev
yapan personele yap›lan haks›z ödemeye
iliﬂkin araﬂt›rma.
Yap›lan araﬂt›rmada, KKTC Sa¤l›k
Bakanl›¤› Yatakl› Tedavi Kurumlar›
Dairesi Müdürlü¤üne ba¤l› Dr. Burhan
Nalbanto¤lu Devlet Hastahanesinde
III. Derece Yüksek Hemﬂire olarak görev
yapan bir personelin 29.08.200431.03.2006 döneminde göreve gelmedi¤i
halde konu ﬂahsa haks›z ödeme yap›ld›¤›
tespit edilmiﬂtir. 29.08.2004 tarihi itibari
ile yap›lan emeklilik iﬂlemleri sonucu hak
kazand›¤› ikramiye, haks›z ödemelere
karﬂ›l›k gelen miktardan mahsup edilmiﬂ
ve geriye kalan devlet kayb›, ﬂahs›n yurt
d›ﬂ›na ç›km›ﬂ olmas› ve ba¤l› bulundu¤u
Bakanl›¤›n›n da bu konuda bir tedbir
almam›ﬂ olmas› nedeniyle ilgiliden tahsil
edilememiﬂtir. Ancak, Say›ﬂtay taraf›ndan
konu takibe al›nm›ﬂ ve araﬂt›rma
sonucunda, geriye kalan devlet kayb›na
tekabül eden 23,000.-YTL’nin de Gelir
ve Vergi Dairesi Veznesine yat›r›lmas›
sa¤lanm›ﬂt›r.
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