Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
Say›fltay

Y › l l › k

R a p o r

KKTC Say›fltay›,
KKTC Meclisi ad›na kamu kaynaklar›n›n
denetimini yapan Anayasal bir kurumdur.
Say›fltay Baflkan› Say›n ‹smet Akim kurumun en üst
yöneticisi olup, genel iflleyiflten sorumludur.
Say›fltayda, Baflkan Yard›mc›s› olarak görev yapan
iki üye bulunmaktad›r. 22 denetçi ve
25 idari ve kitabet personeli olmak üzere
Say›fltayda toplam 47 personel çal›flmaktad›r.
Kamu idareleri ile belediyelerin gelir gider ve mal ile
ilgili ifllemlerini inceleyen Say›fltay, mali ifllemlerin
do¤ru bir flekilde kaydedilip kaydedilmedi¤ini,
yasalara uygun olarak yerine getirilip getirilmedi¤ini
d e n e t l e r .

Y›ll›k Rapor 2009
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“Kamu Kaynaklarının Gözcüsü ve
Koruyucusu Olmak”

Y›ll›k Rapor 2009
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Bafll›ca Sonuçlar ve Baflar›lar›m›z
2009 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz mali denetimler, kesin hesap denetimleri, pilot
performans denetimleri ve özel araflt›rmalar sonucu toplam 34 rapor
haz›rlanm›flt›r.
558,857.26 TL harcaman›n yasalara uygun olarak gerçeklefltirilmedi¤i tespit
edilmifl ve haz›rlad›¤›m›z raporlarla ilgililerden, sorumluluk tesis edilen
miktarlar›n devlete geri yat›r›lmas› istenmifltir.
Kamu idareleri ve belediyelere iliflkin 30 hesap incelenerek, denetimler sonucu
eksik ve/veya usulsüz olarak harcand›¤› tespit edilen 34,880.39 TL'nin ilgililer
taraf›ndan da kabul edilerek, iade edilmesi yönünde fikir birli¤ine var›lm›flt›r.
Emeklilik ve Özlük ‹flleri denetimleri sonucu tespit edilen hatal› ifllemler
harcama öncesi düzeltilmifl ve haks›z ödemelerin önüne geçilerek
407,199.68 TL tasarruf sa¤lanm›flt›r.
K›br›s Türk Elektrik Kurumunda gerçeklefltirilen denetimlerimiz sonucu,
KIBTEK'i maddi kayba u¤ratanlar aras›nda yer alan üç kifli gecikme zamlar› ile
birlikte toplam 2,396,773.78 TL' yi yarg› yolu ile kuruma geri yat›rmay›
kabul etmifl ve 2009 y›l› sonu itibari ile de 182,074.10 TL'yi kurum veznesine
yat›rm›flt›r.
Cumhurbaflkanl›¤› Dairesi'nin 2003 mali y›l›na iliflkin denetiminde,
1,206,255.45 TL tutar›ndaki ödemelerin suistimal ve/veya yolsuzluk içerdi¤i
sonucuna var›lm›fl ve raporda bahsi geçen saptamalar›n daha detayl› olarak
araflt›r›labilmesi bak›m›ndan, konu soruflturma ve/veya kovuflturma yap›lmak
üzere Hukuk Dairesi'ne havale edilmifltir.
KKTC Turizmine Verilen Teflvikler ve Tan›t›m Harcamalar›, Büyükbafl
Hayvanc›l›k ‹flletmelerine Verilen Teflviklerin Yönetimi, Eski Eserlerin
Korunmas› ve Restorasyonu, Kamu Sektöründe Deniz Suyu Ar›t›m›
konular›nda performans denetimleri yap›lm›fl ve sonuçlar Say›fltay'da
gerçeklefltirilen sunumlarla genifl bir kitleye duyurulmufltur.
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Say›fltay Baflkan›’n›n Mesaj›
KKTC Meclisi ad›na denetim yapmakla sorumlu olan Say›fltay, üç y›ld›r
faaliyetlerini içeren Y›ll›k Raporlar haz›rlamaktad›r. 2009 y›l› faaliyetlerimizi
içeren Y›ll›k Raporumuzu yine bu y›l da sizler ve kamuoyu ile paylaflmaktan
büyük mutluluk duymaktay›m.
Say›fltay, ülkemiz için varl›¤› zorunlu olan, önemli bir kurumdur. Kamu
paras›n›n kullan›ld›¤› her yerin Say›fltay'ca denetlenmesi, kamusal hesap verme
sorumlulu¤unun ne ölçüde yerine getirildi¤i, Say›fltay'›n Meclise sundu¤u
raporlardan anlafl›lmaktad›r.
Say›fltay, 22 denetçi ve 25 idari ve kitabet personel ile birlikte 2009 y›l›
içerisinde, kesin hesaplara iliflkin bir uygunluk bildirimi, kamu idareleri ve
belediyelere iliflkin 25 denetim, 4 araflt›rma, 4 performans denetimi, harcama
öncesi denetimlere iliflkin 7788 ifllem ve di¤er inceleme gerektiren ifller ve
faaliyetlerini yürütmek amac›yla ise toplam 826 yaz›flma gerçeklefltirmifltir.
Say›fltay'daki modernizasyon çal›flmalar› projesi çerçevesinde, personelimiz
uluslararas› denetim standartlar› konusunda yabanc› uzmanlar deste¤inde
e¤itimler alm›fl, ard›ndan da yap›lan bu çal›flmalar›n yasallaflarak hayata
geçirilmesini sa¤lamak amac›yla Say›fltay Yasas›nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Bundan sonra at›lacak ad›m, bu çal›flmalar›n uygulamaya geçirilmesidir.
Say›fltay'›m›z›n uluslararas› denetim standartlar›n› kullanarak denetim yapmas›,
performans denetimi gerçeklefltirmesi ve sonuçlar› sizler ve kamuoyu ile
paylaflmas› Say›fltay'› daha etkin ve verimli k›lacakt›r.
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Tüm dünyada Say›fltaylar›n ba¤›ms›zl›¤› konuflulup tart›fl›l›rken, bizler de bu
konudaki geliflmeleri yak›ndan takip ettik. Say›fltaylar›n ba¤›ms›zl›¤›na iliflkin
Meksiko Deklarasyonu Kararlar›, Say›fltay'›n yetki ve sorumluluklar›n› yerine
getirmeleri için gerekli ifllevsel ve kurumsal ba¤›ms›zl›¤a sahip olmalar›, Say›fltay
Baflkanlar›n›n, misilleme korkusu olmaks›z›n görevlerini yerine getirmelerini
sa¤layacak flekilde yeterli uzunlukta ve sabit sürelerle atanmas› gerekti¤i ve
bunlar gibi ba¤›ms›zl›¤a at›fta bulunan daha bir çok ilkeler içermektedir.
Say›fltay Baflkan› olarak atand›¤›m Temmuz 2007 tarihinden itibaren,
personelimle birlikte Say›fltay'› daha ba¤›ms›z ve etkin denetimiyle ça¤dafl
bir kurum haline dönüfltürmeyi hedefledik. Bu hedefe ulaflmada elbette ki
zorluklar ve engellerle karfl›laflt›k. Özellikle Say›fltay'›n ba¤›ms›zl›¤› konusundaki
çal›flmalar›m›z›n yeterince alg›lanamamas›, Say›fltay'›n bu y›lk› çal›flmalar›n›
olumsuz etkilemifltir. Ancak, Say›fltay'›n ba¤›ms›zl›¤› konusunda bir fark›ndal›k
yarat›lmas› da bafllang›ç olarak önemli bir ad›m say›lmaktad›r.
Ülkemizin Anayasal ve temel kurumlar›ndan biri olan Say›fltay'›n ba¤›ms›z,
tarafs›z ve objektif olarak çal›flmaya devam etmesini temenni eder, geliflmifl
demokratik ülkelerde oldu¤u gibi, KKTC Say›fltay'›n›n da ça¤dafl denetim
normlar›n› uygulamaya geçirmesini fliddetle arzu etmekteyim.
Say›fltay'daki de¤iflime katk› sa¤layan ve bu do¤rultuda istekli ve özverili çal›flan
tüm personelime çok teflekkür ederim.

‹smet Akim
Say›fltay Baflkan›
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Say›fltay’›n Rolü
Anayasal ve Yasal Çerçeve

Sorumlulu¤umuz

Say›fltay'›n kurulufl ve görevleri ile ilgili
düzenlemelere KKTC Anayasas›n›n 93.
ve 132. maddelerinde yer verilmektedir.
Anayasam›z›n 132. maddesinde;

Denetimine tabi kurum ve kurulufllar›n
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› denetler.

(1) “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.
(2) Say›fltay baflkan ve üyelerinin
nitelikleri, atanmalar›, kurulufl ve
iflleyifli yasa ile düzenlenir.”

Anayasam›z›n 93. maddesinde ise;
“Kesin hesap yasa tasar›lar›, yasada
daha k›sa bir süre kabul edilmemifl ise
ilgili olduklar› mali y›l›n sonundan
bafllayarak en geç bir y›l içinde Bakanlar
Kurulunca Cumhuriyet Meclisine sunulur.
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.
Bunun yan›nda, Say›fltay Baflkan ve
Üyelerinin nitelikleri, atanmalar›, kurulufl
ve iflleyifli, Say›fltay'›n çal›flmas›, görev ve
yetkileri, denetim esaslar›, çal›flanlar›n
görev ve yetkileri, personel ve özlük
iflleri 18/78 Say›l› Say›fltay Yasas› ile
düzenlenmektedir.

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›
denetler.
Denetim kapsam›na giren daire,
kurum ve kurulufllara ait kesin hesaplar›
inceleyerek Meclise ve Bakanlar Kuruluna
uygunluk bildirimi sunar.
Gerekti¤inde mali ifllere ve hesap
usulleriyle gelir tahakkuk sistemleri
hakk›nda Meclise ve Bakanlar Kuruluna
rapor verir.
Denetim kapsam›na giren daire, kurum,
kurulufl ve kamu iktisadi teflebbüslerinin
gelir ve giderleri ile ilgili ifllemlerini
inceler, Meclise rapor verir ve bu
inceleme sonucunda saptad›¤› yasa d›fl›
ifllemleri Hukuk Dairesine bildirir.
Maliye Bakanl›¤›nca uygulama ile
ilgili olarak istenecek hususlarda
görüfl belirtir.
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Denetim Alanlar›m›z
Say›fltay, 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 ile yasalarla Say›fltay
denetimine tabi tutulan di¤er kurum ve
kurulufllar› denetleme yetkisine sahiptir.

Ba¤›ms›zl›¤›m›z
Say›fltay'›n yönetimi ve temsil yetkisi
Say›fltay Baflkan›'na aittir. Say›fltay'da
Baflkanla birlikte iki üye bulunmaktad›r.
Say›fltay Baflkan› ve Üyeler 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.
Say›fltay Baflkan ve Üyeleri hukuki
güvenceye sahiptirler. Kendileri
istemedikçe, emeklilik yafl› gelmeden
görevden al›namazlar. Say›fltay Baflkan ve
Üyelerinin görevlerine son verme ve
disiplin ifllemleri bir Yüksek Mahkeme
Yarg›c›na uygulanan ayn› sebepler ve
tarzda Yüksek Adliye Kurulunca yap›l›r.
Say›fltay, Bakanl›k, daire, kurum ve
kurulufllarla ve 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.

Say›fltay Baflkan›, denetim görevinin
planlanmas›, programlanmas› ve yerine
getirilmesi süresince hiçbir flekilde
talimat almaz. Görevine uygun olarak
önceliklerinin belirlenmesi, yap›lacak iflin
programlanmas› ve gerçeklefltirece¤i
denetime uygun metotlar›n seçilmesi
konular›nda ba¤›ms›z hareket eder.
Say›fltay, genel bütçe içinde kendi
bütçesiyle yönetilir. Meclis Baflkanl›¤›na
sunulan Say›fltay Bütçesi, Genel Bütçe
Yasa Tasar›s›'na ithal edilmek üzere
Meclis Bütçesiyle birlikte Maliye
Bakanl›¤›'na gönderilir.

Denetimlerimiz
Say›fltay, kamu idareleri ile belediyelerin
mali rapor ve tablolar›n›n güvenilirli¤i
ve do¤rulu¤unu denetlemekte ve
gerekti¤inde mali ifllere ve hesap
usulleriyle gelir tahakkuk sistemleri
hakk›nda Meclise ve Bakanlar Kurulu'na
rapor vermektedir. Bunun yan›nda, kamu
idareleri ile belediyelerin gelir, gider, mal
ile di¤er hesap ve ifllemlerinin yasalara ve
di¤er hukuki düzenlemelere uygunlu¤unu
incelemekte ve inceleme sonucunda
saptad›¤› yasa d›fl› ifllemleri Hukuk
Dairesi'ne bildirmektedir.
Say›fltay, genel denetimler d›fl›nda
gerçeklefltirdi¤i faaliyetleriyle, Meclise,
Bakanlar Kurulu'na ve denetim
kapsam›nda bulunan kamu idareleri ile
belediyelere, gerek mali gerekse yasal
uygulamalar konusunda görüfl
bildirmekte ve gerekti¤inde araflt›rma
ve incelemeler yapmaktad›r.
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Hesap Verebilirlik Süreci
Say›fltay Raporlar›

Ekonomi, Maliye,
Bütçe ve
Plan Komitesi

Meclis Genel Kurul
Toplant›s›

Raporlar›n Takibi

Say›fltay raporlar›
gere¤i için KKTC
Meclisine gönderilir ve
söz konusu raporlar,
Ekonomi, Maliye, Bütçe
ve Plan komitesi
taraf›ndan incelenir.

Ekonomi, Maliye, Bütçe
ve Plan komitesi,
Say›fltay raporlar›n›
inceler ve Say›fltay
raporundaki bulgular
hakk›nda kendi raporunu
haz›rlay›p Genel Kurula
sunar.

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

Say›fltay raporlar›nda yer
alan hususlar›n gere¤inin
yap›l›p yap›lmad›¤› ve
önerilerin yerine getirilip
getirilmedi¤i Say›fltay
taraf›ndan bir sonraki
denetimde takip edilir.

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Say›fltay Y›ll›k Rapor 2009

Vizyon, Misyon ve De¤erlerimiz

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

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

De¤erlerimiz
Ba¤›ms›zl›k

Nesnellik

Hesap Verilebilirlik

‹flbirli¤i

Mesleki Yetkinlik

Say›fltay,
fonksiyonel ve
örgütsel
ba¤›ms›zl›¤a
sahip olmal›d›r.
Denetimin
yürütülmesi ve
denetim
sonuçlar›n›n
inan›rl›¤› aç›s›ndan
önemlidir.

Denetimlerde
objektif olmal›,
tarafs›zl›¤›n›
kamuoyuna
göstermeli ve
denetim
sonuçlar›n›
de¤erlendirmede
ve rapor etmede
tarafs›z
davranmal›d›r.

Hesap verme
sorumlulu¤unu
yerlefltirmeyi
sa¤lamal›d›r.
Kendi hesap
verme
sorumlulu¤unun
da fark›nda
oldu¤unu
göstermelidir.

‹flbirli¤i içerisinde
çal›flmaya önem
vermelidir.
Birlikte çal›flarak,
sorunlar› aç›¤a
ç›karmaya ve
bunlar için olas›
çözümler
belirlemeye
yönelmelidir.

Denetçiler sürekli
kendini yenilemeli
ve yeni denetim
tekniklerini
uygulayarak
kaliteli raporlar
haz›rlamal›d›r.
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Denetim Faaliyetlerimiz
Say›fltay, 2009 y›l›nda kesin hesaplara
iliflkin bir uygunluk bildirimi, belediyelere
ve kamu idarelerine iliflkin 25 denetim
raporu, özel araflt›rma konular›na iliflkin
4 rapor ve 4 pilot performans denetimi
olmak üzere toplam 34 rapor haz›rlam›flt›r.

Genel Uygunluk Bildirimleri
Meclisin bilgilendirilmesi amac›na yönelik
haz›rlanan Genel Uygunluk Bildirimleri,
en önemli raporlardand›r. Bu raporun
haz›rlanarak Meclise sunulmas› Anayasal
bir zorunluluktur.

Say›fltay, Anayasa, Bütçenin Haz›rlanmas›
ve Uygulanmas›na iliflkin 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, ilgili mali y›la iliflkin
hesaplar›n uyum içerisinde oldu¤una
iliflkin denetim raporunu Meclis
Baflkanl›¤›'na sunmaktad›r.
Devlet Bütçesinin 2006 y›l›na iliflkin
kesin hesap denetimi 2008 y›l›nda
tamamlanarak, hesaplar›n uyum
içerisinde oldu¤una iliflkin uygunluk
bildirimi 2009 y›l› bafl›nda Cumhuriyet
Meclisine sunulmufltur.
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Kamu ‹dareleri ve
Belediyelere iliflkin
Denetimlerimiz
2009 y›l›nda Say›tay, kamu idareleri ve
belediyelere iliflkin 30 hesap inceleyerek
toplam 25 denetim raporu haz›rlam›flt›r.
Denetlenen 30 hesap içerisinde geçmifl
y›llara iliflkin hesaplar bulunmakla birlikte,
büyük bir bölümü 2007 ve 2008 y›l›
hesaplar›ndan oluflmaktad›r. Bu
hesaplar›n 10’u belediyelere iliflkin, 20’si
ise kamu idarelerine iliflkin hesaplard›r.
Denetledi¤imiz y›llara ait hesaplar›n
genelde kay›tlar ile uyum içinde oldu¤u
tespit edilmekle birlikte, denetçi
raporunda yer alan saptamalar ve
mevzuata ayk›r› uygulamalar nedeniyle
denetledi¤imiz 25 denetim yerine iliflkin
30 hesaptan,10'una 'uygunluk'
verilmemifltir.
Gerek denetimlerimiz s›ras›nda gerekse
denetimlerimiz sonras› tespit edilen
34,880.39 TL tutar›ndaki eksik/usulsüz
ve hatal› ifllemler, ilgili kurum ve/veya
belediyeler taraf›ndan kabul edilerek,
düzeltilmesi ve/veya iade edilmesi
sa¤lanm›flt›r.

Denetimlerimiz sonucu yasa ve tüzüklere
ayk›r› gerçeklefltirildi¤i tespit edilen
ifllemlere yönelik, 18/78 Say›l› Say›fltay
Yasas›'n›n 22.maddesi uyar›nca ilgili
kiflilere 423,835.69 TL sorumluluk tesis
edilmifl ve gere¤i için ilgili kurumlara
bildirilmifltir.

Özel Araflt›rmalar
Say›fltay, denetimleri sonucu tespit etti¤i
yolsuzluk ifllemlerini raporlayarak, gere¤i
için Hukuk Dairesi'ne göndermektedir.
Bu kapsamda, sürdürülmekte olan iki
denetimimiz mevcuttur. Bunlardan birisi
K›br›s Türk Elektrik Kurumu, di¤eri ise
Cumhurbaflkanl›¤› Dairesi denetimidir.
2009 y›l› içerisinde, Cumhurbaflkanl›¤›
Dairesi'nin 2003 mali y›l›na iliflkin raporu
yan›nda üç farkl› konuda araflt›rma
raporu yay›nlanm›fl ve bu araflt›rmalar
sonucu 18/78 Say›l› Say›fltay Yasas›'n›n
22.maddesi uyar›nca ilgili kiflilere
135,021.57 TL sorumluluk tesis
edilmifltir.
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Etkilerimiz
KKTC Elektrik Kurumu tahsilatlar›na yönelik gerçeklefltirilen
denetimde, 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 edilmiflti. 2001 y›l›nda
yap›lan bu tespitler do¤rultusunda, denetimlerimiz geriye dönük
olarak sürdürülmüfl ve ara raporlar haz›rlanm›flt›r. Denetimlerimiz
sonucu, 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 Hukuk
Dairesine bildirilmifltir. Denetimlerimiz sonucu, yolsuzluklar›n
önüne geçilmesi sa¤lanarak Kurumu 1998 - fiubat 2001 döneminde
maddi kayba u¤ratanlardan iki kiflinin gecikme zamlar› ile birlikte
toplam 708,876.40 TL' yi 2008 y›l› içerisinde kuruma geri iade
etmesi sa¤lanm›flt›r. 2009 y›l› içerisinde de, yine kurumu maddi kayba
u¤ratanlardan üç kiflinin gecikme zamlar› ile birlikte toplam
2,396,773.78 TL' yi kuruma geri iade etmeleri yarg› yolu ile sa¤lanm›fl
ve bafllang›ç olarak da 2009 y›l› içerisinde 182,074.10 TL' yi kuruma
yat›rm›fllard›r.
Cumhurbaflkanl›¤ı Dairesine 2003 mali yılı bütçesinden tahsis edilen
ödeneklerin kullanılmasına iliflkin denetimde, daha önce yayınlanan
2001, 2004 ve 2005 mali yıllarına iliflkin raporlarda yer alan
tespitlere paralel bulgulara rastlanmıfltır. Bu bulgular do¤rultusunda,
1,206,255.45 TL tutarındaki ödemelerin suiistimal ve/veya yolsuzluk
içerdi¤i sonucuna varılmıfltır. Raporda açıklanan bahse konu
saptamaların daha detaylı olarak arafltırılabilmesi, konu ödemelerin
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadı¤ının tespiti ve tahakkuk eden
ödemelere karflılık düzenlenen faturalardaki mal ve hizmetlerin
gerçekten satın alınıp alınmadı¤ının saptanabilmesi bakımından, konu
soruflturma ve/veya kovuflturma yapılmak üzere Hukuk Dairesi'ne
havale edilmifltir.
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Performans Denetimlerimiz
Say›fltay, performans denetimi yapma
yetkisine Aral›k 2008 tarihinde yürürlü¤e
giren Say›fltay De¤ifliklik Yasas› ile
kavuflmufltur. Say›fltay, performans
denetimi yapma yetkisine kavuflmadan
önce, denetçilerinin yabanc› uzmanlar
deste¤inde e¤itilmesini sa¤lam›flt›r.
Bu e¤itimler çerçevesinde, 2008-2009
döneminde Kamu Sektöründe Deniz
Suyu Ar›t›m›, Eski Eserlerin Korunmas›
ve Restorasyonu, Büyükbafl Hayvanc›l›k
‹flletmelerine Verilen Teflvikler ve
Turizme Verilen Teflvikler ve Tan›t›m
Harcamalar› konular›nda pilot denetimler
gerçeklefltirilmifltir.
Performans denetim sonuçlar›m›z,
Say›fltay'da düzenlenen ve denetçiler
taraf›ndan gerçeklefltirilen bilgilendirme
sunumlar› ile genifl bir kitleye ulaflm›flt›r.

Kamu Sektöründe 'Deniz
Suyu Ar›tma'
Yeralt› su kaynaklar›n›n kurakl›k ve
tuzlanma sebebi ile azalmas›, ülkede
alternatif su yaratma gereksinimini
do¤urmufltur. Bu ba¤lamda, Devletin
giriflimiyle Bafra Turizm Bölgesi için
Yap-‹fllet-Devret modeli ile Deniz Suyu
Ar›tma Tesisi kurulmufltur.
Denetimimiz, Bafra Ar›tma Tesisi'nin
kurulum hedefleri do¤rultusunda etkin
ve verimli bir flekilde çal›flt›r›l›p
çal›flt›r›lmad›¤›n› ortaya koymak amac› ile
gerçeklefltirilmifltir. Denetim sonucunda
ortaya ç›kan bafll›ca önerilerimiz afla¤›da
s›ralanm›flt›r.
Tesisin elektrik sayac› ve birikmifl elektrik
borcu sorununun çözümlenmesi
Bölgenin su talebi, arz› ve su da¤›t›m alt
yap›s›n›n detayl› analizinin yap›lmas›
Bu gibi tesislerin kurulum
sözleflmelerinde yüklenilecek maliyetler
ve gerçeklefltirilecek ifllerin net olarak
belirlenmesi
Ulusal su koordinasyon ve yönetim
biriminin kurulmas›
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Eski Eserlerin Korunması ve
Restorasyonu
Dünyan›n ortak kültür miras› say›lan ve
tarihi süreç içerisinde günümüze kadar
ulaflan ayr›ca ülkemizin kültürel
zenginli¤ini de oluflturan tarihi eserlerin
korunmas›nda genelde devlete özellikle
bu konuda birinci derece yetkili olan Eski
Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlü¤ü'ne
çok büyük görevler düflmektedir.
Dairenin bu amaca yönelik arkeolojik sit
alanlar› tespit etme misyonuna sahip ve
uygulamalar›nda etkili olabilmesi büyük
önem arz etmektedir. Yap›lan bu
çal›flmada, Eski Eserler ve Müzeler
Dairesi Müdürlü¤ü bünyesinde yer alan
Eski Eserleri Koruma Fonu gelir ve
giderlerinin analizi yap›larak kaynaklar›n›n
etkin ve verimli kullan›l›p kullan›lmad›¤›
ortaya konulmaya çal›fl›lm›fl ve ziyaret
edilen baz› tarihi eserlerde turistlere
anket uygulanm›flt›r.
Denetim sonucunda haz›rlanan raporda
afla¤›daki hususlar vurgulanm›flt›r.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
Müdürlü¤ünün gelirleri aras›nda ilk
s›ray› müze ve ören yerlerinin girifl
ücretlerinden elde edilen gelirlerin yer
ald›¤› görülmektedir. Bu do¤rultuda, girifl
ücretlerinde yap›lacak çok küçük bir
art›flla, Eski Eserleri Koruma Fonu
gelirlerinde önemli etkiler yarat›labilece¤i
ilgililerin dikkatine getirilmifltir.
Uygulanan anket sonucunda ise,
ülkemizin özellikle ölü sezon olarak
nitelendirilen k›fl döneminde de çeflitli
yabanc› ülkelerden gelen turistler
taraf›ndan ziyaret edildi¤inin saptanmas›,
sevindirici olmufltur.
Restorasyon ifllemlerinin müdürlükçe
ehliyeti saptanan kiflilere yapt›r›lmas›n›
esasa ba¤layan tüzü¤ün yürürlü¤e girmesi
ile, gençlerin yetiflti¤i çevrelerde, eski
eser sevgisi ve önemi ile koruma bilinci
daha etkin anlat›labilir, önerisi
getirilmifltir.

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Say›fltay Y›ll›k Rapor 2009

Etkilerimiz

Feray Türker Yüksekbafl
Denetçi

Eski Eserler ve Restorasyon
konulu performans denetim
raporumuz, müze ve ören
yerlerine girifl ücretlerinde
yapılabilecek çok küçük bir
artıflla ne kadar bir gelir artıflı
sa¤lanabilece¤ine iliflkin bir
çalıflmayı da içermektedir.
Bu gelir artıflı hesaplanırken,
özellikle ziyaretçi girifllerinin
yo¤un oldu¤u saptanan befl
müzede 2008 yılında
gerçekleflen ziyaretçi sayıları
baz alınmıfltır. Girifl ücretlerinde
uygulanabilecek 3.00 TL
tutarındaki bir fiyat artıflı ile yıl
sonunda toplam 703,182.00 TL
ilave gelir artıflı sa¤lanabilece¤i
ve bu rakamın da 2008 yılında
müze ve ören yerlerine
giriflten elde edilen gelirin
yaklaflık %30'una denk geldi¤i
tespit edilmifltir. Nitekim, bu

arafltırma kapsamında
ziyaretçilere uygulanan
anketteki sorulardan biri de
ören yerlerinin girifl ücretleriyle
ilgiliydi. Konu ile ilgili yapılan
anket sonuçlarında ziyaretçiler,
flu anda uygulanan girifl ücretleri
hususunda %90 oranında iyi ve
fena de¤il seçeneklerini
iflaretlemifllerdir. Dolayısıyla
önerilen fiyat artıflları çok
küçük miktarlar oldu¤undan bu
görüflü olumsuz etkilemeyece¤i
düflünülmektedir. Buna ilaveten,
özel grup biletlerinde
yapılabilecek 5.00 TL tutarındaki
bir artıflın, ziyaretçileri olumsuz
etkilemeyece¤i gibi 11,000 TL
ilave gelirin elde edilebilece¤i de
vurgulanmıfltır.

17

18 Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Say›fltay Y›ll›k Rapor 2009

Büyükbafl Hayvancılık
‹flletmelerine Verilen
Teflvikler
Büyükbafl hayvanc›l›k iflletmelerine
verilen teflvikler konusunda
gerçeklefltirilen performans denetim
çal›flmas›yla, al›nan bu teflviklerin etkinlik,
verimlilik ve kalite aç›s›ndan ne gibi
katk›lar sa¤land›¤› sorgulanm›fl ve
tespitlerimiz do¤rultusunda ülkemizde
sürdürülebilir büyükbafl hayvanc›l›k
iflletmecili¤ine yönelik tavsiyelerde
bulunulmufltur.
Denetimimiz s›ras›nda, iflletme
sahiplerine anket uygulanm›fl ve
anketler sonucu, iflletme sahiplerinin
yar›s›n›n devletin vermifl oldu¤u
teflviklerde yeterli bilgi sahibi olmad›¤›,
teflvik baflvurular›nda ve izlenmesi
sürecinde karfl›laflt›klar› bir tak›m
engeller sonucu teflvikleri almada zaman
kayb›na u¤rad›klar› ortaya ç›km›flt›r.
Büyükbafl hayvanc›l›k iflletmelerine
verilen teflvikler konusunda haz›rlanan
denetim raporunda yer alan bafll›ca
öneriler afla¤›da s›ralanmaktad›r.

Devlet, teflvik almaya hak kazanan
üreticilere yard›mc› olmak amac›yla
Hayvanc›l›k Dairesi'nde teflvik birimi
oluflturmal›
Ülkemizdeki hayvan bafl›na süt ve et
üretimini art›rmaya yönelik kültür ›rk›
ve kültür ›rk› melezi yetifltiren üreticilere
do¤rudan teflvik vermeli
Devlet, hayvanc›n›n kaba yem üretmek
amac›yla teflvik miktar›n› art›rmal›
Devlet, veterinerlik hizmetlerini art›rmal›,
hayvanlar›n hastal›klar›n› erken önleyici,
koruyucu olmal› ve suni tohumlamay›
yayg›nlaflt›rmal›

Turizme Verilen Teflvikler ve
Tan›t›m Harcamalar›
Denetimimiz, tur operatörleri ve hava
yolu flirketlerine verilen teflvikler ile yurt
d›fl› turizm fuarlar›, tan›t›c› yay›nlar,
reklamlar ve tan›t›c› yay›n katk›s› için
gerçeklefltirilen harcamalar›n turist
say›s›n›n art›r›lmas›nda istenen sonuca
ulafl›p ulaflmad›¤›n› incelemek, sistemin
etkin ve verimli olup olmad›¤›n›
belirlemek, etkin ve verimli de¤ilse
nedenleri ile birlikte al›nacak önlemler
ile ilgili önerilerde bulunmak ve verilen
teflvikler ile gerçeklefltirilen harcamalar›n
etkin ve verimli olmas›na katk›da
bulunmak amac› ile gerçeklefltirilmifltir.
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Denetim metodolojisi olarak, ilgili
bakanl›k yetkililerden al›nan bilgiler,
verilen teflviklerde taraf olan yetkililer,
tur operatörleri ve havayollar›
flirketlerine verilen teflviklere yönelik
bakanl›k taraf›ndan düzenlenen dosyalar,
konu ile ilgili istatistikler, tur operatörleri,
havayollar› ve turistler ile gerçeklefltirilen
anket çal›flmalar› kullan›lm›flt›r.
Denetim sonucunda haz›rlanan
raporumuzda yer alan bafll›ca öneriler
afla¤›da s›ralanmaktad›r.
Ulafl›m›n ucuz hale gelmesi sonucunu
yaratacak yöntemlerin kullan›larak,
havayollar›n›n teflviklendirme kapsam›n›n
geniflletilmesi
Gazete ve dergilere verilen reklamlar›n
etkili olup olmad›¤› üzerine araflt›rmalar
gerçeklefltirilmesi, ve internet üzerinden
reklâm çal›flmalar›n›n geniflletilmesi gibi
alternatif tan›t›m yollar› de¤erlendirilmesi

Teflviklere yönelik verilerin, plan ve
programlara ›fl›k tutacak flekilde
kategorize edilmesi ve istatistiki
çal›flmalar›n›n yap›lmas›
Teflviklerin geç ödenmesinin önüne
geçecek önlemlerin gelifltirilmesi
Bakanl›¤›n turizme verilen teflvik
politikalar›n› ve planlar›n› uygulamaya
geçirmesi ve bu uygulamalar›n etkinli¤ini
ölçmek için denetim mekanizmas›
oluflturmas›
Tan›t›c› yay›n katk›lar›n› alan tur
operatörlerinin performanslar›n›n
izlenmesi
Teflviklere baflvuruda talep edilen
belgelerin yaz›l› hale getirilmesi
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Yürüttü¤ümüz Di¤er Görevler
Say›fltay, emeklilik ve özlük iflleri ile
sübvansiyon ve/veya teflvik faaliyetlerinin
eylemden önce incelenmesi ifllemleri
ile ilama ba¤l› borçlar›n aritmetik
kontrolünü gerçeklefltirerek do¤acak
hatalar› önlemektedir.
Bakanlar Kurulu kararlar›n›n yaratt›¤›
gerek mali sorumluluklara yönelik
gerekse yasalara ayk›r› olup olmad›¤›na
yönelik araflt›rma yaparak, üretilen
kararlar›n de¤ifltirilmesi ve/veya iptali
yönünde görüfl belirtmektedir.
Kamu idareleri ve Belediyelere gerek
mali gerekse yasal aç›dan uymalar›
gereken hususlar› hat›rlat›c› ve yol
gösterici genelgeler haz›rlamaktad›r.
Talep edilen görüfl ve flikayetleri
de¤erlendirerek gerekli yaz›flmalara
cevap vermekte ve sorunlar›n
saptanmas› halinde çözümlemektedir.
Denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi
sürecinde gerekli olan savunma, bilgi
isteme ve bunlar gibi yaz›flmalar›,
gerçeklefltirmektedir.

Emeklilik ve Özlük ‹fllemleri
Denetim kapsamna 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 1137 ifllem,
mevzuat kurallarna göre denetlenmifl
Dul, efl ve çocuklara ödenen emekli
maafllar›, emeklilik fark ifllemleri, emeklilik
revizyon ifllemleri, k›dem tazminat› ve
intibak ifllemlerine iliflkin 507 ifllem
kontrol edilmifl,
Maliye Bakanl›¤›ndan gelen dosyalar›n
özlük haklar›na iliflkin ise 5991 ifllem
kontrol edilmifltir.
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Etkilerimiz
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin mali denetim organ› olan
Say›fltay, denetim yetkisinin temel gücünü Anayasadan al›rken,
Say›fltay Yasas›'n›n kendisine yükledi¤i görev ve yetkiler uyar›nca,
mali denetim yapmaya yetkili oldu¤u alanlarda, hesap verme
sorumlulu¤u çerçevesinde, kamu kaynaklar›n›n verimli, etkin ve
tutumlu kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› denetler.
Gülgün Sahir
K›demli Denetçi

Bu ba¤lamda Emeklilik ve Özlük ‹fllemleri Birimi, Hazine ve
Muhasebe Dairesi'ne ba¤l›, Emeklilik ve Maafllar flubesi yan›nda,
denetim kapsam›m›za giren di¤er Kurum, Kurulufl ve Belediyelerle
yak›n iliflkiler içinde, emeklilik ve özlük ifllemlerine iliflkin denetim
çal›flmalar›n› sürdürürken, bu konularda talep edilen görüflleri de
yan›tlanmak suretiyle vizyonumuza ba¤l› olarak yap›c› ve yönlendirici
misyon de¤erlerimizin gerçekleflmesini sa¤lamaktad›r.
Tam bir tak›m ruhuyla üç kiflilik bir ekip taraf›ndan harcama
öncesi denetime yönelik olarak sürdürülen emeklilik ve özlük
ifllemleri denetimleri s›ras›nda, yasalar›n verdi¤i haklar karfl›s›nda,
hak sahiplerinin haklar›n›n korunmas›nda büyük bir titizlik
gösterilirken, Devletin k›t kaynaklar›n›n israf› ve haks›z
ödemelerin yap›lmas› önlenmektedir.
2009 y›l› içerisinde gerçeklefltirdi¤imiz denetimler sonucu kamu
kaynaklar›n›n israf› ile haks›z ödemelerin yap›lmas›n› önlemeye
yönelik olarak tespit edilen 407,199.68 TL hatal› ifllem, Emeklilik ve
Özlük ifllemleri Biriminde yap›lan denetim çal›flmalar›n›n önemini ve
etkinli¤ini ortaya koymaktad›r.
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Sübvansiyonlar ve/veya
Teflvik ‹fllemleri
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 145
ifllemin ön denetimini gerçeklefltirmifltir.

Yay›nlad›¤›m›z Genelgeler
2009 y›l›nda Say›fltay iki genelge
yay›nlayarak kamu idareleri ile
belediyelere gerek mali gerekse yasal
aç›dan uymalar› gereken kurallar› ve
sorumluluklar›n› hat›rlatma gere¤i
duymufltur. Say›fltay'›n yay›nlad›¤›
genelgelerde;
Say›fltay Yasas›nda yap›lan de¤ifliklikler
sonucu, hesap ve ifllemleri Say›fltay
denetimine giren daire ve kurulufllarda,
hesaplar›n verilmemesinden sorumlu
tutulan yöneticiler ve saymanlar›n suç
ifllemifl say›laca¤› ve cezaya
çarpt›r›lacaklar›,

Genel bütçe kapsam›nda olmayan
idareler ile belediyelerin, sabit ve döner
sermayeli veya fon fleklinde kurulan
kurum ve teflebbüslerin, kamu iktisadi
teflebbüsler ile kamu ifltiraklerinin ve
yasalarla denetimleri Say›fltay'a verilen
di¤er kurumlar›n, bütçelerinin binde 2'si
oran›nda Say›fltay denetimi ücreti
ödemeleri gerekti¤i, süresi içinde
ödenmeyen denetim ücretlerinin Kamu
Alacaklar› Tahsili Usulü Yasas› kurallar›na
tabi olaca¤›,
Demirbafl özelli¤i tafl›yan mallar›n
tespit edilerek kay›t alt›na al›nmas› ve
kay›tl› demirbafl listelerinin Say›fltay
Baflkanl›¤›'na sunulmas›, konular› yer
almaktad›r.
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D›fl Faaliyetlerimiz
Say›fltay, yabanc› uzmanlarla sürdürdü¤ü proje çerçevesinde, denetçilerin gerek
uluslararas› denetim standartlar› konusunda gerekse performans denetimi
konusunda e¤itim almasını ve pilot denetimler gerçeklefltirmesini sa¤lamıfltır.
Türk ‹flbirli¤i ve Kalkınma ‹daresi Baflkanlı¤ı'nın, Sayıfltayları Gelifltirme Projesi
kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sayıfltay'ı ile gerçeklefltirdi¤i e¤itim
programına, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Mo¤olistan, Filistin,
Kırgızistan, Tacikistan, Arnavutluk ülkeleri ile birlikte KKTC Sayıfltay'ından
denetçilerimiz de katılmıfltır.
Sayıfltay, 1994 yılından beridir ECOSAI'nin (Ekonomik ‹flbirli¤i Organizasyonu
Ülkeleri Sayıfltaylar Birli¤i) düzenledi¤i toplantılara gözlemci sıfatıyla
katılmaktadır.
Avrupa Birli¤i müktesebatına uyum çalıflmaları çerçevesinde 'Mali Kontrol'
bafllı¤ı altında oluflturulan çalıflma grubunda Sayıfltay'dan da temsilcilerimiz
bulunmaktadır. 2009 yılında bafllanan bu çalıflmalar çerçevesinde gerçeklefltirilen
toplantılara temsilcilerimiz katılmaktadır.

23

24 Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Say›fltay Y›ll›k Rapor 2009

Organizasyon ve Kaynaklar›m›z
Organizasyon
Say›fltay'da, bir Baflkan, iki üye ve
denetim faaliyetlerini yürütmek amac›yla
denetçiler ve genel kadroya ba¤l› idari
ve kitabet personeli bulunmaktad›r.
Say›fltay, denetim plan ve programlar›n›
kendi haz›rlamakta ve denetimlerin
öncelik s›ras›n› kendi belirlemektedir.
Denetçiler taraf›ndan haz›rlanan denetim
raporlar› üye ve Baflkan gözetiminden
geçmektedir.
Emeklilik ve Özlük ‹fllemleri, ayr› bir
birim oluflturularak görevlendirilen
denetçiler taraf›ndan sürdürülmektedir.
Bunun yan›nda, araflt›rma, planlama,
d›fl iliflkiler ve e¤itim gibi denetime ve
Baflkanl›¤a destek faaliyetleri denetim
destek gruplar› taraf›ndan
yürütülmektedir.

Baflkan ve Üyeler
Say›fltay'›n yönetimi ve temsil yetkisi
Say›fltay Baflkan›na aittir. Say›fltay Baflkan›,
kurumun en üst yöneticisi olup genel

iflleyiflten sorumludur. Üyeler, Say›fltay
Baflkan›'n›n yard›mc›s›d›rlar ve Say›fltay
Baflkan› taraf›ndan kendilerine verilen
görevleri yerine getirirler.
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.

Personel
Say›fltay'›n 64 kiflilik denetçi kadrosundan
22 denetçi ve genel kadroya ba¤l›
25 idari ve kitabet personeli olmak
üzere toplam 47 kiflilik çal›flan›
mevcuttur.
Say›fltay'da çal›flan denetçilerimiz
ekonomi, maliye, istatistik, ekonometri
ve iflletme olmak üzere farkl› meslek
altyap›lar›na sahip olmakla birlikte,
aralar›nda gerek kamuda gerekse özel
sektörde çal›flm›fl deneyimli
personellerimiz de bulunmaktad›r.
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Arfliv Hizmetleri

Ece Soykök
Arfliv Sorumlusu

Arfliv hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yürütülmesini sa¤layan birimimiz, yaln›zca
arfliv görevini yerine getirmekle kalmay›p ayn› zamanda Say›fltay'›n idari ve di¤er
faaliyetlerinin yerine getirilmesini de sa¤lamaktad›r. Bu görevler içerisinde, sekreterlik
hizmeti, istatistiki bilgileri oluflturma, toplant› salonlar›n›n sorumlulu¤u, personelin izin
hesaplamalar›, puvantaj cetvellerinin haz›rlanmas›, demirbafl kontrolü, turnike girifl ve
ç›k›fl kontrolleri ve daha bir çok ek faaliyetler yer almaktad›r. Gerek yönetime gerekse
denetçilere talep ettikleri tüm verileri an›nda verebilecek bir kapasiteye sahip olan
birimimiz üstün bir performans sergilemektedir. Arfliv birimimiz bir nevi destek birimi
olarak da görev yapmaktad›r.

2009 y›l› içerisinde arfliv taraf›ndan toplam 15,193 gelen evrak kay›t alt›na al›nm›fl ve
1,120 evrak ç›k›fl› yap›lm›fltır.
Arfliv hizmetlerinin yürütülmesinde görevli personel aras›nda görev ay›r›m› yap›lmakta
ve böylece ifllerin daha h›zl› ve zaman›nda yap›lmas› sa¤lanmaktad›r. Arfliv personelimiz
yan›nda, evraklar›n da¤›t›m›ndan sorumlu olan personelimiz de bize ba¤l› çal›flmakta ve
böylece evraklar›n zaman›nda ve h›zl› da¤›t›ld›¤›ndan emin olmaktay›z.
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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.
Say›fltay'›n 2009 bütçe ödene¤inin ekonomik s›n›fland›rmaya göre da¤›l›m› afla¤›daki
gibidir.
2009 Bütçe Ödenek Da¤ılımı
Ekonomik Sınıflandırma Da¤ılımı
Personel Gideri

Ödenek (TL)
2,787,265

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

110,251

Mal ve Hizmet Al›m Giderleri

313,800

Toplam

3,211,316

Kaynaklarımızı Nasıl Kullanıyoruz?
2009 y›l› içerisinde kaynaklar›m›z›n %64'ü denetim faaliyetlerimiz için gerekli olan mal
ve malzeme al›m› için, %15'i müteahhitlik hizmetleri, iletiflim araçlar›n›n kullan›m›,
denetimlerde kullan›lan teknik bilirkifli heyetlerine ödemeler, araçlar›n kullan›m› ve
sigorta giderleri için, %9'u 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, %6's› makine ve teçhizat al›mlar› ile bak›m, onar›m
giderleri için, %1'i büro bak›m ve onar›m giderleri için kullan›lm›flt›r.
Say›fltay'›n 2009 y›l› içerisinde gerçeklefltirdi¤i Mal ve Hizmet Al›m Giderlerinin
Ekonomik s›n›fland›rmaya göre da¤›l›m› afla¤›daki grafikte görülmektedir.

1%
Gayrimenkul Mal Bak›m ve Onar›m Giderleri
6%
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al›m,
Bak›m ve Onar›m Giderleri
9%
Temsil ve Tan›t›m Giderleri

15%
Hizmet Al›mlar›
5%
Yolluklar

64%
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al›mlar›
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Say›fltaydaki Geliflmeler
Denetim Yöntemleri
Bafllang›çta denetim plan› haz›rlanarak,
her bir denetimin do¤as›, kapsam›
hakk›nda bilgi edinilmekte, veriler
üzerinde analiz yap›larak denetim
yaklafl›m› belirlenmekte ve her bir ifl
üzerinde harcanan zaman
kaydedilmektedir.
Denetime bafllamadan önce
denetlenecek hesap alanlar› ile ilgili
ayr›nt›l› denetim program› haz›rlanmakta
ve denetlenecek konularda yönetim ile
mutabakat sa¤lanmaktad›r.
‹flimizin kalitesi aç›s›ndan gerekli
durumlarda, teknik bilirkiflilere
baflvurulmaktad›r.
Denetçiler mevzuata ayk›r› ve/veya eksik
bulduklar› hususlarda savunma almakta
ve rapor üzerinde ilgililerin cevaplar›na
yer vermektedir.
Denetim tamamland›ktan sonra, taslak
denetim raporu ilgili kamu idaresi
yöneticisi ile paylafl›lmakta ve ilgili kamu
idaresi yöneticisine bu taslak denetim
raporundaki denetim sonuçlar› veya
bu sonuçlar›n sunumu hakk›nda yorum
beyan edebilme hakk› tan›nmaktad›r.
Nihai denetim raporunda, yönetici
taraf›ndan yap›lan yorumlar göz önünde
bulundurulmakta ve Baflkan nihai
denetim raporunu, Meclise ve ilgili
kamu idaresine göndermektedir.

‹letiflim Stratejisi
Gelifltirilmesi
Say›fltay'da gerçeklefltirilen
modernizasyon projesi çerçevesinde,
bu y›l ilk kez iletiflim Stratejisi
gelifltirilmifl ve bu do¤rultuda,
Say›fltay'›m›z denetlenen baz›
belediyelere anket formu göndererek,
denetim sonras› geri bildirim almay›
hedeflemifltir. Bu anket sonuçlar› ayn›
zamanda, Say›fltay'›n kendi performans›n›
de¤erlendirmesine yard›mc› olacak
flekilde düzenlenmifltir.

Kalite Gözden Geçirme
Süreci
Performans denetimlerimiz sonras›,
'Kalite Gözden Geçirme' süreci
uygulanm›fl ve performans denetimlerini
gerçeklefltiren denetçilerimiz, planlama,
denetim ve rapor aflamalar›nda
karfl›laflt›klar› sorunlar ve gelecek için
edindi¤imiz dersler hakk›nda ankette yer
alan sorular› cevapland›rm›fllard›r.
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Performans›m›z
Mecliste Görüflülmeyi
Bekleyen Raporlar›m›z
Denetçiler taraf›ndan haz›rlanan
Say›fltay raporlar› Say›fltay Baflkan›
taraf›ndan Cumhuriyet Meclisine
sunulmakta ve bu raporlar, Ekonomi,
Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi
taraf›ndan görüflülmektedir. 2009 y›l›
sonunda derlenen bilgiler
do¤rultusunda, Ekonomi, Maliye,
Bütçe ve Plan Komitesinde görüflülmeyi
bekleyen geçmifl y›llara iliflkin 150 rapor
bulunmaktad›r.

Denetimlerimiz
2008-2009 döneminde denetimi
gerçeklefltirilen ve ilgisine göre Meclise
ve/veya Hukuk Dairesine ve/veya ilgili
kuruma gönderilen toplam 34 rapor
hazrlanmfltr.
Bafll›ca denetim raporlar›m›z ile ilgili
konu bafll›klar› ekte yer almaktad›r.
2009 y›l›na iliflkin denetim
faaliyetlerimizin da¤›l›m› afla¤›daki tabloda
verilmektedir.

Denetim Faaliyetlerimizin Da¤ılımı
Denetimler

Denetim Sayısı

Uygunluk Bildirimleri

1

Belediye Denetimleri

8

Kamu ‹darelerine iliflkin Denetimler

17

Özel Araflt›rmalar

4

Performans Denetimi

4

Toplam

34

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Say›fltay Y›ll›k Rapor 2009

Mali Etkilerimiz
Say›fltay, 2008-2009 döneminde
gerçeklefltirdi¤i denetimler ve
araflt›rmalar sonucu tespit etti¤i
mevzuata ayk›r› uygulamalara yönelik,
ilgili kiflilere 18/78 Say›l› Say›fltay
Yasas›'n›n 22. maddesi uyar›nca
558,857.26 TL sorumluluk tesis etmifl
ve bahse konu miktarlar›n devlete geri
yat›r›lmas› yönünde raporlar haz›rlam›flt›r.
Bunun yan›nda, Say›fltay gerek
denetimleri s›ras›nda gerekse
denetimler sonras› tespit etti¤i
34,880.39 TL tutar›ndaki eksik, hatal›
ve/veya mevzuata ayk›r› ifllemleri, ilgili
kurum ve/veya sorumlular ile paylaflarak
iade edilmesi ve/veya hatal› ifllemlerin
düzeltilmesini sa¤lam›flt›r.
K›br›s Türk Elektrik Kurumunda
gerçeklefltirilen denetimlerimizde,
KIBTEK'i maddi kayba u¤ratanlar
aras›nda yer alan üç kifli gecikme zamlar›
ile birlikte toplam 2,396,773.78 TL' yi

yarg› yolu ile kuruma geri yat›rmay› kabul
etmifl ve 2009 y›l› sonu itibari ile de
182,074.10 TL'yi kurum veznesine
yat›rm›fllard›r.
Emeklilik ve Özlük ‹flleri denetimlerimiz
sonucu tespit edilen 407,199.68 TL
hatal› ifllemler harcama öncesi düzeltilmifl
ve haks›z ödemelerin önüne geçilmifltir.
Özel araflt›rma kapsam›na giren,
Cumhurbaflkanl›¤› Dairesi'nin 2003 mali
y›l›na iliflkin denetiminde ise,
1,206,255.45 TL tutar›ndaki ödemelerin
suistimal ve/veya yolsuzluk içerdi¤i
sonucuna var›lm›fl ve raporda bahsi
geçen saptamalar›n daha detayl› olarak
araflt›r›labilmesi bak›m›ndan, konu
soruflturma ve/veya kovuflturma yap›lmak
üzere Hukuk Dairesi'ne havale edilmifltir.
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Yürüttü¤ümüz Di¤er Görevler
Say›fltay harcama sonras› denetimleri yan›nda, harcama öncesi denetim ifllemlerini de
yürütmektedir. Say›fltay, 2009 y›l›nda emeklilik ve özlük ifllemleri, sübvansiyon ve/veya
teflvik ifllemleri ve ilama ba¤l› borçlara iliflkin toplam 7788 ifllem üzerinde denetim
gerçeklefltirmifltir. Bunun yan›nda, denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,s›ras›nda
bilgi ve belgeye ulaflmak , denetim s›ras›nda karfl›laflt›¤› hukuki konular ile ilgili Hukuk
Dairesinden görüfl talep etmek , haz›rlanan denetim raporlar›n›n takibini sa¤lamak,
kamu idareleri ve/veya belediyelerdeki uygulamalar ile ilgili yap›lan k›sa incelemelerin
sonuçlar›n› bildirmek amac›yla ve kurum ve/veya kurulufllardan talep edilen görüfller
ve/veya çeflitli flikayet yaz›lar›na karfl›l›k verilebilecek cevaplar için ise 2009 y›l› içerisinde
toplam 826 yaz›flma yapm›flt›r.
2009 y›l›nda yürüttü¤ümüz di¤er faaliyetlerimiz ve ifllem say›lar›, afla¤›daki tabloda
sunulmaktad›r.
Yürüttü¤ümüz Di¤er Faaliyetlerin Da¤ılımı
Faaliyetlerimiz
Emeklilik ve Özlük ifllemleri
Sübvansiyon ve/veya Teflvik ifllemleri
‹lama Ba¤l› Borçlar
Bakanlar Kurulu Kararlar›n›n ‹ncelenmesi
Di¤er Yaz›flmalar›m›z
Yay›nlad›¤›m›z Genelgeler

‹fllem Sayısı
7635
145
8
44
780
2
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Denetim Ücretleri
Aral›k 2008 tarihinde yürürlü¤e giren
Say›fltay De¤ifliklik Yasas› ile genel bütçe
kapsam›nda olmayan idareler ile
belediyelerin, sabit ve döner sermayeli
veya fon fleklinde kurulan kurum ve
teflebbüslerin, kamu iktisadi teflebbüsleri
ile kamu ifltirakleri ve yasalarla denetimleri Say›fltay'a verilen di¤er kurumlar›n,
bütçelerinin binde ikisi oran›nda Say›fltay
denetim ücreti ödemeleri gerekti¤i
hususunda yeni bir düzenleme
yap›lm›flt›r. Bahse konu bu de¤ifliklikle,
denetim ücretlerinin denetlenen
yerler taraf›ndan düzenli bir flekilde
yat›r›lmas›n›n sa¤lanmas›

salonlar›m›z 17 kez çeflitli kamu kurum
ve kurulufllar ile ba¤›ms›z kurumlar›n
kullan›m›na sunulmufltur.

Personelin Sa¤l›k ve
Güvenli¤i
Say›fltay, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da
gerekli acil durumlarda rehberlik
edecek veya yard›mc› olacak flekilde
personelden, Sivil Savunma Amiri,
Emniyet ve K›lavuz Ekibi, Yang›n
Söndürme ve Kurtarma Ekibi, ilkyard›m
Ekibi ve Teknik Onar›m Ekibi
oluflturmufltur.

Toplant› ve Konferans
Salonlar›m›z›n Paylafl›m›

Bunun yan›nda, personelin sa¤l›k konular›
da izlenerek, hastal›k izinleri verileri
degerlendirilmifl ve personelin hastal›k
sebebiyle iflten uzak geçirdi¤i günler
tespit edilmifltir.

Say›fltay'da, 58 kifli kapasiteli toplant›
odas› ve 105 kifli kapasiteli konferans
salonu mevcuttur. Modern yap›s› ve
düzeni ile örnek teflkil eden binam›z›n
olanaklar›ndan di¤er devlet kurumlar› ve
kurulufllar› da yaralanmaktad›r. 2009 y›l›
içerisinde toplant› ve konferans

Personelimizin 2009 y›l›nda ortalama
olarak 7 gün hastal›k nedeniyle ifle
gelmemifl oldu¤u ve bu oran›n da
2008 y›l›ndaki oran olan 5.4 ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bir önceki y›la göre
art›fl gösterdi¤i görülmektedir.

hedeflenmektedir.
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Bafll›ca Raporlar›m›z
1.

KKTC Devlet Bütçesi 2006 Y›l›
Kesin Hesap Denetimi (23 Ocak
2009 tarih ve HA.1/2009 say›l›
rapor)

9.

2.

Posta Dairesi 2007 Mali Y›l› Gelir
Denetimi (2 Nisan 2009 tarih ve
ÖÖ. 1/2009 say›l› denetim raporu)

10. Muhaceret Dairesi 2007 Y›l›
Gelirleri Denetimi (30 Haziran 2009
tarih ve ME.3/2009 say›l› denetim
raporu)

3.

KKTC Güvenlik Kuvvetlerini
Güçlendirme Kurumunun
1 Temmuz 2007-30 Haziran 2008
Dönemi Denetimi (12 Kas›m 2008
tarih ve HS. 7/2008 say›l› denetim
raporu)

4.

Tatl›su Belediyesi'nin 2007 Mali Y›l›
Genel Denetimi (28 Ocak 2009
tarih ve ME-SN.1/2009 say›l›
denetim raporu)

5.

De¤irmenlik Belediyesi'nin 2007
Mali Y›l› Genel Denetimi (31 Ocak
2009 tarih ve SN.1/2009 say›l›
denetim raporu)

6.

Faiz Fark› Fonu 2005, 2006 ve 2007
Mali Y›llar› Hesaplar›n›n Denetimi
(21 Nisan 2009 tarih ve TE.1/2009
say›l› denetim raporu)

7.

Su ‹flleri Dairesi 2007 Mali Y›l› Gelir
Denetimi (26 Haziran 2009 tarih ve
ÖÖ.3/2009 say›l› denetim raporu)

8.

Lefkofla Kaymakaml›¤› 2007 Mali Y›l›
Gelir Hesaplar› Denetimi (26 Aral›k
2008 tarih ve 5/2008 say›l› denetim
raporu)

Alayköy Belediyesi 2007 Mali Y›l›
Genel Denetimi (30 Temmuz 2009
tarih ve ÖÖ.4/2009 say›l› denetim
raporu)

11. Posta Dairesi 2008 Mali Y›l› Gelir
Denetimi (6 Ekim 2009 tarih ve FT.
6/2009 say›l› denetim raporu)
12. Akdo¤an Belediyesi 2006-2007 Mali
Y›llar› Denetimi (5 Ekim 2009 tarihli
denetim raporu)
13. KKTC Güvenlik Kuvvetlerini
Güçlendirme Kurumunun
1 Temmuz 2008-30 Haziran 2009
dönemi denetimi ( 31 Temmuz
2009 tarih ve HS. 5/2009 say›l›
denetim raporu)
14. Organize Sanayi Bölgeleri 2007 Mali
Y›l› Gelirleri Denetimi (28 Ekim
2009 tarih ve FT.2/2009 say›l›
denetim raporu)
15. Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Lefkofla fiube Amirlikleri 2007 Mali
Y›l› Gelir Denetimi (30 Ekim 2009
tarih ve TE.3/2009 say›l› denetim
raporu)
16. Jeoloji ve Maden Dairesi 2007 Mali
Y›l› Gelir Hesaplar› Denetimi (5
Ocak 2009 tarih ve Hfi.1/2009 say›l›
denetim raporu)
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17. Jeoloji ve Maden Dairesi 2008 Mali
Y›l› Gelir Hesaplar› Denetimi (10
Mart 2009 tarih ve Hfi.4/2009 say›l›
denetim raporu)

24. Vadili Belediyesi 2007-2008 Mali
Y›llar› Genel Denetimi (17 Aral›k
2009 tarih ve MA.5/2009 say›l›
denetim raporu)

18. Limanlar Dairesi 2007-2008 Mali
Y›llar› Gelir Hesaplar› Denetimi (12
Ekim 2009 ve Hfi. 6/2009 say›l›
denetim raporu)

25. Geçitkale Belediyesi Su fiebekesi,
Kaz› Projesi ‹halesi Araflt›rmas› (23
Aral›k 2009 tarih ve ME.5-FT.7/2009
say›l› araflt›rma raporu)

19. Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt
Bölge Amirli¤i veznesindeki eksik
para ile ilgili araflt›rma. (17 A¤ustos
2009 tarih ve ME.4/2009 say›l›
araflt›rma raporu)

26. Büyükkonuk Belediyesi 2008 Mali
Y›l› Denetim Raporu (16 Kas›m
2009 tarih ve HS.6/2009 say›l›
denetim raporu)

20. KKTC Cumhurbaflkanl›¤› Dairesine
2003 Mali Y›l› Bütçesinden tahsis
edilen ödeneklerin kullan›lmas›na
iliflkin denetim ( 23 Kas›m 2009
tarih ve MS.‹S. 1/2009 say›l› denetim
raporu)
21. Güzelyurt Kaymakaml›¤› 2008 Mali
Y›l› Gelirlerinin Denetimi (7 Aral›k
2009 tarih ve MA.4/2009 say›l›
denetim raporu)
22. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Girne
fiubesi Amirli¤i 2008 Mali Y›l› Gelir
Denetimi (26 Kas›m 2009 tarih ve
TE.2/2009 say›l› denetim raporu)
23. KKTC Süt Endüstrisi Kurumu 2007
Mali Y›l› Denetimi (3 Aral›k 2009
tarih ve FT.1/2009 say›l› denetim
raporu)

27. ‹nönü Belediyesi'nin 2007 Mali Y›l›
Genel Denetimi (3 Aral›k 2009 tarih
ve SN.3/2009 say›l› denetim raporu)
28. Lefkofla Kaymakaml›¤› 2008 Mali Y›l›
Gelir Hesaplar› Denetimi (28 Aral›k
2009 tarih ve Hfi.5/2009 say›l›
denetim raporu)
29. Akdo¤an Belediyesi'nin 2008 Mali
Y›l›na ‹liflkin Denetim (24 Aral›k
2009 tarihli denetim raporu)
30. North Cyprus Tourism Centre Ltd
ile Bengü fionya aras›nda imzalanan
sözleflme ile ilgili araflt›rma
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Say›fltay Baflkanl›¤›
Say›fltay Yolu, Lefkofla
KKTC
Mersin 10 Türkiye
Tel: +90 (392) 228 4128
+90 (392) 228 4544
+90 (392) 610 0000
Fax: +90 (392) 227 5046
e-mail: kktcsayistay@superonline.com
Web sitesi: www.sayistay.kamunet.net
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