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KAMU KAYNAKLARININ VERİMLİ, ETKİN VE TUTUMLU
KULLANILIP KULLANILMADIĞINA İLİŞKİN DENETİM USUL VE

ESASLARI TÜZÜĞÜ

(9.3.2012 - R.G. 50 - EK III - A.E. 153 Sayılı Tüzük)

SAYIŞTAY YASASI

(18/1978, 47/1982, 48/1982, 58/1982, 9/1984, 5/1985, 2/1986, 22/1986, 23/1988, 7/1990,
44/1997, 50/1999, 5/2002, 49/2007, 56/2008 ve 45/2009 Sayılı Yasalar)

Madde 3(9) Altında yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sayıştay Yasası’nın 3’üncü maddesinin
9’uncu fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Sayıştay tarafından hazırlanmış olan
aşağıdaki Tüzüğü onaylar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük “Kamu Kaynaklarının Verimli, Etkin ve Tutumlu
Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Denetim Usul ve Esasları
Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Verimlilik”, aynı girdi karşılığında çıktıyı arttırmayı veya doğru
kalitedeki aynı miktarda çıktı için girdiyi azaltmayı anlatır.

“Etkinlik”, belirlenmiş hedefleri karşılamayı ya da aşmayı ve
amaçlanan etkileri sağlamayı anlatır.

“Tutumluluk”, doğru kaliteyi korurken girdi maliyetlerini en aza
indirmeyi anlatır.

“Denetim”, kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu
kullanılıp kullanılmadığına ilişkin denetimi anlatır.

“Kamu İdaresi” genel bütçe kapsamında olan kamu kurum ve
kuruluşlar ile genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşları
ve belediyeleri anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzük, kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu
kullanılıp kullanılmadığına ilişkin yapılacak denetimde uyulması
gereken usul ve esaslara ilişkin kuralları düzenler.
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Kapsam 4. Denetim, tutumluluk, verimlilik ve etkinliğin denetimi ile ilgili
olup aşağıdakileri kapsar:

(1) İdari faaliyetlerdeki tutumluluğun sağlıklı idari ilkeler ve
uygulamalar ile yönetim politikalarına göre denetlenmesi;

(2) İnsan kaynakları ile mali ve diğer kaynakların
kullanımındaki verimliliğin, bilgi sistemleri, performans
ölçüleri ve gözetim düzenlemeleri ve denetlenen kurumlarca
belirlenen eksiklikleri gidermek için izlenen yöntemlerin
incelenmesi de dahil olmak üzere denetlenmesi,

(3) Denetlenen kuruluşların hedeflerine ulaşma yönündeki
performanslarının etkinliğinin ve kurum faaliyetlerinin
yarattığı gerçek etkinin amaçlanan etkiyle kıyaslanmak
suretiyle denetlenmesi.

İKİNCİ KISIM

Denetimin Planlanması, Yürütülmesi ve Raporlanması

Denetimin
Planlanması

5. Denetimin planlanmasında, işin anlaşılması, risk değerlendirmesi,
denetim konusunun seçilmesi, denetim teklifinin üst yöneticilere
sunulması, soru analizi yapılması, proje belgesinin tasarlanması
ve proje yönetimi konularına yer verilir. Denetim Planının
hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sayıştay tarafından
hazırlanan rehberlerde belirtilir.

Denetimin
Yürütülmesi

6. Denetim, ilgili yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarından yararlanmak suretiyle
Sayıştay tarafından hazırlanan yönerge, standart ve rehberler
kullanılarak yürütülür.

Denetimin
Raporlanması

7. Denetim sonuçları tamamlandıktan sonra, raporun ana hatları
hazırlanır. Ana hatları hazırlanan rapor, Sayıştay Başkanı
tarafından ilgililerle görüşmeye hazır bulunduktan sonra, rapor
içeriği bulguları görüşmek üzere ilgililerle toplantı düzenlenir.
Toplantı sonucu, ilgililerin rapor içeriği bulguları kabul edip
etmemesine veya bulgular konusundaki son izahatlarına
dayanarak raporun son hali hazırlanır. Nihai rapor, Sayıştay
Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Cumhuriyet Meclisine ve
ilgili kamu idaresine gönderilir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Sorumluluk Halleri

Sorumluluk 8. Kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp
kullanılmadığına ilişkin yapılan denetimler mali ve hukuki
sorumluluk doğurmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

Yürütme 9. Bu Tüzük Sayıştay Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yürürlük 10. Bu Tüzük Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.


