
SAYIŞTAY 
UZMAN DENETÇİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : Uzman Denetçi 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 4 
Maaşı : Barem 18 A 

 
  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Sayıştay Başkanının sorumluluğu altında, Sayıştay Yasası gereği ve başka 
yasalarla Sayıştaya verilen bütün denetim yetkilerini düzenlenecek yönerge ve 
programlara uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında kullanmak ve denetim 
ile ilgili  i şleri yürütmek; 
 

(2) Sayıştay Başkanının doğrudan veya ilgili üye aracılığı ile verdiği talimatlara 
uygun olarak denetim yapmak; 
 

(3) Denetim programlarının hazırlanmasında Sayıştay Başkanı ve/veya ilgili Üyeye 
yardım etmek; 
 

(4) Denetim raporları hazırlamak ve hazırladığı raporları yönergelerde belirlenen 
usüle göre Sayıştay Başkanına  sunmak; 
 

(5) Maiyetindeki bütün Denetçilerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak; onları 
mevzuat çerçevesinde yönlendirmek; raporların hazırlanmasında onlara yardımcı 
olmak ve hazırlanan raporları yönergelerde belirlenen usüle göre Sayıştay 
Başkanına sunmak; 
 

(6) Maiyetindeki bütün denetçilerin iş programları ve iş düzeni yanında mevzuatlara 
uygun davranmalarından sorumlu olmak; 
 

(7) Başkanın talimatı doğrultusunda hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve 
uygulamak  ve 
 

(8) Sayıştay Başkanının önerileri doğrultusunda verilecek diğer uygun görevleri 
yapmak. 

 
  II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Bir üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun, İdari Bilimler, 
Maliye, İktisat, İstatistik, İşletme, Muhasebe veya Ticaret bölümlerinden birinden 
lisans diplomasına sahip olmak; 
 

(2) Sayıştayda en az üç yılı III. Derece Kıdemli Denetçi kadrosunda olmak üzere 
toplam onsekiz yıl denetim hizmetlerinde çalışmış olmak;  
 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
 

(4) İngilizce veya geçerli başka yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır. 
 
 
 

 
 



SAYIŞTAY 
BAŞ DENETÇİ YARDIMCISI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : Baş Denetçi Yardımcısı 
Derecesi : II  (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
Maaşı : Barem 17 A 

 
  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Sayıştay Başkanının sorumluluğu altında, Sayıştay Yasası gereği ve başka 
yasalarla Sayıştaya verilen bütün denetim yetkilerini, düzenlenecek yönerge ve 
programlara uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında kullanmak ve 
denetimle ilgili  işleri yürütmek; 
 

(2) Sayıştay Başkanının doğrudan veya ilgili üye aracılığı ile verdiği talimatlara 
uygun olarak denetim yapmak; 
 

(3) Denetim raporları hazırlamak ve hazırladığı raporları yönergelerde belirlenen 
usüller çerçevesinde Sayıştay Başkanına   sunmak; 
 

(4) Maiyetindeki Denetçilerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak; onları 
mevzuat çerçevesinde yönlendirmek; raporların hazırlanmasında onlara 
yardımcı olmak ve hazırlanan raporları yönergelerde belirlenen usüller 
çerçevesinde Sayıştay Başkanına  sunmak ve 
 

(5) Amirlerince verilecek diğer uygun görevleri yapmak. 
 
 
  II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Bir üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun, İdari Bilimler, 
Maliye, İktisat, İstatistik, İşletme, Muhasebe veya Ticaret bölümlerinden 
birinden lisans diplomasına sahip olmak; 
 

(2) Sayıştayda,  III. Derece Kıdemli Denetçi olarak en az üç yıl çalışmış olmak; 
 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
 

(4) İngilizce veya geçerli başka yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır. 
 

  
 


