Sayın Başkan; Yükseköğretim Kurumlarının Değerli Yöneticileri, Kıymetli Misafirler;
Yükseköğretim Kuruluna hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamanın memnuniyeti içerisindeyiz.
Bugün burada Sayıştay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız arasında
yükseköğretim mevzuatında sayılan görevler kapsamında, yükseköğretim kurumlarının
akademik ve idari personeline yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlere ilişkin
yapılacak iş birliğinin koşullarının ve kapsamının düzenlenmesi ile ilgili ortak eğitim
programları protokolünü imzalamak üzere buradayız.
Her yıl yayınlanan Sayıştay Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporlarında gündeme gelen
hususlarda, Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde yaşanan sorun alanlarında,
üniversiteleri ilgilendiren özellikle döner sermaye gibi mali konularda yaşanan sıkıntılara
üniversitelerimiz akademik ve idari personeline verilecek eğitimlerle destek verilmesini
amaçlıyoruz.
Yükseköğretim Kurulu olarak Strateji Dairesi Başkanlığımız, İç denetim birimimiz ile birlikte
üniversitelerin çeşitli sorunlarını derledik. Sayıştay Başkanlığı yapmış olduğu denetimler
sonucunda üniversitelerdeki eksiklikleri zaten çok daha iyi biliyor. Bu kapsamda eğitim
konuları havuzu oluşturulacak ve havuzda yer alan bu konularla ilgili alanında uzman sayıştay
denetçileri eğitimleri sunacaklardır.
Bu protokol kapsamında; yükseköğretim kurumlarının eğitim taleplerinin derlenmesi ve eğitim
faaliyetlerine
katılımları
Başkanlığımız
koordinatörlüğünde
gerçekleştirilecektir.
Yükseköğretim kurumlarımızın akademik ve idari personeline verilecek olan eğitimler ise
Sayıştay
Başkanlığımız
tarafından
müzakere
yoluyla
belirlenecek
alanlarda
gerçekleştirilecektir. Eğitimlerin kapsamı ve zamanlaması ise iki kurum arasındaki mutabakat
ile belirlenecek. Yükseköğretim kurumlarımız için bir eğitim planlaması gerçekleştirmeyi ve
talep edilen alanlarda bu eğitimlerin verilmesini hedefliyoruz.
Bu süreçte üniversitelerimiz ile yazışmalarımız olacak ve bu yazışmalar sonucunda eğitim
almak isteyen üniversiteler belirlenecek, YÖK’e müracaatlarını yapacaklar, kimlerin eğitim
alacaklarını bildirecekler. Üniversitelerimizden bize aktarılan konularla ilgili eğitim taleplerini,
Sayıştay Başkanlığı denetçilerinin denetimlerde karşılaştıkları sorun alanlarını birlikte
değerlendireceğiz. Ana başlıklar altında eğitim planlamasını yaparak yükseköğretim
kurumlarımızın eğitim faaliyetlerine katılımının koordinasyonunu sağlayacağız.
Yükseköğretim kurumlarında eğitimin tamamlanmasının ardından eğitim alanların sınava tabi
tutulması da yine bu protokol ile karara bağlanmış durumda. Sınava ilişkin tüm işlemler
yükseköğretim kurumlarımız tarafından yürütülecek.
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Bu iş birliği protokolünün sağladığı kazanımlar ile yapılan denetimler her iki taraf açısından,
gerek yükseköğretim kurumlarımız gerekse Sayıştay Başkanlığı için daha etkin bir şekilde
yürütülebilecektir.
Teşrifleriniz ve iş birliğiniz nedeniyle tekrar teşekkür ediyor, bu iş birliği protokolünün Sayıştay
Başkanlığı’na, Kurulumuza ve üniversitelerimize hayırlı olmasını diliyorum.
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