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HABER BULTENI
15 Ekim 1997
Hizmet Binas1 hgaatmuzDevam Ediyor
11 Bayln&rldc M i i d i i r l i i ~ e naltnan bilgiye @re,
yeni binanuzln 1997 yllr adene&i olan 484.5 milyiar
l i m n tamarm harcanarak ~ Q d g6sterilen
a
imalatlar
yapilmqtu.
Ekim 1997 ayl itibariyle;
Cah kaplamasl
- Pencerelerin takdmasi
- Koridor seramiklerinin dl3wnmesi (4 kat)
- Zemin wplanmn ahlmasl(7 kat)
Duvar svalan
Elektrik tesisah
Kalorifer tesisah ana kolonlan
- Kalorifer kazaru ve montajl
Telefon santral ba@m.~lan (santral hariq)
tamamlam.$hr.

-

-

1998 phnda, impat i$leri, s~hhitesisat, kalorifer
tesisah. mwerek tesisat, havalandrma tesisab.,
otomatik kontrol, sogutma tesisah, mutfak tesisab,
qa.ma$~rhanetesisah, elektrik tesisab iqleri yapllacakbr.

Aynca 9 adet asamor, 800 KW Ilk dizel jeneratar,
6000 abonelik telefon santralinin Say1$tayyca alum
planlam$ olup 1998 rnali yili biitqesi ile verilecek
Cidenek dogrultusunda i n w t a devam edilecektir.
fjeiincii Daire Bqkanr Selahattin Fettahlroglu

Emekli Oldu
4.10.1997 tarihinde emekliye ayrrlan uMncii daire
b a $ h Selahattin Fettahl~oglu 1932 ylllnda
Hasanbeyli'de dogdu. 1957 ylllnda 1st nbul Yiiksek
iktisat ve Ticaret Okulu'nu bitirdi. 1959 ydlnda
Sayl$tay3dagoreve baqlad. 1983 y h d a emekli olarak
Sayqtay'dan aynl~pbir siire Cimento Sanayi Denetleme
hudu uyeilbl !dpl. 1987 ylllnda yeniden g6reve
bwlayan Fettahlioglu 23.1 1.1990 tarihinde Sayiwy
~yeligi'ne 5.1.1995 tarihinde de Daire BaqkanliD'na
seqildi.
Emekliye aynlan Daire Ba$karumza bundan sonraki
ya-inda
saglikl~ve huzurlu giinler dileriz

Pakistan'da Diizenlenecek Kurslartl Kat~lracaklar
Belirlendi
3- 15 Kaslm 1997 tariNeri arasinda Pakistankn Lahor

kentinde dihnlecek olan "Tebrik, b n t e r ve Bzlepne
Yanetjmj" konulu kwsa Uzman Denetgi M.hmail
m
a
,Deneteler Sadettin Dogaqigit, O b j Qbk ve
Ahmet OWdan oltqan d m ki~ilikbir ekip katdacak.
Diger taraftan, 17 Kasim-13 Aralrk 1997 tarihleri
araslnda yine aym whirde dbnlenecek olan "Mali
Yanetim" konulu kursa Denetsiler ismail Cay, Ya$ar
Uzun, brahim Celilcta$ ve Aynur Temel'der~mtite@ckil
d m ki$ilik bir gnrp i @ b k edecektir.
Denet~ilerimize ka~lacaklan kurslarda
dileriz.

ba$anlar

Londra'da Y apdacak Olan "Denetim EBtimi
Kursu'na Bir Meslektapnuz Katllryor
hgiltere Sayqtay'nca (NAO) 15 Ekim-14 Kasun
1997 tarihlerinde Londra'da dbnlenun Denetim
Egitimi Kursu7na Hazine Gmbu7nda gOrevli Denetqi
h e r Karamollaoiflu kahla&r.
Meslekwutuza
bapdar dileriz.

Hnzine kjlemleri Raporu Genel Uygunluk Bildirimi
Eki Olarak T.B.M.M.'ne Sunuldu
Hazine Gmbu Devlet Borqlan Ekibi'nce
hazlrlandhm sonra Genel Kurulda Gtrriifllen 1996 yili
Hazine iqlemleri haklundaki dzkonusu raporda,
Hazinenin temel iqlevlerinin muhasebesini tutan Hazine
fq memeler ve Devlet Borqlan S a y m a n l ~ k l m n1996
ylll iqinde gerwe$irdikleri i$lemlemler degerlendirilmektedir. Rapor& g o ~ sFarpan tespitlcr a$a@daki
wide Ozetlenebilir:
-Devlet borqlan iqin biitv dqinda yapllan iidemeler
toplam biitp giderlerinin 1.3 kaudlr. Butqeden iidenen
borq faizlcri de biitqe giderlerinin %38'ini teqkil
etrnektedir.
-TiirkiyeYnin&$ borqlar~80 milyar dolara yaklavmq
olup bu miktann en (Inemli klsmim, Saylqtay'in denetim
alarunda yer alan kamu h o r ~ l a rolugturmaktadr.
~
-Dl$ borqlann yonetiminde, kaydedilmesinde ve
izlenmesinde qqitli
zaafiyetler
bulunmaktadir.
Sorunlmn qbziimiine yonelik qali$malar Hazine
Miisteqarligl tarafindan 1994 yrlindan bu yana
siirdiiriilmektedir.
-1996 ylltnda 6.5 katrilyon lira iq borglanmna yapllmq,
4.7 katrilyon lira i~ b o r ~ iidenmiqtir. Yi1 iqinde

1997 tarihlerinde Daktilograf ve Veri Hazlrlama Kontrol
I$letmenlerimiz iqin "Yazqma Kurallan" m d a kurs
diizenlenmi$tir. Milli Ejfitim Bakanh@ T&$ Kurulu
elamanlanndan Bqmiifettig Fevzi W g G z tarafindan
vexilen derslere, 45'er kigilik gruplar halinde toplam 90

iq boqlanma limiti a.!jilmarmrnr. Ancak, gergekle$en iq
boqlanma, 1996 yli program hedeflerini %70 qm@.
-Bats uygulama sonuqlan billhiinde incelenen
transfer giderleri 2.5 katrilyon lira olup, gene1 biitw
giderlerinin Y064'iinii ve transfer giderlerinin %92'sini
olu$turmakta&. Bu miMatrn 1.5 katrilyon lirasi iq ve
<11$ borq faizi tkiemeleri iqin kullarulrm@r.

&i kathw$u.

Meslekta$lanrmzm Basmda Yer Alan Yazdan
Meslekta$lUzman Denetqi Celal
Oymak'in "AB, Giimrtik Birligi ve Tiirkiye" b~~
yaas~, Milli prodiiktiivite Merkezi'nin ayhk y a p
orgam olan Anahtar dergisinde yaymhub.

-1996 y h d a yabanc~petrol sirketlerine, kur farh
olarak 2.5 trilyon liraya yalun b u m d a (ideme
yaptlrm@r. Bu Memenin yasal dayanaej bulunmaQ@

gerek-iyle

konu Sayqtay yarg~sinaintikal ettirilrni$tir.

Mutlu luklar

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin
Dliner Sermaye bletmeleri Hakkmdaki
Degerlendirme Rapom Bqkanlrk Makam~na
Sunuldu
Denet~i Abdullah Sevimli ve ismail Kemaloglu
tarafindan mevcut ondiirt Anadolu Otelciiik ve Turizm
Meslek Lisesi Wner Sermaye SaymanliB hesaplanl~n
merkezde ve yerinde yapilan denetimleri sonucunda
hmrlanan Deerlendirme Raporu ilgili Bakanl~&n
gariiqiiniin alinmas~iqin 6.10.1997 tarihinde Ba$kanllk
Makarmna sunuldu.
Raporda; sOzkonusu i~letmelerin k~pasiteleri~n
*k,
elde ettikleri karlann ise dii*
oldu@
belirtilmektedir. Diger tarafh, ilgili mevzuat
hiikiimleri, turim sekt6rii haklunda bilgiler, d6ner
sermaye i~letmelerininfaaliyet alanlm, kapasiteleri,
kapasite kullatumlar~, karlil~k durumlan haklunda
kar$ilqilan sorunlara, analitik incelemelerden de
faydalatularak aynnhll bir wide yer verilmigir.
R a p o ~ nsonuq lusmnda; mevzuat ve uygulamada
yapilacak baa de@~ikliklerile igletmelerin daha karli ve
verimli olacatfi, i~letmelerdekarhhgin arhnlmasimn
egitimde de k a l i t e ~ narhnlmasi sonucunu dogUraca&
wrgulanmaktadr.

Memplanmudan Denetci Sezgin @lii 13.10.1997
tarihinde Elvan ~ g l i i ile evlenmigir. Yeni evlilere
mutluluklar dileriz.
Denetqi h e r Aksiit'iin ise bir erkek pcugU
tebrik eder, bebege

Meslaktq~mlzTarafiadan UAvrupaBirligi
Say~gayl" Konulu Yiiksek Lisans Tezi liazrrlandr
"Avmpa Birligi Sayqtay" (The European Court Of
Auditors) konulu Yiiksek Lisans Tezi 7. Daire
Raportiirlii@nde gzirevli Denetqi Ismail Hakk~Sayln
tarafindan haprlanarak Istanbul fsniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitiisii'ne sunuldu.
Tez Dam$manli&m

w.Dr.

Rauf VERSAN'm

mttiip$
tez; "Gene1 Olarak Saygtq~lar", '2vrupa
Birligi Say~gtayl"ve "Genel Degerlendirme ve &nuq"

bqllk11 iiq ana Mliimden ve 98 sayfadan olu~makta<11r.

uYaz~gmaKurallan* Konulu Hizmet fgi EPjtim
Kursu Tamamland~
Hivnet Isi Egitim Prograrm ~ r w e s i n d e ,1-2 Ekim

Genel Kurulun 15.9.1997 tarihindeki toplantisinda, "Aqiktan vekil olarak atanan imam hatiplere lojman tajrminau
Menmesinin mr.c7niataayklrr olmadlglna " karar verilmigir. (Karar Numaras1:4883/1)
Bilindigi iizere; aqktan vekil olarak atanan imam hatiplere lojman tavninah Menip tidenmeyecegi konusunda 7 nci
Dairenin ilam ile 3 ve 4 iincii Dairelerin ilamlannda yer alan hiikiimler arasinda aylunllk bulundugundan bahisle Bwenetqi
Miizeyyen Cevik tarafindan miizekkere yazllmig ve bu miizekkere ndbetqi daire tarafindan Genel Kurulda giiriiqiilmek ikre
havale edilmi~ti.
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Biilten Yam Ekibi:

I Alper AWAY HLlya DEM~RKAYAN a i TOSUN
~
NUM
B i i k d e yer ahas~ncistedi&iz

ONAT t r a i l H.W. SAYIN

h n u ve haberlen' yoyur ekibine iletebilirsiniz
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