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136'NCI KURULUS
Y I L D O N U M U M ~A
~ TA
~ ~'MIZI
E
ZIYARET
aylgtay'lm~z~n
136'ncl kumlug y~ldoniimii olan 29 May~s 1998 gunu,Atatiirk'e ve onun ilkelerine olan
b a g l ~ l ~ gbir
~ n kez
~ daha gostermek iizere
Bagkan~m~z
Say~nM.Kamil MUTLUER ve
mensuplar~m~zdan
olugan kalabal~kbir heyet,Anltkabirli ziyaret ederek mozoleye
qelenk koymug ve saygl dumgunda bulunmu$tur.
KURUL U$ YILDONVMUMUZV
KUTLAMA MESAJLARI

HAZ-

1998

Say~nProf.Dr.M.Karni1 MUTLUER
Say~gtayB q k a n ~
TBMM ad~nakamu kuruluglann~n
butiin gelir ve giderleriyle bunlar~nhukuka
uygunlugunu denetlemekle gijrevli Saylgtay,136 y ~ l d giin
~ r geqtikqe geligen qagdag
bir hizmet anlaylgl iqinde milletimizin
hizmetinde olmug,bundan soma da aynl
anlay17 qerqevesinde hizmetlerini siirdiirecektir.Say~gtay'~n136'1nc1 kurulug ylldljniirniinu bu dugiincelerle kutlar size ve degerli mensuplmn~za en iyi dileklerimle
selam ve sevgilerimi sunanm.
Mesut YILMAZ
Bqbakan

S

ay~gtay'lm~z~n
136'ncl kurulug y~ldoniimu dolay~siylaSay~nCumhurbagkanim~z,Say~n
Bagbakan~m~z
ve Kuzey K ~ b r ~Tiirk
s
Cumhuriyeti Say~gtay
Bagkan~,Bqkan~m~zSayin
M.Kamil
Mutluer'e birer kutlama mesaj~ gondermiglerdir. Mesajlar goyledir.
Say~nProf.Dr.M.Kamil MUTLUER
Say~gtayBagkanl
Sayqtay, qagdag ve demokratik
cumhuriyetimizin temel kummlar~ndanbiridir. Saylgtay titiz ve bagan11 qal~gmalar~ylaTiirkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumlar
ve kurallar devleti olma niteligini pekigtirmektedir. Say~gtay~n
kurulug y1ld6niimiinu
kutluyor,size ve gahs~n~zda
Sayigtay camianlza selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Siileyman DEMIREL
Cumhurbqkm

Say~nProf.Dr.M.Kamil MUTLUEK
T.C Say~gtayB q k a n ~ .
T.C Say~gtay'mm 136.kumlug y11doniimii nedeniyle sizleri ve gahs~n~zda
tum
Say~gtay qal~ganlann~ kutlar,bagkanl~gln~zda,T.C
Saylgtayl'n~ndlinya Say~gtay'lanaras~ndahakettigi onurlu
ve saygln yerini her geqen y ~ daha
l
da geligtirip koklegtirecegine olan inanclml yeniler,sayg~larsunanm.
Kemal VEHBI
KKTC Say~gtayB q k a n ~

BOS BULUNAN D A ~ R E
BASKANLIKLARI &IN GENEL
KURULUMUZ TARAFINDAN
S E C ~ MYAPILDI

G

enel Kurul'umuzun 28.May1s 1998
tarihli toplantlslnda bog bulunan
yedi Daire Ba~kanllgliqin seqim
yaplldl. Yapllan seqimlerde yeterli oyu alarak Daire Ba~kanllglnaseqilen uyelerimizin adlan, klsa oz geqmigleri ve gorev
yerleri ~oyle;

Needet G ~ V E N C(8.Daire Bagkan~):
1933 ylllnda Elazlg'da dogdu. 1957 ylllnda
i m i r Yiiksek Ekonomi ve Ticaret Okulunu
bitirdi.1959 ylllnda meslek mensubu olarak
Saylgtay'da goreve bagladi. 16.05.1982 tarihinde Saylgtay Uyeligine seqilen Sayln
Giivenq evli ve iki qocuk babasldlr.8 Daire
Bagkanllglna vekalet ederken bu goreve
seqilmigtir.
Necip PEKCEVIK (6.Daire Bagkani) :
18.03.1945 tarihinde Ankara'da dogdu.1967 y~lindaAnkara iktisadi ve Ticari
ilimler Akademisini bitirdi. 1971 ylllnda
mes1c.k ~nensubuolarak Saylgtay'da gareve
h- ' ' , 4.1 1.1985 tarihinde Sayl~tayUC: secilen Sayln Pekqevik, evli ve iki
$01ill. babasldlr.6 Daire uyesiyken bu gore\ :.eqilmi$tir.
Cavit OZKAHRAMAN ( 3.Dairc Bavk a n ~ ) : 02.02.1950 tarihinde Kize/Ardegenlde dogdu. 1970 ylllnda Ankara

Iktisadi ve Ticari ilimler Akademisini bitirdi.1974 ylllnda meslek mensubu olarak
Saylgtay'da goreve bag lad^. 14.11.1985 tarihinde Saylgtay Uyeligine seqilen Sayln
Ozkahraman evli olup 8.Daire iiyesiyken
bu gdreve seqilmi$tir.
Cengiz ALPAY ( 2.Daire Bagkan~) :
01.01.1949 tarihinde Giresun'da dogdu. 1972 ylllnda Ankara iktisadi ve Ticari
ilimler Akademisini bitirdi.1973 yillnda
meslek mensubu olarak Sayl$tay'da goreve
bag lad^. 14.1 1.1985 tarihinde Saylytay Uyeligine seqilen Sayln Alpay iki qocuk babasldlr.2.Daire iiyesiyken bu goreve seqilmi$tir.

a

Hasan FIDAN ( 5.Daire Baqkan~) :
09.06.1947 tarihinde KazanIAnkara'da
dogdu.1969ylllnda Ankara ~niversitesiSiyasal Bilgiler Fakultesini bitirdi.1970 ylllnda meslek mensubu olarak Sayl~tay'da
goreve bagladl. 14.11.I985 tarihinde Saylgtay ~ ~ e l i g i nseqilen
e
Sayln Fidan evli
ve iiq qocuk babasldlr.6.Daire uyesiyken
bu goreve seqilmigtir.
Mustafa AKYUZ ( 4.Daire Bagkanr) :
05.06.1947 tarihinde Antakya'da dogdu.1969 ylllnda Ankara Iktisadi ve Ticari
Ilimler Akademisini bitirdi. I970 yllinda
meslek mensubu olarak Sayqtay'da goreve
ba51adl. 14.1 1.1985 tarihinde Sayl~tayUyeligine seqilen Sayln Akyiiz evli ve iki
qocuk babasldlr.2.Daire iiyesiyken bu goreve seqilmigtir.
Hasan Hiiseyin TURKMEN ( 1.Daire
Bavkanl) : 15.02.1947 tarihinde 1qel/Anamurlda dogdu. 1972 ylllnda Ankara
iktisadi ve Ticari ilimler Akademisini bitirdi.1973 ylllnda meslek mensubu olarak
Saylgtay'da goreve ba~ladl.14.11.1985 tarihinde Sayqtay ~yeligineseqilen Sayln
Tiirkmen evli ve dart qocuk babasldlr.6.Daire iiyesiyken bu goreve seqilmi$tir.
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BOS BULUNAN SA YZSTAY UYEL~GZ
I~IN
TBMM TARAFINDAN S E ~ I M
YAPZLDI

T

•

BMM'nin 14.05.1998 Gun ve 90
lncl birlesiminde boy bulunan Sayqtay Uyeligi iqin yap~lanseqimde
"Diger Meslek Mensuplarl" kontenjan~ndan Ali SERDAR yeterli oyu alarak iiyelige seqildi. Say~nAli SERDAR'ln k ~ s aoz
geqmivi $ 6le;~1951 y~llnda BurdurKaramanllda dogdu. 1972 y111nda Istanbul
~niversitesi Iktisat Fakultesini bitirdi. 1972-1987 y ~ l l a raraslnda
~
Hesap Uzmanl~glve Hesap Uzmanlar~Kurulu Ba$kan Yard~rnc~l~gl;
1987-1998 y ~ l l a rara~
slnda ise Milli Piyango Idaresi Gene1 Miidur Yard~mc~llg~
ve Yonetirn Kurulu Uyeligi ile Turk Curnhuriyetleri Devlet Piyangolar Birligi Genel Sekreterligi Gorevlerinde bulundu. 1983 yilinda Federal Alrnanya'da rnesleki inceleme ve aragt~rrnalar
yaptl. Mesleki konularda birqok inceleme
ve ara$tlrmasl bulunan Say~n SERDAR,Almanca ve Ingilizce bilmekte olup,evli ve bir qocuk babas~dir.

ne;Tiirkiye'deki denetim sistemi, Tiirk Say~$tay'lmnorgut yaplsl ile gorev ve yetkileri, iq denetim sistemi ile Saylgtay denetimi arasindaki iliqkiler ve Say~qtay'daki
denetim plan lamas^ konular~ndaayrlntll~
bilgi verildi.

2. T U R I ~ Y EIC DENETIM
KONGRES~YAPILDI
1-22 May~s 1998 tarihleri aras~nda
Ankara Milli Kutuphane Salonunda
gerqeklestirilen Kongre'de Meslek-
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taslar~mrzdanUzman Denetci Dr.Husevin
b ~ ~ ~ ' i n , " ~ e g i ~~iinetikinde
imin
Iq ~ e netimH,UzmanDenetqi Cengiz AYTAR'm
ise "Yolsuzluklann Onlenmesinde iq Denetim" konulu konupnalan buyiik ilgi
topladl.~ongre'deki "Sistem Giivenligi ve
Bilgisayar Denetimi" konulu otururna ise
emekli iiyelerimizden Necdet KESMEZ
bqkanllk yapt~.

M

inyatiirlerini
iinlu
minyatiir ustasl olker
Erke'nin yaptlg~ ve
Uzman Denetqilerirnizden $efika $afak Goren'in metinlerini

B

at111 iilkeler Sayqtay'lannda incelemelerde bulunmak amac~ylaCin
Halk Cumhuriyeti Milli Denetim
Ofisi ikinci Ba~kanlJin Jipeng ba$kanhglndaki be$ ki~ilikbir heyet 20-25 May~s
1998 tarihleri araslnda iilkemizi ziyaret etti.
Ziyaret slras~ndayap~langoriigmelerde Cin Halk Cumhuriyeti heyeti-

yazlp yay~nahmrlad~gl"MinyatiirlerleAnadolu'dan
Efsaneler","Mevlana
ve
Mevlevi'lik" ile "Minyatiirlerde GemilerUadlleserler Osmanli Devleti'nin 700ncu

kuruluv ylldoniimii anls~naKiiltiir Bakanllel Sanat Serisi'nden Prestij Kitap olarak
yay~nland~.
Meslektagin~~z $efika
$afak
jbren'in
Cumhuriyetin
Kurulu$unun
75.Yll Doniimii etkinlikleri ~erqevesinde
hazirlay~p Gene1 Kurmay Ba$kanli&~na
sundugu; Eskivehir-Afyon -1znlir giizergah ~ n d abulunan ve Kurtulu$ Savavi slraslnda
Atatiirk ve yakln silah arkadaglarlnca ordu
kullan~lan
karargah~ binalann
veya cephe
miizekarargah~
haline getirilmeolarak

MUTL ULUKLAR
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si amac~yla h a z ~ r l a d ~ "Zafer
g~
Yolu"ad11
proje Silahll Kuvvetlerimiz tarafindan biiyiik bir begeni ve takdirle k a q ~ l a n d ~ .
Sijzkonusu proje bu kurunlun giri~imleri
sonucunda,Kiiltiir Bakanlig1,Tiirkiye 19
Bankas1 ve T.C Ziraat Bankasl i~birligiile
hayata geqiriliyor.
Yine meslekta$imlz, I6- 19 Mayls
1998 tarihleri araslnda Atatiirk'ii Anrna
Genqlik ve Spor Haftasi nedeniyle Samsun'da diizenlenen 9.Samsun Kiiltiir ve Sanat Senliklerine y a p t ~ gkatk~lardan
~
dolay~
Samsun Valiligi ile Biiyiikgehir Belediye
Bwkanllgmca bir plaketle odiillendirilmig:ir.

S

akarya Universitesi 1.I.B.F.ile Adapazarl Ticaret ve Sanayi O d a s ~ n ~ n
birlikte diizenledigi "Siyaset ve Yonetimde Etik" konulu sempozyuma meslektaglarlmlzdan iktisat Uzman~Bavdenetqi
$Air BA$ARAN'ln sundugu "Yonetimde
Etik Egitimi"konu1u bildiri biiyiik ilgi topladl. Arkadaglm~zlnbu bildirisi Sempozyum sonunda yaylnlanan kitapta da yer aldl.
eslekta$larimlzdan Uzman Denetqi Hasan 0 z s a n 3 ~ilk
n baskls~
1996 yllinda yapllan 'Uyanln
Art~kDelikanll Oldunuz' ad11 eserinin ikinci basklsl Altln Kitaplar Yaymevi'nce
yapildl.
Meslektaymlun bu eseri, genqler ipin bwvuru niteligi tqlmakta olup alanmdaki tek kitaptlr.
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mail Altintav'ln bir Denetci
eslekta~lar~m~zdan
k ~ ~zo c Isugu

dunyaya gelmi$ vc Sumeyye ad1
verilmigtir.
Yine mensuplar~mlzdanSerap Aqar'in bir erkek qocugu diinyaya gelmi? ve
Batuhan ad1 verilmivtir
Anne ve babalar~kutluyor, minik
yavrulara sagllkl~.ba$ar~ll.uzun
bir ya$am
diliyoruz.

a

Biiltende yer almasrr~~
istedigittiz Iraberleri 131,238,474 tto.1~telefonlara
veya Ara$tirma ve Tasnif Grubu'nun
atta bina birinci kat 34 numaralr odada gorevli meslekta~larrmrzayazrlr olarak bilrlirebilirsiniz.
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Bulten Yavrn Ekibi:
Uzman Denetqi Alper ALPAY
Uzman Denetqi Hiilya DEMIRKAYA
Denetci ismail Hakkl SAYIN
Denet~iNuran ONAT
Savfa Diizeni:
Uzman Denetd Hiidayi ERYiGiT
Baskr :
Sayqtay Yayln I ~ l e rMiidiirliigii
i
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