en ufak bir endigesinin olmadlg~nr,hala
Sayi~taykontrolu dlglnda biqok sarf buSAYIN CUMHURBA$KANI
Jundugunu,
bu fine kadar degigik rejimleBASKANIMIZ P ~ O ~ , D ~ . M . K A M ~ L
re tabi olan personel giderlerinin ve ihale
MUTLUER VE S E R A B E R ~ D E K ~
rnevzuatirun belirli bir esasa baghetmadl. YENI SEC~LENSAYISTAY
gim, ihale konusunda esas gartnamelerin iU Y E L E F ~ ~KABUL
N ~ ETTI.
yi hmrlanmas~ninve ehiiyet belgelerinin
~ o dikkatli
k
verilmesinin Bnemli oldu@mu,
Sa
yqtay
'ln
da
eksik gtirdtim konularda gtayrn Cdurbqkanlmlz Silleyman
rekli tasw~lanhazirlamasrmn- fayddl oIaDemirel,
Saylqtay
Bqkanl
cag~n~,
bu kununun daha iyi himet gGrmeProf.Dr.M.Kami1 Mutluer ve berabesi iqin; her tUrlu destegin verilmesi gerekrindeki yeni se~ilenSayi~tayuyelerini 2
tigini ve Sayr~tay'inyeni hizmet binaslnrn
Haziran.1998 tarihinde kabd buyurmugbiran iince tamamlanmasrn~ ifade buyurlard~r.
mu~lardlr.
Say~n Bqkanlrn~z kabulde; mdi
mevzuatlmrzin eskidigini, iize1likl e harcama kurallarlnin katlllgtnin doner sermaye,
BASBAKAN SAYIN YILMAZ'DAN
vak~flargibi kurumlar~yarattigmi, hukuki
BA!jKANIMIZA KUTLAMA
denetirn yaninda performans denetimini de
Z~YARET~
baglatacaklarm~,Say~gtaymevzuatinda, gerekli degigiklikkrin yapilarak, gtinlSn $artlar~nauygun hale getirilmesine ihtiya~ola~bakan Sayln Mesut Y~llmaz,
dugunu, bu ~erqevede tevkilat yasasl iIe
Prof.Dr.M.Kami1 Mutluer'in Samali yarg~lamausul kanunu tasarrlarlnin
ylgtay
Bqkanligmna se~ilmesidolahazirlanarak T.B.M.M.'ne sunulmasmln
y~slyla 9 Temmuz 1998 Perqefnbe gIinii
gerekli oldugunu dile getirmi~ve bina soKurumurnuza bir kutlama ziyaretinde burununun qbziilmesi i ~ i nEskigehir yolunIundu, Bagkanlrniz Saym Mutluer'e yeni
daki iqaatin biran evvei bitirilmesini talep
giirevinde
bagar~lardileyen Ba~bakanSaetmivtir.
ym Y~lrnaz,ziyaret s~rassnda yaptlgl koSayln Cumhurbqkanrmiz, Devienugmada,Say~$ay'm Devlet yaqamrndaki
tirnizin bir kurumlar devleti olduguonemini vurgulayarak Sayigtay'ln bdlge
nu,ahenk iginde gal 191lmasrmn gerektigini,
t
e kilatlar~
~
kurmasi konusundaki gbriighu
bu~lunher kunrmun gorevini en iyi yapmnadile getirdikten sonra inqa haIindeki yeni
st ile saglanacag~n~.
Sayrgtay'in en eski kuhizmet bi~lam~z
iqin 1998 ylllnda 1 trilrumlardan birisi oidugunu, Saylvtay fikriyonluk Gdenek aynlmas~ve 1999 y11t bOtnin demokrasi ile dogdugunu, toplanen her
qesine konulacak 6denekle de insaat~ntakurugnn millet adma kontroliiniin gerektirnsmlanrnes~iqin yetkililere talimat ven
gini, bunun hiir seqim kadar onemli olducegini
belinmi~lerdir.
gunu, haIk~nSayrgtay'dan gqen sarflarda
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3 kisilik Denetleme Kurulu ilyeliklerinden b i b emekli Uzman Denet~ile-

rimizden AbdUlnaim Gelgel,
5 ki~ilikDisiplin K d u Oyeliklerinden birine ise emeldi Uzman Denetqilerimizden Serpil h r , seqilmi*r.
Diger taraftan TURMOB @st Birlik) delegeliklerine seqilen meslek mensuplamizln isimleri ise gdyledir.
I -Cafer Varol
2-Siileyxnan Topallar
3-Mahmut Yergin
4-Mehet Kqqu
5-1smaiI Ayddar
6-Ozca Lokmanogiu
7-Kadir hlrt$uran
8-Altan olilgilt

9-Halil Erdem
10-Tamer Kostik
1 1-Celal Yalpn
12-Necdet Celebi
1 3 - H b e t 18ik
14-Hasan Fehmi Kawq

Denetgi Ali Osrnan Gii~lU'niin
"Belediye Hizmet fhaleleri ve Mfiteahhitlik
Karnesi" ad11 makalesi MahaIIi idareler
Dergisinin Mart 1988 sayislnda,
"Kegif Art191nedeniyle Sozfeqmenin Feshindt Fesih Zamanl" ad11mddesi
TIMHaftallk Haber Dergisi Nisan 1998
saylsinda yay~nlanh.

MUTLULUKLAR
ensuplanmlzdan Hizmetli Saban
Golbagi'mn bir kiz qocugu diinyaya gelmig ve Dirndiinur adt ve-

rilmigtir
Mensuplmmizdan Himetli Murat
Aydogan'm bir luz qocugu dilnyaya gelmig
ve Tugqe adr verilmi~tir
Anne ve babdari kutluyor,rninik
y a d a r a sagllklr bqmh,uzun bir yqam
diliyonrz.

BiiItende yer almaszni istedi@p~izhaberleri I3 I, 238,4 74 no.Iu ielefmiara
veya Ara$trrma ve Tasnif Gmbu 'nunaM bina birinci Rat 34 numaralr odada
girrevli meslekta~lartmrzayazcIr olarak
bildirebilirsiniz.

0

.05.1998 tarihinde KiiitUr Ba-

kanll@'nca diizenlenen "Miizeler Haftas1 Etkinlikleri " qerc;e-

vesinde "Cumhuriyetin 75nci yil~ndaTiirk
Mlizeciligi" konulu panelde Baqkanllgtmizca gfirevlendirilen Uzmm Denetqilerimizden Kenan TEPE konqmacr olarak
katllmi@r.

Balten Yawn Ekibi:
U m a n Denet~iAlper ALPAY
Umm Denetqi HUlya DEMkKAY A
Denetqi ismail Haklu SAYIN
~enetbiNuan OMAT

