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Cumhuriyetin
75 ' i n c i Yzldoniimii
Yayznlarz

KUZEY K I B R I S T ~ ~ RCKU M H U R I Y E T ~
S A Y S S T A Y I I LE KURUMUMUZ ARASINDA
I S B I R L I ~ POROTOKOLU
I
IMZALANDI
Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti Sayigtayi ile
Tiirkiye Cumhuriyeti Sayigtayi arasindaki igbirliginin
geligtirilmesi amaciyla Bagkanlmiz Prof. Dr. M. Kamil
MUTLUER ile Kuzey Kibris Tiirk Cumhuriyeti
Sayigtay Bagkani Soner VEHBI tarafindan imzalanan
protokolun tam metni agagiya yazilmigtir. Mensupl a r ~ m l z i nbilgisine sunuyoruz.,
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'Cumhuriyetin 75'inci
Yildoniimii Dizisi' ad1 a1tind.a
bir seri telif ve ~ e v i r kitabin
i
yayinlanmasina iiniimiizdeki
giinlerde baglanacagl
bgrenildi. Bu baglamda ilk
planda yayinlanmasi
diigiiniilen kitaplarln isimleri
aaagiya yazilm~gtlr.

Kuzey Kzbrzs Turk Cumhuriyeti Hukiimeti ile Tiirkiye
rFinansal Yonetim
Cumhuriyeti Hukumeti arasznda bir ortaklzk konseyi
kurulmasznz ongoren ve 6 Agustos 1997 tarihinde
Lejkoga'da imzalanan anla~manznekonomik ve mali
.Performans Denetimibiitiinlejme hedefine atzfla ve bu hedef qerqevesinde
Kavram, Ilkeler, Metodoloji
Tiirkiye Cumhuriyeti Sayzgtayz ile Kuzey Kzbrzs Turk
ve Uygulamalar
Cumhuriyeti Sayzgtayz arasznda egitim ve sosyal
~BiliqimTeknolojisi
alanda igbirligi protokolu irnzalamak suretiyle her iki
Ortamznda Denetim
iilke Sayr~tayznznyakzn dayanz~masznzn uzun vadeli
.Kamu Kurum ve
olarak guqlendirilmesi ve Kuzey Kzbrzs Turk Kurulu~larznaYasa ile Verilen
Cumhuriyeti'nin ve Sayzqtayz'nzn uluslararasz alanda
Yetkilere Uygunlugun
tanztzmzna katkz sag'lamasz arzusunu teyit ederek
Denetimi
agag'zdaki dokuz maddeden o l u ~ a nprotokol hiikiimleri
7.Ulusal Kalite
iizerinde mutabzk kalznmzgtzr.
'6
Kongresi Y a p z l d z
5'
Madde 1
fstanbul'da yapilan 7. Ulusal
Taraflar kendi katzlzmlarz ile ulkelerinde duzenlenen
Kalite Kongresinde; Toplam
ulusal ve uluslararasz kurs, seminer, hizmet iqi egitim
Kalite Yonetimi ve Hukuk
Diizeninde
Kalite konusu ele
programlarzna ve konferanslara birbirlerini davet
edecekler ve/veya davet ettirilmeleri yolunda girigimde alind~.Kongrenin 9-1311 111998
tarihleri araslndaki
bulunacaklardzr.
oturumlarina iiyelerimizden
Madde 2
,, .u?tI I;.$(;
sayln Celal OYMAK katlldl.
mi r' d

i

Tiirkiye Cumhuriyeti Sayz~tayz uguncu ulkelerae
yapzlacak kurs, seminer, kongre, hizmet iqi eg'itim ve
konferanslar ile denetim alanmdaki diger uluslararasz
toplantzlara
Kuzey
Kzbrzs
Turk
Cumhuriyeti
Sayzgtayz 'nzn da katzlmaszna yardlmcz olacakttr.

1

Ayrrca 11- 1311111998 tarihleri
araslnda yap~lanoturumiara
sayln Ba9kanlmlr Prof. Dr. M.
Kamil MUTLUER de i9tirak
ettiler.

Protokoliln devarm

Madde 3
Taraflar, denetim ve denetimi destekleyen biligim teknolojisi alanlarznda bilgi ve
deneyim degigiminde bulunacaklar ve kargzlzklz olarak kurs, seminer, konferans
jeklinde olanaklarz saglayacaklardzr.

Madde 4
Kuzey Kzbrzs Tiirk Cumhuriyeti Sayzgtayz 'nzn, Kuzey Kzbrzs Turk Cumhuriyeti'nin
tanztzlmaszna katkz saglamak amaczyla denetim sahasznda uluslararasz konferans ve
benzeri toplantzlara ev sahipligi yaptzgz durumlarda; gerekli i l e t i ~ i m i nkurulmasznda
ve uluslararasz organizasyonun gerqeklegtirilmesinde Tiirkiye Cumhuriyeti Sayzgtayz
ihtiyaq duyulan destek ve yardzmz saglayacaktzr.

Madde 5
Taraflar, imkanlar olqiisunde, kendilerine tahsis edilmig olan sosyal tesislerden
kurumlarznzn qalzganlarz ve emeklileri ile bunlarzn ailelerinin faydalanmalarznz
saglayacak ve alkelerindeki dig'er resmi kuruluglarzn aynz amaqlz tesislerinden
yararlanmalarzna yardzmcz olacaklardir.

Madde 6
Bu protokol qerqevesinde Tiirkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kzbrzs Turk Cumhuriyeti
Sayzgtay heyetleri yzlda en az bir kere ve olanaklar olqiisunde ddnugiimlu davetle bir
araya gelip durum degerlendirmesi yapacaklardzr.

Madde 7
Bu protokolde ongdriilen davetlerde; gonderen taraf kigi veya heyetlerin gidig
doniij giderlerini, kabul eden taraf ise, i a ~ eve konaklama giderleri ile imkanlarzn
elverdigi olqude yurtiqi ulagzm giderlerini karyzlayacaktzr.

Madde 8
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Igbu protokol imzalandzgz tarihten itibaren yiiriirliige girecek ve 5 yzl sure ile
yiirurliikte kalacaktzr. S'inci yzlzn sonunda deg'igtirilmesinin taraflarca onerilmemesi
halinde 5 yzllzk bir sure iqin aha yenilenmig sayzlacaktzr.

Madde 9
Igbu protokol 4 Kaszm 1998 tarihinde Ankara'da iki ozgun kopya halinde Tiirkqe
olarak duzenlenmig ve imzalanmzgtzr.

OL UM
Mensuplarimizdan Denetqi Ahmet Okur'un
annesi vefat etmigtir. Kendisine Allah'tan
rahmet, meslekta~rmizave ailesine
bagsaglrgr dileriz.

DOGUM
Mensuplarimrzdan Ahmet Okur'un bir
kiz qocugu diinyaya gelmigtir. Ninesinin
adrnr alan Mine GUl'e uzun 8miir, anne
babaya mutluluklar dileriz.

