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Haber Biilteni

SAYIeTAYIN ACI KAYBI

SAYIqTAY KUTUPHANES~N~N
YAYIN R A P A S ~ T E S ~
ZENG~LE~~POR
Kutuphanemizin
geligtirilmesi
ve
yeniden diizenlenmesi baglaminda atilan
adimlara bir yenisi ekleniyor. Daha once
kitap argivimizin bilgisayar ortamina
aktarilmasi,
internet
baglantisinin
kurulmast
ve
kiitiiphane
personeli
kadrosunun takviye edilmesi gibi adimlar
atilm~gti. Simdi bu yeniliklere yayin
kapasitemizin zenginlegtirilmesi yonunde
h ~ verildi.
z
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8'inci Daire Bagkanimiz Sayin Enis Hadi
Erdem geqirdigi kalp krizi nedeniyle 1.3.1999
tarihinde aramlzdan ayr~ldt.

Vefatl~la S a ~ l ~ t ahUzne
~i
Erdem 27.1 1.1935 tarihinde Pinarbagt'nda
dogdu. 1961 yllinda Istanbul universitesi
fktisat Fakultesinden mezun olduktan sonra
1962-1964 ytllart
arasinda T.C. Ziraat
Bankasinda qallgan Erdem, 1964 y ~ l ~ n d a
S a ~ l ~ t a ~ dgareve
a
tarihinde
Saylgtay

ba~lamlp, 20-2.1991
~ y e l i g i n e , 6.7.1999

tarihinde de Daire Bagkanligtna seqilmigti.
8'inci Daire Bagkani olarak gorev yapmakta
iken kaybettigimiz Sayin Erdem evli ve ug
qocukluydu.
Enis Hadi Erdem 2.3.1999 gunu Sayigtay
bahqesinde duzenlenen tareni muteakiben
Kocatepe Camisinde kilinan ogle namazindan
sonra Karg~yakaMezarliginda topraga verildi.
Meslekta~tmiza Tanr~dan rahmet, kederii
aiiesine ve Saylgtay camiamlza bagsagllgl
diliyoruz.

Klasik denetim faaliyetlerimizi daha
plan11 ve etkili yuriitmenin yaninda qagdag
denetim ~aklaglm, metot ve tdaiklerini
hayata g e ~ i r m eamaclyla yaptigimiz qok
yisnlu
qaligmalann
paralelinde
kutuphanemizin ekonomi, rnaliye, hukuk,
kamu yanetimi, igletme, denetim, biligim
ve diger alanlarda yaylmlanan telif ve
qeviri eserlerle sijreli yaylnlar ile
geligtirilmesihedeflenmektedir.
Uzun zamandan beri kitap satin
allnamayan kiituphanemize ve ayrlca
inceleme birimlerimize 134 adef kitap
altnmasina Bagkanlikqa onay verilmigtir.
Ote yandan 18 iiniversite ve 23 kamu
kurumu
ile baglanti kurularak bu
kuruluglarca qtkarilan kitap ve sureli
yaylnlartn kutuphanemize gonderilmesi
sallanmlgtlr.
zenginiegtirme
Kutiiphanemizin
qabalarina sureklilik kazandtrilmasl ve
daha etkin hizmet verebilmesi igin
Aragttrma ve Tasnif Grubunca "Sayytay
Kutuphane Yonergesi" hazirlanmig ve bu
Yonergenin 1.4.1999 tarihinde yururluge
girmesi Bagkanltkqa onaylanmtgtir.

SA Y I ~ T AP BAGBAKANLIK .MEVZUAT
B ~ G SI ~ S T E M ~ ~NTERNET
TE
ARACILICIYLAABONE OLDU

~ E v I R ID~Z~NDEN'BASILAN
tig

1995 ylllndan beri kamu kurum ve
kuruluqlar~yla gerqek ve tiizel kigilere online aractl~giyla hizmet veren Bagbakanltk
Mevzuat Bilgi Sistemine Sayrgtayimiz da
abone oldu.

Cumhuriyet'in 75'inci Yildaniimii Yayinlart
iqinde yer alan "Kryaslama: Performans
incelemelerine Nasrl Yardzmcr Olabilir?",
"Veri Toplanmasz, Analizi ve Sunumu:
Yazzllm Naszl Yardrrncr Olabilir?" ve
"Performans incelemelerinh Tasarrmtna
Ili~kin Rehber "
baql~kli kitapgtklartn
gegtigimiz giinlerde dagittmi yapildi.

Giiniimiizde her turlu geligme ve
genig
olqiide
bilgi
yenilenmenin
birikimlerine
dayandrg~ ve
biligim
teknolojisi ve bilgisayar aglarinin da bilgiyi
en etkin ve hizli bir bipimde topladigl,
muhafaza ettigi ve kullanlcilara sunumunu
kolayiagttrdigi
bilinen
bir
gergektir.
Bagbakanlik Mevzuat Bilgi Sistemi bu
meyanda elektronik ortamda kullanicilara
bilgi sunan bir iletigim agidlr. Resmi
Gazetede yayimlanacak olan kanun, KHK,
tiiziik,
BKK
ve
ybnetmelikler
degigiklikleriyle birlikte guncel olarak bu
Sistem iqinde izlenebilmektedir;
Sayiqtayimiztn g6rev alani ile ilgili olan
bu Sistem; yillik olarak hazirladi~imiz ve
her yil degigiklikleri giincellegtirerek
basimlarini yapt~jjimiz"Denetim Kitabr ve
". ... Yzlr Denetirn Bilgileri " bagllkli mevzuat
derlemelerimiz ile periyodik olarak qikar~lan
ve
meslek
mensuplarimizln
mevzuat
bilgilerini guncel tutmayi amaqlayan "Resmi
Gazete Biilteni" ve "Mevzuat Biilteni" ad11
"

I

/

derlemelerimizin
haztrlanmaslnda
derece yararli olacakt~r.

son

Nitekim
Bagbakanlrk
yetkililerinin
sagladt@
" g e ~ i c i gifre"
imklntndan
yararlanarak Aragtirma ve Tasnif Grubunun
22, 23 Subat giinlerinde yaptig~ test ve
denemelerden tatminklr s o n u ~ l a raltnm~gtlr.
Boylece Sistern kapsamlndaki mevzuat
metinleri elektronik ortamda tekrar degigik
biqimlerde iglenmek suretiyle Saylgtayln
ihtiyaqlartna uygun gekil ve formatlara
sokmak miimkiin olabilecek; uzun ve
brktlrtc~ yeniden yazma, mizanpaj ve
redaksiyon
iglemleri
en
aza
indirilebilecektir.
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YEN^ K~TAPCIR

MENSUPLARIMIZA DA~ITILDI

Son kitapqtkla dizirniz 14'iincU sayisina
ulagtl. d n ~ m u z d e kgunlerde
i
yayimlanacak iki
kitapqtkla bu yaytn dizisi sona erecek.
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1996 ytllndan bu yana, Sayiatay mensuplari
aras~ndaki haberleameyi
kolayiagtlrmak,
Kurum iqi bilgi ve deneyim paylaqimtni
geli~tirmek ve bu suretle Saylgtayda ig
iletigimin etkinlik kazanmasina yardimcl
olmak amacryla qtkartlan Saytgtay Haber
Biilteni Yanergesinde defjigiklik yapildr.
OF ylla yaklagan deneyimlerin ~ q ~ g t n d s
Baqkanlikqa, Haber Biiltenimizin onbe?
giinliik periyod yerine aylik olarak qlkmast ve
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Ba~kanltkqa g6revlendirilmig olan BQlten
Yayin Ekibine ait gbrevlerin, Araatirma ve
Tasnif
Grubu
tarafindan
kararlaqtirilmigtir.

yiirutiilmesi

