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Sayıútayımızın 142’nci kuruluú yıl dönümü 31 Mayıs 2004
Pazartesi günü kendi bünyemiz içinde mensuplarımız
arasında sade bir törenle kutlandı.

Avrupa Birli÷i Ülkeleri
Sayıútayları ørtibat Memurları
Paris Toplantısı

Bu
münasebetle
Baúkanımız
Mehmet
Damar
baúkanlı÷ında daire baúkanları, üyeler ve di÷er meslek
mensupları, savcı ve yardımcıları ile yönetim
mensuplarımızdan oluúan bir heyet tarafından Anıtkabir
ziyaret edilmiú ve Atatürk’ün mozolesine çelenk
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Sayıútayımızın 142. Kuruluú Yıldönümü

Mensuplarımızın Görev ve
Yer De÷iúiklikleri
13 Minik Ö÷rencinin Diploma
Töreni

Sosyal Haberler

Devamında etkinliklerimiz úu úekilde gerçekleúmiútir;
geleneksel ö÷le yeme÷i, dünden bugüne Sayıútay
salonunun açılıúı, saygı duruúu ve istiklal marúı, önceki
baúkanlarımızdan Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi
Gönül ve Prof. Dr. Kâmil Mutluer’in kısa selamlama
konuúmaları, Baúkanımız Mehmet Damar’ın konuúmaları,
emekliye ayrılmıú bulunan meslek mensupları ile
ebediyete intikal etmiú bulunan meslek mensuplarının
yakınlarına plaket verilmesi, emekliye ayrılan meslek
mensupları adına konuúma, kapanıú ve kokteyl ile son
bulmuútur.
Kuruluú yıldönümümüz sebebiyle 28.05.2004 tarihli basın
açıklamasını, Baúkanımız Mehmet Damar’ın konuúmasını
ve Anıtkabir özel defterine yazılan metni aynen
yayınlıyoruz.

Sayıútay
Haber Bülteni
Basın Açıklaması
Sayıútay'ın 142’nci kuruluú yıl dönümü 31 Mayıs 2004 Pazartesi günü kutlanacaktır. Bu münasebetle aynı
gün saat 10:30'da Sayıútay Baúkanı Mehmet Damar baúkanlı÷ında bir heyet Anıtkabir'e giderek Ulu Önder
Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruúunda bulunacak, lahdine çelenk koyacak ve özel defteri
imzalayacaktır.
Ülkemizin anayasal kurumlarından biri olan Sayıútay 29 Mayıs 1862 yılında "Divan-ı Ali-i Muhasebe"
adıyla kurulmuútur. 1876 da çıkarılan ilk anayasamız olan Kanun-u Esasi'de anayasal bir kurum olarak
yerini alan Sayıútay, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında da bu anayasal kimli÷ini koruyarak bu günlere
gelmiútir.
Anayasanın 160’ıncı maddesine göre Sayıútay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan ve
sorumluların hesap ve iúlemlerini kesin hükme ba÷layan yüksek yargı kurumudur.
Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması, hesap verilebilirli÷in ve saydamlı÷ın sa÷lanması; kamu
idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir biçimde çalıúması ve kamu kaynaklarının
öngörülen hedefler ve amaçlara uygun olarak kullanılması için Parlamentolara ve onun adına denetim
yapan Sayıútaylara önemli görevler düúmektedir.
Sayıútayımızda bu anlayıúa paralel olarak ça÷daú denetim teknikleri kullanarak, Avrupa Birli÷i
müktesebatına ve uygulamalarına uyum için gerekli adımları atmaktadır.
Geliúme ve yenileúme arayıúlarımızın, Sayıútay'ı ça÷daú bir düzeye ulaútıraca÷ına ve kamu yönetiminin
sa÷lıklı, do÷ru, güvenilir, etkin ve verimli iúleyiúine olumlu katkılar sa÷layaca÷ına inanıyor ve
güveniyoruz.
Baúkanımızın Kutlama Konuúması
Sayın Baúkanım De÷erli meslektaúlarım,
Sayıútayımızın 142’nci kuruluú yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiú oldu÷umuz toplantıya hoú geldiniz diyor ve
hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Kamu yönetimi anlayıúındaki de÷iúim ve bu anlayıúa paralel olarak kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu
kullanımını sa÷lamada Sayıútayların üstlendi÷i fonksiyonlar, hepimize yeni sorumluluklar ve yeni görevler
yüklemektedir. Bu nedenle de hepimizin bildi÷i gibi kurumumuza duyulan ihtiyaç her geçen gün dahada artmaktadır.
Bu beklentileri etkin bir biçimde yerine getirmek için, úu an bizlerle birlikte olan emekli mensuplarımızın gösterdi÷i
gayretleri artırarak sürdürmek zorundayız.
Zira ça÷ımız bilim ve bilimin ıúı÷ında de÷iúim ça÷ıdır. Bu de÷iúimden en fazla etkilenen ve etkilenmesi gereken
bizlerinde de÷iúmeye ihtiyacı vardır. Bunun içinde daha çok çalıúmak ve daha çok kaliteli hizmet üretmek
zorundayız. Bu çok zor ve o kadar da önemli, ancak ulvi olan bu görevin yerine getirilmesinde her mensubumuzun
üzerine düúen görevi en iyi úekilde yapaca÷ından kuúkum yoktur.
Baúta yıllarını bu kuruma adamıú emekli meslektaúlarımız olmak üzere, halen di÷er görevlerde bulunmakla birlikte,
bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Sayın Baúkan (larımız)’mıza ve di÷er arkadaúlarıma teúekkür
ediyorum. Tabii ebediyete intikal etmiú mensuplarımızı da bu vesile ile rahmetle anıyorum.
Bu duygu ve düúüncelerle 142’nci kuruluú yıldönümümüzü kutluyor, bu yılın hepimize sa÷lık, baúarı ve esenlikler
getirmesini diliyorum.
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sayıútay
Haber Bülteni
Anıtkabir Özel Defteri’nden
Büyük Atatürk,
Sayıútay olarak 142’nci kuruluú yıl dönümümüzde yine huzurundayız.
Her alanda oldu÷u gibi iktisat, kamu maliyesi ve denetim alanında koydu÷unuz ilke ve
uygulamalar ıúı÷ında kamu mali sistemini geliútirmek ve denetimde öncü bir rol oynamak
azmimizi sürdürüyoruz.
Anayasal görevimizin bilincinde ve onu eksiksiz ifa etmenin gayreti içinde sonsuz úükran ve
saygılarımızı sunuyoruz.
Mehmet DAMAR
Sayıútay Baúkanı

Kurumumuz øle
Mo÷olistan Sayıútayı
Arasında økili øúbirli÷i
Konusunda Mutabakat
Zaptı
Mo÷olistan Sayıútayı’ndan
bir heyet Kurumumuza 16-21
Mayıs 2004 tarihlerinde
ziyarette bulundu. Birinci
Baúkanımız Mehmet Damar
ile Mo÷olistan Milli Denetim
Ofisi Baúkanı Javzmaa
Lkhamsuren’in
imzaladıkları anlaúma
metnini aúa÷ıya aynen
alıyoruz.
“T.C. Sayıútay Baúkanlı÷ı
ve Mo÷olistan Milli
Denetim Ofisi bundan sonra
Taraflar olarak anılacaktır;

geliútirme ve derinleútirme ve
taraflar arasında bir de÷iúim
programı uygulama arzusu ile,
Eúitlik ve karúılıklı menfaat
ilkesini izleyerek,
Taraf oldukları milletlerarası
anlaúmalar ve tabi oldukları
ulusal mevzuata uygun olarak;
Aúa÷ıdaki konularda
anlaúmıúlardır:
Madde 1
Bu anlaúma hükümleri
uyarınca, taraflar aúa÷ıdaki
alanlarda iúbirli÷i
yapacaklardır:
•

Teknik ve mesleki bilgi
ve belge de÷iúimi,

•

øki Sayıútay arasında
daha ileri düzeyde
geliúim ve iúbirli÷i
sa÷lamak amacıyla
heyet teatisinde
bulunulması,

øki ülke Sayıútayları arasında
mevcut dostane iliúkiler
ba÷lamında,
Mevcut iúbirli÷ini daha çok

tecrübelerin de÷iúimi
amacıyla karúılıklı
çalıúma ziyaretleri ve
ortak atölye çalıúmaları
düzenlenmesi,

•

Teknik ve mesleki

•

Eúzamanlı/ortak/
eúgüdümlü Performans
denetimleri
düzenlenmesi,

•

Karúılıklı olarak yararlı
olaca÷ı düúünülen
konularda çalıúmalar
yapılması.

Madde 2
Bu Mutabakat Zaptında
yapılacak de÷iúiklik ve
ilaveler iki tarafın mutabakatı
ile hüküm ifade edecektir.
Madde 3
Taraflar, kurumları arasında
ikili iúbirli÷i geliútirmenin yanı
sıra, bu iúbirli÷ini Uluslararası
Yüksek Denetim Kurumları
Organizasyonu (INTOSAI)
çerçevesinde de geliútirmeyi
arzulamaktadır.
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Madde 4

Madde 7

Taraflar, aralarındaki irtibatı
sürdürmek üzere bir irtibat
memuru
görevlendireceklerdir, bu
memur Mutabakat Zaptı
hükümlerine uygun olarak
geliútirilen faaliyetlerin
koordinasyonu ve
yürütülmesinden sorumlu
olacaktır.

Bu Mutabakat Zaptında yer
alan hiçbir husus, uluslararası
bir antlaúmayı veya bir
uluslararası umumi hukuk
anlaúmasını tevlit etti÷i
úeklinde yorumlanamayaca÷ı
gibi bu zaptın Türkiye
Cumhuriyeti ve Mo÷olistan
kanunları uyarınca uygulanma
zorunlulu÷u da
bulunmamaktadır.

Madde 5
Yukarıda bahsi geçen
faaliyetlerin uygulanmasında,
uluslararası seyahat
masrafları, iaúe ve ibate
bedelleri ziyaret eden ülke
tarafından; yurtiçi seyahat
masrafları dahil olmak üzere
evsahipli÷inin gerektirdi÷i
masraflar konuk eden ülke
tarafından karúılanacaktır.
Madde 6
økili iúbirli÷i programını
geliútirmeye yönelik bu
Mutabakat Zaptı, taraflarca
imzalandı÷ı tarihten itibaren
yürürlü÷e girecek; beú yıllık
bir süre için yürürlükte
kalacak ve bu süre, taraflardan
herhangi biri söz konusu
Mutabakat Zaptını sona
erdirmek konusundaki
niyetini bir ay önceden di÷er
tarafa yazılı olarak
bildirmedi÷i taktirde takip
eden beú yıl için
kendili÷inden uzayacaktır.

4

Madde 8
øúbu Mutabakat Zaptı,
taraflarının huzurunda 18
Mayıs 2004 tarihinde
Ankara'da Türkçe, Mo÷olca ve
øngilizce dillerinde, her biri eúit
derecede geçerli olmak üzere
iki asıl nüsha halinde,
imzalanmıútır. Yorum
farklılı÷ı olması halinde,
øngilizce metin esas
alınacaktır.”

Avrupa Birli÷i Ülkeleri
Sayıútayları ørtibat
Memurları Paris
Toplantısı
Avrupa Sayıútayı (ECA)’nın
2004 yılı programında da yer
alan toplantılardan Avrupa
Birli÷i Ülkeleri Sayıútayları
ørtibat Memurları Paris
Toplantısı, 24-25 Mayıs 2004
tarihlerinde Fransa

Sayıútayı’nın Paris’teki
tesislerinde ve Avrupa
Birli÷ine Üye ve Aday
Ülkeler Sayıútayları ile IDI,
SIGMA ve OECD
temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleútirildi.
Bu toplantıya Aday Ülke
Sayıútayı olarak Kurumumuzu
temsilen Dıú øliúkiler Grup
ùefi Uzman Denetçi Cevad
Gürer ile Temyiz Kurulu
Raportörü Uzman Denetçi
Nihat Okur katılmıúlardır.

EUROSAI/OLACEFS
Müúterek Konferansı
Avrupa Sayıútayları Birli÷i
(EUROSAI) ile Latin Amerika
ve Karayipler Ülkeleri
Sayıútayları Birli÷i
(OLACEFS) tarafından
müúterek düzenlenen
seminerlerden üçüncüsü 11-14
Mayıs 2004 tarihlerinde
øngiltere Sayıútayı’nın
evsahipli÷inde Londra’da
yapıldı.
“21. Yüzyılda Denetim”
konulu seminere
Kurumumuzu temsilen Uzman
Denetçi Azmi Es ve
Baúdenetçi ølyas Sarıtaú
katıldılar.
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NATO Üyesi Ülkeler
Yüksek Denetim
Kurumları Temsilcileri
Toplantısı
NATO Uluslararası Denetçiler
Kurulu (NATO Sayıútayı),
NATO Üyesi Ülkelerin
Yüksek Denetim Kurumları
temsilcilerinin katılımıyla 1011 Mayıs 2004 tarihlerinde
Brüksel’deki NATO
Karargahında toplandı.
Her yıl tekrarlanan, bir önceki
yıl faaliyet raporunun
de÷erlendirildi÷i ve mesleki
konuların görüúüldü÷ü bu
toplantıya Kurumumuzu
temsilen Baúdenetçi Beyami
Özdemir ve Baúdenetçi A.
Ömer Karamollao÷lu
katıldılar.

Vakıflar Genel
Müdürlü÷ünün
Sorumlulu÷undaki
Tarihî Eserlerin
Korunması Hakkında
Sayıútay Raporu
Performans Denetim Grubu
Uzman Denetçilerinden
Mehmet Efendi, M. Murat

Karaahmet ve Füsun
Karaman tarafından
hazırlanan “Vakıflar Genel
Müdürlü÷ünün
Sorumlulu÷undaki Tarihî
Eserlerin Korunması
Hakkında Sayıútay Raporu”
nun, 832 sayılı Sayıútay
Kanunu Ek 10’uncu
maddesine istinaden Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne
sunulması, Sayıútay Genel
Kurulu’nun 6.5.2004 tarih ve
5093/1 sayılı kararı ile uygun
bulunmuútur.
Raporda; Vakıflar Genel
Müdürlü÷ü’nün
sorumlulu÷undaki taúınır ve
taúınmaz tarihî eserlerin
korunmasına yönelik tespit,
tescil, envanter, bakım,
onarım ve güvenlik ile ilgili
faaliyetlerin yeterlili÷i, ayrıca
bu faaliyetlerin baúarılı bir
úekilde yürütülmesi için
gerekli olan yetki, görev ve
sorumluluk sistemi ile malî
kaynak ve insan gücü
plânlaması incelenmiú, tespit
edilen sorunlar ve aksaklıklar
ile bunlara iliúkin önerilere
yer verilmiútir.
Toplam 52 sayfadan oluúan
raporun sunuú bölümüne
aúa÷ıda yer verilmiútir:
SUNUù
• Yurdumuzun her köúesinde
bulunan ve sayıları on bini aúan,
bütün dünyanın hayranlı÷ını
kazanan vakıf eserleri Türk ve

Dünya kültürünün eúsiz
örneklerini oluúturmaktadır.
Tarihî ve mimarî de÷eri haiz eski
eserlerin korunması, fonksiyon
verilerek kullanılması,
yaúatılması ve gelecek kuúaklara
aktarılması özel ihtisas, büyük
malî kaynaklar, iyi bir plânlama
isteyen zor ve önemli bir
görevdir. Türkiye’miz tarihî ve
kültürel mirası ile çevre
de÷erleri bakımından dünyanın
en zengin ülkelerinden birisidir.
Buna karúın, aynı zenginli÷in
korunması, yaúatılması ve
gelece÷e aktarılması yönünde
kullanılabilecek kaynaklar ise
son derece kıt oldu÷u gibi, aynı
kaynakları kullanmakla yetkili
kurumlar arasında da eúgüdüm
eksikli÷i yaúanmaktadır.
• Bu çalıúmanın amacı;
kültürel mirasımızın korunması
çabalarını olumsuz yönde
etkileyen unsurların belirlenerek,
kaynakların belli bir öncelikler
plânlaması içinde tutumlu,
verimli ve etkin olarak
kullanılmasının sa÷lanmasına
yönelik öneriler geliútirilmesidir.
• Bu çalıúma kapsamında;
Vakıflar Genel Müdürlü÷ünün
sorumlulu÷undaki tarihî
eserlerin korunmasına yönelik
tespit, tescil, envanter, bakım,
onarım ve güvenlik ile ilgili
faaliyetlerin yeterlili÷i, ayrıca bu
faaliyetlerin baúarılı bir úekilde
yürütülmesi için gerekli olan
yetki, görev ve sorumluluk
sistemi ile malî kaynak ve insan
gücü plânlaması incelenmiútir.
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• Bu çalıúma; konuya ait tüm
yasal ve idarî düzenlemelerin
irdelenmesi, ilgili her türlü
belgenin incelenmesi, her
düzeydeki sorumlu kiúilerle
görüúme yapılması ile Merkez ve
taúrada gözlemde bulunulması
yöntemiyle gerçekleútirilmiútir.
• Vakıflar Genel Müdürlü÷ü,
Selçuklu ve Osmanlı
Devletlerinde topluma her
alanda en üst düzeyde yarar
sa÷layan ve Anadolu
topraklarında bin yılı aúkın
geçmiúi bulunan vakıf
kurumunun günümüzdeki
temsilcisidir. Bu husus, özellikle
anıtsal nitelikli birçok kültür
varlı÷ının korunması ve
atalarımızdan aldı÷ımız bu
mirası gelece÷e bırakma görevi
ile daha da önem ve anlam
kazanmaktadır.
• Vakıflar tarihimizin
derinliklerinden gelen ve
atalarımızla aramızdaki en
sa÷lıklı köprüleri oluúturan
kurumlarımızın baúında
gelenlerdendir. 4721 sayılı Türk
Medenî Kanununa göre,
“Vakıflar, gerçek veya tüzel
kiúilerin yeterli mal ve hakları
belirli ve sürekli bir amaca
özgülemeleriyle oluúan tüzel
kiúili÷e sahip mal
topluluklarıdır.”
• 1924 yılında 424 sayılı
Kanunla ùer’iye ve Evkaf
Vekâletinin kaldırılması üzerine
bu kurumun yürüttü÷ü
görevlerden dinî hizmetler
Diyanet øúleri Baúkanlı÷ına,
di÷er hizmetler ise Vakıflar
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Genel Müdürlü÷üne
devredilmiútir.
• 8.6.1984 tarih 227 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile
Vakıflar Genel Müdürlü÷ü
bugünkü yapı ve statüsüne
kavuúmuútur. Bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin 1’inci
maddesi ile mimarî veya tarihî
de÷ere sahip vakıf eski eserleri
muhafaza ve imar etmek görevi
Vakıflar Genel Müdürlü÷üne
verilmiútir.
• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununun
7’nci maddesinde de; “Vakıflar
Genel Müdürlü÷ünün idaresinde
veya denetiminde bulunan
mazbut ve mülhak vakıflara ait
taúınmaz kültür ve tabiat
varlıkları, gerçek ve tüzel
kiúilerin mülkiyetinde bulunan
cami, türbe, kervansaray,
medrese, han, hamam, mescit,
zaviye, sebil, mevlevihane, çeúme
ve benzeri korunması gerekli
taúınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının tespiti,
envanterlenmesi” görevinin
Vakıflar Genel Müdürlü÷ünce
yapılaca÷ı belirtilmiútir.

E÷itim Grubunun Adı
ve Görevinde De÷iúiklik
Baúkanlıkça; E÷itim
Grubunun adı 21.05.2004
tarihi itibariyle E÷itim ve
Metodoloji Geliútirme
Grubu olarak de÷iútirilmiú ve
bu Grubun görev tanımı
yeniden belirlenmiútir.
Yeniden belirlenen görev

tanımına aúa÷ıda yer
veriyoruz:
x “Sayıútay Denetiminin
Güçlendirilmesi Projesini
yürütülmesinin
gerektirdi÷i görevleri
yerine getirmek,
x Sayıútay denetimi ile ilgili
metodolojileri geliútirmek
üzere inceleme, araútırma
faaliyetlerinde bulunmak
suretiyle ikincil mevzuatın
hazırlanmasına katkıda
bulunmak,
x Meslek ve yönetim
mensuplarının e÷itim
ihtiyaçlarını tespit etmek,
x E÷itim programını
hazırlamak,
x E÷itim programında yer
alan e÷itim faaliyetlerinin
müfredatını belirlemek,
x E÷itim araç ve gereç
ihtiyaçlarını tespit etmek,
x Uygulanan e÷itim
programlarını
de÷erlendirmek ve sonucunu
Baúkanlı÷a rapor etmek,
x E÷itim konusunda yerli ve
yabancı yayınlan izleyerek
araútırmalar yapmak,
x Baúta INTOSAI olmak
üzere uluslararası
organizasyonların ve
di÷er yüksek denetim
kurumlarının
birikimlerinden ve

Sayıútay
Haber Bülteni
düzenledikleri kurs seminer
ve benzeri e÷itim
etkinliklerinden gerekti÷i
úekilde yararlanmak,
x Yüksek ö÷retim
kurumlarının ve uzman
kuruluúların
elemanlarının hizmet içi
e÷itime katkılarını
sa÷lamak,
x E÷itim bütçesini yapmak,
x E÷itim faaliyetleri ile ilgili
her türlü yazıúmayı yapmak
ve kayıtları tutmak,
x Denetçi yardımcısı adayları

ve denetçi yardımcılarının
teorik e÷itim programlarını
hazırlamak,”

Yeni Yayınlarımız
Mesleki çalıúmalara ve çeviri
eserlere yer verdi÷imiz
“Araútırma/ønceleme/Çeviri”
dizisi içinde yer alan yeni
çevirileri sizlere duyurmaya
devam ediyoruz.
Uzman Denetçi Baran
Özeren, Uzman Denetçi

Kamu øhale Kanunu
Semineri
Orman Bölge
Müdürlüklerinden
temsilcilerin katıldı÷ı, “Kamu
øhale Kanunu ve Uygulamada
Karúılaúılan Sorunların
Çözümü” konusunda
düzenlenen Orman Genel
Müdürlü÷ü Kamu øhale

Gönül Sönmez ve Denetçi
M.Hakan Özbaran tarafından
yapılan çeviri: “Kanada
Sayıútayı Yıllık Denetim
Elkitabı” adını taúımakta ve
112 sayfadan oluúan eserin
özgün adı; “Annual Audit
Manual” dir.
Uzman Denetçi Baran Özeren
ve Denetçi Mustafa Ekinci
tarafından yapılan çeviri:
“øngiltere Kamu Sektöründe
øç Denetim Standartları”
adını taúımakta ve 47 sayfadan
oluúan eserin özgün adı
“Governmental Internal Audıt
Standarts”dır.

Kanunu Seminer programı,
11-14 Mayıs tarihleri arasında
Mu÷la Fethiye’deki OGM
E÷itim Tesislerinde
gerçekleútirildi. Bu programa
Kurumumuzdan konuúmacı
olarak Uzman Denetçi
Sadettin Do÷anyi÷it
katılmıútır.
Meslektaúımız bir süre öncede
Çevre ve Orman Bakanlı÷ının
daveti üzerine Bakanlık
merkez teúkilatına aynı konu
üzerinde bir konferans
vermiúti.
Meslektaúımızı kutluyor ve
baúarılı çalıúmalarının
devamını diliyoruz.

Uzman Denetçi Baran Özeren
ve Denetçi Özlem Temizel
tarafından yapılan çeviri:
“Kamusal Yönetiúim: Kamu
Sektöründe Kurumsal
Yönetiúim, Niçin ve Nasıl?”
adını taúımakta ve 45 sayfadan
oluúan eserin özgün adı
“Government Governance:
Corporate governance in the
public sector, why and
how?”dır.
Her üç çeviriye Sayıútay’ın
Internet sitesinde yer
verilmiútir.
Meslektaúlarımızı kutluyor ve
baúarılı çalıúmalarının
devamını diliyoruz.
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Mensuplarımızın Görev Yeri De÷iúiklikleri
Uzman Denetçi M.øsmail Çulhacı Araútırma ve Tasnif Grubu ùefli÷inden 4.5.2004 tarihinde
kendi iste÷i ile ayrılarak Baúkanlıkça 25. Grupta, Araútırma ve Tasnif Grubunda görevli Uzman
Denetçi Bayram Barun aynı tarih itibariyle kendi grubunda Grup ùefi olarak
görevlendirilmiúlerdir.
Mensuplarımıza yeni görevlerinde baúarılar diliyoruz.

Meslektaú Makaleleri
Geçen aylarda kütüphaneye gelen süreli yayınlardan meslek mensuplarımıza ait makaleleri sizlere
duyurmaya devam ediyoruz.
Mali Hukuk Dergisi’nin Mart-Nisan 2004 tarihli sayısında, Baúdenetçiler Ali Özek ve Osman
Kaya’nın “Kamu øhale Kanunu’na Göre Bütün øhale Usullerinde øúlem Akıú Süreci ve
Açıklamaları-II”
baúlıklı makaleleri yayımlanmıútır.

13 Minik Ö÷rencinin Diploma Töreni
Kreú ve Gündüz Bakımevimizden bu yıl mezun olan minik
ö÷rencilerimiz 28 Mayıs 2004 Cum a günü saat 14:00 de
Konferans Salonunda düzenlenen törenle diplomalarını Genel
Sekreter Yardımcılarımızdan øsmail GEVER ile Hilmi
SøLAHLI’dan aldılar.
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Saygı duruúu ve østiklal
Marúının okunması ile
baúlayan törende mezun olan
büyük sınıf ö÷rencileri;
Folklor gösterisi (Elazı÷Çayda Çıra), Monolog (Küçük
Ayúe), Play Back (Sertap
Erener-Every Way That I
Can), Dans Grubu, Koro
Çalıúması, øngilizce ùarkı ve
Mezuniyet Dansı gösterilerini
büyük bir çoúku ile
sergilediler. Ayrıca Orta sınıf
ö÷rencilerinin øngilizce ùarkı,
Drama ve Jimnastik Dans
Grubu gösterileri ile küçük
sınıf ö÷rencilerinin

Sayıútay
Haber Bülteni

øngilizce ùarkı, Drama ve
Jimnastik gösterileri de
neúeyle izlendi.
Miniklerimiz veli ve
davetlilere sevinç ve duygu
dolu anlar yaúattılar.
Törenin sunuculu÷unu yapan
palyaço da programa ayrı bir
renk kattı. Yaklaúık iki saat
süren ve veliler ile kalabalık
bir davetli toplulu÷unun
izledi÷i mezuniyet gösterileri,
altı yaú grubunun mezuniyet
töreni ve düzenlenen kokteyl
ile sona erdi.

Bu vesile ile, Sosyal iúler
Müdürü Ahmet
SERDAROöLU ve Yazı
øúleri Müdürü Resul UYAR,
Kreú ve Gündüz
Bakımevimizde çalıúan ve
minik ö÷rencilerimize yararlı
beceriler ve alıúkanlıklar
kazandırmıú olan ùef Sadık
ÇINAR, Çocuk Geliúimcisi
Emine ÜÇÜNCÜ, Çocuk
E÷itimcisi Nilay ÇøNER,
Sosyal Çalıúmacı Gülen
SARAÇ, Çocuk E÷itimcisi ve
mezun olan ö÷rencilerin sınıf
ö÷retmeni Güler DÜZGÜN
ile bu sınıfın bakıcı annesi

Bilge ÖZCAN ve tüm bakıcı
annelerimizi tebrik ediyoruz.
Bu sene Kreú ve Gündüz
Bakımevimizden mezun olan
13 ö÷rencimiz; Alp Can
AKIN, Hakan YETøK, Berat
AYDIN, Seyit Caner YILDIZ,
Ömer KAYA, O÷uzhan
ONAT, Umut Can
ÇELøKDAö, Enes
KOÇBERBER, Mehmet
GÖKGÖZ, Mehmet Emre
BOZKURT, Ça÷ıl ARSLAN,
Ceyda Selin ÖZTÜRK ve
Tu÷çe AYDOöAN’ı kutluyor,
önlerindeki uzun e÷itim ve
ö÷retim yaúamlarında
baúarılar diliyoruz.
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Kurumumuza Veda Edenler
Personel Müdürlü÷ü’nden edindi÷imiz bilgiye göre; 2.
Daire Üyesi Ömer Faruk Çulhacı 18.05.2004 tarihinde
yaú haddinden emekliye ayrılmıútır.
Kurumumuza veda eden de÷erli üyemize, hayatının yeni
döneminde sa÷lık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Askerlik Görevini
Tamamlayanlar
Meslektaúlarımızdan
Denetçiler Murat ønce ve
Salih Temirci askerlik
hizmetlerini tamamlayarak
01.06.2004 tarihinde
görevlerine baúlamıúlardır.
Meslektaúlarımıza hoú
geldiniz diyor ve baúarılar

Aramıza Katılanlar
Veri Hazırlama Kontrol øúletmeni Melahat Erbey
03.05.2004 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlı÷ından,
ùoför Mehmet ùahin 16.04.2004 tarihinde Yüksek Seçim
Kurulundan, Hizmetliler Ayhan Ateú 06.05.2004
tarihinde Baúbakanlık Gençlik ve Spor Müdürlü÷ünden
ve Hikmet Örsel 20.05.2004 tarihinde Ankara
Büyükúehir Belediyesinden naklen atanarak
kurumumuzda göreve baúlamıúlardır.
Mensuplarımıza hoú geldiniz diyor ve görevlerinde
baúarılar diliyoruz.

diliyoruz.

Kurumumuzdan
Ayrılanlar
Yazı øúleri Müdürlü÷ünde
görevli Daktilograf Belgin
Güneú 31.05.2004 tarihinde
kendi iste÷iyle istifa ederek
görevinden ayrılmıútır.
Mensubumuza hayatının yeni
döneminde baúarılar diliyoruz.

Bültende yer almasını istedi÷iniz haberleri ve eleútirilerinizi, 3263, 3255, 3365, 3518, 3513, 3256, 3253, 3363 no.lu telefonlara
veya Araútırma Grubunda görevli denetçilere yazılı veya sözlü olarak bildirebilirsiniz.
Basım Tarihi: 18.06.2004
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