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Sosyal Haberler

Emekli Sayıútay Baúkanımız Muhittin Gürün’ü
Kaybettik
(1914-2004)
Emekli Sayıútay Baúkanımız Muhittin Gürün 29.09.2004
tarihinde østanbul’da vefat etmiútir.
Muhittin Gürün 1914 yılında Çankırı’da do÷du. Siyasal
Bilgiler Fakültesini bitirerek Maliye Müfettiúli÷ine atandı.
Daha sonra 1946 yılında Maliye Bakanlı÷ı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdür Yardımcılı÷ı, 1949 yılında Maliye
Müsteúar Yardımcılı÷ı ve 1950 yılında Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlü÷ü görevlerinde bulundu. 1951 yılında
Sayıútay Daire Baúkanlı÷ına, 22.12.1954 tarihinde de Sayıútay
Birinci Baúkanlı÷ına seçildi. Sayıútay Genel Kurulunca
22.12.1960 tarihinde Temsilciler (Kurucular) Meclisine üye
seçilmesi üzerine 06.01.1961 tarihinde görevinden izinli
olarak ayrıldı. 26.10.1961 tarihinde Sayıútay Birinci
Baúkanlı÷ına tekrar döndü. Sayıútay Genel Kurulunca
30.04.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asil Üyeli÷ine
seçildi ve 24.05.1962 tarihinde Sayıútay Birinci
Baúkanlı÷ından ayrıldı. Anayasa Mahkemesi Üyeli÷inde 17
yıl çalıúarak 19.03.1979 tarihinde yaú haddinden emekliye
ayrıldı.
Gürün’ün naaúı 1 Ekim 2004 Cuma günü Erenköy-Galippaúa
Camiinde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze
namazından sonra Ihlamurkuyu Mezarlı÷ında topra÷a verildi.
Kiúili÷i ve çalıúkanlı÷ı ile örnek alınan eski Baúkanımıza
Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve Sayıútay camiasına
baúsa÷lı÷ı diliyoruz.
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Azerbaycan Sayıútayını
Ziyaret
Azerbaycan Cumhuriyeti
Denetçiler Palatası (Chamber
of Audiitors of Azerbaijan
Republic) kuruluúuna dayanak
teúkil eden Azerbaycan
Cumhuriyeti Denetim Hizmeti
Hakkında Kanun’un
kabulünün 10. yıldönümü
münasebetiyle düzenlenen
konferans ve etkinlikler 15-18
Eylül 2004 tarihleri arasında
Bakü’de gerçekleútirildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti
Denetçiler Palatası Baúkanı
Vahid Novruzov tarafından
düzenlenen konferans ve
etkinliklerde, Kurumumuz,
Birinci Baúkan Mehmet
Damar, 3.Daire Üyesi Erdal
Aydo÷du ve Dıú øliúkiler Grup
ùefi Mehmet Bademli’den
oluúan bir heyetle temsil
edildi.

“Performans Denetimi”
Konulu Atölye Çalıúması
ECA (Avrupa Birli÷i
Sayıútayı) ve OECD/SIGMA
(Merkezi ve Do÷u Avrupa
Ülkelerinde ødarenin ve
Yönetiúimin Geliútirilmesine
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Yönelik Destekleme Giriúimi)
Koordinatörlü÷ünde 1-3 Eylül
2004 tarihleri arasında Çek
Cumhuriyeti/Prag’da
düzenlenen “Performans
Denetimi” konulu Atölye
Çalıúmasına kurumumuzu
temsilen Uzman Denetçi
Nevin Atakan ve Baúdenetçi
Ahmet Okur katıldı.
“Performans Denetimi”
konulu Atölye Çalıúmasına,
Denetim El Kitapları Çalıúma
Grubunun koordinatörlü÷ünü
yürüten Avrupa Birli÷i
Sayıútayı ve SIGMA
uzmanlarının yanı sıra øsveç,
ørlanda, Almanya, Danimarka
Sayıútayları ile Türkiye,
Arnavutluk, Bulgaristan,
Güney Kıbrıs, Çek
Cumhuriyeti, Estonya,
Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya,
Slovenya Sayıútaylarından
toplam 40 kiúi katıldı.
Performans denetimine iliúkin
bilgi ve deneyimlerin
paylaúılmasını ve bu yolla
daha iyi yöntem ve
prosedürlerin uygulanmasını
amaçlayan Atölye
Çalıúmasında;
x

Mevcut metodolojiler,
standartlar, INTOSAI
Uygulama Rehberi ve
Performans denetimde
iyi uygulama örnekleri
ve geliúmeler ile,

Avrupa Birli÷i
Sayıútay’ı ve Çek
Cumhuriyeti, ørlanda,
Danimarka, Malta,
Almanya Sayıútayları
performans denetimi
uygulamaları
ele alındı ve tartıúıldı
Ayrıca bu alanda uygulamalı
çalıúmalar yapıldı ve
Performans Denetimi ile ilgili
mevcut uygulamaların ve yeni
geliúimlerin tartıúılmasına
olanak sa÷landı.
x

Ormanların Korunması
Hakkında Sayıútay
Raporu
Uzman Denetçi Orhun Çelebi,
Baúdenetçiler Onur Derici ve
Cem Suat Aral tarafından
hazırlanan “Ormanların
Korunması Hakkında
Sayıútay Raporu”nun, 832
sayılı Sayıútay Kanunu Ek
10’uncu maddesine istinaden
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne sunulması,
Sayıútay Genel Kurulu’nun

Sayıútay
Haber Bülteni
13.09.2004 tarih ve 5100/1
sayılı kararı ile uygun
bulunmuútur.
Raporda, Orman Genel
Müdürlü÷ünün ormanların
korunması ile ilgili faaliyetleri
incelenmiú, tespit edilen
sorunlar ve aksaklıklar ile
bunlara iliúkin önerilere yer
verilmiútir.
Toplam 67 sayfadan oluúan
rapor aúa÷ıdaki ana konuları
kapsamaktadır:
- Orman sınırlarının tespitine
yönelik faaliyetler,
- Ormanlarda çeúitli
kullanımlar için verilen
izinler,
- Orman yangınlarıyla
mücadele,
- Orman zararlıları ve
hastalıklarıyla mücadele,
- Ormanlara yönelik kanun
dıúı eylemlerle mücadele.
Yazılı ve görsel basında geniú
yer verilen ve olumlu tepkiler
alan söz konusu raporun özet
bölümünü aúa÷ıda aynen
yayınlıyoruz:
1.Ormanlarımızın hukukî
sınırlarının tespitine yönelik
kadastro çalıúmalarının
tamamlanamamıú,
tamamlanan çalıúmaların
önemli bir kısmının da tapu
tescilinin yapılamamıú olması
ormancılık faaliyetleri ve
koruma çalıúmalarını olumsuz
etkilemektedir. Çeúitli
nedenlerle ortaya çıkan hatalı
kadastro çalıúmalarının

düzeltilmesi veya mahkeme
yolu ile iptali, bu çalıúmaların
tamamlanmasını engelleyen
nedenlerden biri oldu÷u gibi
aynı zamanda zaman ve
kaynak israfına da yol
açmaktadır.
Kadastro çalıúmaları;
mülkiyet problemleri ve
ormana müdahalenin fazla
görüldü÷ü, arazinin de÷erli
oldu÷u yerlere öncelik veren,
kadastro komisyonlarının úu
anda ve yakın gelecekteki
muhtemel sayıları ile çalıúma
koúullarını dikkate alan
gerçekçi iú programlarına
göre yürütülmeli, orman
kadastro komisyonlardaki
baúkan ve üye eksikliklerinin
giderilmesi için buralarda
çalıúmayı teúvik edici
önlemler alınmalı, kadastro
çalıúması yapılacak alanlarla
ilgili hukukî ihtilâflar da dahil
tüm kayıtların yer aldı÷ı bir
bilgi sistemi oluúturularak
do÷ru, güncel ve eksiksiz
bilgilerin komisyonlara
ulaútırılması sa÷lanmalıdır.
2. Orman niteli÷ini kaybeden
alanların tespiti, bilimsel ve
objektif kriterlere
dayanmamaktadır. Kadastro
komisyonları zaman zaman
hatalı uygulamalar yapmakta
ve gerçekte orman niteli÷ini
kaybetmeyen alanlar da
orman sınırları dıúına
çıkarılmaktadır. Bu durum
orman varlı÷ının azalmasına
yol açtı÷ı gibi çok sayıda
hukukî ihtilâfın do÷masına da
neden olmaktadır.

Orman niteli÷ini yitiren
alanların tespiti, mevzuatla
oluúturulacak objektif ve
bilimsel kriterler ve ölçüm
sistemleri do÷rultusunda
yapılmalıdır.
3. 6831 sayılı Orman Kanunun
17’nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca orman
alanlarında çöp döküm alanı,
toptancı hali, mezar yeri, spor
tesisleri, vakıf üniversiteleri,
askerî tesisler gibi ormanlık
alanlarda yapılma zorunlulu÷u
tartıúılabilir yatırımlar için izin
verilmesi orman varlı÷ının
azalmasına yol açmıú, izin
taleplerinin
de÷erlendirilmesinde, izin
konusunun ormana en az
zarar vermesini sa÷layacak
bir sistem kurulamamıútır.
“Kamu yararı” kavramının
tanımlanmaması ve hangi
úartlarda gerçekleúece÷inin
belirlenememesi, orman
alanlarına yapılacak tesislerin
sa÷layaca÷ı kamu yararı ile
bu alanların orman olarak
kalmasının sa÷ladı÷ı yararın
kıyaslanamaması, bu
gerekçeyle verilen izinlerin
önemli bir kısmını tartıúılabilir
hale getirmiútir. Anayasa
Mahkemesinin, 17.12.2002
tarih ve E.2000/75,
K.2002/200 sayılı Kararı ile
iptal edilmesi üzerine 3
Temmuz 2004 tarihinde
yayımlanarak yürürlü÷e giren
5192 sayılı Orman
Kanununda De÷iúiklik
Yapılması Hakkında Kanunla
yeniden düzenlenen 17’inci
maddede kullanım iznine
konu olacak faaliyetler
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sınırlandırılmıú, Devlet
ormanları üzerinde yapılacak
tesisler için “kamu yararı ve
zaruret olması” úartları birlikte
aranmıú ancak, “kamu yararı”
úartında oldu÷u gibi, söz
konusu de÷iúiklikle getirilen
“zaruret olması” hali de
takdire açık bırakılmıútır.
6831 sayılı Kanunun 17’nci
maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca verilecek izinlerde,
orman alanlarında yapılacak
yatırımların bu alanlarda
gerçekleúme zorunlulu÷unun
ve talep edilen alanın gerçek
ihtiyaç miktarına
uygunlu÷unun
kanıtlanmasına, kamu yararı
kavramının ormanların
muhafaza edilmesinin
sa÷layaca÷ı yararla
karúılaútırılabilmesine yönelik
sistemlerin oluúturulması
gerekmektedir.
4. Özel ormanlarda yeterli
denetim yapılmaması
sonucunda yatay alanın %
6’sı olan yapılaúma sınırı
aúılmıú, bir kısım özel
ormanlar orman olma
özelliklerini kaybetmiútir.
Özel ormanların korunması
ve yapılaúma sınırının
aúılmasının önlenmesi
amacıyla yeterli iç denetim
mekanizması oluúturulmalı
ve ilgili mevzuat hükümlerinin
eksiksiz olarak uygulanması
sa÷lanmalıdır.
5. Yangına hassas bölgelerde
görevlendirilen iúletme
müdürü ve úeflerde meslekî
deneyim ve daha önce bu
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bölgelerde görev yapmıú
olma gibi yangınla mücadele
çalıúmalarına olumlu etki
yapacak nitelikler
aranmadı÷ı, personelin
bölgenin özelliklerini ve
yangını tanımaya yetecek
kadar görev yerlerinde
kalmadıkları, yangın
döneminde görev
de÷iúikliklerinin yapıldı÷ı,
ülke genelinde oldu÷u gibi
yangına hassas bölgelerde
de boú iúletme úeflikleri
bulundu÷u tespit edilmiútir.
Yangın riski yüksek
bölgelerde görevlendirilecek
iúletme müdür ve úeflerinin
yangınla mücadele
konusunda e÷itim almıú,
deneyimli ve bölgeyi bilen
personel arasından
seçilmesi, görev aldıkları
bölgelerde, bölgeyi ve
yangını tanımalarına yetecek
kadar kalmalarının
sa÷lanması, yangın mevsimi
ve yakın tarihlerde görev
de÷iúikli÷i yapılmaması,
hassas bölgelerde boú kadro
bırakılmamasını sa÷layacak
bir personel politikası
oluúturulması yangınla
mücadelede baúarıyı
artıracak unsurlardır.
6. Yangınla mücadele ve bu
alandaki uluslararası
geliúmeler konusunda verilen
e÷itimler taúra teúkilâtının
beklentilerini
karúılamamakta, yangın
yönetiminde uzmanlaúmaya
yönelik çalıúmalar
yapılmamaktadır.
Orman yangınlarıyla

mücadele konusunda
düzenlenen e÷itim
programlarında taúra
teúkilâtında görevli
personelin ihtiyaçlarının
dikkate alınması,
dünyadaki geliúmeleri takip
etme imkânının ve yangın
yönetiminde
uzmanlaúmanın
sa÷lanması gerekir.
7. Orman alanlarında
bulunan tesislerin ne
ölçüde yangın riski
taúıdı÷ının tespitine iliúkin
bir prosedür
geliútirilmemiútir. Ormanlık
alanlardaki çöp döküm
yerleri ve enerji nakil
hatları yangın için risk
teúkil etmekte, son yıllarda
azalma görülmekle birlikte
anız yakımından
kaynaklanan yangınlar
önlenememektedir.
Orman alanlarında
bulunan tesislerin yangın
açısından taúıdıkları riskler
tespit edilmeli, alınması
gereken önlemler
belirlenerek bu önlemlerin
takip ve kontrolünü
güvence altına alacak
prosedürler
oluúturulmalıdır. Yangına
hassas bölgelerde,
mümkün oldu÷u ölçüde
riskli kullanımlara izin
verilmemesi, bu gibi
bölgelerde enerji nakil
hatlarının yol
kenarlarından, ormanın
zayıf yerlerinden, ya da
yer altından geçirilmesi,
periyodik bakım ve
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kontrollerinin yapılması,
müdahale imkânı
bulunmayan alanlarda bu tür
hatların oluúturulmasına izin
verilmemesi gerekir.
8. Orman teúkilâtının personel
ve araç eksikli÷i nedeniyle
özellikle sahil bölgelerindeki
ormanların, düzensiz ve riskli
kullanılmasına karúı yeterli
önlemlerin alınamaması,
ormanlık alanlara giriúçıkıúların gerekti÷i gibi
kontrol edilememesi, yangın
riskini artırmaktadır.
Yangın riskinin fazla oldu÷u
bölge ve dönemlerde,
ormanlık alanlara giriúlerin
kontrolü ve düzensiz
kullanımların önlenmesi
çalıúmaları kolluk kuvvetleri
ile birlikte yürütülmeli, gönüllü
çevre kuruluúlarından bu
alanda yardım alınma yolları
araútırılmalıdır.
9. Plânlanan orman ve yangın
emniyet yolları
tamamlanamamıútır.
Yangına hassas bazı
bölgelerde bu yolların
yetersiz oldu÷u tespit
edilmiútir.
Orman yollarının
tamamlanma çalıúmalarına
riskli bölgelere öncelik
verilerek hız kazandırılması,
yangın emniyet yolları ile
emniyet úeritleri yapımının
orman alanlarında yol açtı÷ı
tahribat ile söndürme
çalıúmalarında sa÷layaca÷ı
yararlar tartıúılarak ulaúılacak
sonuçlara göre sürdürülmesi,

orman yolu yapılmasının
mümkün bulunmadı÷ı
yerlerde orman sıklı÷ının
giderilmesi gerekir.
10. Yangın söndürme
ekiplerinde çalıúanların
güvenli÷ini sa÷layacak
yangına dayanıklı elbise,
gaz maskesi gibi araç ve
gereçlerde eksiklikler
bulunmakta, söndürme
çalıúmaları sırasında
haberleúmenin sa÷landı÷ı el
telsizlerinde bazı sorunlar
yaúandı÷ı görevliler
tarafından belirtilmektedir.
Yangın söndürme
ekiplerinin güvenli÷inin
sa÷lanmasına yönelik araç
ve gereçler tamamlanmalı,
haberleúme konusunda
yaúanan sıkıntıların, bu
çalıúmalara fiilen
katılanların düúünce ve
önerileri de dikkate alınarak
giderilmesi sa÷lanmalıdır.
11. Yangın mevsimi dıúında
gözetleme kulelerinde
eleman olmaması ve yangın
söndürme ekiplerinin
bulunmaması, bu dönemde
çıkan orman yangınlarına
gerekti÷i gibi ve zamanında
müdahale imkânını
sınırlandırmakta ve sonuçta
yangın tahribatı artmaktadır.
Yangın mevsimi dıúında da
yangın riski taúıyan ve
geçmiú yıllar istatistiklerine
göre yangınların daha fazla
görüldü÷ü yerlerde
söndürme ekipleri ile
kulelerde eleman
bulundurulmalıdır.

12. Hastalık ve zararlıların,
bulundu÷u bölge içinde ve
dıúında yayılmasını
önleyecek tedbirler yeterli
de÷ildir. Yurt dıúından canlı
veya kesilmiú úekilde ithal
edilen orman emvali ile
ülkemize yerli tür olmayan
zararlılar gelmiútir. Bazı
bölgelerdeki a÷açlandırma
çalıúmalarında kullanılan
ancak yetiútirme ortamına
uygun olmayan a÷aç türleri
zamanla zayıf düúerek
hastalık ve zararlıların
etkisine açık duruma
gelmiútir.
Hastalık ve zararlıların
yayılmasının önlenmesi için
sa÷lık durumları bozulmuú
ve böceklenmiú a÷açların
di÷er a÷açlara zarar
vermeden ormandan
çıkarılması, zararlıların di÷er
bölgelere geçiúinin
önlenmesi için nakliyesinden
önce a÷açların
kabuklarından tam olarak
arındırılması, yurt dıúından
ülkemize giren orman
ürünlerinin gümrük
kapılarında kontrolü için
gerekti÷inde orman
mühendislerinin
uzmanlı÷ından
yararlanılması,
a÷açlandırma
çalıúmalarında yetiúme
ortamlarına uygun a÷aç
türlerinin tercih edilmesi
gerekmektedir.
13. Orman zararlıları ve
hastalıkları ile mücadele
konusunda uzman
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personele ihtiyaç bulundu÷u
ilgililerce dile getirilmektedir.
Bu alanda uzmanlaúmayı
sa÷layacak bir sistem
kurulamamıútır.
Orman zararlıları ve
hastalıkları ile etkili bir
mücadelenin yürütülebilmesi
amacıyla orman muhafaza
memurları ve teknik
elemanlara yönelik düzenli
e÷itim çalıúmaları yapılmalı,
iúletme ve úefliklerin çalıúma
ve deneyimlerinin yer aldı÷ı
ulaúılabilir bir bilgi ve
istatistik a÷ı kurulmalı, di÷er
ülkelerdeki geliúmelerden
yararlanma imkânları
artırılmalıdır.
14. Ormanların yasa dıúı
müdahalelere karúı
korunması amacıyla orman
muhafaza memurlarının
görev yaptı÷ı, orman iúletme
úefliklerine ba÷lı toplu,
bölüm, sabit ve seyyar
koruma ekipleri
oluúturulmuú, bu ekiplerde
bulunması gerekli azamî ve
asgarî memur sayıları
mevzuatla tespit edilmiú
olmasına karúın, belirlenen
asgarî memur sayısına
ulaúılamamıútır. Orman
muhafaza memuru
sayısında azalma e÷ilimi
görülmektedir. Orman
muhafaza memurlarının sayı
olarak yetersizli÷i yanında
e÷itim yönünden de eksik
oluúları iúletme úeflerinin iú
yükünü artırmaktadır.
Orman koruma ekiplerindeki
orman muhafaza memuru
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eksikli÷inin giderilmesi,
memur da÷ılımında, orman
suçlarının sayısı,
gösterdikleri çeúitlilik ve
özellikleri ile geliúme
seyirlerinin dikkate alınması,
orman muhafaza
memurlarının sistemli ve
kapsamlı e÷itimden
geçmesinin sa÷lanması
gerekir.
15. Koruma ekiplerinin
çalıúmalarının
denetlenmesine yönelik
sistem uygulamaya
yansıtılamamakta, ormanla
ilgili hemen her faaliyette
görev ve sorumlulu÷u
bulunan iúletme úefleri, iú
yo÷unlu÷u nedeniyle
koruma ekiplerinin
çalıúmaları üzerindeki takip
ve kontrol görevlerini
yeterince
gerçekleútirememektedirler.
øúletme úefliklerinin görev
alanlarının daraltılarak
sayılarının artırılması ya da
orman suçları ve suçluları ile
mücadelede ülke geneline
yayılmıú güvenlik
güçlerinden daha fazla
yararlanılabilmesi için
gerekli koordinasyonun
sa÷lanması gerekmektedir.
16. Orman iúletme müdürlük ve
úefliklerindeki hızlı personel
de÷iúikli÷i, görevlilerin
bölgeyi ve bölge halkını
tanımasına fırsat
vermemektedir. Ormana
yönelik yasa dıúı eylemler
ile mücadele eden orman

teúkilâtı personelinin gerek
koruma faaliyetlerinde
gerekse mahkeme
kararlarının uygulanması
sırasında can güvenlikleri
konusunda riskle
karúılaúması bu alanda
etkinli÷i azaltmaktadır.
Taúra teúkilâtında görevli
personelin görev yerlerinde,
sorumluluk sahalarını,
bölgelerindeki orman-insan
iliúkilerini ve bölgenin
sorunlarını tanıyarak çözüm
üretmelerine yetecek kadar
kalmaları sa÷lanmalı, gerek
koruma faaliyetlerinde
gerekse mahkeme
kararlarının uygulanmasında
baskılara maruz
kalmamaları için gerekli
tedbirler alınmalıdır.
17. Arazinin kıymetli oldu÷u
bölgelerde iúgal ve
faydalanma eylemlerinin
arttı÷ı, açma-yerleúme
eylemlerinde ise tahrip
edilen alanın ülke genelinde
artma e÷iliminde oldu÷u
görülmektedir. Ormanlık
alanlardaki yasa dıúı
yapılaúma sonucu ormanın
tamamen kaybedildi÷i, bu
tür yapıların yıkımına iliúkin
mahkeme kararlarının
uygulanmasının imkânsız
hale geldi÷i yerler
bulunmaktadır.
Ormanl ık alanların yasa
dıúı yapılaúmalarla
kaybedilmemesi için
baúlangıçta önlemler
alınmalı, bu tür
yapılaúmaların oldu÷u
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alanlara belediye
hizmetlerinin götürülmemesi
için gerekli koordinasyon
sa÷lanmalı, buralara su,
elektrik, kanalizasyon gibi
hizmetler götüren belediye
ve di÷er kurum yetkilileri
hakkında yasal müeyyideler
uygulanması için gerekli
yasal düzenlemeler
yapılmalı ve bu durumun
takibi görevi orman
idaresine verilmelidir.

Proje/Alt Proje
Geliútirme E÷itim
Kursu
21-24 Eylül 2004 tarihleri
arasında Avrupa Birli÷i Genel
Sekreterli÷i’nde "Proje/Alt
Proje Geliútirme (ileri
seviye)" e÷itim kursu
düzenlenmiú olup söz konusu
kursa Kurumumuz adına daha
önce aynı kursun temel
e÷itimine katılan Uzman
Denetçi Feyzullah Okumuú
katılmıútır.
Söz konusu e÷itim
çerçevesinde Türkiye AB mali
iúbirli÷inin genel perspektifi,
Türkiye’deki merkezi
olmayan yapılanma, mali
yardımların programlanması
ve izlenmesi, mantıksal
çerçeve yaklaúımı ve özellikle
proje fiúi hazırlanması
konuları üzerinde
durulmuútur. E÷itimler
uluslararası AB uzmanları ile
Avrupa Birli÷i Genel
Sekreterli÷i’ndeki AB
uzmanları tarafından ve
øngilizce olarak verilmiútir.

Performans Denetim
Grubunda øki Yeni
Konuda Denetim
Çalıúması Baúlatıldı
Performans Denetim Grubu
tarafından baúlatılan ilk
çalıúma “Kıyılarını
Kullanımının Planlanması ve
Denetimi” konusundaki
“çevre” odaklı performans
denetimi çalıúması olup, bu
çalıúmaya iliúkin inceleme
teklifi 09.09.2004 tarihinde
Baúkanlık Makamına
sunularak onaylandı.
øncelenme teklifinin
onaylanması üzerine Uzman
Denetçi Orhun Çelebi’nin
ekip úefli÷inde Uzman
Denetçiler Mehmet Efendi,
Füsun Karaman ve Yasin
Karanfilo÷lu’ndan oluúan
denetim ekibi 15.09.2004
tarihinde hazırlanan ön
çalıúma planına uygun olarak
denetim planlaması
çalıúmalarına baúladı.
ønceleme teklifine göre bu
denetimde;
x

Kıyı bölgelerine iliúkin
çevre düzeni ve imar
planlarının ne ölçüde
sa÷lıklı
hazırlanabildi÷i,

x

Kıyı kenar çizgilerinin
tespiti çalıúmalarının
yürütülmesi ve
tamamlanmasını
engelleyen hususların

neler oldu÷u,
Kıyılardaki usulsüz
yapılaúmanın nedenleri
ve bu alandaki denetim
faaliyetlerinin
yeterlili÷i,
temel sorularının yanıtı
alınmaya çalıúılacaktır.
Planlanan ikinci denetim
çalıúması ise “E-Dönüúüm
Türkiye Projesi Çerçevesinde
Yürütülen Faaliyetler” konulu
olup, bu incelemeye iliúkin
teklifin önümüzdeki günlerde
Baúkanlık Makamına onay
için gönderilmesi bekleniyor.
x

Bir ùiir Kitabı
5. Daire Üyesi Celal
Oymak’ın ikinci úiir kitabı
yayımlandı.
Celal Oymak’ın “Düúler
Yakın Takipte” isimli ilk úiir
kitabından sonra okuyucusu
ile buluúan “Nice Hâlleri Var
Sevdanın” isimli ikinci úiir
kitabı Engin Yayınevi
tarafından basıldı.
Meslektaúımızı kutluyor,
baúarılarının devamını
diliyoruz.
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Kurumumuza Veda Edenler
3. Daire Raportörü Mustafa Ay 28.09.2004 tarihinde,
Uzman Denetçi Yılmaz Oluklulu 30.09.2004 tarihinde yaú
haddinden,
ùef Süleyla øde ve ùerife Öncü 16.09.2004 tarihinde, ùef
Kezban ønalkoç 17.09.2004 tarihinde, Hemúire Sündüs
Altıntaú 27.09.2004 tarihinde, Hizmetli Yaúar Türkmen
16.09.2004 tarihinde kendi istekleri üzerine
emekliye ayrılmıúlardır.
Mühendis Sedat Tekin 15.09.2004 tarihinde istifaen
görevinden ayrılmıútır.
Kurumumuza veda eden mensuplarımıza, yaúamlarının
yeni döneminde sa÷lık, mutluluk ve esenlikler diliyoruz.

Kurumumuzdan Ayrılanlar
Veri Hazırlama Kontrol øúletmeni Burcu Fındık
17.09.2004 tarihinde Balıkesir øú Kurumu Bölge
Müdürlü÷üne naklen atanmıútır.
Mensubumuza yeni görevinde baúarılar diliyoruz.

Mensuplarımızdan
Mutlu Haberler
Denetçi Cemil Albaú’ın
19.6.2004 tarihinde bir o÷lu,
Baúdenetçi Hanifi
Da÷deviren’in 21.07.2004
tarihinde bir kızı,
Denetçi Hakan Aúıcı’nın
29.08.2004 tarihinde bir kızı,
Denetçi Yardımcısı Ayhan
Öztoprak’ın 31.08.2004
tarihinde bir kızı,
Hizmetli Hüseyin Acun’un
03.09.2004 tarihinde bir kızı
dünyaya gelmiútir.
Mensuplarımızı kutlar,
bebeklere sa÷lıklı, mutlu ve
uzun bir ömür dileriz.

Evlilikler

Aramıza Katılanlar

Denetçi Cüneyt Durmaz 08.08.2004 tarihinde,Denetçi
Emin Görgün 27.08.2004 tarihinde, Denetçi Salih Temirci
27.09.2004 tarihinde, Denetçi Yardımcısı Kürúat Ali
Aktemur 30.08.2004 tarihinde, Denetçi Yardımcısı Fatih
Ya÷lı 17.09.2004 tarihinde evlenmiútir

Savcı Yardımcısı Ali Erdal
30.09.2004 tarihinde Ni÷de
Defterdarlı÷ından atanarak
kurumumuzda göreve baúlamıútır.

Meslektaúlarımızı tebrik eder, hayat boyu mutluluklar
dileriz.

Mensubumuza hoú geldin diyor
ve görevinde 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: 11.10.2004
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