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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Küçük Sami'nin, 157 sayılı Kanunun 2, 12, 
41, 43 ve 44 neü maddelerinin yorumlanması
na mahal olup olmadığına dair önergesi görü
şüldü ve bu maddelerin yorumlanmasına mahal 
olmadığına karar verildi. 

Gürsoytrak Suphi'nin 1 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesinin 2 nei fıkrasındaki (yakın
ları) tâbirinin yorumlanmasına dair önergesi 
görüşüldü ve kabul edildi. 

Küçük Sami ve dört arkadaşının 1 numaralı 

Kanuna ek kanun teklifi görüşüldü ve kanun 
kabul edildi. 

Eski iktidar mensupları ile yakınlarının 
meşru yollardan edindiklerini ispat edemedik
leri malların müsaderesi usulüne dair kanun 
tasarısı görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

O'Kar. Sezai Çelebi Emanullah 
Divan Kâtibi 

Ö-zkatya Mehmet Şükran 

»>•« 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Ağılma saati : 14,45 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar 

KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 89 sayüi Kanunla görev ve yetkileri tâ
yin olunan özel Soruşturma Kurulunun raporu
na dair iktisat Komisyonu Başkanlığının kararı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayış
tay hakkında ihbar ve şikâyetler vâki olmuş, 
bu işlerin tahkiki, incelenmesi maksadiyle bize 
müracaat vâki olmuştu. Bu müracaatın ince
lenmesi için Millî Birlik Komitesi bir heyeti gö
revli kılmıştı. Bu heyetin bu rnevzudaki rapo
ru huzurunuzdadır. Bununla ilgili olarak İkti
sat Komisyonunun Araştırma ve inceleme kuru
lunun verdiği rapor vardır ki, bu rapor da okun
muştur. 

Şimdi, bu mevzuda Karavelioğlu arkadaşı
mıza söz veriyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL *- Efendim, Sa-
yıştayın durumunun tetkiki Soruşturma Kuru
lu heyetine verilmişti. Bu heyet; Yargıtaydan 
bir âza, Danıştaydan bir âza ve bir de Maliye

den bir müfettişten ibarettir. Heyet, bu idare
nin işlerini üç bölüm halinde tesbit etmiştir. 
Bunlardan bir tanesi tahakkuk etmemiş ihbarlar 
veya delil yetersizliğinden üzerinde durulamı-
yacak olan hallerdir. 

Suiistimallerden dolayı mahkemeye intikal 
etmiş ihbarlar vardır. Bir tanesi de Sayıştayın 
verdiği kanunsuz kararlar mevzuudur, ki Ko
miteye aksetmiş olan ve sizlere verilmiş bulu
nan rapor bunun hakkındadır. 

Bildiğiniz gibi Sayıştay 1 Başkan, 4 daire 
başkanı ve 12 üyeden müteşekkil bir Yüksek 
Hesap Mahkemesidir. Üyeleri Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilir. 65 yaşma kadar te
kaüt edilemezler, azledilemezler ve hiçbir su
rette kendilerine dokunulamaz. Buna rağmen 
Sayıştay, 1955 ten beri bir birçok kanunsuz ka
rar almış ve birçok yolsuzlukları tasdik etmiş
tir. Ve tasdik ederken de, «Her ne kadar usul
süzlük varsa da bir defaya mahsus olmak üzere 

2 — 



B : 60 23.l î 
kaydiyle tasdik edilmiştir» şeklinde kararlar 
vermiştir. -Yani usulsüzlüğü de kararlarında ka
bul etmişlerdir. Bunları raddedebileceği halde 
ve bu redden dolayı kimse bir şey soramıyacağı 
halde, devre uyarak usulsüz muameleleri tasdik 
etmiştir. 

Bunlar şu anda Komiteye intikal etmiş du
rumdadır. Yüksek Heyetiniz bu hususta ne tak
dir edecekse o olacaktır. Yalnız verilen raporda 
da belirtildiği gibi bu bir içtihat kararıdır. 
Fertlerin mesuliyeti müşahhas değldir. Bir he
yet halindedir, heyet halinde sorumludur. Bâzı 
üyeler bir tanesine muhalif kalm,ş, birkaç tanesi 
bâzılarına muhalif kalmış, bâzıları onaylamıştır. 
Bu üyelerin bir kısmım sonradan daire başkan
lığına getirdik. Bir kısım üyeleri dışardan seç
tik. Şimdi Sayıştayın durumu budur. Eapora 
göre kanaatlerini arkadaşlarımız belirtir ve ka
rar Yüksek Heyetinizindir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Arkada
şımız izah ettiler. Fakat Adnan Bey elindeki ra
pordan muayyen şeyleri okuyarak bizlere bilgi 
verirlerse durum daha da tavazzuh etmiş ola
caktır. 

O'KAN SEZAÎ — Ben Sözcünün kendi tek
liflerini öğrenmek istiyorum. Bunu etüt etmiş
ler, kanun ve mevzuatı, şunu bunu tetkik bu
yurmuşlardır. Karar almamızda bizleri aydınla
tacaktır. 

BAŞKAN — Bilâhara Sözcüye söz vermek 
suretiyle sorunuzun cevabı verilmiş olur. Buyu
run Ahmet Bey. 

YILDIZ AHMET — Ben Şükran Beyin tek
lifini biraz daha açıklamak istiyorum. Bize bir 
liste yazdırıldı. Bu tetkik edilen işlere ait vize
leri kim tasdik etmiş, kim tasdik etmemiş, mu
halif kalmış, bunların mahiyetini ve isimlerini 
öğrenirsek daha berrak karar ve kanaate varı
rız. 

BAŞKAN — Araştırma ve İnceleme Kurulu 
Başkanı olarak, rapordan bâzı parçalar okumak 
üzere, sözü Adnan Başer'e veriyorum. 

ADNAN BAŞER — İnceleme ve Soruşturma 
Kurulu Başkanı olarak raporlardan bâzı pasaj
lar okuyayım. 

Burada biri 1, diğeri 2 numaralı olmak üze
re iki rapor vardır, ki bunlar Yüksek Heyetinize 
takdim olunmuştur. 
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İki sayılı rapor, Millî Birlik Komitesine inti

kal edip, tahkik için havale buyurulan ihbarlar
dan tahakkuk etmiyenlere aittir ki, bunun muh
tevası üzerinde durmaya değmez. Altı ay evvel 
bize intikal etmiş olan özgür Beyin dilekçesine 
de altı ay sonra cevabımızı arz etmiş oluyoruz. 

Bir de, bir sayılı rapor vardır ki, Sayıştay'
ın, kanunsuz vizeler yapmak suretiyle, Hazine
den fuzuli paraların harcanmasına sebebiyet ve
ren kararlarıdır. Bunlar Tahkikat Komisyonu
nun raporundan uzunuzadıya yazılmıştır. Biz 
bunlar,n özetini yaptık, müsaade ederseniz özet
lerini süratle okuyayım. Şayet tümünün okun
masını arzu ediyorsanız o zaman rapordan oku
nun. 

BAŞKAN — Tahminime göre Heyeti Umu-
miyenin tensibine bağlıdır bu iş. İzahatı yeter 
bulmıyan arkadaşlarımız lütfen işaret ederler. 
Devam buyurun. 

ADNAN BAŞER (Devamla) — Bir sayılı 
raporun birinci maddesi : 

(Bir numaralı raporun birinci maddesi okun
du.) 

«Düşük Başbakan... 
(Bunun miktarı dır) 
Konu : 2 
(Adnan Başer rapor özetinin 1 nci maddesini 

okudu.) 
ADNAN BAŞER — Adnan Menderes'in 

Londra Kliniğine ödediği bahşiş miktarı 15 bin 
dolardır. Diğer seyahatlerde ihtiyar edilen bah
şiş miktarları ise 1-2 bin dolardır. 

(Raporun 2 nci maddesi okundu.) 
YILDIZ AHMET — Şimdi okunan raporlar

da, sadece şu daire tasvibetmiş, tasdik etmiş, 
deniyor. Bunu tasdik eden daire başkanları, şim
diki başkanlar değildir. Bu kararları kimler 
vermiş, onların ismini de okuyun ki, bizde bir 
kanaat hâsıl olsun. 

ADNAN BAŞER — Daire başkanlarının 
ikisi duruyor, ikisini değiştirmişsiniz. O zaman 
bunlar da âza imişler. Yeniden seçilenleri sizlere 
not ettirmedim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu suretle bu 
mevzu çok uzıyacaktır. Topçu kumandanının, 
topçuya sorduğu gibi, «Oğlum niçin ateş etmi
yorsun?» Topçunun da, «Barutum yok» dediği 
gibi. Meseleyi biliyoruz. Yine de soruyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Heyeti Umumiyede 
bir kanaat hâsıl olması için yaptıkları usulsüz-
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lükler hakkında arkadaşlar bilgi sahibi olsun
lar. 

ATAKLI MUCİP — Bir iki tane önemlisini 
okusunlar. 

BAŞKAN — Adnan Başer, okuyun. 
ADNAN BAŞER — Raporun 12 nei maddesi

ni okuyorum. 
«Samsun limanı inşaatı... 

. . . . . . . karar vermiştir.» 
14 neü maddeyi okuyorum. 
«Demirköprü barajı 

sonucuna varılmıştır.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, eğer 
devam etmek istiyorsa, bu tevali edip gidecek
tir. Fakat bu çok mühim bir azil kararıdır. Söz
cünün teklifi azil kararıdır. Bir azle gidilecek
tir. Bu bakımdan efkârı umumiyede uyandıra
cağı tesiri düşünerek, arkadaşların kanaatlerini 
izhar edebilmesi için, Heyeti Umumiye arzu 
ederse okumaya devam ederiz. İstemezseniz bu
rada keseriz ve oyunuza müracaat ederiz. 

KUYTAK FİKRET — İktisat Komisyonu 
Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkanı arkada
şımız, Adnan Beyin okuduğu ve misallerle be
lirttiği gibi, her hangi bir şekilde muhasebeye 
tutulması, gibi hususları nazarı itibara alma
dan ve hukuki mesnedi olmıyan indî kararlar
la yapılmış olan hareketlerin misallerini görmüş 
bulunmaktayız. 

Seçim ile ilgili olarak, sizlere listeler vermiş
tik. Bu listeleri sivil sektörde, müessesenin ku
ruluşu esnasında herkes birbirinin aleyhinde ih
barlarda bulunması hasebiyle bu listeleri sizlere 
vermiştik. Buna rağmen, itinamıza rağmen bâzı 
hatalar olmuştur. Bu hataları nazarı dikkate 
alarak okunan raporlarda ve yapılan bu işlerde
ki büyük hataları nazarı dikkate alırsak şahsi 
teklifim şu olacaktır; 

Burada, Danıştay için, diğer komisyon arka
daşlarımızla beraber alınmış kesin kararlarımız 
vardır. Bu kararlardan sonra daire başkanlıkları 
ve üyelikler için yeniden tâyinler yapılmıştır. 

Teklifim şu : Ya doğrudan doğruya bu dai
renin topunu birden affedelim ve yeniden seçe
lim veyahutta Adnan Başer'in okuduğu rapor
daki isimleri bu vazifeden affedelim. Ve yerine 
yenilerini seçelim. Ancak gerek af işini, gerek
se tâyin işini Danıştay'da yaptığımız gibi, aynı 
anda yapalım. 
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BAŞKAN — Rar Şirketi veya Adnan Men

deres'in Londra'daki masraflarını vize eden he
yetin isimlerini okuyabilir misin? 

ADNAN BAŞER — Adnan Menderes'in ve 
diğer zevatın masraflarının Vize'sini yapan heye
tin isimleri şunlardır : 

Adnan Menderes'in bahşişlerinin vizesi 3 ncü 
Daireden Kemal Tolluoğlu, Fahrünnisa Yetmen 
ve Mehmet Karabacak tarafından yapılmıştır. 

Sayıştay Heyeti Umumiyesinde kararı ve
renler şunlardır : Birinci Reis Muhittin Gürün, 
Daire" Reisi Faruk Işık, A. Ali Hemen, Kelnal 
Tolluoğlu,t Ragıp öğe. Kemal Tolluoğlu burada 
muhaliftir. 

BAŞKAN — Kemal Tolluoğlu Heyeti Umu
miyede muhalif mi kalmış? 

ADNAN BAŞER .— Evet. Daire kararma 
hiçbir şey yazılmamış. Daima dairede yazmıyor
lar, Heyeti Umumiyede muhalifi muvafıkı yazı
yorlar. 

Azalar, Rahmi Uçkun, Ali Rıza Toksöz, Ca
fer Olcay, Fahrünnisa Yetmen, Hüdai Dümer 
muvafık rey verenler. Nihat Başakar, Raşit 
örencik, Mehmet Karabacakoğlu, İhsan ögat. 

'Necdet Teker, muhalif rey verenler. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kaç tane ra

por var? 

ADNAN BAŞER — 25 tane. 
KARAVELtOĞLU KÂMİL — Sayıştay'da 

bu ihbarları yapan evrakta memur Hilmi Dilek 
isminde bir şahıstır. Bunun ihbarlarının bir kıs
mı tahakkuk etmiş, bir kısmı tahakkuk etme
miştir. Bugün bu adamı buradan atmışlardır. 
25 tane raporda 17 üyeden bâzıları muhalif bâ
zıları muvafıktır. 

Yalnız bir tanesi daima muhaliftir. Birkaç 
tanesi de bâzılarına muhaliftir. 25 rapora muha
lif ve muvafık olanları, Ahmet Yıldız Beyin tek
lif ettikleri usul ile tezekkür edersek netice!en-
diremeyiz. 

Karar verelim, şahısların aleyhinde olacaksa 
o zaman yeni bir usul ile hangilerine iştirak et
miş, hangilerine iştirak etmemiştir. Bunu tes-
bit ederiz ve ondan sonra umumi müzakere 
açarız, neticeye de varırız. 

YILDIZ AHMET — Okuduğumuz zaman bu 
zatlar bir yerde muhalif, 'bir yerde değildir, 
başka bir yerde de muhalif kalmamıştır. Diğer
lerinin durumları da başkadır. 
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KUYTAK FİKRET — Arkadaşımızın belirt

tikleri gibi bir yerde mulhalif, bir yerde muva
fık olarak hareket etmiş olanlar vardır. Yalnız 
bâzı arkadaşlar, bu âzalıklara vekâlet etmişler
dir. isimlerini saydığımıza göre daima muhale
fet etmekten başka bir şey yapmamıştır. Bun
ların isimlerini belirtmediler. Burada otuz, otuz 
beş tane yapılan vaka vardır. Bir kısmına mu
halif, bir kısmına muvafık olmak kıymet ifade 
etmez. Neticede bu fena zihniyete iştirak etmiş
lerdir. 

Binaenaleyh, netice olarak, şunlar üzerinde 
karar verelim. Bir de daimî olarak bu karar
lara muhalif kalan bir şahıs var. onun hakkın
da da karar verelim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim. 
meselâ bir şahıs üç usulsüz karara iştirak etme
miş, 15 tanesine iştirak etmiştir. Üç karara mu
halefet etmesi bu adamı mazur göstermez. 15 
suça iştirak etmiştir. 

YILDIZ AHMET — Benim demek istedi
ğim, aynı vaka için itiraz etmiş olur, fakat 
Umumi Heyette kaibıü edilip iş işten geçtikten 
sonra sükût etmiş, olabilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, tah
min ediyorum ki, meseleyi ve Ahmet Yıldız Be
yin nokta! nazarını anladınız. Bunlar suçlu ise 
suçludur. Bunlara kanuni bakımdan bir şey 
yapamıyoruz. Fakat bunları biz seçtiğimiz için, 
azletmek hakkımız da var. Şimdi bunları azle
derek takdirimizi kullanmak istiyoruz. Zanne
diyorum ki, Heyetiniz bu hususta aydınlandı. 
Şimdi sözcünün teklifini bekliyoruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Şimdi mura
kıplığa başladığım günden itibaren bu işin için
deyim. ilk karar sekreterlikten çıktı, Soruştur
ma Kuruluna intikal etti, soruşturma yapıldı. 
Neticede bu üç kişilik heyetten bir ihbar oldu. 
Sayıştayda huzursuzluk devam ediyor. Soruş
turma yapılıyor, ifade almıyor, ertesi günü dı
şarıya aksediyor. Bu da baskı unsuru oluyor, 
dediler. Kendilerini davet ettim. Biz normal 
olarak ifadelerini alıyoruz. Fakat bu ifadeyi ve
ren şahıs diğerine söylemek suretiyle bu birbir
lerinden çıkıyor, dediler. Bir huzursuzluk var
dır, bir vakıadır, dediler. Alaylı, mektepli, hu
kuklu, siyasallı, diye aralarında huzursuzluk 
var, dediler. Bunlara, sonradan, ne tavsiye eder-
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siniz, dedim. Bu şahıslar Fuat Celâl 
G-öydün, Vecdi dir. Sayıştaym verdiği 
içtihat kararlarından dolayı ne gibi bir mua
mele yapmamız lâzımdır, dedim. 

Vakıa ortada, kanunsuz tasdik ve vize var. 
Fakat doğrudan doğruya münferidolarak şa
hısların mesuliyeti mevzuubalhis değildir. Bir 
heyet halinde sorumlulukları vardır. Cemiyet 
halinde sorumlulukları vardır. 

Sayıştay; Devletin yüksek bir denetleme ku
ruludur. Bunun esaslı bir yolsuzluğu tesbit edi
lememiştir. Fakat on seneden beri, karanlık 
devre içerisinde, iktidarın baskı havasından 
kendisini kurtaramamıştır. 

Kendisini bu baskıdan kurtaramaması için 
de bir sebep yoktur. Çünkü, kendileri teşriî or
ganın salâhiyetleri ile mücehhezdir. Kimse ken
disine baskı yapamaz. Böyle bir şey olmadığı 
gibi altmış beş yaşma kadar kendilerine, Yar-
gıtayda olduğu gibi, dokunmak imkânı da yok
tur. Ayrıca bu müessöse demokrasinin direkle
rinden biridir. Yargıtay, Danıştay gibi büyük 
müesseselerimizin üçüncüsü de budur. Esaslı 
müesseselerimizi denetleme ile teçhiz edilmiş. 
Mühim bir müessesemizdir. 

Gönül isterdi ki, diğerleri gibi, yürütülen 
yolsuzlukları desteklemesin, milletin paraları 
da bu suretle heba olmasın. Şimdi benim aklıma 
gelen üç hal tarzı var: Komiteniz bu müzakere 
neticesinde bir karar verecektir. Bu karar şöy
le olabilir: Biz bu işi Kurucu Meclise birakırız, 
Kurucu Meclis, Sayıştaym yapmış olduğu yol
suzlukları teşhir eder ve bunları azleder. 

ikinci hal çaresi, bu müzakere sonunda suç
ları tesbit edilmiş olanları hemen azlederiz. Fa
kat Fikret Beyin dediği gibi, azil ve tâyin aynı 
anda olamaz. Şimdi azlederiz, sonradan yerleri
ne başkalarını seçeriz. 

Üçüncü hal tarzı da şöyle olabilir: Dersi
niz ki, «bu iş olmuş, baskıdan kurtulamamışlar, 
bu işi yapmışlardır. Maddi bir fayda temin edip 
etmedikleri de belli değildir. Bunları affede
lim.» Fakat görüyorsunuz ki, Hariciye Vekâleti
ne yazı yazılıyor, fakat Hariciye Vekâleti 
koskoca bir Sayıştaya cevap vermek tenezzülün
de bulunmuyor. Bu kadar seçkin olan ve bu ka
dar salahiyetli olan insanların da böyle yolsuz
lukları tasdik etmiş olmaları da şayanı teessüf
tür. Karar Yüksek Heyetinizindir. Yeri geldik
çe bilgilerimi size arz ederim. 
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EESÜ VEHBİ — Efendim, ben şu noktayı ; 

anlamak istiyorum. Evvelâ bunları teşriî organ ] 
murakabe yapıyor, yani bir nevi dokunulmazlı- S 
ğı var. 65 yaşından evvel emekliye sevk edile- S 
miyor Karavelioğlu arkadaşımız bu ihbarları 
yapan insanın oradan uzaklaştırıldığını söyledi, j 
Bu nasıl oluyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu ihbarı ya
pan şahıs memurdur. 

ERSÜ VEHBİ -~ Bize teklif edilen hal tar
zı, üniversite hâdiseleri gibi, dokunulmazlık 
falan gibi bir mahzur tevlidedeeek midir? Etmi-
yecek midir? Bunları zannedersem iki senelik 
seçiyoruz. Bütün yetkiler elimizdedir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Sayıştaya se
çilen bir üye devamlıdır ve 65 yaşını doldurun
caya kadar üyedir veya âzadır Bu Sayıştaydaki 
üyeler düşünememişlerdir ki, bir gün Sayıştayı 
murakabe edecek bir organ çıkacaktır. Rapor
dan da anlaşıldığı gibi 1955 senesine kadar bü
tün tazyiklere mukavemet etmiş, Hariciye me
murlarının bir dolarlık yolsuzluklarım da red
detmiştir. Fakat 1955 ten sonra hozulmuş, her 
verilen emre her istenilene evet demiş, bir de
fasında dahi yapmam dememiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Ben biraz hissî konuşaca
ğım, özür dilerim. 

Arkadaşlar, 27 Mayıs; faziletli olmıyan bir 
idareye karşı faziletli insanların topluluğu olan 
Türk Milletinin Ordusuyla, gençliğiyle ve bü
tün fertleriyle ayaklanmış olmasıdır. Vicdanının 
sesine uyarak harekete geçen bu kuvvetin başın
da bulunan insanlar iktidarı dürüst ellere tev
di etmek azim ve iradesinde bulunduklarını 
ilân etmişlerdir. 

Şimdi görüyoruz ki, sadece Büyük Millet 
Meclisine karşı mesul ve millet adına sarfiyatı 
kontrol ile mükellef olan bir heyet, her türlü 
murakabeden âzâde, bu fakir milletin kesesine 1 
el atmak cesaretini göstermiş ve göstermekte ve I 
usulsüz olarak yaptığı muamelelere devam et
mekte bulunmuştur. Hâlâ işbaşında kalmaları 
en azından vicdanlarınızı sızlatır, rencide eder. 
Türk Milletine ve bütün dünyaya faziletli b:r 
idare kuracağımızı vadettik. Ben bu vadinizi si
ze hatırlatır, bu müesseseyi yeniden jkurmayı 
teklif ederim. 

ATAKLI MUCİP — Sami Beyin hissiyatı
na tamamen iştirak ederim. Fazilet devrinin | 
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açılmasını vâdeden bir heyetin bu mevzuda faz
la tereddütle hareket etmesi kanaatimce uygun 
değildir. Rapor beni tatmin etmiştir. Bunların 
topunun birden azli hususunda oyumu kullana
cağım. Bütün arkadaşlarımın da bu şekilde ha
reket etmelerini rica ederim. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bir teklif 
ileri sürülmüştü. Arkadaşlarım bu teklifin aley
hinde bulundular. Böyle bir teklif yapmamızın 
sebepleri vardır. Eğer biz bu şahısların hepsini 
birden azledersek Sayıştayın günlük faaliyeti 
felce uğrar. Bunların hiçbiri de azledilmesin 
demedim. Yalnız, hepsi bir günde çıksınlar, yer
lerine bir günde yenileri tâyin edilsin dedim. 
Bunlarda günlük murakabe çok fazladır. Yedek
lerin tâyin edilmesi de söz konusu değildir. Üye 
sayısı 12 dir. Çıkacak üye sayısı ise dokuzdur. 
Kalan üç kişi vekâlet edecek, dairelere, üyelere. 
Başka kimse kalmıyor. Bu durumda, işler, dai
re felce uğrar. Müsaadenizle, bunların çıkarıl
masını ve yerlerine tâyini en kısa zamanda ya
palım efendim. 

BAŞKAN — Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bundan evvel 

de Danıştay hakkında bir muamele yaptık. Bi
rinci madde ile feshettiğimiz bu kurumu, ikin
ci madde ile yeniden kurduk. Binaenaleyh, bu
rada da aksayacak bir husus yok. Bu arada; 
yeniden kurarsak, bu kurum içinde namuslu 
kimseleri bırakacağız. Bunları bırakmak bizle
rin vicdanımızın borcu olacaktır. 

BAŞKAN — özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, şair der 

ki; millet yaratmak için yok ettim ceninleri... 
Yeniden yaratmak için yok etmek gerek. Bu

gün, metreslik yapan Ayhan Aydan da, halen 
rol almadığı halde, Devlet Hazinesinden para 
almaktadır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, yeter
lik teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifini oya 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem, arkadaşlarım, usulsüz ve kanun
suz sarfiyatı vize etmek suretiyle milletin malî 
kaynaklarının israfına sebep ve vasıta olan şa
hısların tamamen cezasız kalmaması için arka
daşlarımız tarafından teklifler vâki olmakta
dır. 
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Bu tekliflerden birincisi; Sayıştayın tama

men lağvı ve aynı zamanda yeniden teşkilidir. 
ikinci teklif ise, burada isimleri zikredilen

ler ki, bunlar usulsüz vize ve içtinat kararları
na bizzat iştirak etmişlerdir. 

Listeyi okuyoruz: 
Muhittin Gürün, 
Ali Hemen, 
Kemal Tolluoğlu, 
Mehmet Karabaeakoğlu, 
îhsan öğat, 
Rahmi Öyeler, 
Rahmi Uçgun, 
Ali Rıza Toksöz, 
Nihat Başakar (Bütün kararlara daimi mu

halif kalan üye.), 
Raşit örencik, 
Cafer Olcay, 
Celâl Çitici, 
Fahrünnısa Yetmen, 
Hüdai Dümer, 
A. Remzi Konakçı, 
Necdet Tek'er. (Aza vekili) 
Simidi, önümüzde iki teklif var. Birinde 

biraz evvel isimleri okunan şahısların Sayıştay-
dan azli istenmekte, diğerinde ise Sayıştayın 
tamamen feshedilerek yeniden teşkili teklif edil
mektedir. 

Evvelâ birinci teklifi yani 13 kişinin azle
dilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi hu
susunu reylerinize arz edeceğini. 

ADNAN BAŞER — Efendim, müsaadeniz
le bir hususu arz etmek isterim. Bizim Me
murin Kanunumuz, «idareten azil mülgadır» 
demektedir. Bu azledeceğiniz kimseler ise 
Memurin Kanununa tabidirler. Binaenaleyh, 
bunların hepsinin de kadrolarının kaldırılması 
ve yeniden tâyin yapılması icabeder. 

BAŞKAN — O halde arkadaşlar, iki de
ğil bir hal tarzı karşısında kalıyoruz demek
tir. Şimdi bu teklifi yani, Sayıştayın feshe
dilerek yeniden kurulmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
(özgür Selâhattin ve Karavelioğlu Kâmil muha
lif olduklarını bildirdiler.) 

KARAVELİOĞLU KAMİL — Efendim, şim
di bâzı ihtilâflar var. Bunların ikisi Temsilci
ler Meclisine üye seçildiler. Bu fesih kararı
na göre, eski Damştaydan olamazlar bu üye
ler. 
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i BAŞKAN — Efendim, bu meseleyi bura-
j da keselim. Bunlar hakkında gereken kanuni 

işlem yapılacaktır. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, şimdi, bu Sa

yıştayın »feshedilmesinin sebebi ortadadır. 13 
sanık vardır, öyle sanıklar ki, mücrim du
rumundadırlar. Bunlar, böyle asıl bir otorite 
içinde, bir hükmi şahsiyet bünyesinde bulun
maları dolayısiyle Yüksek Heyetiniz bu fesih 

j yönüne gitti. 
Şu halde; ıböyle nakîsası olanların, bir sek

törü «temsil şöyle dursun, şahsan bir Kurucu! 
Meclis gibi çok mukaddes bir Meclis içinde 
yer almaları kabil olamaz. Hattâ izahı da yok
tur bunun, Icabederse heyetiniz bir karar da 
alabilir. Bunlar Kurucu Meclis içine giremez 
ve girmemelidirler. 

KARAMAN SUPHİ — Temsilciler Meclisi
ne, kanunun ilânı tarihinden itibaren 15 gün 

I içinde Sayıştayın da üye seçmesi lâzımdı. Bun
lar daha ilk gününden ibu seçimi yaptılar. Bir 
şey denmez. Haklarıdır ama, bu isticalleri de 
gösteriyor ki, kendilerini Kurucu Meclise tem
silci olarak seçtirmekle bir an önce şaibeden 
kurtulmuş olmak gayreti içindedirler. 

ERSÜ VEHBÎ — Başkanım, biz Anayasa
yı çıkardık bir taminat vaz'etttik ve bunlar 
da temsilci olarak seçildiler. Ben de istirham 
ediyorum, bunların Kurucu Meclise girmeme
leri lâzımdır. Ancak bunu temin için burada 
bir formül bulmalıyız. 

BAŞKAN — Ben bu husustaki müzakereyi 
burada kapatmak istiyorum. Karavelioğlu ar
kadaşımıza bunların yerlerine, Devlet işlerinin 
durmaması için, yenilerini, namzetleri hazır-
lıyara'k, seçmek üzere Heyeti Umumiyeye bir 
liste ile gelmek vazifesini veriyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Şimdi, efen
dim, bizim seçtiklerimiz kalıyor; bir de daimî 
muhalif olanlar var, bunlar da kalacak. Yeni 
Sayıştay kuruluncaya kadar bir zaman geçe
cek. Bunlar (bu arada vazifeye devam edecek
ler mi yoksa hemen emekliye sevk muamelele
ri yapılacak mıdır? 

YILDIZ AHMET — Eğer fesihten sonra 
yeniden ve zamanında kuramazsak Temsilciler 
Meclisine zamanında üye gönderemez. 

KÜÇÜK SAMI — önümüzde jbir misal var 
I arkadaşlar; Danıştay. Bu 'hususa dair kamı-
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nun birinci maddesinde Danıştay feshedilmiş, 
ikinci maddesiyle yeniden teşkil lolunmuş, 
üçüncü maddesiyle bu li^te dışında kalan kim
seler hakkında Emekli Sandığı Kanununun şu 
maddesine göre muamele yapılır, 'denmiştir. 

ADNAN BAŞER — Efendim, burada, Sayış
tay için de, Danıştay için olduğu gibi, bir kanun 
gelir. Yalnız özellik gösteren bir nokta olarak; 
iki kişi Temsilciler Meclisine üye seçilmiş olmak
tadır. Bunu önliyecek olan hükümü de bu kanu
na koymak gerek. Çünkü, Anayasa'da bir hüküm 
var; demokratik gidişe aykırı hareket edilemez 
deniyor. 

Bu seçim için, Yüksek Seçim Kuruluna birer 
mazbata gidecek, orada bu yapılmış olan seçim 
iptal edilecektir efendim. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bendeniz bir 
teklifte bulunacağım. 

Danıştay için yapılan işlem, Sayıştay için de 
yapılmalı ve Pazartesi günü bu olmalıdır. 

Sözü geçen kimselerin çıkarıldığı, Yüksek Se
çim Kuruluna Sekreterlikçe yazılır. Sayıştay için 
yeniden seçim yapılacağı için üye seçilmiş olanla
rın kabul edilmemesi diye bir yazı gönderilir. 
Böylece, bu işlem kanuni formalitesi ile tamam
lanmış olur efendim. 

ERSÜ VEHBÎ — Başka bir teklif daha Baş
kanım. Biz yolsuz işlere son veriyoruz. Fakat işi-
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ne son verilenler hakkında takibat yapılmadığı 
için dışarıda tezviratlarına devam ediyorlar. Bun
lardan suçlu olanları hangi makam yargılayacak* 
sa bu iş lütfen oraya havale edilsin, Yüksek Ada
let Divanına mı sevk edilecek yoksa ayrıca mı mu
hakeme edilecek, Adliye Vekâletine havale edile
cek bu iş bir neticeye isal olunsun. 

ADNAN BAŞER — Efendim bunlardan ka
nunen suçlu olanların fiilleri raporlariyle birlik
te Danıştaya arz edilmiştir. Danıştayca suçlu 
görülenler Yargıtay Birinci Ceza Dairesinde mah
keme edilecektir. Bu husus tamamdır. Yalnız bu 
iki sayılı raporda geçen hususlar bunların Ceza 
Kanununa göre bir suç teşkil etmiyen fiilleri do-
layısiyle biz bunların memuriyetlerine nihayet 
veriyoruz. Burada bir suç yoktur. Çünkü bunla
rı Büyük Millet Meclisine bildireceklerdi, bildir
memişlerdir. Bu onun kendi takdirine kalmıştır. 
Suç tekevvün etmemiştir. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bu mevzuu» 
Pazartesi günü müzakere etmek daha iyi olacak
tır. 

BAŞKAN — Bu hususu şimdilik böylece ka
patmış bulunuyoruz. Pazartesi günü tekrar mü
zakere edilecektir. 

Şimdi Oturuma .10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 
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İktisat Komisyonu Başkanlığına 

Sayıştay hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin tahkiki, karar ve işlemlerimin incelenmesi maksadiyle 
T. C. Millî Birlik Komitesinin 18 . 8 . 1960 tarih ve 9 sayılı karariyle kurulup 89 sayılı Kanunla 
görev ve yetkileri tâyin olunan özel soruşturma kurulunun İnceleme ve Araştırma Kurulumuza hava
le edilen raporu kurulumuzda incelenmiş, neticede aşağıda gösterilen sonuçlara varılmıştır : 

I - özel Soruşturma Kurulu, Sayıştayım Daire ve Umumi Heyet raporlarına mevzu olan hâdise
leri 6 bölüm halinde ta'snif etmiş bulunmaktadır. Bunlar sırasiyle: 

a)' Yabancı memleketlere yapılan seyahat ve yurdiçi ağırlama masrafları ile ilgili kararlar. 
b) Mukavelelerle ilgili kararlar. 
c)1 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununa aykırı muamelelerle ilgili kararlar, 
d) 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanununa mugayir olarak yapılan mubayaalarla 

ilgili kararlar. 
e)> «Badema yapılmaması» kaydiyle vize edilen sarfiyata ait kararlar. 
f)ı Diğer hususlarla ilgili kararlar olmak üzere 'birbirleriyle ilintili ve bağlantıları yönünden. 

gruplandırılmışlardır. 
Bunlardan birinci grup siyasi şahısların yurt dışında yaptıkları sayısız seyahatler ihtiyar ettikleri 

hesapsız ve kanunsuz sarfiyatın murakıplar ve vizör azalarım devamlı muhalefetlerine rağmen tasdi
ki mahiyetindedir. Bu tip karar ve içtihatlarda siyasi şahısların tesirleri barizdir. 

İkinci grupta büyük bayındırlık ve yatırım projelerinin ihale edildiği ecnebi firmalarla akdedilen 
mukavelelerde tesbit edilen hükümlere sarih şekilde aykırı kararlar yer almakta ve bu tip tasarruf 
ve içtihatlariyle Sayıştay büyük ilâve meblâğların 'bahis konusu firmalara ödenmesine yol açmış ve 
dolayısiyle- millet e'konomisimi zarara sokmuş bulunmaktadır. 

3 ncü ve 4 neü grupta 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale kanunlarının derpiş ettiği satınalma şekillerine ve bütçe kaidelerine vâki ihlâl ve tecavüzler 
bahis konusudur. Verdiği daire kararları ve Umumi Heyetçe ittihaz ettiği içtihatlarda Sayıştay, 
bu kanunların hükümlerini bile bile çiğnemiş ve kanunsuz sarfiyata sebebiyet veren verile emirle
rini vize etmiştir. Bu kanunların öne gelen hâdise ve muameleleri kavrıyan sarih hükümleri 
kaale alınmamış, kanunların menettiği gayelere olaylarla ilgisiz fıkralar zorlanmak suretiyle do
lambaçlı yollardan erişilmek istenmiştir. İhlâller bâzı hâdiselerde o kadar ayan beyandır ki, mu
amelenin emrivaki haline geldiği için vize edilmesi gerektiği gibi Sayıştaym hikmeti vücudu ile 
tezat teşkil eden gerekçelerle verilen kararın kanunsuz olduğu bizzat itiraf ve ikrar edilmekte
dir. Bu kararların gerisinde daima siyasi şahısların desteğini haiz hususi menfaat sahipleri ve fir
malar başta gelmektedir. Gider kanunlarımızın bâzı madde ve fıkralarının müphem ve her iki 
tarafa çekilebilen kaynak ve elâstikî ifadeleri bâzı konuların bir içtihat ve görüş meselesi olduğu
nu hatıra getirebilirse de olayların ekseriyetinde mücerret, muayyen şahısların tesiri ve nüfuzla
rı zahirdir. 

5 nci grupta «badema yapılmaması» kaydiyle vize edilen sarfiyata ait kararlar bahis konusu
dur. Bizatihi bu başlık dahi sayıştayın varlığı ile çelişme halindedir. Sayıştay 2514 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddede gösterildiği veçhile vize ve murakabe işlerini yapmak ve kanunların sarih 
olarak menettiği her türlü işlemleri ret ile görevlidir. Muhasebei Umumiye Kanununun 76 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasında tesbit edildiği şekilde kanunlarda açıkça menedilmiş hususlar üzerinde 
kaydı ihtiyatla vize müessesesi mevcuttur. Binaenaleyh Sayıştayı emrivaki halini alan muame
leleri tasvibetmek mecburiyetinde bırakan hiçbir kanuni esas mevcut değildir. Devlet sarfiyatını 
B. M. M. adına teftiş ve kontrolla görevli bir yüksek mahkemenin bir masrafı ancak vize ve red
detmesi gerekirken; sorumlular hakkında takibat yapılmasını istemek ve bu defalık masraf kabul 
edilmiştir, ancak bir daha bu şekilde kanuna aykırı işlemler yapılmamalıdır, aksi halde kabul 
edilmiyecektir tarzında kararlar ittihazı bizzat kendi kanununa aykırıdır. Nitekim kararların 
başlığı bu kanunsuzluğu kendilerinin tescil ve te3İim etmiş olduklarını göstermektedir. 
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€ ncı grupta Müteferrik ve muhtelif masraf kanunlarına aykırı karar ve içtihatlar dereolunmuş-

tur. 
2. Sayıştay mevzuatımıza göre Yargıtay ve Danıştay gibi bir yüksek mahkemedir. Reis ve aza

ları B. M. M. tarafından seçilir. Devlet fonlarının çeşitli masraf kanunları ve Bütçe Kanununda 
yer alan formüllere göre sarfını zapturapta alan kanunsuz gördüğü sarfiyatı ret ile mükellef ve bu 
hususta zaman zaman B. M. M. ne raporlariyle haberdar ederek icranın malî murakabesini tersin ve 
takviye eden bir organdır. Azaları ve Reisleri en geniş yetki ve teminatlarla donatılmıştır. Seçile
bilmek için adaylarda uzun bir tecrübe ve yüksek Devlet hizmetlerinde bulunmuş olmak gibi şartlar 
aranır; kanun Reis ile azaları icranın tesirinden kurtarmak için muhkem esaslar vaz'etmiştir. Kamu 
oyunun, bu derece geniş yetki ve dokunulmazlıklarla donatılan bu yüksek mahkemeyi kanunsuz ve 
milletin kıt kaynaklarını heder edici bir tescil ve tasdik organı olarak düşünmediği izahtan vareste
dir. Düşük iktidarın kanunsuz keyfî ve israfçı sarfiyatına baraj teşkil etmesi için gereken her tür
lü yetkileri haiz bir kurulun hukuki karar ve içtihatları dejenere (soysulzlaştırarak) ederek usulsüz 
sarfiyatın tescil mercii haline düşmesi kadar hazin bir durum tasavvur olunamaz. Dünkü idarenin 
malî bir suiistimal şebekesi halinde soysuzlaşmasında, Sayıştay gibi hukuk barajlarının ve direnç ku
ruluşlarının mukavemet gösterememesi büyük bir rol oynamıştır. 

3. Bununla beraber verilen münferit daire ve Umumi Heyet kararlan teker teker şahısları ilzam 
eder mahiyetten çıkarak bütünüyle organın yani yüksek hesap mahkemesinin karar ve içtihatları 
haline gelmiştir. Kendisini teşkil eden şahıslar dışında ve üstünde varsaymla bir kişiliği haiz bir 
mahkemenin verdiği karar ve içtihatlardan dolayı kınanamıyacağı ve muhakeme edilemiyeceği de 
aşikâr bulunmaktadır. Teker teker şahıslardan sıyrılıp organa malolduğu bu tip hallerde yapılacak 
hukuki bir işlem yoktur. 

Netice : Bu şekildeki kanunsuz ve usulsüz sarfiyatın vizesinde, raporun «umumi netice» kısmında 
da belirtildiği gibi son senelerde yaratılan havanın fazlasiyle rol oynadığı ve binnetice Sayıştaym ge
nel cereyandan kurtulamadığı anlaşılmaktadır. Sorumluluğu karar ve içtihatları çıkartan şahısları aş
tığı için hukukan itham edilecek taraf kalmamaktadır. 

Fakat usulsüz ve kanunsuz sarfiyatın vizesi suretiyle kıt kaynakları israf eden karar ve içtihatla
rın çıkmasına saik olan şahısların tamamen cezasız kalması da düşünülemez. En yüksek yetki ve te
minatlarla teçhiz edilmiş şahısların kanunları açıkça ihlâl ve tecavüz eden içtihatlariyle hukuku soy
suzlaştırmaları karşısında, hayal sukutuna uğrıyacak olan kamu oyu, bu şahısların cezasız kalmaları 
ile asla tatmin olmıyacaktır. 

Hukuki bakımdan bir kovuşturma konusu olmadığına göre, hiç olmazsa bu karar ve içtihatları çı
kartan şahısların görevlerinden affedilmeleri kaçınılmaz bir zaruret haline gelmektedir. Araştırma ve 
İnceleme Kurulunuz kanuna aykırı karar ve içtihatlara muhalif oy beyan etmiş olanların dışında 
aşağıdaki listede yazılı şahısların görevlerinden affı ile yerlerine daha ehil ve yeterlilerin seçilmeleri 
gerektiğine 11 Kasım Cuma Oturumunda ittifakla karar verilmiştir. 

Durum saygı ile arz olunur. 
İktisat Komisyonu 

Araştırma - İnceleme Kurulu 
Başkanı 

Adnan Başer 


