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Sayfa 
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve 
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yet Senatosu 1/697) (S. Sayısı: 892) 37:51 
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natosu 2/200) (S. Sayısı: 888) 51:83 

m*>* 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Mehmet Hazer, Kars ' ta kar
dan mahsur kalan iki ilçenin yolunun .açıl-
mıasını istedi ve Karayolları teşkilâtı elin
deki vasıtaların bu işi yapabileceğini, an
cak bu yerlere sağlam ve daha yüksek 
takatte vasıtalar gönderilmesi gerektiğini be
lirtti. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'e, dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığ, tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Mil
let Meclisi Balkanının, bir Türk Parlâmento 
Heyetinin Çekoslovakya'yı ziyarete daveti
nin Müşterek Başkanlık Divanınca uygun 
mütalâa edildiğine dair Başkanlık tezkeresi 
okundu ve davete icabet kabul edildi. 

Malatya Üyesi Nüvit Yetkin'in, Cumhuri
yet Senatosu komisyonlarındaki orantı ayar
lamaları neticesinde Millî Savunma Komis
yonunda C. H. Partisi kontenjanında bir üye-* 
lik eksikliğinden, adı geçen komisyondan vaki 
istifası okundu, bilgi edinildi. 

Balıkesir Üyesi Mehm-et Güler'e izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi okundu, 
tasvibolundu. 

Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî Üyesi Sıtkı 
Ulay hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı kararı üzerindeki görüşme'-
lere devam olunarak, Tabiî Kye Sıtkı Ulay 

istifa suretiyle Senatodan 'ayrılmış bulun
duğundan Genel Kurulca bu konuda ayrıca 
bir karar verilmesine lüzum bulunmadığına 
dair önerge kabul edildi. 

Tabiî Üye Muzaffer Yurdakuler ve iki 
arkadaşının, Fethiye açıklarında devriye gö
revi yaparken şeh'-dolan denizcilerimiz için) 
Cumhuriyet Senatosunun başsağlığı dilekleri
nin Tüı'k Silâhlı Kuvvetlerine bildirilmesine 
dair önergesi okundu, Başkanlıkça gereğinin 
yapılacağı bildirildi. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 
ile, 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi için yapılan birer seçim turunda ye
ter çoğunluk sağlanamadığından seçime ge
lecek birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız ve 6 arkadaşının, Millî Eğitim 
politikası ile ilgili bir genel görüşme açılması 
hususunda önergesi üzerinde görüşüldü ve ge
nel görüşme açılması kabul edildi. 

21 Şubat 1967 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,15 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Bar;kanvekili Diyarbakır 
M. Ünaldı A. Erdoğan 

Kâtip 
Gaziantep 
N. özgül 
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SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 

Salim Hazerdağlı'nın, Keban Barajı sebebiyle 
yapılmakta olan istimlâklere dair sözlü soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir (6/423) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu'nun, imam kadrolarından 
Tekirdağ iline kaç kadro verildiğine dair yazılı 
soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/324) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/451; C. Senatosu 2/203) (S. 
Sayısı: 893) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1967] 

2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tr.f a-
r:sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/326; C. Senatosu 1/721) (S. Sayısı; 
894) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1967] 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/328; 
C. Senatosu 1/722) (S. Sayısı: 895) [Dağıtma 
tarihi: 20 . 2 . 1966] 

4. — Karayolları Genol Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/327; 
C. Senatosu 1/723) (S. Sayısı: 896) [Dağıtma 
tarihi: 20 . 2 . 1967] 

-»• *o>&«t 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Selâhattin özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — DEMEÇLER YE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş; Irak Cum
hurbaşkanı Abdurrahman Arifin memleketimi
zi ziyareti münasebetiyle Türk - Irak dostluğu
na, bunun ebedîleşmesi gerektiğine, Irak'taki 

Türklerin kendi dilleri ile öğrenim yapmalarına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı kardeş ve dost 
Ira'k Cumhurbaşkanı Ekselans Abdurrahman 

— 31 — 
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Mühammjed Arifin yurdumuza teşrifleri dola-
yısiyle Türk - Irak kardeşlik ve dostluğu üze
rinde Sayın Mehmet Özgüneş sik istemiştir. Bu
yurun efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Taıbiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri, 

Kardeş ve dost Iralk Devletinim Ouimhurbaş-
kanı Ekslâns Abdurraihman Arif'e yurdumuza 
boş geldiniz demekten ve mümtaz kişiliklerinde 
Asil Iralk Milletini selâmlamaktan büyük bir 
zevk duyuyoruz. 

'Tarihî, coğrafî ve dinî bağlar Türk ve Irak 
Milletlerini, asırlar [boyunca birbirlerine en sa
mimî duygularla yaklaştırmış ve baribirlerini 
'sevdirmiştir. Iralk Milleti ile Türk Milleti ara
sında fertten ferde ve toplumdan topluma kar
deşlik hağları vardır. Bu bağları şimdiye ka
dar hiç/bir kuvvet zayıflatmamıştır, bundan son
ra da zayıflatamıyaealktır. Irak Milleti Türk 
Milletinin dostluk ve kardeşlik duygularına da
ima güvenebilir. 

Mümtaz misafirimiz hu samimî kardeşlik 
duyguları içinde karşılarken hir temennimizi 
kendilerine duyurmayı ödev sayıyorum: 

Irak'ta hir milyona yakın Türk yaşamakta
dır. Bu Türkler daima samimî birer Irak va
tandaşı olmuşlardır. Irak'ın mutluluğu ile se
vinmişler, kederleri ile .kederlenımişlerdir. Ken
di kültürleri içinde şimdiye kadar olduğu gübi 
bundan sonra da samimî birer Irak vatandaşı 
olarak kalacaklarından, Irak'tı dostlarımızın da 
emin bulundukları hu kardeşlerimize kendi dil
leriyle öğrenim yapma imkânının sağlanması, 
Türk Milletini memnun edecektir. 

Ekselans Arif'e ve Irak Milletine saygı ve 
sevgiler sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanı, Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkanı, Çalışma Bakanı ve Sayıştay 
Kanununu tetkikle görevli Geçici Komisyon 
Başkanı tarafından verilmiş öncelikle 'görüşmö 
takrirleri vardır, ayrı ayrı okutup oylarınızı 
istihsalle ıgündemimizi tertib edeceğiz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanım teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet 3Ieclisi 2/451; Cumhuriyet Senatosu 
2/203) (S. Sayısı : 893) 

2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. Millet 
Meclisi 1/326; Cumhuriyet Senatosu 1/721) (S. 
Sayısı : 894) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/328; 
Cumhuriyet Senatosu 1/722) (S. Sayısı : 895) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/327; 
Cumhuriyet Senatosu 1/723) (S. Sayısı : 896) 

BAŞKAN — Birinci önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda hulunan 1966 yılı Bütçe 

kanununa hağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki 1/326, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki 1/327, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanununa hağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki 1/328 dosya sayılı tasarılaıi4 

ve Millet Meclisi idare âmirlerinin 1966 yıılı 
Bütçe kanununa hağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklif
lerinin takdimen ve öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞIKAN — Önergeyi dinlediniz. Bu dört 
maddenin gelen kâğıtlardan gündeme alınması 
hususu teklif edilmektedir. Gelen kâğıtlardan 

32 
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gündeme almmıaisı hususunu oylarınıza iarz edi
yorum. Kabul edenler... Etmdy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarımıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ıDiğer takrirleri Ibu kanunların müzakeresin
den sonra 'oylarımıza iarz edeceğim. 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/451; Cumhuriyet Senatosu 
2/203) (S. sayısı : 893) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını arzu edenler... Okunmamasını arzu eden
ler... Okunmaması karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek istıiyen Üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 11.000 nci ödenekler bölümünün 11.370 
nci (üyeler tedavi giderleri) maddesine 50 000 
lira ek ödenek yenilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ıgörüşmek isti-
yen Sayın Üye ? Yok:. Mıaddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen Sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul 'edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakam yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 'görüşmek is-
tiyen Sayın Üye? Ydk. Maddeyi oylarınıza arz 

(1) 893 S. sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ediyorum. Kabul edenler., Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza >arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun tümü 
kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
3îeclisi 1/326; Cumhuriyet Senatosu 1/721) (S. 
Sayısı : 894) (1) 

'BAŞKAN —• Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylannıza arz edeceğim. Raporun 
okunmasını arzu edenler... Arzu etmiyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir./ 

Maddelere ıgeçilmesi hususunu oyunuza iarz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
Sayın Üye? Yok. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oyunuzla 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Eamiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kısmının 12.000 nci (Personel 'gi
derleri) bölümünün 12.370 nci (Emekli kesene
ği karşılıkları) maddesinden 1,22 400 lira dü
şülerek, (A/3) işaretli 'cetvelin iaynı bakanlık 
kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümün
de 773 sayılı Kanunla aıçılmış bulunan 36.350 
nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) 
maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen Sayın Üye? Yok. Maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
(bağlı (A/2) ve (A/3) 'işaretli cetvellerin, ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
57 710 000 lira düşülerek ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere ola
ğanüstü ödenek olarak laktarılmıştır. 

(1) 894 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

Tasarıya bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Bölüm 
Düşülen 
Lira 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.030 Ma1! transferler 57 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım g'derleri 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Bölüm 

710 000 

Eklenen 
Lira 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
31.000 Kuramlara katılma payları 

ve sermaye tebcilleri 57 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden'îer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden'îer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi eetvelbıılyle birilikte 
niza sunuyorum. Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 

710 000 

oyları -
Etmi-

MADDE 3. — 1966 yılı Bdtçje Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişir 
(3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine cem'an 
53 473 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum; 

[3] SAYILI CETVEL 

Bölüm 
Eklenen 
Lira 

(A / l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 Per-nnel giderleri 27 473 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

12.000 PeroTnel giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

U.000 Malî transferler 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetvelleri ile birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
yürütür. 

Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanunun tümü üzerinde görü^ınek isti-
-en sayın üye? Yek. Kanunun tümünü oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açıık oylarınıza arz edilecek
tir. 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Bleclisi 
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1/328; Cumhuriyet Senatosu 1/722) (S. Sayı
sı : 895) (1) 

BAŞKAN — Komisyon rap orunun ctkunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Okunmaması kabul edVımiştir. Kanunun tümü 
üzerinde görüşaıek istiyen saym üye? Yo,k. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
çizilmiştir. 

Devlet Su İlleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütço Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1936 ydı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük ona?iim giderleri) bölümünün (Hizmetler 
snktörü «köy içme suyu») kesimiyle ilgili 
22.611 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri) maddesine 10 000 000 lira ek ödenek ve
rilmişi tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek bil
yen say MI üye? Yclk... Kabul edenler... Etmiyoıı-
ler... Edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğ'ü 193G ydı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelim 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
10 030 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen yek. Kaıbııl edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı Narininde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz 
od'yDrum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaıklar balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yea saym üye1? Yok... Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul eeliiımiştir. Kanunun tümü 

(1) 895 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ürerinde görügnıek istiyen saym üye? Yok... 
Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı estvelerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/327; 
Cumhuriyet Senatosu 1/723) (S. Sayısı : 896) 
(D 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu ra
porunun okunup Okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Okunmasını a^zu edenler... 
Okunmamasını arzu edenler... Okunmaması ka
rar la ştırılımı ş tır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
•saym üye?... Yok.. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa fcağlı cetvellerde değişiklikler yapıl

ması hakkında Kanun 

Madde 1. — Karay cilan Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine cem'an 
13 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşımek isti
yen saym üye? Yok. Maddeyi e/e'veliyle birlflkte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1936 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
15 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşirneJk isti
yen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyjrum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul •edilmiştir. 

(1) 896 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Madde 3. — Bıx kamın yayımı talihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Ydk Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye re Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde ürerinde görüşmek isti-
yen sayın ü y e l . Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz üsitiyen sayın 
ü y e l . Yok. Kanunun tümünü oylarınıza arz 
ediyoırum. Kabul edenler... Etmiyenfor... Kabul 
edilımıiştir. Kanunun tümü açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna haç
lı (1) saydı cetvelin Emniyet Genel Müdürlü
ğü kısmına kadro eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 2/244; Cumhuriyet Senatosu 
2/199) (S. Sayısı : 891) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge rar, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak isler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan (891) 
sıra sayılı kanun teklifinin öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Kanunun ismi : 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü

lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
kadro eklenmesi hakkında Kanun 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mi l . Yok. Takriri oyunuza 

(1) 891 S. Sayılı basnıayazı tutanağın sonun-
dadır. 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunması hususunu ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Öztürkçi-
ne. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, tasarı; 3656 sa
yılı Kanunun bir sayılı Emniyet Genel Müdürlü
ğüne aidolan kısmında üçüncü sınıf emniyet mü
dürlerinin kadrosuna 85 kadro ilâvesini öngör
mektedir. Şimdi birinci sınıf emniyet âmirlerinin 
de durumu, bir kısmı 800 lira ücretli olduğuna 
göre, bu kanuna nazaran emniyet müdürü olduğu 
zaman maaşına ilâveten ancak 350 lira bir taz
minat alma imkânı sağlanmış olacaktır. Halbu
ki, Emniyet Genel Müdürlüğünün kadro kanun
larının ele alınması ve buna göre düzenlenmesi 
icabederdi. Zira, bugün dahi âmir sınıfında 
olan komiser muavinlerinin alacağı son maaş du
rumu 35 lira aslî maaştır. Ama, bir polis, âmir 
durumunda olmadığı halde, aslî maaşı 50 liraya 
kadar çıkmaktadır. Görülüyor ki, birisi enstitü 
mezunu ve âmir durumunda kadrosu da 35 lirada 
kalıyor, öbürü ise polis, 50 lira, üç üst. derece 
ile de bu polis memurları 80 liraya kadar çakabi
liyorlar. Halbuki bir komiser muavini ise üç 
üstüyle 60 lirada kalıyor. Asıl düzeltilmesi icabe-
den âmir ve memur smfları arasındaki bu kadro 
adaletsizliğinin giderilmesi iken 85 tane üçüncü 
sınıf emniyet müdürü kadrosu getirilmesinin gay-
riâdil olduğu kanısındayım. Zina memleketimizin 
vilâyet adedi malûmdur. Halihazırda mevcut 
emniyet müdürleri de olduğuna göre burada 
üçüncü sınıf emniyet müdürlerine verilecek kadro
lar şube müdrülüklerinde çalıştırılacak ise o za
man 350 lira tazminat durumunda gene bir ada
letsizlik olacaktır. Komisyondan bunları âdil 
bir şekilde ayarlamasını ve büyük bir adaletsizliği 
gidermesini talebederim; teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka gö
rüşmek istiyen sayın üye?.. Yok... Maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3658 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 

kadro eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genci 
Müdürlüğü kısmına ilişik (.1) sayılı cetvelde de
recesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Bu kadrolar han

gi ihtiyaç için isteniyor. 

BAŞKAN — Sayın Melen hu kadroların han
gi ihtiyaç için talebedildiğini sual etmektedir. 
Komisyon?. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Efendim 
bu ihtiyaç terfi müddetleri gelmiş, emniyet mü
dürü olması lâzımgelen polis personelinin, yani 
âmir sınıfındaki görevlilerle, emniyet âmirleri
nin terfilerinin sağlanması ve hizmetin daha iyi 
olarak görülmesi yönünden duyulmuştur. 

BAŞKAN — Talebedilen kadroların o maka
ma terfi edecek emniyet mensuplarının mevcu
diyeti hasebiyle konmuş olduğu beyan edilmek
tedir ve hizmetin daha iyi ifa edileceği ifade 
olunmaktadır. 

Sayın Alpaslan buyurun madde üzerinde. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarım, eğer bir soru tevcih edilmese idi 
ben madde üzerinde söz almayacaktım. 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonunda bende
niz de vazifeli olduğum için, orada öğrendim. O 
itibarla da öğrendiklerimi arz etmek üzere söz 
aldım. 

Bu kadrolar evvelâ 1 nci derecede terfi et
meleri lâzımgelen üniversite mezunu, yüksek 
okul mezunu müdür vasfındaki personelin ter-
fiini sağlamak için düşünülmüştür. Hemen bu
nun yanı sıra bugün artık emniyet müdürleri
nin hizmeti hakikaten çoğalmış ve güç şartlar 
içerisinde bulunmaktadırlar. Bir vilâyetin bütün 
meselelerinde valiler birinci derecede kendileri

ne emniyet müdürlerini yardımcı olarak gör
mektedirler. Bir ilde bir taraftan yazı işlerinin 
idaresi, büro işlerini devamlı surette tedviri, öte 
yandan asayiş ve saire gibi hizmetlerde valinin 
adetâ sağ kolu halinde çalışan insanlara ihtiyaç 
vardır. O itibarla, hizmetin gelişmesine göre bâ
zı büyük vilâyetlerimizde, gerekirse aynı kadro 
içinde iki emniyet müdürü vasfında, ama birisi 
yardımcı olarak, elemanın çalıştırılması zarure
tiyle bu kadrolar teklif edilmiş ve hakikaten 
de memleket içinde bulunduğu şartlara göre ge
rek terfie müstahak olanların terfilerini sağla
mış olmak, gerek hizmetin arzu edilir tarzda yü
rütülmesini temin etmek için bu kadroların ve
rilmesi lüzumlu ve zaruridir, bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen başka sayın üye?... Yok. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

6. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/123; Cumhuriyet Senatosu 
1/697) (S. Sayısı ': 892) (1) 

BAŞKAN — Evvelce arz ettiğim önergeyi 
okutuyorum; 

(1) 892 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
I dadır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler meyanında bulunan Çalışma Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne ait kanun tasarısının ivedilikle ve öncelikle 
görüşülmesini talebederim. 

Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Müsteşarı 
burada. Komisyon, Sayın Çekemoğlu, burada. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını arzu edenler... Etmiyenler... Okun
maması kararlaştırılmıştır. Kanunun tümü üze
rinde görüşmek istiyen sayın üye? Buyurun Sa
yın Vural. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde teknik 
bakımdan mahzurlu gördüğümüz, eksik gördü
ğümüz bâzı hususları belirtmeyi ve Muhterem 
Heyetin maddeler üzerindeki müzakereler es
nasında dikkatlerine arz etmeyi faydalı bul
dum. 

Bu konunun Geçici Komisyon görüşülmesi sı
rasında da şahsi görüşümü arz etmiştim. Ban
ların bâzıları kabul edildiği halde bilâhara ko
misyonda bulunmadığım bir sırada yeniden tek
riri müzakere ile metne yeniden ilâve edilmiştir. 
Sevk edilmekte bulunan kanunun gayesi dış 
memleketlerde çalışan işçilerimizin işlerinin yö
netiminde ve sosyal meselelerinin hallinde Dev
letin bir çözüm yolu bulabilmesine yardımcı ola
bilmek maksadına dayanmaktadır. Esasen Ça
lışma Bakanlığı Teşkilât Kanununun 1 nci 
maddesi de, Çalışma Bakanlığının yapacağı gö
revleri geniş bir şekilde tadadetmiştir. Halbuki 
sevk edilen bu kanunun ile dış memleketlerde 
kurulmakta olan Çalışma Bakanlığı dış teşki
lâtının tezatlar içinde olduğunu görmekteyiz. 
Teşkilât Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununa 
göre kurulmaktadır. Fakat maddelerin metni 
okunduğu zaman, birinci maddede, bu, Harici
ye Bakanlığının teşkilâtı nezdinde kurulmakta
dır. Doğrudan doğruya Hariciye Bakanlığının, 
büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolos
luk ve daimî delegasyonun nezdinde kurulacak-
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tır, denmektedir. Bir bakanlığın teşkilâtının, 
teşkilât kanununa göre kurulan, dış teşkilâtı
nın, başka bir bakanlığın emrinde, nezdinde ku
rulması teknik bakımdan pek çok mahzurlar 
tevlidedecektir. 

Şöyle ki, evvelâ Çalışma Bakanlığının bu me
murları, dış memleketlere tâyin edildikleri za
man, tâyin ve terfileri zamanı geldiğinde ve 
Personel Kanununa göre özlük işlerinin tanzimi 
esnasında sicili kim verecektir? Çalışma Bakan
lığı kendi memurları hakkında evvelemirde öz
lük işlerine taallûk eden işlerinde âmiri ita ve
yahut da işi yürüten memur, yani müşavir, ata
şe ve bunların muavinleri Hariciye Vekâleti 
nezdinde kuruldukları' ve onlara bağlı olarak 
çalışacakları için özlük işleri bakımından sicil 
alamaz duruma gelirler. Bu bakımdan kanu
nun sarih olması, bu hususun bir neticeye bağ
lanması icabeder. Buna dair her hangi bir mad
de sevk edilmemiştir. 

Diğer taraftan kanunun birçok madelerinde 
3 bakanlığın görevi birbiriyle karışmaktadır, 
tedahül etmektedir. Bir taraftan, Hariciye Ba
kanlığı teşkilâtı, diğer tarafta onun nezdinde 
teşkilât kuran Çalışma Bakanlığı teşkilâtı. Di-
'~er taraftan din işlerini tedvirle yetkili Devlet 
Bakanı. Bu üç bakanlığın görevlerinin tedahü-
b"i, damin de arz ettiğim gibi özlük işlerinin ha
ricinde daha birçok problemlerin doğmasına da 
s^.bebolacaktır. Kuruluş sarih olarak Çalışma 
Bakanlığı nezdinde çalışırken görev ve yetkisini 
'"angi kanuna göre kullanacaktır, Çalışma Ba
kanlığı Teşkilât Kanunundan mı görev yetkisi
ni almaktadır, yoksa bu kanunda sıralanmakta 
bulunan görevlerini ifa ederken hangi bakan
lığa karşı mesul olacaktır? Bu hususlar sarih 
değildir. Hattâ o kadar mahzurlu bir husus var
dı ki, .1 nci maddede, fahrî konsolosluklar nez
dinde dahi bu teşkilâtımızın görev yapacağı hu
nimi, Millet Meclisinde kabul edilen sekinde 
gelmişti. Komisvon fahrî konsolosluk hükmünü 
çıkardı. Çünkü fahrî konsoloslar Türk vatanda
şı olmadığı için böyle müşavir, ataşe gibi kim
selerin üstünde görev yapması şekli, onlarla te
mas etmesi, bir bağ kurması hukukî bakımdan 
mantıksızdı. 

Görev ve yetkiler sarih olmadığı gibi yine 
ek 1 nci maddede, bu göreı^ ve yetkilerin bir 

I tüzükle düzenleneceği esası kabul edilmektedir. 
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Muhterem arkadaşlar; kanun tekniği bakı
mından görev ve yetkileri kanun tâyin eder. 
Kanunun tâyin etmediği bir görev ve yetkinin 
tüzükle düzenlenmesi imkânı hukuk tekniği ba
kımından mümkün olamaz. Çünkü, düzenlene
cek tüzüğün de Danıştaydan geçmesi ieabeder. 
Danıştay, tüzüğün kanundan doğması gereken 
görev yetkiyi göremediği takdirde bu görev ve 
yetkinin hudut ve şümulleri kanunla tâyin edi
lemediği cihetle tüzükle tâyini imkânını varit 
göremez ve mümkün değildir. Görev ve yetki
ler mutlak surette kanunla tâyin edilmelidir. 

Kanunun metninde diğer bir hukuk mantık
sızlığı da vardır, arkadaşlarım. Tıp doktoru 
yani, bildiğiniz doğrudan doğruya hekim dok
torlar, bu kanunun bir fıkrasına göre, bundan 
böyle işçi müşavir muavini, ataşe muavini ola
rak tâyin edilebilecekler. Hukuk tekniği bakı
mından ve hukuk mantığı bakımından böyle 
bir şeye imkân olamaz. Nitekim mütaakıp mad
delerde müşavir, ataşe ve sosyal yardımcıların 
kimler olacağı hususu vaz'edilirken (A) bendin
de, Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve dış mem
leketlerde bunların muadili okul mezunları ile. 
(B) fıkrasında da Almanca, İngilizce, Fran
sızca lisanlarından veya tâyin edilecekleri mem
leketlerinden birinin anadilini bilen kimse ter
cih edilir, kayıtlarını ihtiva ederken, yani va
sıf sayılırken; işçi ataşe ve muavinleri ve mü
şavirler için, daha önceki bir maddede ataşe ve 
müşavirlerinin muavinleri tıp doktoru da ola
bilir diye, bir kayıt vaz'edilmekte, bir fıkra ek
lenmektedir. Bu doğrudan doğruya bir hukuk 
mantıksızlığıdır. İdare hukukunda böyle bir şey 
görülmüş değildir. O zaman komisyon müzake
relerinde, bâzı arkadaşlarımız doktorların, he
kimlerin tâyininde psikolojik ve sosyal bakım
dan fayda vardır gibi mütalâalar ileri sürdü
ler. Ancak, bu mantıksızlığa bir misal vermek 
isterim; bundan böyle bir ilçeye kaymakam ola
bilmek için Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunu olmak ieabederken, bölgenin sıhhi iş
lerini tedvir edebilir, moral eğitimi yapabilir, 
sosyal bakımdan yardımcı olabilir diye tıp dok
torunu, dişçiyi veya eczacıyı tâyin etmek gibi 
emsal teşkil edecek garip bir durum meydana 
gelebilir. Böyle bir şeve imkân ve zaruret yok
tur, arkadaşlar. Çünkü mütaakıp (Ek madde 
2) de doktor, avukat ve bunlara benzer diğer 

I personelin mukaveleli olarak tâyin edilebilece
ği esası kabul edildiğine göre, böyle bir fıkra 
ile, doktor ve hekim olan kimseye ataşe mua-

I vini ve müşavir muavini gibi bir unvan verme
ye ve tâyin etmeye imkân mevcudolamaz, doğ
ru değildir. Çünkü, bir mahzuru da şuradan çı-

I kaçaktır. Biz ataşe, ataşe muavini ve sosyal 
I yardımcıları hizmetlerini ancak imtihanla, Hu

kuk, Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi mezunları ile diğer buna muadil 
mekteplerden mezun olanlara hak olarak ver
mekte yani, bu mektepleri bitirenler ancak bu 

I görevlere atanabilmekte iken, ve sınavları da 
ayrıca düzenlenecek bir tüzük hükmüne göre 
yapılacak iken, peki ataşe olarak veya müşavir 

I muavini olarak tıp hekimlerini, hukukçularla, 
Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirenlerle, veya 
İktisat Fakültesini bitirenlerle birlikte nasıl im-

I tihana tabi tutacağız? Bunları o zaman imti-
I handan istisna mı ediyoruz? Böyle bir şeyin de 
I olmasına imkân yoktur. 

I Sevgili arkadaşlarım, diğer mahzurlu bir hu-
I TÜS; kanun tekniği bakımından işçilere moral 
I eğitimi vermek maksadiyle, onların dinî duvgu-
1 1 arını tatmin maksadiyle din adamlarının tâyini 
I için kadrolar eklenmiş bulunmaktadır. Hükü

met tasarısında böyle bir şey yok iken ve Mil-
I let Meclisi Komisyonunda da bu husus müza

kere edilmemiş iken, Millet Meclisinde verilen 
I bir takrirle 21 aded din adamı, imam kadrosu 
I eklenmiştir. Diyanet İşlerinin görev ve vetkisi 
I dâhilinde olan ve Divan et İşlerinin özlük işleri 
I çerçevesi dâhilinde sicilleri yürütülecek olan 
I kimselerin Çalışma Bakanlıprnm memuru gibi 
I tâyin edilmeleri teknik bakımdan caiz midir? 
I Delildir. Bövle bir lüzum bugüne kadar yerine 
I getirilmiş, Dışişleri Bakanlığından alman kad-
I solarla dışarıya din adamları tâyin edilmiştir. 
I Bövle bir lüzumu Divan et İsleri Kanunu eeree-
I vesi içinde yerine getirilmesi lâzım veyahut da 
I bu kanunda Çalışma Bakanlığının dine taallûk 
I eden işlerin tedvir yetkisi 4841 sayılı Kanunin 

1 nci maddesinde mevcuclolmadifnndan, madde-
I den çıkarılması ieabeder. Diyanet işlerinin gö-
I revini Çalışma Bakanlığının yerine getirmesine 

imkân yoktur. 

I Diğer bir husus; muhterem arkadaşlarım; 
I kanunun son maddesindeki müktesep hak mese-
I leşine taallûk etmektedir. Burada deniliyor ki, 
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balen bu görevleri dışarıda yapmakta bulunan I 
kimseler, yani ataşe, ataşe muavinleri, müşavir, | 
müşavir muavinleri ve sosyal yardımcılar, imti
hana tabi olmadan, lisan şartı aranmadan, tahsil 
şartı aranmadan, bu görevlere tâyin edilebilirler. 
Çünkü, neden? Müktesep baklan vardır Hukuk
la müktesep hakiki iyice bilmek ve tanımak lâzım
dır arkadaşlarım, bu mühimdir. Bir kimsenin eh
liyetsiz ve vasıfsız olarak görevde bulunması ona 
bir müktesep hak bahşetmez. Müktesep hak, an
cak maaşıdır, makama müktesep hak olamaz. Bu 
•sebeple bu maddenin metinden çıkarılması ve bir 
taraftan Yüksek tahsilli, lisan bilme şartını arar
ken, halen ilkokul mezunu olarak tâyin edilmiş 
bulunan ve bu görevleri yapan veyahut da lise 
mezunu olarak, ortaokul mezunu olarak tâyin edi
lip de bu görevleri yapan insanlara bir mükte
sep hak bahşetmek mümkün değildir. Yüksek Se
natonun bu hususları bilhassa nazara almaşım. 
Senatonun şu veya bu şahsı, şu veya bu şahsın 
daha önce tâyin edilmesini veyahut da onun men
faatini nazara almadan bundan böyle işliyecek, I 
muntazam işliyecek ve sosyal bakımdan dış mem
leketlerde bize itibar sağlıyacak, bize fayda sağ- j 
liyacalk, işçinin haklarını koruyacak bir teşkilâ
tın kuruluşunda ehliyetli insanların tâyini için 
imkân vermesi ve bu hususları reddetmesi gerek
tiği kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, kanunun metninde daimî delege
likler ve daimî misyonlara bağlı olarak çalışma, 
tâbirleri de vardır. Dünya üzerinde bugün daimî 
misyonlar ve daimî delegelikler vardır. Birçok ı 
devletlerin bu hususta kurulmuş teşkilâtları da 
vardır. Benim bilebildiğime göre Birleşmiş Mil
letlerde, NATO nezdinde, Avrupa Konseyi nez
dinde, bir de CENTO nezdinde bu şekilde misyon 
delegeliklerimiz vardır. Fakat, bunlar akredite 
değildir. Bunlar ancak bulundukları memleketler
deki büyük elçilikler vasıtasiyle vazife görmekte
dir. Akredite olmıyan bu gibi kuruluşlar nezdin
de ataşe, ataşe muavinlikleri ve müşavirlikleri ih
dası da kanun tekniği bakımından ve beynelmilel 
hukuk bakımından mümkün değildir. Bu sebep
le maddelerin müzakeresinde bâzı teklifler de bu
lunacağım ve bu mahzurlu gördüğümüz hususla
rın tadili ve bu kanunun iyi işliyebilmesi için, 
memlekete faydalı olabilmesi bakımından bâzı 
takrirlerimiz olacaktır. Bunları desteklediğiniz 
takdirde minnettar kalacağım. Şu veya bu şah- | 
sın, şu veya bu kimsenin menfaati için bir söyli- | 
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yecek sözümüz yoktur. Bütün mesele, dış teşkilâ
tı kurarken bundan önce emsallerinde görüldüğü 
gibi, ehliyetsiz, temsil kabiliyetinden yoksun ve 
memleket meselelerini bilmiyen kimseleri gönder
mekten ziyade, memlekete her bakımdan faydalı 
olacak, yüzümüzü güldürecek, mülktedir insanla
rın gitmesini temin gayesinden başka bir hususa 
dayanmamaktadır. 

Hürmetler imi e. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, Çalışma Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Bakanlık Teşkilât 
Kanunundan evvel ele alınarak Yüce Meclise sevk 
edilmiş olması yerinde ve uygundur. Bu kanun 
ile şimdiye kadar gurbet ellerinde kaderleri ile 
hemen hemen başbaşa bırakılmış bulunan işçileri
mizin her türlü hak ve menfaatlerinin korunması, 
yurdumuzla olan her çeşit irtibat ve temasları
nın muhafaza edilmesi ve kolaylaştırılması sağ
lanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, Çalışma Bakanlığı, endüstri 
devrimini yapmış olan bu ülkelerdeki işçi ve iş
veren münasebetleri iş gücü, iş güvenliği, sosyal 
güvenlik, diğer sosyal haklar, meslekî eğitim, 
otomasyon gibi konulardaki gelişme ve neticele
rini zamanında izlemek imkânına sahibolacak, 
böylece de kendisinden beklenen vazifeleri daha 
yeterli olarak ifa edebilecektir. Bu maksatla çe
şitli adlar altında 129 kişilik bir kadro talebedil-
miş bulunmaktadır. Bu kadar yüksek seviyede 
bir kadro talebi kanaatimizce çok fazladır. 

Ticaret Bakanlığı teşkilâtı incelendiği zaman, 
bu kadar eski bir bakanlığın dış ülkelerdeki mü
şavir ve müşavir yardımcılığı, ataşeler ve diğer 
adlar altındaki temsilcilerinin adedi yalnız 53 ki
şidir. Millî Eğitim Bakanlığımız, 129 bin öğret
meni sinesinde toplamış bulunan Millî Eğitim Ba
kanlığımızın dış kadrosu sadece 6 kişiden ibaret
tir. 6 tane kültür ataşesi vardır. Çalışma Bakan
lığının bu 129 kişilik talebi Türkiye'mizin bugün 
içinde bulunduğu şartlarla bağdaşacak gibi de
ğildir. 

Yine elimizdeki tasarı incelendiği vakit mü
şavir, müşavir yardımcısı, ataşe ve ataşe yardım
cısı, üç çeşit sosyal yardımcı ve memur adları 
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ile görevlendirilmiş olan görevlilerin görevleri
nin Terkilerinin ve sorumluluklarının ayrı ayrı 
ne olduğuna dair kanun tasarısında detaylı bil
gi yoktur. İfade ettiğim gibi bu sekiz çeşit gö
revli içinden yalnız ek maddede üç de müşavir 
ve ataşenin gayet angore olarak vazifelerinden 
bahsedilmektedir. Kanaatimizce tasarıda bu 
noktada büyük bir boşluk vardır. Bütün görev
lerin yetki ve sorumluluklarının anahatlarıyla 
belirtilmiş olması iktiza ederdi. Bu hususun 
sadece yönetmeliklere bırakılmış olması uygun 
ve yerinde bir hareket tarzı değildir. İleride tat
bikatta birçok ihtilâfların çıkacağına şimdiden 
işaret etmek isteriz. Çalışma müşavirlerinin, 
ataşelerin, yardımcıların ve sosyal yardımcıla
rın seçilmesinde en önemli faktörlerden birisi 
olan dil bilgisinin tcsbit hususu Millet Meclisin
den sevk edilen tasarıda Devlet yabancı dil sına
vı yapmakla görevli komisyonca dil bilgisi tâvin 
ve tesbit edilir denmişken, Senato Geçici Komis
yonunda bu değiştirilerek üniversitelerde kürsü
sü bulunan profesörlerin daveti ile dil bilgileri
nin tesbit edileceği beyan edilmektedir. Fakat 
bu sınavı yapmakla mükellef olacak kurul kae 
kişiden ibaret olacaktır? Bunun kaçta kaçı dil 
bilgisi öğretimi yapan üniversite öğretim üvesi 
olacaktır? Çoğunluk bunlardan mı olacaktır? 
Yoksa Bakanlıktan katılacak üyeler de mi ola
caktır? Eğer bunlar da olacaksa hangi bilgilerle 
bu yaba i"! cı memleketlerde kendilerinden çok ağır 
hizmetler beklediğimiz, bu göndereceğimi1? görev
lilerin dil bilgilerini tesbit edebilecekler? Bütün 
bunlar meşkûk bulunmalktadır. Bu noktada 'gör
düğümün kusuru da maddelere geçtiğimiz za
man. yerinde yapacağımız teklifle düzeltmeye 
gayret edeceğiz ve tasarıda sınavların sekli ve 
sınav kurulu hakkındaki hükümler ek birinci 
maddede yazılı yönetmelikte belirtilir, denmek
tedir. Burada avrıea su hususa işaret etmek is
terim . Tasarıda bir yerde talimatname bir yer
de yönetmelik denmektedir. Her halde bir re
daksiyon hatası olsa gerektir. Bunun da yeri 
geldiği zaman yapacağımız tekliflerle düzeltme
ye çalışacağız. 

Fakat, burada birinci maddede adı geçen ta
limatname, yönetmelik daha ziyade yabancı ülke
lerdeki müşavir, çalışına müşavirlerinin birbirle
riyle olan münasebetleriyle, büyük elçilik, elçi
lik. konsolosluk, daimî delegeliklerle münasebetle

rini tanzim eden, yani iki Bakanlık arasındaki 
münasebetleri tanzim eden bir yönetmelik iken 
doğrudan doğruya Çalışma Bakanlığının va
zifesi i'iieyaınnda olmasını ihtiva eden sınavla 
./i yapacak kurulların teşkili, yapılış tarzı bu 
yönetmeliğe ithal edilmesi kanaatimizce biraz 
yersiz düşmektedir. 

Ayrıca, din adamı ve işçi sendikası uzmanı 
alarak atanacak sosyal yardımcıların seçimin
de, ilgili müesseseleree namzetlerin seçiminde 
sınav yapılması şartının 'konulmasını zannede
rim ki, daha uygun bir hareket olacaktır. Ha
lihazır sevk edilmiş olan tasarıda doğrudan 
doğruya din adamlarının ve işçi sendika uz
manlarının Diyanet İşleri Başkanlığınca veya 
İşçi Konfederasyonu tarafından seçilecek. Ama 
nasıl serileceği kaydı bir sarahata kavuşturul
mamış. Birtakım adaylar seçilerek Çalışına Ba
kanlığına gönderilecek, bil âhara Çalışma Ba
kanı tercih hakkını kullanarak bunlardan bâ
zılarını seçerek yabancı ülkelere gönderecektir. 
Burada her hangi bir, yapılacağını iddia etmi
yoruz, ama muhtemel bir tarafgirliği önlemek 
ve ehliyetli kişilerin seçilmesini temin etmek 
ve herkese eşit imkânlar açabilmek için gerek 
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerekse İşçi Kon-
federasyonunca seçilecek üyelerin bir sınav ne
ticesi tesbit edilmesinin hükme bağlanmasını 
daha yerinde ve hakkaniyete uygun görmekte
yim. 

Sonra, diğer bakanlıklarda gördüğümüz bir 
çok sakıncaları doğuran, bakanların tercih 
haklarını, bu yeni kuracağımız Çalışma Ba
kanlığı teşkilâtında uygulamayı şahsen mah
zurlu addetmekteyim. Adayları. imtihanlara 
girmeden evvel adaylarda aranacak nitelik üze
rinde hassasiyete duralım. Herkes gir e m esin 
aradığımız nitelikleri ihtiva edenler ancak sı
nava girebilsin. Fakat sınavı kazanan kişi de 
elde ettiği hakkını istimal edebilmelidir. Şu 
veya bu sebeple geriye bırakılması, diğer ba
kanlıklarda gördüğümüz sakıncalardan hiç ders 
almamış gibi yeni sevk ettiğimiz bir kanunda 
da Çalışma Bakanlığına bu imkânı vermek su
retiyle birtakım çirkin dedikodulara şimdiden 
yol açmış olabiliriz. Bu bakımdan, bu mah
zurları bertaraf etmek için gerek Diyanet İş
leri Başkanlığınca. İsçi konfederasvo-
nunca seçileceklerin sınava tabi tutulması ve 
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kazandıktan sonra da gidebilme haklarının ta
sarıda sarahata kavuşturulmasında fayda mü
lâhaza etmekteyim. 

Yine bu tasarıda kanunlardan aranan genel
lik, objektiflik, eşitlik esasından bir nokta
da tamamen vazgeçilmiş olduğunu görüyoruz. 
Bunu anlamak biraz müşkül. Ek madde 5 e 
göre, Çalışma Müşavirleri ataşeleri yardımcı
larının ve sosyal yardımcılarına Hukuk, Siya
sal Bilgiler, İktisat, İdari İlimler fakültelerin
den birisini veya İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisini Sosyal Hizmetler Akademisini veya 
en az üç yıllık sosyal ilimler öğrenimi veren 
başka fakülte ve yüksek okulları bitirmiş olma-, 
lan veya bunların denklikleri kabul edilen ya
bancı fakülteler veya yüksek okul arı bitirmiş 
olmalarından dil bilenler arasında sınav sonucu 
seçilecekleri, ifade edilmektedir. Yerindedir. 
gayet uygundur. 

Ek madde ik'ye baktığımız zaman, müşavir 
yardımcıları, ataşe yardımcıları, doktor yan: 
hekim doktor da olabilir, denmektedir. Bu iki 
hükmü aynı kanun tasarısında binbiri ile bağ
daştırmaya, biraz evvel arz ettiğjm sebeplerle 
ben, mantıki bir izah tarzını göremiyorum ve 
komisyonun burada bizi ikna etmesini rica edi
yorum. Buna neden zaruret görmüşlerdir? Ve 
gayri ihtiyari akla şu soru geliyor. Doktorlar 
olabiliyor da bir veteriner hekim, bir eczacı bi' 
mühendis bir subay neden olamıyor? Sonra ma
dem 5 nci maddede tadadediyoruz birtakım lise 
seviyesinin üzerindeki okulları sosyal ilimler oku
tan okulları yahut ihtisas veren okulları çalışmr 
işlerinde ihtisas verebilecek okulları tadadediyo
ruz da 2 nci maddede bu hükümden tamaen ne
den ayrılıyoruz, bunu anlamak müşkül ve hay
ret ediyoruz, nasıl sevk edilmiş. Yok illâ bun? 
zaruret varsa o zaman ek madde 5 teki hükmü 
değiştirmek yalnız, lise mezunları yahut da yük
sek okul mezunları, kaydını koymakla iktifa et
mek hakkaniyete objektifliğe, eşitliğe ve pren
siplerine, hukuk tekniğine uygunluğu bakımın 
dan daha yerinde olur. Halihazır durumla sank:' 
bâzı hekimler var da bunları korumak istiyoruz 
onlara birtakım sahalar açmak istiyoruz, intibaı 
istemiyerek insanın zihnine takılıyor. Konuşma
mın başında temas ettiğim gibi, bu 129 kişilik 
kadro Türkiye'mizin imkânları için çok fazladır 
Ticaret Bakanlığında sadece 53 kişi, Millî Eği

tim Bakanlığında sadece 6 ateşe varken Çalışma 
Bakanlığında bu kadar geniş müşavir, müşavir 
yardımcısı, ateşe, ateşe yardımcısı, üç çeşit sos
yal yardımcı, memur ve üstelik de vazifeleri kim 
kimden sorumludur, nedir, ne yapacaktır, nasıl 
olacaktır? İleride sevkedilecek yönetmeliğe bıra
kılır denmektedir, geçiştirilmektedir. Kanun tek
niğine pek uygun hareket ettiğimizi iddia ede
meyiz. Burada büyük bir boşluk görmekteyim. 

Şimdi soruyorum, halen Çalışma Bakanlığı 
bu 129 kişiyi çalıştırıyor da bunun için mi bu 
tasarı bu şekilde getirilmiştir? 

Sonra, geçici maddede müktesep haklardan bah
sediliyor. Bugün hariçte bulunan arkadaşlarımız, 
sevk edilmiş olan arkadaşların durumu şayet 
kanunun ek beşinci maddesindeki hükümlerine 
uymuyorsa müktesep hakları vardır diye, bu 
arkadaşlarımızı yine orada tutacak mıyız? 
Burada büyük bir sakınca vardır. Ancak, bu 
hususların aydınlığa kavuşması ile arzuladığı
mız ve bundan evvelki Çalışma Bakanlığı büt
çelerinde tekraren dile getirdiğimiz büyük bir 
boşluğu dolduracak olan bu kanunu destekle
mekle, içtenlikle desteklemekle zevk bulaca
ğız. Fakat şu biraz evvelki sorduğum sorula
rın zihnimizi geniş ölçüde tırmalıyan ve ko
misyon tarafından ve yetmediği takdirde Ça
lışma Bakanlığı temsilcisi tarafından bu husus
ların aydınlığa kavuşturulmasını hassasiyetle 
rica ediyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Aktarma kanunları üzerinde 
oy kullanmıyan sayın üye? Yok. Oy verme 
muamelesi bitmiştir. 

Sayın Öztürkçine kanunun tümü üzerinde 
söz mü istiyorsunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet 
efendim ? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, kanunun tü
münü ele aldığımız zamanda büyük bir boşluk 
giderilmektedir. Fakat bunun maddelerine doğ
ru inildiği zamanda birtakım aksaklıklar 
kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Şöyle ki : 
İkinci maddede, «Çalışma müşavirliklerine ve 
ataşeliklerine yardımcı tâyin olunabilir. Mü
şavir yardımcıları ile ataşe yardımcıları dok
tor (hekim) de olabilirler.» diyor. Şrimdi, bu
rada bir hekim müşavir yardımcısı ataşe yar» 
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dımcısı olabiliyor. Öbür taraftan da ek 5 nci. 
maddede ise; çalışma müşaviri, ataşesi, yar
dımcısı ve sosyal yardımcıları hukuk ve siya
si bilimlerden, iktisat, idari ilimler fakültele
rinden, sosyal akademiden, mezun olanların 
tâyini yetkisi tanınıyor. Acaba bir hekimin 
suçu nedir ki, burada müşavir yardımcısı olu
yor, ataşe yardımcısı oluyor da işçi dâvaların
da ve işçinin hakiki derdini dışından değil, dış 
görünüşüne göre değil, bizatihi işçinin içerisi
ne nüfuz etmiş ve işçi dertlerini yakinen bilen 
bir zümre müşavir olmaktan mahrum kalıyor? 
Ve bunlara bir nevi yedekte, yardımcılık vazi
fesi verilmektedir. Bu itibarla bu ikinci mad
denin aleyhindeyim. Hekimlere de ek beşinci 
maddede olduğu gibi, aynı hakkın verilmesi 
icabetmektedir. 

Diğer bir husus; din adamlarının ilgili mer
cilerce seçilmesi doğru değildir. Bunlar da im
tihana ta.bi olmalıdır. İmtihan neticervnde kim 
lâyıksa onlar oraya gönderilmelidir. Sonra, yö
netmelik üç ay zarfında çıkacaktır, deniyor. Bü
tün yönetmelikler daima altı ay zarfında çık
tığına göre, bu iş için Dışişleri Bakanlığı ile 
temas etmek, esaslı bir tetkikat yapabilmek 
sonra Danıştaydan geçirmek için üç aylık müd
det cok kısadır. Daima bu altı ay olarak kabul 
edilmiştir. Bunun da altı ay olarak kabul edil
medi ve maddelere geldiğimiz zaman vereceği
miz önergede bilhassa hekimlerin de, ek 5 nci 
maddede olduğu gibi hakkının aynen kabul 
edilmesi, sosyal adalet prensiplerine daha uy
gun olacağı kanısındayım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde gö
rüşmek istiyen başka sayın üye? Yok. 

MEHMET HAZE^ (Kars) — Komisyon... 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) —• Komisyona müsaade edi
yor musunuz? 

BAŞKAN — Talebetmcdiniz, ikaz ettiler, fa
kat... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTTTö .(W-âzı*) — İşaret ettik, görmediniz Sa
yın Brrkanım. E?er uygun görürseniz... 

BAŞKAN — Zaten maddeler üzerinde de be
yanda bulunacaklar. Zannediyorum her hatip j 

maddeler üzerine de değinecekler. Ondan sonra 
Sayın Komisyon Başkanı gerekli izahatı vermek 
raıretiyle mesele aydın1 anmış (bacaktır. 

Buyucun Savın G'irsoytra.k. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Tü

mü (herinde konuşunken bâzı endişelerimiz var
dı. Elimizdeki kanun tasarısının gerekçesinde 
bunlarm cevaplarını bulamadık. Onun için tümü 
inerinde konuşurken bu endişeleri ifade ettik. Ko-
nrsvonun yerine Çalışma Baıkanlığınm temsilci
li bYı tenvir etmesini tabbettik. Zatıâliniz he-
men maddelere geçmek suretiyle bu cevapların 
verilmesini zannedersem önlemiş oldunuz. Bu da 
İçtihÜJTO biraz aykırı düşüvor. 

BAŞKAN — Önlenen bir şey yoktur efendim. 
Sayın Mehmet Ha.zer Bey oturduğu yerden Ko
rnişon ebeliler. Ve o esnada bir işaret vâki olma
dı. Ma-bV^e geçilmedi usulî bir prosedürdür. 
ö y b p!'"drvorn^. önb-ned'k. 

SUPHİ G ÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — So
rularımız vardır, hakkımızdır. 

BAŞKA N— Maddelere geçilmelini henüz oy
lamadım mümkündü efendim. Endişe duymayı
nız. Sayın Komisyon Ba5ka.n1 görüşmek istiyorlar 
mı? Buyurun. (Ovlandı, sesleri) 

BAŞKAN —• Ovlandı mı efendim. Madd^b^e 
frcei1m.esini oylama di efendim. İvedilikle görüşül
medi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edr^V'... E W ;y enler... Kabul edilmiştir. 

Madde biri okutuyorum. 

Cblr^>", Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkm-
rbAi 4841 sayılı Kanınım 6 ncı maddesinin (D) 
fıkracının değiştirilmeli ve hıı kanuna yeni 

maddeler eklenmeli hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4341 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. 

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri millet1 erara.sı kuruluşlar ile olan yazışmaları 
yönetmek, bu kuruluş1 ara üye olmaktan doğan 
işlerin yerine getirilmesini ve bakanlığın dış ku
ruluşlarına ait işlemlerin yürü tümünü sağ
lamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen p.ny-ın üye?.. Sayın Vural, buyurun. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkada?1 ar, madde 1 de Çalışma Bakanlığı Teşki
lât Kanununun 6 ncı maddesinin (D) fıkrası de-
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ğiştiriliyor. Şimdi, hiyerarşi bakımından Teşki
lât Kanununu tetkik edersek, Çalışma Bakanlı
ğımda; Bakan, müsteşar ve ondan sonra Araştır
ma Kurulu gelmektedir. Bu Araştırma Kurulu
nun görevini yine kanun saymakta ve Bakanlığa 
istişari mahiyette mütalâa verme ve Çalışma Ba
kanlığı Meclisi toplantısında gündem hazırlama 
ve buna benzer bâzı yetkiler vermektedir. Ben 
şahsan Çalışma Bakanlığı temsilcisinin, bilhassa 
Araştırma Kurulunun Çalışma Bakanlığı teşkilâ
tı içerisinde ifa ettiği fonksiyonu itibariyle, ifa et
tiği rolü tatbikat bakımından belirtmesini rica 
edeceğim. Çünkü, bu kanun, dış teşkilât kanunu, 
görüşülürken şahsi kanaatimce Çalışma Bakanlı
ğı Kanununda madde birden itibaren bâzı mad
deleri alıyoruz; Araştırma Kurulu dış teşkilât ba
kımından ve bilhassa Birleşmiş Milletler ile, di
ğer beynelmilel teşekküller nezdindeki münasebe
tini nasıl bağdaştıracak? Bugüne kadarki, tat
bikatı nedir? Bir, iki cümle ile ifade ederlerse, 
bundan sonraki müzakerelere biraz ışık tutmuş 
olur ve faydalı olur, kanaatindeyim. Çünkü ek 
madde ile, ek madde 1 den itibaren 4841 sayılı 
Kanunun getirdiği değişiklikler bu Araştırma 
Kurulunun görevi bakımından bir çatışma mey
dana getirebilir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon söz istemiyor. Sayın 
Bozcalı'da bu madde üzerinde görüşmek istemiş
tir. Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, birinci 
maddenin son fıkrasında, din adamı olarak ata
nacak sosyal yardımcılar İlahiyat Fakültesi veya 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunları arasından, 
Diyanet İşleri Başkanlığınca gösterilecek namzet
ler içinden seçilir, denilmektedir. Burada Diya
net İşleri Başkanlığına... 

BAŞKAN — Hangi maddede, efendim . 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (Devamla) — 1 nci 

maddenin son fıkrası. 
BAŞKAN — O daha okunmadı Sayın Bozca

lı. «1 nci maddeyi okuttuk. 4841 sayılı Kanunun 
6 nci maddesinm (D) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.» Yapılan müzakere bu madde 
üzerindeki müzakeredir. Daha henüz sizin işaret 
ettiğiniz noktaya gelmedik. O noktaya geldiğimiz 
zaman söz hakkınıza tekrar lütfen işaret edin. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (Devamla) — Pe
ki efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Vural'ın 
beyanını cevaplandırmak arzusu var mı efendimi 
Yani mukayyet değilsiniz. Görüşme hakkı size 
ait. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ- (Elâzığ) — Vâzih görüyoruz maddeyi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Efendim bir tereddüt hâsıl olmuştur. O ba
kımdan... 

Birinci maddeyi kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Efendim 
20 ye 20 sayılmıştır. Tekrar oylayacağız. An
cak bu rakam çok yakın olduğu için, görüşül
mekte olan kanunun birinci maddesini ayakta 
oylatnıak suretiyle netice istihsal edeceğiz. Lüt
fen maddeyi kabul edenler ayakta reylerini iz
har etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti]'. elendim. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi geçiyoruz. Bu 
ek ikinci maddeyi bütün ekleri okunduktan 
sonra oya arz edeceğim. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Maddenin 
teker teker müzakeresi icabeder. 

BAŞKAN — İkinci maddenin oylamasını ek 
maddelerin oylanmasından sonraya bırakıyo
rum. Çünkü bu ikinci maddeyi kabul ettiğiniz 
takdirde ek maddeleri kabul etmiş oluruz. Ev
velâ ek maddeleri müzakere edeceğiz, oylıya-
cağız, ondan sonra ikinci maddeye döneceğiz. 

MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı, bü
yükelçilikler, elçilikler, daimî delegelikler ve 
daimi misyonlara bağlı olarak Çalışma Mü
şavirliği. başkonsolosluklar ve konsolosluklara 
bağlı olarak da çalışma ataşelikleri kurulabi
lir. 

Çalışma müşavirlik ve ataşeliklerinin birbir
leriyle, büyükelçilik, elçilik, daimi delegelik ve 
daimi misyonlarla, boşkonsolosluklar ve konso
losluklar ile iliş/kileri Çalışma ve Dışişleri 'ba
kanlıklarının birlikte hazırlıyacakları bir yö-
netmeikle veya değişik ülkelerin özelliklerine 
göre hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

BAŞKAN — Ek birinci madde üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye? Buyurun Sayın Vural. 
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MAHMUT VURAL (Ankara) — Sevgili ar
kadaşlarım, eğer komisyonda bulunmadığımız 
bir zaman içinde bâzı müzakereler çok çabuk 
yapılmamış olsa idi, sizi sık sık rahatsız etmiye-
cektim. Ancak, teknik bakımdan bir teklifim ola
caktır burada mahiyeti itibariyle itirazımız yok
tur. Böyle bir teşkilâtın kurulması hakikater 
zaruridir, favdalı görülmektedir, biran önce ku
rulması Hükümete, memlekete faydalı olacaktp' 
.An^ak ek madde bir de, daıimî misyon ve daimî 
d^lc^el'k tâbirleri vardır. Bizim dış teşkilatımız 
Dıs'şleri Bakanlığı Kanuna göre büviikelçilik, el 
eilik ve başkonsolosluk ve konsolosluklar olmak 
ü^e^e hivcrarş'k bir makam mevdana getirir 
Daimî misyon ve daimî delegelik tâbirleri kanu~ 
tekn^i bakımından mümkün değildir. Çünkü 
büTrükc1eTkler, elçilikler, başkonsolosluk1 ar vr 
konsolosluklar ancak bu1ur>dukları memleketlerde 
akred ;te cd'lmisle^d'r. Halbuki misvonlar ve de 
İcrel'kler daimî de olsalar ki biraz ör>ce madd^ 
n^n mü".ıkoresi^do ^ö^üşlefimi a1"7: edenken sö" 
lf>d*m, Bi^lesm's M^V+ler de. NATO da jAv^urr 
Konsevvnde ve OUNTO da bu kabîl teşekkülle^" 
miz vardır. Bunların doğrudan da^ruva bu 
lu^dnn-u memleketlerde akred'te değildir, toF's'1 

yetkisi yoktur. Bu sebeple akrcdite olmıyan b^" 
teşekkül ataşe1 iki.en kurmak müşavirlikleri kur
mak kanun tekniği bakımından ve beynelmi
lel devletler hukuku bakımından mümkün dp 

ğild'r. Bu senenle bir ö^erp-e verîvonım. daim' 
dol^Tolikler, ve daimî nr'svonlar tâbirlerinin me 
timden çıkarılmasında zaruret vardır, arkadas-
^."in. Kaldı ki. bu misvrnlarm görevleri zateT~ 
kımv'urken brll :d'r. Bunların işçi mesel eleriyle 
iştigal etmeleri mümkün delildir. NATO nez-
d'ndeki, bir misyonun, da;mî delegasvonun. 
CENTO dairi delegasyonun, Birleşmiş Milletler-
d^ki bir delegasvonun, bu a-ö^evleri i^çi meso 
lcleriyle işt'nral etmeleri mümkün değildir, tek
nik. bakımdan, kanunlar bakımından da andlaş-
malar bakımından da mümkün değildir Bu se
beple, bir takrir arz ediyorum, daimî delegelik 
ler ve daimî rmsvonlar tâbirlerinin çıkarılması 
şarttır, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Ek birinci madde üzerinde gö 
mek istiyen başka sayın üye? Buyurun Sayın 
Gürsoytrak, 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ko 
misyondan sorduğumuz sorulara cevap alamadı 

ğımız için bu 129 kişilik çeşitli adlar altındaki 
ödevliler yabancı ülkelerde nerelere nasıl tevzi 
dilecektir? Bize bir izahat lütuf edilmediği için 
le ister istemez bu konular üzerinde tekrar duru

yoruz. 
Benden evvel konuşan sayın hatip arkadaşımın 

;örüşlerine katılıyorum, bende? Meselâ Cenevre'-
le, Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi nezdinde 
Türkiye Daimî Delegeliği vardır. Bu Delegelik-
c de müşavirlik, müşavir yardımcılığı, ataşelik 
c ataşe yardımcılığı tesis edilecek mi? Halen 
)iı bölgelerde ne kadar Türk işçisi vardır, bunun 
ıududu nedir, arkadaşlar? Biraz evvelki konuş
mamda da arz ettim, koskoca Ticaret Bakanlığı-
ım 53 tane hariçte, bu maksatla vazifelisi var-
:en, Çalışma Bakanlığı 129 kişilik bir kadro tale-
,ediyor, günahtır. Biz bu kanun çıkmasın demi-
oruz, lüzumludur, dedim konuşmamda, vatan-
Iaşların ihtiyaçlarına cevap vermektedirler. Ama, 
:imin malını kime dağıtıyoruz. Arkadaşlar, lût-
3n bu konuları düzeltelim elbirliği ile. Yazık, 
iaddi imkânları mahdudolan, bin bir zorluk 
ünde bulunan ülkemizin imkânlarını sağa sola, 
ffedersiniz, peşkeş çeker gibi görünen bu gibi 
'ağılından elbirliği ile bir tahdide ve bir mantık 
•ilsilesiyle çalışma tarzına sokalım. Yine soru-
orum, Strazburg'da da Avrupa Konseyi nez-

llnde Türkiye Dajnî temsilciliğimiz vardır. Bu-
ada ne koruyacağı? İşçi miktarı nedir? Hemen 
emen yanı. başında Münih'de Bonne Kolanya'da, 
3orlin'dc Başkonsolosluklarımız vardır. Bu kadar 
akın mesafeler de başkonsolosluklarımız, daimî 
lelegeliklerimiz varken, bir de bunları koruyacak 
mıyız? Bu sorularımıza cevap veren yok. Kanun 
ıkarıyoruz, bütün bunlar askıda. Benim vicda-
ıım, ilgili cevapları almadıkça bunu destekleme
ze; bu kanunun çıkarılmasına razı olmuyor. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bora. 
ASLAN BORA (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, müzakeresi yapılmakta 
olan kanunun birinci maddesi üzerinde bâzı muh
terem arkadaşlarım fikirlerini beyan etmiş bulu
luyorlar. Ben de, bu madde üzerinde anlama
dığım bir iki noktanın sayın komisyon tarafın
dan açıklanması maksaeliyle söz almış bulunuyo
rum. 

Çalışma ataşeliklerinin, elçiliklere, başkonso-
osluklara bağlı olacağı gibi bir ibare geçmek'e-

dir. Bu bağlı olmanın derecesi nedir, acaba? 
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Yani çalışma ataşelikleri ve müşavirliklerinin. 
özlük işleri de konsolosluklar ve büyükelçilikler 
tarafından mı tedvir edilecek veya edilmiyeeek? 
Lütfen, bu sorum, sayın komisyon tarafından 
cevaplandırılsın, ondan sonra bu'madde üzerin
deki hakiki düşünce ve fikirlerimi arz etmek üze
re şimdilik huzurunuzu işgal ediyorum, özür 
dilerim. 

BAŞKAN —• Sayın Ürgüplü. 
SUAD HAYEİ ÜEGÜPLÜ (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, ihdas edilmek istenen vazife hakkında 
tam bir kanaat sahibi olmak için, ben 10 sene 
dışarıda ve tahsisan bu' müfettişliklerin, ataşelik
lerin ihdasının zaruret kesbettiği Almanya'da 
uzun yıllar kaklığım, için, arkadaşlarımı, konuş
malara muttali olduktan sonra, tenvir etmeli is
tiyorum. 

Evvelâ, bu kanunun tedvinine âmil olan sebep, 
Almanya'da kesafet gösteren işeilerimizdir. Al
ma nya'daki işçilerimizin adedi bugün, diğer mem
leketlere nazaran daha fazladır. Fakat son bilgi
lerimize göre de muayyen bir müddet sonra 
azalacak ve Almanya'nın yeni şansölyesinin 
ilân ettiği programa göre de, belki birkaç sene 
sonra yabancı işçi kullanmak vaziyetinden Al
manya uzaklaşacaktır. Bu son şansölyenin Bun-
destad'da okuduğu hükümet programında açık
ça görülmektedir. Binaenaleyh, kadro tesbit 
ederken işçilerimizin ihtiyaçlarına göre, onların 
dâvaları ile meşgul olması gereken insanlara ih
tiyaç olabilir, haklıdır. Yalnız, bu ihtiyaçları te
min etmek bakımından muayyen ölçülere itina 
göstermek mecburiyetindeyiz. Evvelâ, işçileri
miz nerede vardır? İşçilerimiz en çok Alman
ya'da, Belçika'da, ondan sonra gayet mahdut 
miktarda İsviçre'de, işçi adedi çok sıkı bir kon
trol altında olan İsveç'te. Avrupa'nın bütün 
memleketlerine sâri bir şekilde işçilerimiz gitmiş 
yerleşmiş değildir. Bunu bir tarafa bırakalım 
arkadaşlar, size daha başka hâdiseleri tebarüz 
ettirmek isterim. 

Bugün köklü ve asırlardan beri devam eden 
Dışişleri Bakanlığı teşkilâtımızda; bulundukları 
memleketlerin lisanını kifayetle bilen kuvvetli 
bir kadrodan mahrum bulunmaktayız. Ben, va
zife gördüğüm en büyük memleketlerde, Ame
rika'da, Almanya'da, İngiltere'de kadromuzun 
lisan bakımından ne kadar zayıf olduğumu gör-
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I müş ve bunun daima ıstırabını çekmişimdir. Bu 
vazifelerde yanımda birtakım müşavir arkadaş
lar da çalışmışlardır. Asker ataşeler, kültür ata
şesi, ticaret ataşesi... Şimdi ataşeler mütemadi
yen değişiyor ve artıyor. Almanya'da bulunan 
ataşelerimden sadece kültür ataşemden bir ta
nesi orta derecede Almanca biliyordu, diğerleri 
bir kelime Almanca bilmezdi. İngiltere aynı va
ziyette, Amerika hemen hemen aynı vaziyette 
idi. 

• Bunlar ne yapacaklar çalışma bakımından? 
Yani burada kanunda gayet haklı olarak kasdet-
tiğimiz işçimizin dâvası ile alâkadar olacaklar. 

Arkadaşlarım şunu bilin ki, bunlar mahallî 
bir kâtip tutacak ve işi ona gördüreceklerdir. O 
mahallî kâtip büyük bir para ile tutulur, mahallî 
lisanı bilir ama tabiî Türkçe bilmez, işler bir 
iki lisan bilen bu şahıs tarafından görülecektir. 

Sonra bu ataşeler o Hükümet organizasyonu 
ile temas da edemezler, arkadaşlar. Ecnebi menı-
leektlerde mahallî hükümet teşkilâtı ancak se
faretle temas eder. Bu gibi ataşeler temasa gön
derildiği zaman ancak küçük seviyede bürolarla 
görüşebilirler. Yüksek dereceye çıkamazlar, çı
kamamışlardır ve çıkılmıyor. 

Şimdi bunun yanında acaba hangi memle
kette ne kadar işçi vardır? Bu işçinin dâvasını 
takip için ne kadar ataşeye, ne kadar müşavire 
ihtiyaç vardır? Bu bir hesap işidir. Böyle bir
den toplu olarak, Hükümet teklifinden daha 
fazla bir kadro vermektense memleketler ola
rak bir tablo yapmak lâzımdır. Arkadaşlarım da 
konuşmalarında bunu yapmaya çalışmışlardır. 

Şimdi vaziyet şu : Almanya'da 10 eyalet var, 
her eyalete bir müşavir verirsek 10 müşavir ve
ya ataşe tâyin edilecek demektir. Her eyalette 
aynı miktarda işçi yok. Kolonya'da, Köln'deki 
Ford otomobil fabrikasında 4 000 e yakın işçi
miz var. Fakat, ona mukabil Köln civarındaki 
şehirlerde muayyen fabrikalarda da 40 - 50 iş
çimiz vardır, dağınıktır. Halbuki Amerika'da 
yok, İspanya'da yok; İtalya'da gayet mahdut, 
Norveç'te yok. Holânda'da gayet azdır; Dani
marka'da yok. Bütün bunlara karşı 129 kişilik 
bir kadro... Gelelim, delegasyonlara; katiyen iza
hı mümkün değildir, hariciyemizin, gerek kuru
luşu, gerek bu delegelerin, daimî misyonların 
çalışması bakımından... Birleşmiş Milletler dai
mî delegelerini, NATO Daimî Delegeliğini ele 
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alalım. Bunların yanında ne ticaret ataşesi var
dır, ne kültür ataşesi vardır, ne maliye ataşesi 
vardır, ne diğer ataşeler vardır. Bunlara da im
kân veriyoruz, burada. Ne yapacak: 

Binaenaleyh, bunlara verilecek ücrete gelin
ce, bunu şimdiden göze alalım, döviz verilecek
tir, arkadaşlar. Hükümetin döviz bakımından 
büyük sıkıntısını biliyoruz ve bu sıkıntılar çok 
daha devam edecek. Çünkü Hükümet, bu döviz
le büyük bir gelişme hamlesine girişmiş bulunu
yor, buna bel bağlamış, bunu yapacak. Verilecek 
dövizleri de küçük görmeyin arkadaşlar. Çünkü, 
döviz oraya ya dolar olarak veya mahallî ecnebi 
parası olarak gider. 

İşçilerin esas dâvalarına gelince arkadaşla
rım, biz bunu biraz fazla mübalâğa ediyoruz. 
Benim de son birkaç ziyaretim oldu, bu memle
ketleri gezdim, gördüm. Durum şöyledir : Bizim 
işçimiz, Türkiye'deki hayatının çalıştığı memle
kette de devamını, Türkiye'deki isteklerinin bu
lunduğu memlekette de semi itibara alınmasını 
istiyor. Orada böyle bir şey yok, arkadaşlarım, 
orada çalışan ekmek yer, yanmdakilerle dahi 
konuşmadan çalışmak mecburiyetindedir. 

Şikâyetlerini tesbit ederseniz, ben de aynı 
işçileri dinledim, bâzıları fazla çalışmaktan, bâ
zıları fazla sıkı bir disiplin altında bulunmak
tan şikâyetçi. 

Ücret ve zam meselesine gelince; istediği gi
bi zam elde edememesinden, ancak büyük imti
hanlardan, ehliyet derecelerinden geçerek zam 
aldıklarından şikâyetçiler. Fakat onun yanında 
gayet iyi çalışanlar, tale'betmeden terfi etmekte
dirler, arkadaşlar. 

Türk işçilerinin bilhassa en kesif bulunduk
ları Almanya'da işçilerimizden ekseriyetle çok 
büyük memnuniyet beyan edilmektedir, yorul
madan çalışmasını biliyorlar ve takdir ediliyor
lar. 

İhtiyaçlarının en ağırı, bulundukları memle
kette, Allah hepsine geçinden versin, vefat ha
lindeki müşkülâtlarıdır, mezarlık meselesi mü
him bir dâva teşkil etmektedir ve tedfin de çok 
güçlük arz etmektedir. Bundan da şikâyet edi
yorlar. Çünkü 200 işçi çalışan bir fabrikanın bu
lunduğu kasabayı tahmin edin, meselâ Krefer 
kasabasında Müslüman mezarlığı yoktur. Müs
lüman mezarlığı Krefer kasabasına belki birkaç 
yüz kilometre mesafededir veya çok mahdut-
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tur. Müslüman mezarlığı her yerde yoktur. 
Frankfurt civarında yok, Kolonya civarında 
yok. Ayrıca hoca imam bulmak imkânı yoktur. 
Bu vaziyetlerde tabiî büyük ıstırapları oluyor. 

Binaenaleyh, bu kanun hazırlanırken biz iki 
kıymetli arkadaşımıza rica ettik, lütfettiler, bu 
tasarının komisyon çalışılmasında bulundular. 
Birisi komisyonun başkanlığını deruhte etti, di
ğer arkadaşımız muhalif kalmış. Fakat muhale
fet sebebini kendisini görüp öğrenemedim. Ben
ce bu kanunu çok dikkat ederek hazırlamamız 
icabeder. Yarın öbür gün işçi azalırsa, bir defa 
bu kadrolar verildi mi arkadaşlarım, Hükümet
ten geri almak güç olur; Hükümetler geniş kad
ro alır. Arkasından, bu teşkilâtı gereği gibi ça
lıştırmak için tercüman kadrosu istiyecektir ve 
göreceksiniz birkaç ay sonra gelecektir. Ondan 
sonra, bina için icar istiyecektir. Çünkü, sefaret
lerimizde ayrıca bu müşavirler için yer ayrılma
sına imkân yoktur. Bugün bir binada üst üste 
çalışan müşavirlikler vardır ve neticede mecbur 
olmuştur, Ticaret Bakanlığı Müşaviri ayrı yerde 
Maliye Müşaviri ayrı yerde kira ile bina tut
muştur. Sefaretlerin hepsi bizim malımız değil
dir. Bizimkiler de küçük sefaretlerdir. Nadir, 
yerlerde imparatorluk zamanından kalma büyük 
sefaret binaları vardır. Binaenaleyh, bu lâyiha 
bu şekli ile kabul edilirse, ki Sayın Komisyon 
Başkanı inşallah tatmin edici şekilde cevap ve
rir, gönülden, işçilerimizin dâvasına medar olur 
diye, biz de bu işe yardımcı oluruz. Fakat bu ka-
naata varmamız bana biraz güç gibi geliyor. Bu
lunduğumuz bütün bu memleketlerdeki vaziyeti 
arz ediyorum. 129 rakamını muayyer'ülûkûl bir 
rakam olarak telâkki ediyorum, bunu arkadaş
ların vicdanlarına arz ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; huzurunuza gelen kanunun münakaşası 
sırasında mütalâa serd buyuran muhterem sena
törleri tatmin etmek gayretiyle vaktinizi işgal 
edeceğim. 

Efendim, evvelâ bu teşkilâtın şu ölçüler için
de kurulmasının nedenleri üzerine eğilmemiz 
faydalı olacaktır. Tesadüfen bu komisyonda va
zife alan bendeniz daha önce de Yüksek Senato 
da bâzı mâruzâtta bulunarak, yurt dışındaki iş
çilerimizin çeşitli problemlerine değinmiştim. 
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Şimdi evvelâ çalışma müşavirliklerinin, ata
şeliklerinin teşkilinde, prensibolarak, itiraz yani 
reddi cihetinde bir kanaat izhar edilmiş değil
dir. 

Ancak: bu kadronun geniş olduğu hususun
da mütalâa ileri sürülmüştür. Evvelâ bu husu
su müsaadenizle belirteyim. 

Muhterem senatörler, Ankara'da bir tek 
Holânda işçisi yoktur, bir tek Belçika işçisi 
yoktur, bir tek Alman işçisi yoktur, Fakat 
bu sefaretlerin hepsinde işçi ateşe!eri vardır. 
Ama diyeceksiniz ki, bizden giden işçilerle meş
gul. Hayır. Daha başka, Güney - Amerika'
nın elçiliklerinde dahi işçi ataşelikleri vardır. 
İşçi ataşeliklerinin, veya müşavir]'İkierinin ku
rulmasındaki birinci esprisi o memleketin ça
lışma hayatına, iş hayatına vukuf peydah ede
rek oradan Türkiye'nin iş statülerine ve iş hu
kukuna birtakım aktarmalar yapabilmektedir. 
Temel fikir, temel ihtiyaç bu. Buna ilâveten 
bizim gayet hususi bir durumumuz var. Sayın 
Gürsoytrak dediler ki, G tane kültür ataşesi 
var, bilmem 53 tane ticaret ataşesi var, 120 ta
ne bu kadro,, bu neden"? Almanya'da veya Av
rupa'da kaç talebemiz var. Lütfen söv1 er mi
siniz? 5 - 6 bini geçmez. Fakat kaç işçimiz 
var? Bilineni 200 bin civarında, 200 - 800 bin 
işçi büyük bir şehir nüfusu demektir. Bu ilci
leri bendeniz yerlerinde gördüm. Meselâ Bel
çika'yı arz edeyim, Belçika'da 7 - 8 bin civa
rında işçimiz vardır- Bu işçilerimiz kömür ma
denlerinde çalışmaktadırlar. Bir tanesi Lijde-
dir. Bir tanesi Şarlruva'da, bir tanesi bilmem 
başka bir semttedir ve 'birbirlerinden 50 - 100 -
200 kilometre mesafededir. Ayrıca, kor ocak 
da 'birbirinden 10 - 15 kilometre mesafededir 
ve tali ocaklarda vardır. 

Şimdi, itiraz edilen aded, efendim, 'burada: 
müşavir adedi yedi tanedir. Üç tane müşavir 
yardımcısı vardır. 14 tane de ata>e vardır. 
Diğerleri sosyal yardımcılardn* ve teknik ele
manlardır. Sosyal yardımcıların fonksiyonu
nu arz edeceğim. Gözümle gördüm. BeV.ika'-
da arz ettiğim gibi, her kömür merkezinde 8 -
10 kuyu vardır ki, birbirlerine uzaktır. Bizim 
memleketimizde de 'böyledir. Burada 100. 300. 
500 Türk çalışmaktadır. Ben hekim olarak te
mas ettiğim zaman hepsinin pVıkos'oma'ti'k ıstı
rap içinde olduğunu, yani ruhi birtakım yük
lenmelerden gelen organik rahatsızlıklara mıı-

sabolduğunu gördüm. Pek çoğu elindeki mi
de ülseri filmini gösterdi- Pek çoğunun bede
nen olsun, ruhen olsun ıstırap içinde oldukla
rını gördüm. Arkadaşlar bizim işçilerimiz dil 
bilmemezlik yüzünden çok sıkıntı çekmektedir
ler. Çok kalifiye insanlardır kabiliyetlidirler 
ve Avrupa'da da beğenilmektedirler. Fakat 
bu işçiler dil bilmemeleri yüzünden ilerliyemi
yorlar. En basit bir amele mevkiinde kalıyor
lar. Halbuki işçiliğin muhtelif kademeleri fer-
rnenlik, ustalbaşılığa kadar çıkmaları mümkün
dür, lisan kuraları veriyorlar. Lisan kursla
rına tam mânasiyle iştirak edemiyorlar ve çok 
acdır , Belçika'da ziyaret ettiğim knyu1ar ın. 
maden ocaklarının hepsinde bizim işçilerimizin 
mütercimlerini Ermeniler ya Suriyeli Araplar 
yapmakta idiler. Hastalıklarım gidip anlata
mıyorlar, haklarını aramak imkânlarından 
mahrumdurlar. 

Mâruzâtımı hulâsa etmek yahut çerçevele
mek ica'bederse işçilerimizin problemlerini bir
takım gruplara ayırabilirz. Birisi hukukî prob
lemler. birisi organik hele kendileri tam mâ
nası ile iştirak ediyorlar veya maddî problem
ler, vücuda ait bedenî problemler, ondan sonra 
mânevi problemler, Sayın Ürgüplümün de bah
settiği şekiller ve buna benzer problemler. 

Şimdi ataşeler ve müşavirler ne yapacak
lardır? Ataşe ve müşavirler, Türkiye'de tanzim 
edilmiş iş anlaşması hükümlerinin yabancı mem
leketlerdeki, yabancı ülkedeki işçilerimize tat
bik edilip edilmediğini hassasiyetle takibede-
ceklerdir ve tasavvur buyurunuz ki Belçika'
da bir ataşemiz veya müşavirimiz olduğu tak
dirde, bu kadar geniş bir saha içinde, bu ata
şenin 24 saat durmadan hareket halinde oldu
ğunu farz ediniz hiçbir yere yetişemez. 
Ve ben orada bulunduğum zaman üzün
tü ile müşahede ettim ki bu ataşemizıin bir bü
rosu olması, sosyal yardımcıları ki, üç tane 
sosyal yardımcısı vardı, halbuki iş yeri 15 - 20 
yere dağılmıştı. Binaenaleyh, bu sosyal yar
dımcıların adedinin artırılmasına ve müşavir
lerin büro haline getirilmesine mutlak suret
te ihtiyaç vardır. Bugün çıkarılacak olan kad
rolar hemen kullanılacak değildir. İhtiyaç nis-
betinde bakanlık kullanacaktır. İhtiyaç gör
mediği takdirde kullanmıyacaktır. 

Sayın Vural bunun Dışişleri Bakanlığı bün-
I yesi içinde olmasında tereddüt gösteriyorlar. 
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Meselâ diyorlar ki, misyonlarımızın, diplomatik 
hüviyetleri yoktur, akredite değillerdir, diyor
lar. Keyfiyet öyle değildir. Bugün bizim mis
yonlarımız Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler 
ve NATO cameasmdadır. Bu sahalarda bana so
rarsanız şahsi görgü ve müşahedeme müste
niden arz edeyim ki, meselâ Avrupa Konseyi 
Meclisinde, Avrupa Konseyi Daimî Delegesin
de bir çalışma ataşesinin bulunmasında sonsuz 
faydaları vardır. Neden orada bir sosyal komis
yon vardır? Tıpkı bizim Meclisimiz gibi. Bu 
sosyal komisyondan çeşitli şekillerde bizim fay
dalanabileceğimiz kararlar çıkar, rekoman-
tasyonlar çıkar ve hükümetlere intikal eder. 
Bunlar, eğer daimî bir çalışma delegemiz de 
olursa çok büyük şeyler getirecektir. Orada kül
tür ataşesi, tarım ataşesinin de olmasını temen
ni ederim. Efendim bu meselede bir gayretin 
peşine düştük. 150 Türk öğretmeninin Avru
pa Konseyi hesabına okutulması, 3 sene müddet
le yetiştirilmesi için 2.5 milyon dolar tutarın
da meblâğı temin ettik. Halbuki devamlı kültür 
ataşemiz olsa, bu yani kaz gelecek yerden, 
tâbiri amiyane ile, tavuk esirgemek doğru de
ğildir. İşçilerimiz altın yumurtlayan tavuklar
dır gjbidir orada. Bunların iş gücü ne kadar 
artırılırsa o kadar fazla bize döviz sağlıyacak-
lar, buraya döndükleri zaman da daha kalifiye 
işçi olarak döneceklerdir. Bu bakımdan bu mas
raflar yek nazarda Devlete bir yük gibi görü
nürse de bunların Devlete sağlıyacakları fayda 
sonsuzdur. 

Erendim, din adamlarının imtihanlarının ya
pılması ve diğer sendikacıların da bir imti
handan geçirilmesini teklif buyuran arkadaş
larımız oldu. Sayın senatörler, bir din ada
mını Çalışma Bakanlığı veya Dışişleri Bakan
lığında nasıl imtihan ederseniz? Din adamının 
şartları konmuş, şu şu şartları haiz İlahiyat 
Fakültesi veya şu eğitimi haiz insanlar olsun 
denmiş. Şimdi Çalışma Bakanlığına gelip Çalış
ma Bakanlığının bilhassa çalışma ataşelerini, 
müşavirlerini tabi tutmak istediği imtihanlar 
var. Bunlar meslekî bakımdan imkânlardır. İş 
hukuku ve Türkiye'deki iş şartlariyle gidecek
leri yaabnucı memleketlerin iş şartlarıdır, eği
tim sistemleridir. Yani işçinin eğitilmiş olarak 
gitmesi ve oradan istifade ederek dönmesi Din 
adamlar, yetkili organı olarak, kanunda da ön
görüldüğü gibi, Diyanet İşleri kadrosundan 

alınacaktır. Din adamlarını Çalışma Bakanlığı 
kadrosuna almak hukukî prosedürlere uyma
maktadır. Efendim, bâzı arkadaşlarımız, hekim
lerin, hekim arkadaşlarımızın da müşavir... 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Tümünü 
mü cevaplandırıyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devaımla) — Madde hakkında sorulan
lar?, karsı söylüyorum. Öbürlerini sonra cevap
landıracağım. Efendim bu madde hakkında zan
nediyorum ki, soruları, zapt edebildiğim kadarı 
;le cevaplandırmış bulunuyorum. Eğer daha ay
dınlatılması gereken husus varsa, lütfederseniz 
cevap! andırırım. 

BAŞKAN — Sa.vın Atalay, soru. 
STRRT ALTALAY (Kars) — Sayın Komis-

von Ba7ka.n1 müşavir ve ataşe ile yardımcıları 
~p.v«mın 8 - 1 0 civarında olduklarını sövlediler. 
Halbuki bu 27 d ir. Acaba bu neden böyle? 

av.ntOt KOMİSYON BASKANT CELÂL 
ERTUĞ (De^ ̂ am^a) — Arz edevim efendim mü-
-^.vir 7 tanedir. Müşavir yardımcısı üç tanedir. 
ata™ «vıdört tanedir. 

STRRI ATALAY (Kars) — Yani yekûn ye
di tFYied^*. kabul ed'vo^unuz? 

n E O t c i KOMİSYON BAŞKANI CEIÂL 
ERTUn- (Devamla) — Yirmi dörttür, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bütün sayı 129 
dur. 

(TRfUCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Ama bu 129 a bakınız... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Knbul edilen bir 
kanım m^ddes;ne gö^e işçi ve d'/?erle"i hariç Ba
kanlar Kurulu memleketin özelliğine göre bir tam 
s?;vı tatbik edecek. Bu sayı ve bu adede göre bir 
vıllık masraf ne olabilecektir? Ayrıca yine biraz 
-nnra bir hükmü, göreceksiniz ki, işçiler sadece 
buradan gönderilen temsilcilerle yetinmiyecek-
fir, mahallî Türk uyruklu avukatlar, memurlar, 
doktorlar çalıştırılabilecektir. Demek ki, ayrıca 
bu kadro1 ar dışında ayrı bir kadro olacaktır. Bu
nun bir yıllık masrafı ne o^caktır? İtalyanın, Al
manya'da en çok işçisi bulunmasına rağmen, Al
manya'nın her hangi bir yerinde ayrıca hariciye 
mensuplarının dışında, işçi müşavirleri, ataşe 
diye memurları var mıdır, yok mudur? Olmadı
ğına göre... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, soru soruyorsu
nuz, cevabını da veriyorsunuz, kendi kendinize? 
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Var mıdır, yok mudur, olmadığına göre olduğu
na göre diyorsunuz. Lütfen kısa ve soru halin
de.... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dışişleri Bakan
lığını takviye etmek suretiyle masrafa gitmeden 
ve ileride çeşitli ihtilâflara düşmeden bir statü 
içinde halletmek mümkün müdür, değil mi
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Efendim, şu anda bir 
yıllık masraflarının ne olduğunu söylemek duru
munda değilim. Fakat İtalya'nın, Yugoslavya'
nın, Avrupa'da işçi ataşelikleri vardır ve hattâ 
bunu takviye için bir misal de arz edeyim: Bonn'
da Yunanlıların sadece Yunanlı işçilere mahsus 
olmak üzere bir hastaneleri de vardır. Yunan dok
torlarının çalışması yanında ayrıca ataşelikleri 
de vardır. Kadrolar hakkında Komisyonda da ay
nı sual sorulmuş, gerek Dışişleri Bakanlığı ve ge
rekse Çalışma Bakanlığı sözcülerinden bu cevap 
alınmıştır. Efendim miktara ait öbür sualinize 
cevap vereceğim. 

ASLAN BORA (Tunceli) — Sualime cevap 
yerilmedi. 

BAŞKAN — Efendim hepisine cevap verdi
niz efend'm. Sayın Bora lütfen tekrar edin soru
nuzu oturduğunuz yenden. 

ASLAN BORA (Tunceli) — Efendim, bu 
maddede işçi ataşelikleri ve müşavirlikleri konso
losluklara, veyahut da ataşeliklere bağlıdır, cüm
lesindeki mânayı bir vuzuha kavuşturmak bakı
mından biraz evvel konuşurken Sayın Komisyon
dan bir sual sormuştum. 

BAŞKAN — Yani sicilleri bakımından değil 
mi efendim? Sicilleri, terfileri.... 

ASLAN BORA (Tunceli) — Evet efendim. 
O E CİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUfr (Devamla) — Efendim bu konu Dışiş
leri Bakanlığı temsilcisinin de huzuru ile müna
kaşa edilmiştir ve bize gelmeden önce Dışişleri 
Bakanlığı" ile Çalışma Bakanlığı arasında da bir 
münaakşa konusu olmuştur. Şimdi bilhassa Sa
yın Vural arkadaşım, şöyle bir tezin savunucusu 
oldu. Dedi ki, efendim bu ataşelikler doğrudan 
doğruya Çalışma Bakanlığının büroları halinde 
çalışsınlar. Ne işi var, elçiliklerin, misyonların, 
konsoloslukların, dediler. O takdirde şu durum 
basıl oluyor. Devletler veya devletler münasebeti 
gereğince bunların bir sıfatları olmuyor; diplo-
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matik bir muafiyetleri olmuyor. Esas devletlera
rası temaslarda, Devlete taallûk eden meselelerde 
muhatabolamıyorlar. Tıpkı vilâyetlerde olduğu 
gibi. Bunlar o memleket içimde Türkiye'yi tem
sil etmekte olan büyükelçiliğimize veya konsolus-
luklara mütesel silen bağlıdır. Buraya bağlanma
ları zaruridir. Özlük işleri, muhabereleri Çalışma 
Bakanlığına aittir. Bir madde gelecek göreceksi
niz sadece Yazışmaları doğrudan doğruya Çalış
ma Bakanlığı ile yapar ve bir suretini de büyük
elçiye verir. Fakat elci tıpkı vilâyetlerde olduğu 
gibi, onun âmiridir, Devletin haysiyetini temsil 
etmesi bakımından bilmem tatmin edebildim mi?. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine soru. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir Sa

yın Komisyon üyesi bu kanunun oldu, bitti bir 
hale geldiğini söylediler. Haklı olarak bu durum 
karşısında oy kullanırken... 

BAŞKAN — Bir oldu bitti demediler, bizim 
müzakerede bulnmadığımız bir esnada bir takrir 
•müzakere yolu ile kabul edilmiştir, dediler, sayın 
bir komisyon üyesinin bir toplantıda bulunmamış 
olması, bir oldu bitti, değildir. Sorunuz bu mu? 
Efendim ben Sayın Vural'ın beyanını böyle an
ladım. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Ben de de
medim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Komis
yon kanunu geri almak istiyor mu? 

BAŞKAN — Kanunu savunmak üzere bura
da bulunuyorlar ve sorunuza eevap veriyorlar. 

Sayın Bozcalı, soru... 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — 3 ncü 

maddenin son fıkrasında 129 kişilik kadrolar ilâ
ve olarak... 

BAŞKAN — Ek birinci maddedeyiz. İkinci 
maddenin ek madde birindeyiz. Daha sizin sual 
sorduğunuz 2 nci maddeye gelmedik. Bu madde 
hakkında sorulan suallere cevap verdiler. 

Sayın Vural, soru. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Efendim bu 
teşkilât sadece işçilerimizin bulundukları memle
ketlerde mi kurulacaktır? İşçilerimiz bu memle
ketlerde çalışmazlarsa ve geri geldikleri takdirde 
teşkilât devam edecek midir? Bu hususun zapta 
geçmesini rica ediyorum. 3 ncü, kat sayı Dışişleri 
Bakanlığına mümasil olarak mı, yoksa Çalışma 
Bakanlığı ayrı bir kat sayı mı tatbik edecektir? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Efendim, Sayın Vural'ın 
birinci sualine elemin kabul buyurulan birinci 
madde cevap vermektedir. O da şudur: «Millet
lerarası Çalışına Teşkilâtı ve benzeri milletlerara
sı kuruluşlar ile olan yazışmaları yönetmek, bu 
kuruluşlara üye olmaktan işlerin yerine getiril
mesini ve bakanlığın dış kuruluşlarına ait işlem
lerin yürütülmesini sağlamak.» 

Sayın Vural Komisyonumuzda en çok vekâle
te fileksbilite verilmesini, yetki verilmesinin Hü 
kümet tasarruflarında serbest bırakılması tezini 
müdafaa eder idi. Hattâ Dışişleri Bakanlığı ile 
ilginin dalı i kesilmesini öngörürdü. Burada... 

BAŞKAN — Saym Ertuğ, mesele Komisyon
daki müzakereler değil, sorulan soruları cevap
landırınız. 

İkinci sorusu, kurulmuş bulunan bu yerlerle 
münasebetler kesildiğinde demek ki, kuruluşlar 
da, kalka.enk mı demek istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Onu Hükümetin takdiri
ne bırakıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Yani demek istiyorlar ki, Al
manya'da bir tek işçimiz bulunmadığı zaman, 
öyle bir gün geldiği zaman, bu teşkilât orada ka
lacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Elbette dönecek. İşçimiz 
'kalmadığı zaman, eğer bu teşkilâtımızın orada 
kalmasında Hükümet fayda mülâhaza ederse, o 
zamanki, Hükümet, "bırakır. Aksi halde geri çe
ker. Bu gayet tabiî bir şey. Efendim, başka soru 
yoksa... 

BAŞKAN — Son bir soru vardı, aranızda bir 
görüşme yapmak üzere geri almak istemlisiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Bu soruların ışığı altın
da biz Komisyonca tekrar inceleme yapmak üzere 
maddeyi geri almak üzere teklif ediyoruz . 

BAŞKAN — Teklifler değişik, takrirler Baş
kanlığa gelmiştir, bunları arz edeceğiz, Komisyon 
Başkanının sözünden evvel takrirler okunduğu 
zaman mütalâalarını beyan ederler. Sayın Tarlan, 
soru.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Komisyon ge
ri aldıktan sonra mesele kalmıyor. 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyorlar, teklif
ler tümü hakkındadır. Tümünü geri almıyor, ek 
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maddeyi zaten geri alacağım dedikten sonra bir 
şey yapamayız. 

Efendim, pek tabiî Komisyon istedikten son
ra geri alır. Yalnız bunun şümulünün dışında 
takrirler vardır. 

AHMET OEKEMOĞLU (Sivas) — Takrir
lerle birlikte Komisyona iade edilir, Komisyon 
durumu inceler. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, takrirlerin mahi
yeti ek madde ile ilgili değil. Kanunun tümü ile 
ilgilidir. Kanunun tümünün Sayın Komisyona 
iadesi teklif edilmektedir. Kanunun tümünü mü 
alıyordunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AHMET ÇE
KEMOĞLU (Sivas) — Alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon kanunun tümünü ge
ri almak istiyorsa bir hususu hatırlatacağım. 
26 Mart 1067 günü kanunun Senatomuzda gö
rüşmesi nihayetlenir. Kanun Komisyona iade 
edilmiştir. 

7. — Sayıştay kamımı teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/338; Cumhuriyet Senatosu 2/200) (S. Sayısı: 
888) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Kanun teklifinin kanunlaşmasının 

gecikmesi sayıla.mıyacak kadar çok mahzurlar do
ğurmaktadır. Halen gündemdedir. Seçimlerden 
öne alınarak öncelik ve ivedilikle müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Sayıştay Kanununu İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşme isti-
yen sayın üye? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Var efendim. 

BAŞKAN — Saym Atalay, buyurun teklif 
üzerinde görüşmek üzere. Saym Tuna'nm öne 
almması teklifi üzerinde. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu takrir üze
rinde istemiyorum. Kanunun tümü üzerinde. 

(1) 888 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu. Komisyon raporunun oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Okunmaması 
kararlaştırılmıştır. 

STREI ATALAY (Kars) — Tümü üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde Sayın 
Ata1 av buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ bir usul 
meselesine değineceğim; kanun teklifi, tasarı de
ğildi:*, kanun teklifidir, kanun teklifinin müza
keresinde Komisyon bulunur fakat, diğerlerinin 
do olması lazım. Yani Hükümet ilgili değildir. 
Bu sebeple Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri 
yahut kanun teklifinin sahiplerinden olan Millet 
Meclisi İdare Âmirleri bulunamaz, bu sebeple bu 
kanunda Hükümeti temsilen ki, Hükümet bulun-
muyacağma göre, ilgiliyi temsilen Cumhuriyet Se
natosu İdare Âmirlerinin de bulunması iktiza 
eder. Sualler yalnız Komisyona değil, Hükümet de 
görüşünü bildireceğine göre, burada taraf Cum
huriyet Senatosu İdare Âmirleridir. 

BAŞKAN — İdare Âmirleri her zaman gö
revlidirler, şimdi gelirler. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bulunması 
lâzım, bunu hatırlatıyorum. 

(İdare Âmirleri burada, sesleri) 

BAŞKAN — Buradalar, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayıştav 

kanun tasarısı üzerinde görüşlerimi bir noktada 
toplıvacağım. Bir noktada itiraz ve değiştirme 
tekliflerim olacaktır. O da Sayıştaym teşekkü
lünde en mühim unsur olan Başkan, daire baş
kanları ve üyelerinin seçim şeklidir. Yeni ge
len tasarıya göre başkanın ve Sayıştay üyeleri
nin seç'mi Meclislerin, Bütçe Karma Komisyo
nunun ve tasvibi de iki Meclisin ayrı ayrı ten
siplerine sunulur, bir mahiyet almaktadır. Ana
yasamız, Sayıştayı bir organ olarak almış, ba
ğımsız bir organ olarak kurulmuş ve fakat Yük
sek Hâkimler Kurulunda olduğu gibi, Anayasa 
Mahkemesinde olduğu gibi üyelerinin seçilmesi 
veyahut başkanının atanması şekil ve şartlarını 
iki Meclisten seçilmek suretine bağlanmamıştır. 
Yani Anayasanın 127 nci maddesinde bigûna, 
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üvelerinin yahut başkanının seçimi yasama or
ganları tarafmdan .yapılır, şeklinde bir kayıt 
yaktur. Anavasanm, yine bağımsız bir müessese 
olarak kurduğu Sayıştavm, bağımsızlığı bir ka
nunla tesbiti istendiği zaman, bir kanunla ba
ğımsızlık hükümleri teker teker tesbit cd'lecek 
ama, başkan ve üvelerinin mutlaka yasama or
ganları tarafından seçilir, diye bir kayıt yok
tur ve mümkün değildir. 

Esasen Millet Meclisi Anayasa Komisvonu da 
bu hususta uzun müzakerelerden sonra ittifakla 
bu fikri kabul etmiş ve şu rö^üsü tesbit o1^^^ 
tir. Okuyacağım : Anavasanm 127 nci mad^- 1 : 
<"Savıstav hesapları Türkiye Büyük Millet M^e-
l'si adına kesin hükme bağlar» derken, cadına» 
kelimesini kullanmakla aslında bir faraziye ya
latmaktadır. Bu hukukî faraziye, Savıştayın 
faalivetlerinin sonuç1 arı, şu veva bu şekilde, ne
ticede yasama meclislerine aksetmesi suretiyle 
vünitme organının yasama organı tarafından 
murakabe edilmcs'nin kolaylaştırılması gibi bir 
^nkukî sonuç doyurmaktadır. A^eak. aynı hu
kukî faraziye, Savıstav Birinci Başkanı, da're 
başkanları ile ürelerinin behemehal yasama or-
"•"-»nlfi-n tarafından seç'lmesini m^Hirmez. Bu 
hukukî faraziye sadece sec'min yüni+me organın
ca yanılmamasını » yani Hükümet h'gfına tây'n 
"'^erine kansamıvaçaktır, «âmir olun, mo^He 
Savıstavm bu s^e;mleri bizzat varmasına h'ebir 
"nfrcl mevcut değ'ldir. Söz knn-nsu hukukî fn̂ -n-
•^venin do e^^el olamıyaeağı da pünh/^"7d:r>. K^-
- ;n ohırak hükme ba^larmnsı vetkV^den dn«an 
bir d'ğer sonuç da. Sayı^+av ka^arla^na karsı 
masama n-fi-prn dâhil TvehV merciin itiraz etmesi
nin mümkün olmıyacağıdır.» 

Demek ki; zaten Anayasamız bunu delici et
miştir. Bağımsızlığı bir kanunla tesbit edilecek
tir, demiştir. Üyelerinin ve başkanlarının tâyini 
veya seçilme tarzına ait hiçbir hüküm Yüksek 
Hâkimler Kurulunda, Anayasa Mahkemesinde 
okluğu gibi, yasama organına. Askerî Temyizde 
olduğu gibi, başka bir şekilde. Danıştavda olduğu 
gibi, Anayasa Mahkemesine bırakmamıştır. Ve 
bunu derpiş etmemiştir. Eğer yasama organı ta
rafından üvelerinin veya başkanın seçilmesi 
ön görülseydi ve Anayasa bunu arzu etseydi. Ana
yasaya bu hükmü de koyardı. Nitekim 1281 ta
rihli Divanı Muhasebat Nizamnamesi, on kişilik 
bir Divanı Muhasebat bizim idare hayatımıza ilk 
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getirdiği zaman tâyinler icra tarafından, yani 
padişahın iradesiyle yapılıyor. Ancak, kaydı 
hayat şartiyle bunlar vazife görebiliyorlardı. 
Yasama organları ile bir ilgisi mevzuubahis de
ğildi. Meşrutiyet devrinde biraz tekâmül ettiri
lerek nihayet yasama organı iki olmasına rağmen 
Heyeti Mebusan tarafından iki Meclis tarafından 
değil, Heyeti Mebusan, Mebuslar Heyeti tarafın
dan seçilir ve irâde ile tâyin olunurlardı, padi
şahın irâdesi ile tâyin olunurlardı. Birinci, ikin
ci devre. Cumhuriylet devrinde ise, Belçika sis
temine uyularak ve ona benzetilerek başkan, 
daire başkanları ve üyeler bir olan Meclis tara
fından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
seçilirlerdi. Gerek Danıştaym, gerek Divanı Mu
hasebatın seçimlerinde o devrelerde milletvekil
liği görevi yapanlarla, oraya seçilenlerin ıstırabı
nı herkes bilmektedir. Çok uzak bir tarih de
ğildir, hafızalarımızda canlı bulunmaktadır. Bu
nun bir diğer canlı örneği de Anayasa ile Yük
seli Hâkimler Kuruluna üye seçiminde çektiğimiz 
müşkilât ve Anayasa hükümlerini yerine getir
meme gibi yüksek lider yasama organının, içinde 
bulunduğu çıkmazdır. Tek örneği Belçika'dır. 
Bugün getirilen şeklin. Fakat unutulan bir hu
sus vardır. Belçika'da iki meclise değil, bir mec
lise verilmektedir. Ve Belçika'nın gerek siyasi 
havatı, gerekse yasama hayatı bizimkinden çok 
farklı bulunmaktadır. Ne İngiltere'de, ne Al-
manva'da, ne Fransa'da, ne İtalya'da bu şekilde 
bir s;stemle Divanı Muhasebatın başkan ve üye
leri seçemez1 er. Amerika'daki sistem başkadır. 
Senatonun icra vazifesi vardır ve ayrıca Sena
to büvük bı#r yetkiye sahiptir. E1 çileri dahi tâ
yin eder. Bâzı siyasileri de muhakeme eder. Bu 
kadar geniş yetki içinde dahi mütalâasını bildi
rir, Cumhurbaşkanı seçer. Orada dahi bu yet
kiler. yasama organına verilmiş değildir. Bir 
tek örneği Belçika'dadır. Ve Belçika'da şekil ta
mamen farklıdır. Şimdi biz yeni bir devir içeri
sinde çcş:tli müşkilâtları görmemize rağmen di
yoruz ki, Savıştaym Başkanını Sayıştay Genel 
Kuru1!! seçmeden, hiçbir şey yapmadan, doğru
dan dogruva adaylar arasından Bütçe Karma 
Komisyonu seçsin. 

Bütee Karma Komisyonu dikkat buyurun bu 
m.oncle üzerinde biraz duracağız, Bütçe Karma 
Komisyonu, Savıştaym Başkanını seçecek ve 
Meclislere tasvip için gidecek. Meclislere tasvip 

için gittiğinde muayyen bir müddette eğer Mec
lisler tasvibetmezlerse o müddeti sonunda tasvi-
bedilmiş sayılacak. Meclislerden biri tasvibetti, 
biri tasvibetmedi, ne olacak?.. Hiçbir hüküm 
yok. Birisi tasvibetti, Karma Bütçe Komis
yonu Ahmed'i seçti, Cumhuriyet Senatosunda 
.erekküp tarzı ayrı, bugün benzerlik mevcudol-
masma rağmen, yarın farklı olabilir. Cumhuriyet 
Senatosu tasvibetti, Millet Meclisi tasvibetme
di. Meclisleri yeni bir çıkmaza sokacağız. Ya
lama organlarını yeni yeni çıkmazlara. Hattâ 
terekküp tarzında ve sandalye adedinde, iktidar, 
koalisyon şu şekilde veya bu şekilde birbirine 
benzer durumda dahi olsa, böyle seçimlerde ih
tilâfların çıkması daima mukedder ve mümkün
dür. Tasvibi birisi yapar, diğeri yapmaz. Hiç
bir hüküm yoktur. Kaldıki, eskiden bir Meclis 
bırakılmıştı, da Meşrutiyet devrinde, heyeti me-
busanm yapacaktı. Şimdi üyelerin seçimini, 
Karma Bütçe Komisyonu yapacaktır. Bu nasıl 
olacaktır? Sayıştay genel kurulu açık üyelikleri 
için iki katlı aday gösterecek, üç açık üyelik var
sa altı aday gösterecek ve bu Bütçe Karma Ko
misyonuna gelecek. Bütçe Karma Komisyonu bu
nun ikisini seçecektir. Bu Meclislerin tasvibine 
arz edilecektir. Başkanlıklarına ayrı bir statü 
tarzı tatbik edilecektir. Bu Bütçe Karma Komis
yonu nedir? Anayasamıza göre, 35 milletvekili 
ve 15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulacak
tır. Demek ki, Cumhuriyet Senatosunun mües-
siriyeti ve iki Meclis olmak hukukî görüşü mev-
•'imbahir. değildir. Hemen mukadder sual bu 
bütçede, E!., bu bütçe değil, bütçe ayrı. Birçok 
memleketlerde bütçe Senatolara gelmez. Malî 
mevzudur, bütçenin görüşülmesi, zaten Cumhuri
yet Senatosu bunu 'karara 'bağlıyor zaten mües-
siriyeti yoktur. Ama burada ise Anayasa Mah
kemesine Meclis üç üye seçecekse, Cumhuriyet 
Senatosu da üç üye seçecektir. Yüksek Hâkim
ler Kuruluna Meclis kaç üye seçecekse Cumhuri
yet Senatosu da aynını seçecektir. Birleşik Top
lantıda bir tahkikat encümeni kurulacaksa, 
eşit sayıda kurulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülen bir 'ka
nun, Millet Meclisinde aykırı bir şekilde ka
bul edilirse, Millet Meclisi bunda direnirse, ku
rulacak bir uzlaştırma komisyonu, eşit sayıda 
kurulacaktır. Yani, iki Meclisin bütçesinin dı
şındaki mevzularda, eşitlik prensibini, burada 
artık ortadan kaldırıyorlar, arkadaşlarımız. 
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Yani, gelen metin Bütçe Karma Komisyonun
daki üyelerin sayısı, 35 tane milletvekili ve 
15 tane de Cumhuriyet Senatosu üyesi. Demek 
ki Cumhuriyet Senatosunun mıüessiriyeti artık 
bahis mevzuu değildir. Aşağı - yukarı 4/1 nis-
bet dâhilimde bir heyet içlinde eriyip gidecek
tir. Ve prensip bu baklanlardan da ayrıca önem
li bir şekilde zedelenmiş bulunmaktadır. Bü
tün bu hususlar bize açıkça şunu göstermek
tedir ki, Sayıştayın üye ve başkanlarımın siya
si organlarca veya onların komisyonlarınca se
çimi yapılmasının büyük mahzurları vardır. 
Şimdi bir husus üzerinde hafızalarınızı dikkate 
davet ediyorum. Yüksek Hâkimler Kurulu üye
likleri için 45 sayılı Kanun burada görüşül
düğü sırada, ben şu görüşü savunmuştum: 
Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda, taliibolanlar bir süzgece ve bir 
baraja taibi olsun. Çek güçlük olacaktır. Hiç 
olmazsa iiki katlı, üç katlı üye için yapılsın. 
Kıyamet koparmıştınız sayın arkadaşlarım, bu
rada o zaman. Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
olarak demiştiniz ki, nasıl olur hak bizimdir. 
Anayasa bu haikkı bize vermiştir. Bu seçimi 
kendimize ait bir komisyona veririz. Ama şim-
di, kendinize aidoimıyan bâr komisyona veri
yorsunuz. Millet Meclisi Komisyonu size iiki 
katlık seçim için bir tek kiri gösterecek ve siz 
bir seçim mâiess'isi olacaksınız. Bunları hatırlar
sınız siz, burada gayet iyi müdafaa ettiniz. Ar
kadaşlarım, dediler ki, nasıl olur seçtim hakkı 
bizimdir, mesuliyet bize aittir. Komisyon bi
zim adımıza nasıl seçecektir ? Komisyonun 3 - i 
kat getirimeye gönlümüz razı değildir ama, şim
di komisyon tamamını seçecek ve öyle bir ko
misyon ki, içerisinde Cumhuriyet Senato'suımn 
nıüessiriyeti üçte bir nisbetinde ve sise sadece 
bir tasvibedilip etmemeyi getirecek. Ve tas-
vıi'betmediğiniz takdirde ne olacağı da meşhııl 
bir duruma gelecek ve bunu kabul buyuracak
sınız. Bu hukuk anlayışı içinde makbul 
bir tarz değildir. Bu sebeple ben sadece 
husus bakımından kanun tekniği yönün
dün gitmiyeceğim, Anayasa bakımından 
ve siyasi hayatımızın, yasama hayatımı
zın işleyişi' bakımından da meselenin büyük bir 
önem taşıdığını arz ediyorum. Bu sebeple bün
yesi içinde meseleyi halletmenin daha doğru
su ve yerinde olacağımı, Yüksek Huzur*]arımıza 
önergelerle getireceğim. Bir tek iddia ileri sü

rülebilir, denebilir ki Sayıştay bir gedik ha
line getirilebilir. Yani Sayıştay gerek üyeleri
ni gerek balkanlarını mutlaka ve muntazaman 
kendi bünyesi içinden seçer dışardan almazsa 
dinarda da kıymetler vardır. Bu sebeple bu 
bünye içinde bir secim yerine Yüksek Hâkim
ler Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyesi se
çiminde de burada seçim yapıLmasının sebebi 
hikmeti bu idi, kaynakları genişletip zengin 
hale getirtmek. Ama bunun çaresi de mevcut. 
Üyeler için açığın üçte ikisi Sayıştay bünyesin
den üçte biri de diğer müraeaaıtlar arasından 
Sayıştay Genel Kurulu, bir baraja bağlanacak
tır, teminat altına alınacaktır. Kaç açık varsa 
3 de 2 si Sayıştayın hakkı. Geriye kalan 3 de 
1 i diğer müracaat edenler arasından seçecek
tir. Sayıştay aynı zamanda, dışarıdan da seç
meye mecbur olacaktır. Çünkü kanunun G ncı 
maddesi, zaten teklif vardır. Ama sadece Ge
nel Kurulda seçilecek ve Karma Bütçe Koalis
yonuna getirebilmek içindir, bir baraj kuracak
tır ve böylelikle bir gedik haline de geimiyecek-
tir. Aynı zamanda dışarıdan müracaat eden 
kıymetler de. Sayış tayımızda vazife almış ola
caklardır. Ve bu imıkân da sağlanmış olacak
tır. Siyasi bir organ olma hüvv.iyetinde birinci 
mevkide bulunan yasama organından seçimin 
birim şartlarımız içerisinde bir başarı gösterme
diği gerçeği karşısında, bir tek Belçika örne
ğini, ycıni baştan getirip, tekrar yeni müşgül-
ler serisi içinde, hatalar içinle ıığramıyalım. 
Bu sebeple, önergeler veriyorum, iki önerge, 
5 ve 6 neı .maddelerde. Bu, tümü üzerindeki mâ-
ruzatnndır. Şüphesiz maddelere geçildiğinde 
tekrar konuşurum. Yeni bir sistemdir ve Ana
yasanın zaruretidir, böyle bir kanunun -çıka
rılması, ama üyelerinin ve başkanlarının se-
çiıminin iki yabama organı tarafından ye!rine 
getirilmesi veyahut yapılması mahzurludur. 
Hatırlatıyorum ve bunu hatırlatmaktan huzur 
dııyııyoınm, vicdanen. Anayasa Mahkeme'si ve 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin seçimi 
içinde, Anayasa mecburiyeti olduğu için, şöyle 
yapalım böyle yapalım, demiştim; fakat bir 
türlü görüderimi başarılı bir hale getirememiş
tim. Bu, benim bir üye olarak vicdanımın em
rettiği görüşlerimin savunmasıdır. Takdir yük
sek heyetindir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-
yon baejka sayın üye? Yok. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı? 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Hayır 

efendim, şalısın adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN —• Hay, hay efendim yalnız şah
sınız adına tümü üzenimde görüşeceksiniz. Bu
yurumuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Sayıştay Kanununun tü
mü üzerinde geniş müzakereler cereyan etmiş
t i ve Cumhuriyet Senatosu, komisyonlarımda ve 
Genel Kurulunda yapılan değişiklikler sebebiyle 
bu kanun teklifi daha önce Millet Meclisime iade 
edildiği ve Millet Meclisi de iadenin zamanın
da olmadığı yolunda bir görüş ifade ettiği için
dir ki, Sayın Oumhuı/başkanının vetosuna uğ
ramış. Ve aşağı - yukarı bir senelik.bir zaman, 
yine geri kalmıştır. Anayasamızın öngördüğü 
bir müessesenin kurulmasında bu kadar gecik
me gerçekten şanssızlıktır. Tüılkiye Büyük Mil
let Meclisi yahut da Türk Parlâmentoları şim
di iki ayrı Meclis olduğuna göre adına, he
saplan inceleme ve yargı yolııyle 'kesin hükme 
bağlamaya yetkili olarak kurulan ve bir husu
siyet arz eden Sayıştay m aslî vasfı ile şimdiye 
kadar kurulamamış olması bilhassa milletimi
zin kuruşumda hakkı olan bir vaziyeti savsak
lama mamasına gelir. O itibarla, bu kamunun 
biran evvel çılkmaısına yardımcı olmak zanne
derim ki, başta gelen vazifemizdir. 

Biz komisyonda da meseleyi görüşürken ay
nı görüş içinde dikkatle davrandık. 

Şimdi Sayın Sırrı At alay müessesesinin asli 
vasfı üzerinde nazari safhaları dile getirdiler 
ve Avrupa memleketlerindeki kuruluşlar üze
rinde durdular. Bunun münakaşası yapıldı. Bi
zim Sayıştay Kanunumuz, ne birçok ahvalde 
kendimize mehaz edindiğimiz Fransa'daki şekli 
ile ele alınmıştır, ne de bir başka memleketin 
tıpatıp mevzuatını aktarmak suretiyle vâki ol
muştur. Biraz da tecrübelerden, içinde bulun
duğumuz şartlardan ve millet parasının sarfına 
göstermemiz lâzımgelen hassasiyeti sıkı surette 
esaslara bağlamak zaruretinden meydana gel
miş hükümleri ihtiva etmektedir. O itibarla, 
meselenin esasında tam mânası ile ilmîlik var
dır. Ama tecrübelerden istifade etmişizdir, 
memleketin hususiyetlerini de nazara almak su

retiyle bu teklifin hazırlandığı kanaatinde bu
lunuyoruz. Mesele zannederim ki, daha ziyade 
Sayıştaya seçilecek başkan ve üyelerin seçimi 
ile ilgili bir duruma getiriliyor. Filvaki bu mev
zu ile ilgili bir kanun maddesi vardır, onun 
üzerinde konuşmak mümkündür. Ama, mesele
nin esasını ele aldığımız zaman, Sayıştayı di
ğer yüksek mahkemeler gibi aynı seçim siste
mine tabi tutmanın mutlaka lâzımgeldiği kanı
sına varmak da mümkün olamamaktadır. Filva
ki yüksek mahkeme olan Danıştayda açılan bir 
üyelik için Danıştay kendi bünyesinden birisini1 

teklif eder, bir de Hükümetten teklif gelir, bun
ların ikisinin arasında tercih seçimi Anayasa 
Mahkemesince yapılır. O, o bünyeye göre Dev
letin tasarrufları bahis konusu olduğu için, Hü
kümetin noktai nazarını almak bahis konusu
dur. Millet adına hüküm vermek mevkiinde ol
duğu için bizzat Danıştay kendi bünyesinden 
eleman çıkarma mevkiindedir. O itibarla da, 
böyle bir yol bulunmuştur. Halbuki bizim Sayış-
tayımız, doğrudan doğruya bizim adımıza, yani 
Meclisler adına hesapları inceler ve tamamiyle 
bağımsız halele, yargı yoluyla kesin hükme bağ
lar. O halde, meclislerin bünyesinden meseleyi 
tamamiyle uzak tutmak, seçimlerde görülen, 
- İtiraf ederim ki, oluyor - aksaklıklar dolayı-
siyle, bu aksaklıklar vardır diye, bu teşkilâtı 
tamamiyle milletin temsilcilerinin bünyesinden 
uzak tutmaya mutlak surette sebep yoktur. 
Kaldı ki, arkadaşların bir noktayı dikkate al
malarında fayda vardır. Bugün Sayıştayda, ma
alesef 9 tane üye mevcuttur. Üç tane de başkan 
vardır, asli kadro ile. Bunların bir kısmı da de
vamlı hastalık ve sair sebeplerle vazifeye devam 
edemezler. İşler âdeta yürümez hale gelmiştir, 
maalesef. Şimdi, bunların hepsinin var olduğu
nu ve vazifeye devam ettiğini kabul etsek bile, 
40 kişilik bir kadroyu mevcudolan 12 kişiye, 
tam mânası ile seçtirmek gibi, bir yola götür
menin de, her halde mutlak isabetine inanmak 
mümkün değildir. 

Atalay arkadaşım, Bütçe Karma Komisyonu
na meseleyi tevdi etmenin iki Meclis hayatı ba
kımından mahzuruna değindiler ve bunun Cum
huriyet Senatosunun ayrı bir Meclis olmak vas
fında, kendi kuvvetini gösterme imkânından da 
mahrum etmek olacağına işaret buyurdular, 
doğrudur, Do«rdur ama, bizzat bütçeyi yapar
ken Türk Milletinin bir yıllık bütün hayati 
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menfaatlerinin toplandığı nesi var, nesi yok, 
içerisinde mütalâa edilen ve Devletin bütün fa
aliyetlerini de kapsıyan bütçesi ele alındığı za
man onu Karma Komisyonun hazırlayışına, ka
rarına bağlıyoruz da, bütçenin tatbikatı ile il
gili masrafların tetkikini yapacak olan heyetin 
seçiminde büyük mahzur telâkki edersek o za
man neticelere selâmetle varmak, kolay kolay 
mümkün değildir. Filvaki iki Meclis vardır 
ama iki Meclis de orada temsil edilmektedir 
Eğer hisler galip gelecekse, bir vakıadır ki 
Karma Komisyon da . kuvvetler cramna göre 
teşekkül ettiğine göre, kuvvetler oranı nisbe 
tinde bu hisler de müessir olacaktır. Bum 
Cumhuriyet Senatosunun bünyesinden ayrı bi 
kuruluş halinde ele alırsak, Mflet Meclisi bür 
yesindeıı ayrı bir kuruluş olarak ele alırsa" 
madem ki, kuvvetler oranında işler göıülece! 
tir, yine bu mahzurlar ayniyle ortaya çıkacak 
tır. Mesele, bu gibi seçimlerde şalın hisleri 
hele hele siyasi görümleri sureti katiyede bi. 
kenara atabilmek suretiyle bir neticeye van 
mak meselesidir. Ama bizim cemiyetimiz, elbet 
te ki, o günleri de idrak edecektir. Bugün bel 
ki bâzı kusurlu taraflarımız olabilir. Bir yer 
de kusurlu hareket vardır diye, meseleleri ta 
mamiyle o kusurun bünyesinde mütalâa et 
menin de doğruluğuna şahsan kanaat getire 
miyorum. Kaldı ki, bu mevzular bu tertip şek 
linde Sayıştay Kanununda evvelki şeklinde de 
nazarı itibara alınarak en iyisi olmasa bile, en a 
mahzurlusu telâkki edildiği için, bu noktadr 
karar kılınmış idi. Şimdi, meseleyi yeniden 
nazarî esaslara götürürsek, eğer Millet Mec
lisinin, Cumhuriyet Senatosundan bâzı salûhi 
yetleri kıskandığı yolunda bir endişe varsa 
hemen arz edeyim ki, burada b^zııp. geri çevi
receğimiz bu kanun tasarısı, Millet Meclisinin 
s^n sözü söylemeli ile, yine o arzu içinde ne
ticeye bağlanır. Eğer meseleyi bu kadar senli 
benli, çekişmeli bir çerçevede mütalâa edecek
sek. Yok, böyle yapmıyacak, yapıcı istikâmet
te yal almak pekinde bulunuyorsak, o zaman 
zannediyorum ki, daha ziyade seçim sistemini 
vâz'etmekten çek, bu seçimi yapacak ola ı in
sanların anlayışına, vicdanına meseleyi götür
mek lâzımgelir. Ve vicdanlarında iyi kulla
nılması temennisi içinde Sayın Atalay aı kack 
rnmırm ortaya attığı mahzurlar lesmen vâr* 
dolsa bile, daha iyisini bulmak mümkün olma

dığına göre bu kanunu bu hali ile biran ev
vel çıkarılmasının faydalarına işaret ederek 
kıymetli arkadaşlarımızın bilhassa, bu noktayı 
göz önünde tutmalarını, rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon adı-
:a mı konuştu arkadaşımız? 

BAŞKAN —• Haym efendim, şahsı adı
na. 

Tümü üzerinde görülmek istiyen başka sa-
7111 üye? Yok. 

Bir takrir var efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay kanun teklifi daha önce Genel Ku

zulumuzda müzakere ve kabul cdilm'şti. Usulî 
)ir meseleden dolayı Cumhurbaşkanımızca ve-
::) edilmiş bulunan teklif tekrar huzurunuza 
gelmiştir. Bu durum nazara alınarak, teklifin 
ünıünün müzakere edilmesini, değişiklik fak
iri verilen maddeler üzerinde konuşulmasını 
:rz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takrir üzerinde, Sayın Özden 
buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş-
l:an, muhterem arkadaşlarım, Sayıştay Kanunu 
jcııatomuzdan çıkıp, Millet Meclisine gittikten 
ja-nra, orada, müddet noktasından Millet Mec-
'isi metni kanunlaşmıştır, dönmeci üzerine Cum
hurbaşkanımız bunu veto etmişti. Vetodan son
ca, aynı prosedür takibedllmiş ve Millet Mec
lisinde bizim vaktiyle yapmış olduğumuz, bu
radaki tadillerin bir kısmı kabul edilmiş, bir 
kısmı da bir başka şekil almıştır. Onlar ko-
euryonea malûmdur. Benim kanaatim şudur: 
Hecen sefer, birinci defa, Yüksek Senatomuza 
70li p, burada kanunu müzakere edip üzerin
le münakaşa edilmiş olan maddeleri tekrar 
münakaşa etmekte ben bir fayda görmüyo
rum. Ancak. Millet Meclisinde bizim yaptığı
mız değişikliklerin, tadile uğramı'; olanları üze
rinde elbette ki, burada bir müzakere yap: İma
sı lâzımgelir, kanaatindeyim. Ben takrir sahi
binden ve komisyondan rica ederim, bunu bu 
n'kilde izah buyururlarsa, ben beyle anlama
lım. bunu bu şekilde izah buyururlarsa, mese
le daha iyi tavazzuh eder ve üzerinde fazla gö-
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rüşmeye meydan verilmiş olmaz ve bu da biran 
evvel kanunlaşmış olur. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, komisyon adına 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem ar
kadaşlar; usul bakımından vermiş olduğumuz 
bir tak:ir dolayısiyle Sayın özdcn'in mütalâ
alarına temas etmek istiyorum. Aramızda bü
yük bir ayrılık yok. Yalnız elimizdeki İçtüzük
le, veto edilen bir kanunun yeni baştan aynen 
eski usul gibi müzakeresini âmirdir. Bu itibar
la biz Millet Meclisinde değiştirilen maddeler 
ürerinde müzakere açılsın diye bir takrir ve 
rjrrek bu Yüksek Senatonun salâhiyetlerini 
takyidolur. Fakat, daha evvel konuştuğumuz, 
karara bağladığımız ve üzerinde değişiklik cl-
mıyan maddeleri elbette Senato yine kabul ede
cek farz clunur. Fakat bunlar hakkında da 
bulların bâzıları hakkında da arkadaşlarımır-
itirazda bulunursa, elbette o maddenin de mü 
zakeresi zaruri olur. Demek isterim ki, hangi 
maddeler def inmişse onların üzerinde muza 
kere clsun, şeklindeki teklif, Senatonun hak 
kını takyideclen bir teklif oluyer. Bütün arka
daşlarımız, hangisi üzc"inde değişiklik isti 
yorsa, za^cn evvelce bu usulü birkaç defa dr 
denedik, bir teamül haline gelmiştir, bmılav 
üzerinde müzakere açılır ve suhuletle karara 
bağlarız, kanaatindeyiz. Takririmizin bu şekil 
da anlaşılmalını ve kabulünü istirham etmek
teyiz. 

BAŞKAN — Takrir hakkında Başkanlıh 
Dlvanmın tatbikatı da şu keşikledir. Madde
ler okunur, tadil teklifi verilen, maddeler üze
rimde müzakere açılır. Diğer maddeler okunur. 
müzakeresiz, oya arz edilir. Sayın üyelerin tak
rir gereğince değişiklik olan maddeler üzerim
de müzakere açılacak, diğerleri müzakcrcoiz 
bu takrire veçhile kabul edilmiş olması hasebi 
ile, müzakereye vaz'edilmeksizin oylanacaktır 
Gçmiş tatbikatımız budur, takririn mahiyeti 
de budur. 

Sıvın özden'in, sadece Millet Meclisince 
değiştirilmiş maddeler üzerinde müzakere açıl
ması ise bir takrir mevzuudur, istedikleri mad
deler için takrir' verebilir. Bu yol açıktır. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın B ıskan-
tümü üzerinde görüşmeler bittikten sonra mad 
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delere geçileceğinden, maddelerle ilgilidir, söz 
riea ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde müzakere bit
ti Sayın Atalay, henüz oylanmadı. Bir takrir 
var, bu takriri oylayacağım. ı 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben söz iste
dim. 

BAŞKAN — Siz tekrar Alpaslan'a cevap 
vermek üzere söz istediniz değil mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, tümü. 
üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Başkanve-

kiîi nasıl konuşuyor efendim. 
BAŞKAN — Muhterem Senatoya şu husu-

;u bildirmek mecburiyetindeyim. Başkanlık 
Divanı, henüz Başkanvekillerinin kürsüden tar
tışmaya katılıp katılamıyacağı hakkında bir 
karar vermiş değildir. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Anayasa bu-
"ia mâni... (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ankara, İstanbul 
Âmme Hukuku, Hukuk ve Teşkilât hukukları 
localarının ittifakla, Meclis Başkanlığına ver-
likleri raporda, Meclis Başkan vekil lerinin ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekillerinin an-
ak kürsüde bulundukları müddetçe tartışma

ya katılamazlar, bunun dışında her Cumhuri-
7ct Senatosu üyesi gibi konuşma tabiî hakları-
lı •, eliyorlar. Bu tabiî hakkımdan beni hiçbir 

kuvvet hiçbir arkadaşımın hiçbir şekilde nez'et-
ne hakkı yotur. Bunu her münasebetle benim 
buraya çıkışımda lütfen ileri sürmesinler. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Başkanlık Di
vanının gündemine bu mesele alınmak üzere-
lir. Başkanlık Divanı karar verir, Heyeti Umu-
• o iyeye intikal ettirir. Çünkü. Heyeti Umumi-
yenin vereceği kararı da Başkanlık yapan ar-
:adaş uygular. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasanın 
bana tanıdığı hakları ben daima kullanaca
ğım. 

BAŞKAN — Tabiî Başkan söz verirse. (Gü-
lültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasanın 
bana verdiği hakları ben her zaman kullanı
mı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele şu: 
Havın Alpaslan ifade buyurdular ki, ikinci 
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defa görüşülüyor; bu sebeple artık bu mesele 
üzerinde durmıyalım. Cumhurbaşkanınca iade 
edilen kanunlar bizim Anayasamıza ve İçtü
züğümüze yeni gelmiş bir kanım teklifi veya 
tasarısı ne muamele görüyorsa, ayni şekilde 
muamele görür ve görüşülür. Bu. sebeple bunu 
da biraz konuşalım, çok konuşalım. Arkadaşı
mızın istedikleri ancak idareten mümkündür, 
ama hukukî bir statü içinde kısaltma yahut 
artık şu suretle geçsin şeklinde bir cevaz, bir 
mazeret sebebi teşkil etmez, bunu bilmek lâ
zım. 

Şimdi, mahzur hangi tarafa var, hangi ta
rafa yok? Sayıştaym üye veya başkanının se
çim veya tâyin şekil ve tarzında seçimi kendi 
bünyeleri içerisinde mi yapmalı veya bunu ya
sama organına mı bırakmalıdır? Hangisi daha 
az mahzurludur? Konuyu incelersek, görürüz 
ki seçimin yasama organı tarafından yapılma
sının mahzurları çoktur. Demin arz ettim üzerin
de durmayayım. İki Meclisin hukuku bakımın
dan farkı var. Çeşitli sebeplerden seçime gide-
meme hususları var. Ayrıca Meclislerden birisi 
tasvibederse diğeri etmezse nasıl olacak? Yeni 
Ibaştan muameleye başlamak gibi büyük mah
zurları vardır. Yani yasama organına bırakma
nın büyük sayıda mahzurları var. Bünyesi içe
risinde, yani Sayıştay Genel Kurulu kendi üye
lerini, Yargıtayda okluğu gibi, kendi bünye
sinden seçmesinin mahzuru nedir? Bugün 17 
kişiden ibarettir. Bu 17 kişi ne yapacak? Eğer 
on açık varsa, Meclislere iki katı olarak yir
mi tanesini seçip gönderecek yine on kişinin se
çimini bugünkü üyeler yapacaktır. Üye oniki 
kişi ise, oniki kişi seçimi yapacaktır. Yeni
den bir yaratma olmıyacaktır, yasama organına 
vermekle, kaç kişi yapacaksa yine onlar ya
pacak. Çünkü bugün getirilen sistemde iki katlı 
adayı genel kurul gösterecek. Karma Komis
yon, 35 milletvekilinin 15 Cumhuriyet Sena
tosu üyesinin bulunduğu 50 kişilik Karma Ko
misyon, seçimi yapacaktır. Demek ki iki katını 
getirmeye kadar bütün yetkilerini Sayıştay 
kendi bünyesi içinde halledecektir. Bugün 10 di
yorsunuz on, 12 diyorsunuz 12 belki 15 diyecek
siniz. Ben diyorum ki, hepsini kendisi yapsın, 
iki katını değil. Mesele burada iki katını ya
parken mahzur yok da, tekini yaparken arka
daşlar mahzur var diyorlar. Tekini seçsin açık 
hir ise bir, beş ise beş. Arkadaşlarımız diyor ki, 

şimdi sayı çok azdır, hastadır, filân. Bu sebep
le beş açık varsa 10 unu seçsin, daha çoğu
nu niye seçtirmiyorsunuz. 10 tane seçecek gele
cek Karma Bütçe Komisyonu açık olan sayı 
kadarını seçecek mahzurları bu kadar çok ol
masına rağmen bir tek şey ileri sürülebilir. 
Gecikmemek, bir tek o. Bu Anayasa bakımın
dan, hukuk bakımından mantık bakımından 
düşünce prensibi bakımından, arkadaşımın bu 
görüşü benim yüreğimde ufak bir sızı bırakı
yor. Bunca uzadı, malî yıl başı yaklaşıyor, de
niyor. 

Çok kanunları biz bu gerekçelerle ivedilikle 
çıkardık hepsi hatalı çıkmıştır, bunların hepsi 
bir kaç sene sonra, yeniden kuyruğa giren ka
nunların içinde Meclislerin yollarına düşmüş
lerdir. Mutlaka zaman kısa gerekçesi içinde hal 
şekline mi gidelim en iyiyi yapma yoluna mı gi
delim, benim Yüksek Heyetinizden 2 nci Meclis 
olarak meselelerde Anayasa yönünden, ağır
lığı yönünden kendisini göstermesi lâzımgelen 
ıbir Meclis olarak, şu kısa zamanda, geniş za
man değil, Anayasa hukuk bakımından mesele
nin mahiyeti ve hukukî mesnetleri bakımından 
mahzurlarının azlığı veya çokluğu bakımından 
Yüksek Heytiniz karar verecek. Yoksa, e şim
di bunu yapmazsak malî yıla yetişmiyecek, bu 
sebeple işde üç gün, 5 gün gecikme var veya 
değiştirdik diye Meclise gidecek, e bunu çıka
ralım gitsin. Bu bir yasak, savma olur. Cumhu
riyet Senatosuna ben bunu nasıl söyliyebilirim? 
Yüksek Heyetiniz sadece bir müddeti nazara 
alıp kısa bir müddet içinde çıkarabilmek için, 
mahzurları çok veya az demiyecek, bu metin 
geldiği giibi kabul edilip eh bundan da kurtula
yım şeklini ben Cumhuriyet Senatosunun çok 
yüce genel kuruluna.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Lüzumsuz mesele çı-
karanyalım dendi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Al
paslan sizin sözünüz değil, yani ben kendim 
dersem ki, bu lüzumsuz bir görüşme, ikinci defa 
uzun uzun görüşmeye ne lüzum var. çıkaralım 
gitsin. Bu bir yasak savma olur. Fransa dâhil, 
İtalya dâhil üç defadan az normal olarak mekik 
sistemi değil, üç defadan az bir kanun teklifi
nin görüşüldüğü vâki değildir. Amerika Bir
leşik Devletlerinde kaide, en az beş defa görü-
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şülür bir kanun. Türkiye'de şu kadar sayıda çe
şitli kanun var, içinden çıkılmaz. İvedilikle, 
ıbir kaç saat içinde kanun çıkarmak istiyorsu
nuz. İşte o zaman böyle olur. Şimdi arz etmek 
istediğim şu; mükemmeli mi? İyiyi 'mi? En az 
malhzurlusunu mu yapmak istiyoruz? Yoksa geç 
kalmıştır bunu bitirelim mi? Şimdi Cumhuri
yet Senatosu, ikisinden birinin tercihini yapa
caktır. Saygılarımla. 

NÜSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Başkan iki kelime ile cevap vereyim. 

BAŞKAN — Aktarma kanunlarının oylama 
sonuçlarını arz ediyorum. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin açık oylamasına 133 sayın 
üye iştirak etmiş, 131 kabul 2 ret oy çıkmış. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
(Bütçe Kanununa bağlı cetvelerde değişiklik ya
pılmam hakkında kanun tasarısının açık oyla
masına 132 sayın üye iştirak etmiş 130 kabul 
1 ret 1 çekinser oy çıkmış, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasına 132 sayın üye iştirak et
miş 130 kabul, 2 ret oy çıkmış salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvelerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının açık oyla
masına 128 sayın üye iştirak etmiş, 127 kabul, 
1 ret 1 çekinser oy kullanılmış. Salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

Maddeler üzerindeki tatbikatla ilgili öner
geyi oylarınıza sunacağım. İstenilen husus 
mütaaddit defalar tatbikat görmüş bulunmak
tadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
evvelâ maddelere geçiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, maddeler 
üzerindeki müzakerenin tatbikatına ait önerge
yi oya sunmadan nasıl maddelere geçebilirim? 
Rica ederim burayı da mı idare edeceksiniz Sa
yın Atalay?.. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Şimdi madde üzerinde takrir 
gereğince tatbikat yapacağım. 

SAYIŞTAY KANUNU 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 
Sayıştayın görev ve yetkisi 

Madde 1. — Sayıştay, genel ve katma büt
çeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetle
mek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yar
gılama yoliyle kesin hükme bağlamak ve ka
nunlarla verilen inceleme, denetleme ve hük
me bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.. 

Sayıştay yargı ve karar organları 
Madde 2. — Sayıştay kuruluşuna dâhil yar

gı ve karar organları şunlardır : 
a) Daireler, 
b) Daireler Kurulu, 
c) Temyiz Kurulu, 
d) Genel Kurul, 
e) Yüksek Disiplin Kurulu, 
f) Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu. 
Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuru

luşa dâhildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.. 

Sayıştay mensupları 
Madde 3. — Sayıştay mensupları şunlardır : 
1. Meslek mensupları : 
a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve 

üyeler, 
b) Genel Sekreter, 
c) Raportörler, 
ç) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve 

Denetçi Yardımcıları. 
2. Yönetim mensupları : 
a) Genel Sekreter yardımcıları, 
b) Müdürler, Müdür yardımcıları ve me

murlar. 
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3. Savcı ve Savcı yardımcıları. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sayıştay meslek mensuplarının nitelikleri, 

seçilmeleri ve atanmaları 
Başkan ve üyelerle Genel Sekreterin nitelikleri 

Madde 4. — Sayıştay Başkan ve üyeleri 
ile Genel Sekreterinin aşağıdaki nitelikleri ta
şımaları şarttır : 

I - Genel olarak : 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakültele

riyle İktisadi ve Ticari İlimler akademilerin
den veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Mili 
Eğtim Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya 
dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birin' 
bitirmiş ve sonradan malî ve İktisadi konularla 
ilgili görevlerde en az on yıl başarı ile çalış
mış olmak; 

II - Özel olarak : 
A) Birinci Başkanlık için : 
a) Sayıştay Daire Başkanlığında, üyeli

ğinde, 
b) Müsteşarlık, müsteşar yardımcılığında. 
e) Profesörlükte, 
d) Geenl ve katma bütçeli dairelerin ge

nel müdürlüklerinde, 
e) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkan

lığında, 
f) Maliye Bakanlığı tetkik, teftiş, hesap 

uzmanları, bankalar yeminli murakıplar ku
rulu başkanlıklarında veya bunların sınıf ve de
recesinde bulunan diğer görevlerde bulunmuş 
olmak. 

B) Daire başkanlıkları için : 
a) Sayıştay üyeliğinde savcılığında, 
ıb) Maliye Bakanlığı kuruluşuna dâhil müs

teşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür il: 
bunların sınıf ve derecesinde bulunan diğer gö
revlerde, 

c) Vergiler Temyiz Komisyonu başkanlık
larında, 

d) Maliye Bakanlığı tetkik, teftiş, hesa: 
uzmanları, bankalar yeminli murakıplar ku
rulu başkanlıklarında bulunmuş olmak. 

C) Üyelik için : 
a) Sayıştay Savcılığında, Genel Sekreter

liğinde, raportörlüklerinde, uzman denetçiliğin
de, başdenetçiliğinde, Savcı başyardımeılığı<nda 

b) Bu maddenin (B) fıkrasının (b), (c), 
(d) bendlerinde sayılan görevlerle, Maliye Ba
kanlığı kuruluşuna dâhil genel müdür yardım
cılığı veya bunların sınıf ve derecesinde bulu
nan diğer görevlerde, 

e) Vergiler Temyiz Komisyonu üyelikle
rinde, 

d) Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği, Baş-
lesap uzmanlığı, bankalar yeminli başmurakıp-
lığmda, bulunmuş olmak. 

D) Gene! Sekreterlik için : 
Sayıştay raportörlüğü, uzman denetçiliği 

veya başdenetçiliğinde bulunmuş olmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
•um. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
mi edilmiştir.. 

Birinci Başkanın seçimi 
Madde 5. — Sayıştay Birinci Balkanı bu 

'ianunda yazılı niteliklere sahip istekliler ara-
nndan, T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu 
"arafmdan gizli oyla seçilir. Komisyon, üye tam 
Îayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır. Mev-
mdun salt çoğunluuğnun oyunu alan seçilir. 

Seçim sonucunun Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi genel kurullarınca ayrı ayrı 
maylanması gereklidir. Meclislerden her han-
>;1 biri bu onay işlemini, karma komisyonda 
meçimin sonuçlanmasından başlıyarak iki ay 
'cinde tamamlamadıkları takdirde karma ko-
nisyon kararı kesindir. 

BAŞKAN — Takrir vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanh ğa 
5 nsi maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

dide değiştirilmesini saygiyie arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Madde 5. — Sayıştay Başkanı bu kaıır.n-
la yazılı niteliklere sahip istekliler arasından, 
Sayıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının 
'çte iki çoğunluğuyle seçilir. İlk iki oylamada 
m sağlanmadığı takdirde üye tam sayısının 
;alt çoğunluğuyle seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
;lyen"? Yok. Komisyon takrire katılıyor mu? 
* GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ AHMET 
rUSRET TUNA (Kastamonu) — Katılmıyo

ruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; takririn 
dikkate alınması husuusnu oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Daire Başkanı ve üyelerin seçimi 
Madde 6. — Sayıştay daire başkanlıkları 

ile üyelikleri için, Sayıştay Genel Kurulunca, 
Sayıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapı
lacak inceleme sonucunda, bu kanunda yazılı 
şartlara saıhiboldukları anlaşılanlar arasından 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun ve ilk 
oylamada bu yeter sayı sağlanamadığı takdirde 
ertesi oylamada salt çoğunluğun gizli oyu ile 
her boş yer için ikişer aday seçilir. 

-Sayıştay Genel Kurulunda, üye adayları, 
boş kadro sayısının (2/3) oranında Sayıştay 
mensupları ile savcısı ve (1/3) oranında da 
4 ncü maddenin (O) fıkrasının b, c, ve d benci
lerinde yazılı nitelikleri taşıyan istekliler ara
sından seçilir. (1/3) ve (2/3) oranlarının uygu
lanmasında tamsayı yanında meydana gelen 
kesirler bir aded olduğu takdirde Sayıştay 
mensupları; iki aded olduğu takdirde ise bun
lardan biri Sayıştay mensupları kontenjanına, 
diğeri de Maliye Bakanlığı kontenjanına akta
rılır. 

Bütçe Karma Komisyonu, sicillerini incele
dikten sonra her 'boş yer için bu adaylardan 
birini seçer. 

Seçim 5 nci madde esaslarına göre yapılır. 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılan asli 

üye seçimlerinde ikinci fıkrada yazılı oranlar 
aynı şekilde uygulanır. 

'BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 

değiştirilmesini saygıyla arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Madde 6. — Sayıştay daire başkanlariyle üye
likleri için Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştaya 
başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak ince
leme sonucunda, bu kanunda yazılı niteliklere sa
hiboldukları anlaşılanlar arasından üye tamsa
yısının üçte iki çoğunluğunun ve bu çoğunluk ilk 
iki oylamada sağlanmadığı takdirde üye tamsa
yısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. 

Sayıştay Genel Kurulunda üye seçiminde, boş 
kadro sayısının 2/3 oranında Sayıştay mensup
ları ile savcısı ve 1/3 oranında da dördüncü mad
denin (C) fıkrasının, (b), (e) ve (d) bendlerinde 
yazılı nitelikleri taşıyan istekliler arasından seçim 
kaydı esastır, 1/3 ve 2/3 oranlarının uygulan
masında tamsayı yanında meydana gelen kesirler 
bir aded olduğu takdirde Sayıştay mensupları; 
iki aded olduğu takdirde ise, bunların biri Sa
yıştay mensupları kontenjanına, diğeri de Maliye 
Bakanlığı kontenjanına aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen saym üye?.. Yok. Takrir üzerinde Komis
yon... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Takrire iştirak etmiyorsunuz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kamul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyelerin teminatı 
Madde 7. — Sayıştay Başkan ve üyeleri azlo

lunamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce 
emekliye ayrılamaz. (95 nci madde hükmü sak
lıdır.) 

Memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suç
tan dolayı kesin hüküm giymiş olanların görev
leri kendiliğinden, görevini sağlık bakımından ye
rine getiremiyeceği tam teşkilâtlı resmî sağlık-
kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılanların da 
Sayıştay Genel Kurul karariylc görevleri sona 
erer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Savcı ve savcı yardımcılarının nitelikleri, 
atanmaları 

Madde 8. — Sayıştay Savcı ve yardımcıları, 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ortak ka
rarname ile atanırlar. 

Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fa
külteleri, İktisadi ve Ticari İlimler akaclamileri-
ni veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî 
Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yurt içindeki 
veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan 
birini bitirmiş olmaları şarttır. 
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BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raportör ve denetçilerin nitelikleri, 
mesleke alınmaları 

Madde 9. — Raportör, uzman denetçi, başde-
netçi ve denetçiler denetçi yardımcılığından 
yetişirler. 

Denetçi yardımcılığına, Hukuk, Siyasal Bilgi
ler, İktisat fakülteleriyle İktisadi ve Ticari 
İlimler akademilerinden veya öğretim itibariyle 
bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca 
onanmış yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya 
yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar ara
sından açılacak sınavı kazananlar Birinci Başkan 
tarafından aday olarak atanırlar. 

Sınava girebilmek için 31 yaşından gün al
mamış ve Devlet Memurları Kanununun 48 nci 
maddesinde gösterilen genel nitelikleri haiz olmak 
şarttır. 

Adaylık süresi en az bir, en çok iki yıldır. 
Adaylık süresi sonunda : 

Bilgi, çalışma ve ahlâk bakımından hizmete 
elverişli görülenler Memurlar Seçim ve Disip
lin Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın onayıy
la denetçi yardımcılığına atanırlar. 

Hizmete elverişli gorülmiyenlerin görevine 
Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararı ve 
Birinci Başkanın onayıyla son verilir. 

Denetçi yardımcıları bir meslek kursuna veya 
stajına tabi tutulurlar. 

Kursta okutulacak nazari ve tatbikî derslerle 
stajın şekil ve şartları, kursun veya stajın sü
resi kurs veya staj sonundaki sınav usulleri ve 
diğer hususlar yönetmeliğinde belirtilir. 

Denetçi olabilmek için kurs veya stajdan son
ra yapılacak meslek sınavını başarmak şarttır. 

Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yar
dımcılarının yükselme süreleri iki yıldır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel sekreter ile raportör ve denetçilerin 
atanmaları 

Madde 10. — Sayıştay Genel Sekreteri, Birin
ci Başkan tarafından; raportörleri, uzman denet
çileri, başdenetçileri ve denetçileri, Memurlar 
Secim ve Disiplin Kurulunun kararı ve Birinci 
Başkanın onayı ile atanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Sekreter yardımcılarının nitelikleri 
ve atanmaları 

Madde 11. — Genel Sekreter yardımcıları, 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleriyle 
İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinden ve
ya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya dışındaki 
yüksek okulların birini bitirmiş olanlar ara
sından Birinci Başkan tarafından atanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim mensuplarının nitelik ve atanmaları 

Madde 12. — Müdür ve yardımcılarının, şef 
ve memurların, Devlet Memurları Kanununun 
48 nci maddesinde yazılı nitelikleri t a şimal an 
gerekir. Bunlar, Memurlar Secim ve Disiplin 
Kurulunun kararı üzerine Birinci Başkanın onayı 

ile atanırlar. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim mensuplarının sınıflandırılması 
Madde 13. —• Yönetim mensupları için Devlet 

Memurları Kanunu esaslarına göre sınıflar 
tesis edilir. 

Yönetim mensuplarının Devlet Memurları Ka
nunu gereğince yapılacak yükseltilme ve kade
me ileriemeleriyle, disiplin ve ceza kovuşturma
larında yetkili kurul, Memurlar Seçim ve Disip
lin Kuruludur. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sayıştay yargı ve karar organlarının kuruluş 

işleyiş, görev ve yetkileri 
Daireler 

Madde 14. — Bir başkan ve dört üyeden ku
rulu daireler birer hesap mahkemesidir. Bir baş
kan ve iki üyeden kurulan daire heyeti hükme 
yetki! ;dir. 

Dairelerde kararlar oyların çoğunluğuyla ve
rili:'. 

Daireler; 
a) Sorumluların hesaplarını inceleyip yar-

gılıyarak haklarında beraet veya tazmin hükmü 
\ 61 rı'. 

b) Kesinlıesapiarı inceleyip sayman hesap-
lariyle karşılaştırarak uygunluk ve aykırılık nok
talarını belirtmek suretiyle karara bağlar. 
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c) Birinci Başkan tarafından incelenmek 
üzere verilecek işler hakkında görüşünü bildirir. 

Daire başkanlarının mazeret, hastalık, Birin
ci Başkanlığa vekillik gibi geçici sebeplerle vazife 
görmemeleri halinde ve münhal vukuunda en kı
demli üye daire başkanvekilliğini yapar. Kıdem
de esas üyeliğe seçilmedir. 

Üyelerden birinin her hangi bir sebeple bu
lunamaması halinde o daireden Temyiz Kurulu
na ayrılmış üyelerden biri daire başkanının da
veti üzerine mahkemeye katılır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Daireler Kurulu 
Madde 15. -—• Daireler Kurulu, Temyiz Ku

ruluna ayrılan başkan ve üyelerin dışında kalan 
başkan ve üyelerden kurulur. 

En kıdemli daire başkanı Kurula Başkanlık 
eder. 

Kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır. Mevcudun çoğunluğu ile karar verir. 
Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu ta
raf üstün tutulur. 

Daireler Kurulu bu kanunla kendisine veril
miş olan görevleri yapar. Birinci Başkan tara
fından incelenmesi istenilen diğer konu ve işlem
leri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Başkanın çağ
rısı üzerine oy hakkı olmamak sortiyle Kurula 
katılabilir. 

BAŞKAN —• Ivladdeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Temyiz Kurulu 
Madde 16. — Temyiz Kurulu 4 yıl için Sa

yıştay Genel Kurulunca daire başkanları arasın
dan seçilecek 4 Daire Başkanı ile her daireden 
seçilecek 2 üyeden kurulur. 

Her yıl Kurul üyelerinin dörtte biri yenile
nir. Üyeliği sona erenlerin yeniden seçilmeler1 

caizdir. 
Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık 

eder. 
Duruşmaiı oturumla:da savcı Kurul huzu

runda savunmasını yapar. 
Temyiz Kurulu üye tamsayısunu üçte ikls' 

ile toplanır. Mevcudun çoğunluğuyla karar ve

rir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 
taraf üstün tutulur. 

Kararı temyiz edilen daire başkan ve üyele
rinin oy hakkı olamaz. 

Temyiz Kurulu üyeleri 22 nci maddede gös
terilen görevleri de yapar. 

Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen 
ilâmların son hüküm merciidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Kurul 
Madde 17. — Genel Kurul, Birinci Başkanın 

Başkanlığı altında daire başkanlariy]e üyelerden 
kurulur. 

Genel Kurul bu kanunla kendisine verilmiş 
olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tarafın
dan incelenmesi istenilen diğer konu ve işlemle
ri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Birinci Baş
kanın çağrısı üzerine; oy hakkı olmamak sortiy
le, Genel Kurulda bulunabilir. 

Genel Kurul üye tamsayısının en az üçte iki
si ile toplanır; mevcudun salt çoğunluğu ile ka
rar verir. Oyların eşitliğinde Birinci Başkanın 
bulunduğu taraf üstün sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İdari nitelikteki, kararların birleştirilmesi 
Madde 18. — Dairelerin kararları veya bir 

dairenin iki kararı arasında aynı meselede aykı
rılık bulunur veya bir* içtihadın değişmesine lü
zum görülür, ya da bu mahiyette bütün işlemle
re uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç du
yulursa, mesele Genel Kurulda görüşülerek kara
ra bağlanır. Bu meselenin görüşülmesinde savcı 
da bulundurulur. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayıştaya ilişkin kanun tasarı ve teklifleri 
Madde 19. — Sayıştaya ilişkin olarak yapılan 

kanun tasarısı ve teklifleri hakkında görüşlerini 
tesbit etmek, vize ve denetleme işleri için yönet
melikler yapmak, Genel Kurulun görevleri ara
sındadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edil
miştir. 
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Savcı 
Madde 20. — Savcı aşağıdaki görevleri yeri

ne getirir : 
a) Hesapların incelenmesi ve yargılanması 

safhalarında iddia ve düşüncesini bildirmek, 
b) Uygunluk bildirimlerinin ve Cumhuriyet 

Senatosuyla Millet Meclisine sunulacak raporla
rın Sayıştay Genel Kurulunda ögrüşülmesi sıra
sında hazır bulunarak görüşünü açıklamak, 

c) Kanunların sorumlular hakkında cezai ve
ya inzibati kovuşturmayı emrettiği hususlarda 
buna ait hükümlerin uygulanmasını izlemek, 

ç) Hesapların yargılanması sırasında veya 
her hangi bir suretle sorumluların cezai veya in
zibati cezayı gerektiren hallerine vâkıf olduğu 
takdirde durumu Maliye Bakanlığına ve diğer 
ilgili makamlara yazı ile bildirmek, 

d) Birinci Başkan tarafından verilen işleri 
görmek, 

e) Kanunda yazılı süreler içinde hesapları
nı vermiyen saymanlar hakkında yapılacak işlem
ler dolayısiyle düşüncesini bildirmek, 

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sayıştay mensuplarının görev ve yetkileri 

Birinci Başkan 
Madde 21. — Birinci Başkan Sayıştaym en 

büyük âmiri olup Sayıştaym genel işleyişinden 
sorumludur. Genel Kurulun Başkanıdır. Gerek
li gördükçe Temyiz ve Daireler Kuruluna da Baş
kanlık eder. Bu kurullara verilecek işleri düzen
ler ve görüşmeleri yönetir. 

Birinci Başkan, Sayıştaya düşen bütün ödev
lerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin düzenli bir 
surette yürütülmesini sağlamak için gereken ted
birleri alır. 

Daire başkanlarının ve üyelerin dairelere ay
rılması, işlerin dairelere dağıtılması, denetçilerin 
ve personelin görevleri ve görev yerlerinin tâyin 
ve tesbit olunması, denetleme gruplarının kurul
ması, hesapların merkezde veya yerlerinde ince
lenmelerine ilişkin programların yapılması Birin
ci Başkana aittir. 

Birinci Başkan görevinde bulunamayacağı za
man daire başkanlarından birini yerine vekil bı

rakır. Vekil tâyin etmemiş olduğu veya Birinci 
Başkanlığın açık bulunduğu hallerde daire baş
kanlarının en kıdemlisi vekillik yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Daire başkanları ve üyeler 
Madde 22. — Daire başkanları, dairelerine 

ayrılan hesapların yargılama ve bunlara ilişkin 
tutanak ve ilâmların düzenlenme ve sonuçlandı
rılması işleriyle ve diğer işlerin yapılmasını sağ
lamakla görevlidir. 

Üyeler denetçi raporlarını inceler ve düşün
celerini yazılı olarak belirtir. Ayrıca bu kanun
da gösterilen diğer işleri yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Sekreter 
Madde 23. — Genel Sekreter, Birinci Başka

nın idari yardımcısı olup yazışmaları idare, biz
zat Başkanın imzası gereken yazılar dışındaki ev
rak ile ilâm ve sözleşmeleri onun adına imza, 
her türlü meslek ve yönetim kısımlarının iş da
ğıtımı ile görevlendirilmelerinde ve yerinde in
celeme grup ve programlarmnı hazırlanmasında 
Birinci Başkana yardım eder; araştrıma, incele
me ve meslekî yayın işlerini düzenler, idari şu
beleri Başkan adına denetler ve Başkanın verece
ği diğer görevleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raportörler 
Madde 24. — Raportörler, bağlı bulundukları 

daire ve kurullara bu kanunla verilen görev
lerle ilgili kararları yazmak ve verilen hükümler 
dairesinde tutanak ve ilâmları düzenlemek ve bun
ların gerektirdiği diğer bütün işlemleri yapmak
la görevlidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Denetçiler 
Madde 25. — Denetçiler, incelenmek üzere Bi

rinci Başkanlıkça veya onun adına grup şeflerin-
ce kendilerine verilen idare hesaplariyle kesinhe-
saplarc ve işlemleri, kanun, tüzük, yönetmelik ve 
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genelgelerdeki esas ve usuller dairesinde inceliye-
rek sonucunu birer raporla Birinci Başkanlığa 
bildirmek ve bu kanunla verilen diğer Sayıştay 
hizmetlerini yapmakla görevlidirler. 

Denetçiler; anlam, uygulama veya sonuçlan 
bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğra-
tıcı nitelikte gördükleri kanun, tüzük, yönetme
lik, kararname ve sair mevzuat hükümlerini, in
celeme sırasında tesbit ederek bunları gerekçesiy
le birlikte ve yazılı olarak Birinci Başkanlığa bil
dirirler. Birinci Başkan, bu bildirileri derhal 
Genel Kurula havale eder ve bunlardan Genel 
Kurul karariyle kabule değer görülenler üç ay
lık raporlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisine sunulur. 

Denetçiler tarafından hesap ve işlemlerin in
celeme usulleri denetleme gruplarının çalışma 
şekilleri ile grup şeflerinin görev ve sorumluluk
ları bir talimatta belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yönetim mensupları 
Madde 26. — Sayıştaym işlemesiyle ilgili yö

netim işleri bu kanuna bağlı kadrolarda yazılı 
memurlar tarafından yapılır. 

Kurulacak yönetim dallarının görevleriyle bu 
görevlerin yapılma yolları, ilgililerin sorumluluk 
dereceleri yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu 
Madde 27. — Memurlar Seçim ve Disiplin 

Kurulu iki takvim yılı için Genel Kurulca seçile
cek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denet
çi veya raportör, başdenetçi ile Genel Sekreter
den kurulur. 

Aynı şekilde birer yedek seçilir. 
Kurula Daire Başkanı Başkanlık eder. 
Kurul üye tamsayısı ile toplanır ve oy çoklu

ğuyla karar verir. 
Genel Sekreter, uzman denetçi veya rapor

tör, Başdenetçi şahıslarını ilgilendiren konuların 
görüşüldüğü toplantılara katılamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sayıştaym görev ve yetkileri 

Sayıştaym görevleri 
Madde 28. — Sayıştay aşağıda gösterilen 

görevleri yerine getirir: 
I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin, 
B) (A) bendinde yazılı daireler tarafın

dan senmayesinin yarısı veya yansından fazla
sına 'ka'tılmaJk suretiyle sabit veya dörner ser
mayeli veya fon sökünde 'kurulan kurum ve te
şebbüslerin, 

C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi 
tutulan diğer kurumların bütün gelir, gider ve 
mallariyle nakit, tahvil, senet gibi kıymetleri
nin (Emanet niteliğinde olanlar dâhil) alınıp 
verilmesini, saklanma ve kullanılmasını denet
ler. 'Sorumlulara! hesap ve işlemlerini yargı-
lıyarak kesin hükme bağlar. 

II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhüt
lerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım su
retiyle elde edilen nakdî veya aynî kıymetleri, 
Hazine bonolannı, bütün kefalet, kredi ve Ha
zine avanslarını kaydedip denetler, 

III - Genel ve katma bütçelere ilişkin ke-
sinihesapları inceliyere'k düzenliyeceği uygun
luk bildirimlerini, ilişkin <olduğu Kesinhesap 
kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak 
en geç 6 ay içinde Millet Meclisi Başkanlığı
na sunar. 

IV - Gerektiğinde /malî işlere ve hesap usul
leriyle gelir tahakkuk sistemlerine dair Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor ve
rir. 

V - Denetimine tabi kuruluşlann hesap ve 
işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gör
düğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisine rapor verir. 

VI - Sayıştay, kanunlarla kendisine verilen 
diğer görevleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz eldi-
yoram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayıştaym yetkileri 
Madde 29. — Sayıştay, bu kanunla veya di

ğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine ge
tirilmesi sırasında Bakanlık, kurul ve kurum
larla, idare âmirlikleriyle, sayman ve diğer so
rumlularla doğrudan yazışmaya, gerekli gördü
ğü belge, defter ve kayıtları göndereceği men-
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'supları vasıtasiyle görmeye veya dilediği yere 
getirtmeye ve sözlü 'bilgi almak üzere her de
rece ve sınıftan ilgili ımemurları çağırmaya, ba
kanlık, daire ve kurumlardan temsilci isteme
ye yetkilidir. 

Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili 
her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel idare, 
belediye ve sair bütün resmî kurum ve kurul
larla diğer gerçek ve tüzel kişilerden (Banka
lar dâbil) istiyebilir. 

Sayıştay denetimine giren daire ve 'kurum
ların işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve mal
ları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği men
supları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve 
işlem ve olayın her safhasında incelemeye yet
kilidir. 'Bilirkişinin hukukî durumu, yetkisi ve 
sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Bu mad
denin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar 
yönetmeliğinde belirtilir. 

Bur madde gereklerini haklı bir sebebe da
yanmaksızın tam olarak yerine getirmiyen bi
rinci ve ikinci fıkralarda yazılı ilgililer hakkın
da. Sayıştaym istemi üzerine dairelerince di
siplin kovuşturması yapılmakla bera'ber bu gi
biler için ayrıca genel ve özel hükümler daire
sinde işlem de yapılır. 

BAŞKAN Maddevi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Vize 

Vizenin kapsamı 
Madde 30. — Merkezde ve Sayışta;/ Genel 

Kurulunca harcamadan önce denetimin uygu
lanmasına karar verilen yerlerde, bu kanunla 
istisna edilenler hariç, genel ve katma bütçe
lerden Sayıştaym vizesi olmaksızın harcama 
yapılamaz; kredi açılamaz ve avans Ödenemez. 

Kadroların dağıtım işleri de önceden Sayış
taym vizesine bağlıdır. 

Harcamadan önce denetim yapılmasına ka
rar verilen yerlerde Sayıştay Başkanlığınca teş
kilât kurulabilir veya denetim grupları görev
lendirilebilir. 

Genel ve katma bütçelerin önce vize işlemi
ne tabi tutlmıyan harcamaları sonradan . vize 
işlemine tabidir. 

Harcamadan sonra vizeye verilen 'belge1 er
den kabule uygun görülenleri vize edilir, kabule 

uygun görülmiyenleri önceden hesaptan çıka
rılmayıp bunların düzeltilmesi veya geri alın
ması dairesine bir önergeyle bildirilir. Hesap 
devresi sonuna kadar düzeltilmiyen veya geri 
almmıyan kıymetlerin ödettirilmesi sayman he
sapları üzerinde yapılacak incelemelerle hükme 
bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sözleşmelerin tescili 
Madde 31. —• Merkezde ve harcamadan cin

ce denetimin uygulandığı yerlerde yüzbin lira
dan daha fazla harcamayı gerektiren sözleşme
ler yerine getirilmeden önce Sayıştayca tescil 
edilr. Ancak ivedilik ve gizlilik sebebiyle ek
siltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca ika-
rar verilen 'hususlarla yaibancı me'mleketleıde 
yapılan satmalmalara ilişkin sözleşmeler bu 
hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Harcamadan önce vize 
Madde 32. — Harcamadan önce vizeye su

nulan belgeleri. Birinci Başkan tarafuıdan gö
revlendirilen grup şefi ve gözetimindeki denet
çiler, mevzuat dairesinde ineeliyerek vize 
ederler. 

Tereddütlü görülen gider 'belgeleri demde! 
ve «Tup şefinin yazılı düşüncesiyle birlikte dai
resine gönderilir. Alınacak karşılık üzerine 
bı-nlar ya vize edilir, ya da bir müzc'kkre ile 
Birinci Başkanlığa verilir. 

Birinci Başkan bu belgeleri dairelerden bi
rine Gönderir ve karara bağlatır. 

Bu karara dayanılarak yapılan ret işlem
lerine, usulü dairesinde itirazda bulunulması 
halinde, keyfiyet ince!emmek üzere ilgili Sa-
yıstay dairesine veya •daireler kuruluna verilir. 
Vizeye karar verildiği takdirde gider bebo'cleri 
vize edilir. İtiraz yerinde görülmediği takdirde 
belgeler karar gereğinoe dairesine geri gönde
rilir. 

Sonradan vizeye tabi harcamaların vizesin
de tereddüt husule gelirse ence karara 'bağ
lanmak üzere, bu harcamaya ait belgeler. Bi
rinci Başkan tarafından dairelerin 'birine ve
rilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kesin geri' çevirme 
Madde 33. — Sayıştaym tescilinden veya 

vizesinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle da
iresine geri çevirdiği harcamadan maddî ha
taya veya ödenek yetersizliğine veya kadro üs
tünde tâyin ve istihdamlara ilişkin olanları 
hakfkmdaki reddi kesindir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kafoul edenler... Etimiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sorumluluğun yüklenil m esi 
Madde 34. — Sayıştayca vizesinden kaçını

lan kanunların açıkça yasaklamadığı her hangi 
bir harcama işinde, birinci derecedeki ita 
âmirlerinin yazdı diretmesi halinde ikeyfiyret 
Sayıştay Genel Kurulunda incelenir. 

Bu kurulda vizeyi uygun bulmazsa, Bakan
lar Kurulunca keyfiyetin incelenerek ita âmi
rinin görüşünün yerinde görüldüğü haikkın'da 
karar verildiği ve bu karar Sayıştaya bildiril
diği takdirde ihtiyat kaydiyle vize işlemi ya
pılır. 

Sayıştay bu yokla ihtiyat kaydiyle vize et
tiği işlemi, diğer işlemler ve yolsuzluklar hak
kında üç ayda bir sunacağı raporla Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkla
rına bildirir. 

İkinci derecedeki ita âmirlerinin yazılı di
retmesi halincTje ihtiyat kaydiyle vize işlemi ya
pılır ve direttiği hususa ait sorumluluk ken
disine aidolup ilgili sayman hesabının yargılan
ması sırasında kesin hüikme bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bııl edil
miştir. 

Harcamadan önce 
Vizeden istisnalar 

Madde 35. — Sayıştaym, harcam'dan önce 
vizesinden istisna edilen kanunla belli harca
tmalar şunlardır: 

1. Memur aylıklariyle bunlara yapılan yar
dımlar ve görevlerine ilişkin olarak tamnan 
diğer haklar, 

2. Sözleşmeli ve yevmiyeli personelin üc
ret ve yevmiyeleri, 
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3. Emekli, dul ve yetim aylıkları, 
4. Mahkeme harçları, 
5. Kanunla belirli beyiye aidatı, 
6. Nisbeti kanunla belirli aidat ve ikrami

yeler, 
7. İki resmî daire arasında veya Hazine 

ile ilgili gelir ve gider suretiyle yapılan harca
malar, 

8. Vergi, resim ve diğer adlarla resınıî dai
reler adına yapılan kesintiler, 

9. Sayıştayca tescil edilmiş sözleşmelere 
dayanılarak yapılacak kira bedeli ödemeleri, 

10. Geriverilecek paralar, 
11. Harcırah avansları. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sözleşmelerin Sayıştaya gönderilmesi 
Madde 36. — Merkez ve vilâyetlerde bağıt

lanacak sözleşmelerle dayanaklarının birer ör
neğinin yedi gün zarfında Sayıştaya g'önderil-
meisi meciburidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka/bul edil
miştir. 

İnceleme süresi 
Madde 37. — Sayıştaya gönderilen ve ilişi

ği bulunmıyan belgelerden ödeme, kredi ve ve
rile emirleriyle avans senetleri ve bu kanunun 
31 nci maddesinde yazılı sözleşmeleri en çok 
üç ve diğerleri onbeş gün içinde Sayıştayca in
celenerek sonuçlandın lir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Denetleme 

Genel esaslar 
Madde 38. — Sayıştay denetimine giren 

idare ve kurumların; 
a) Gelir, gider ve mal işlemlerini, bu iş

lemlere aıit sayman hesaplarını bütün kayıt ve 
belgeleriyle "birlikte incelemek ve neticede bü
tün bu işlem ve hesapları yargılama yolu ile; 

h) Bütçe hesaJbmm ve bu nitelükteiki diğer 
hesapların kesilmesini, sayman hesaplarının 
sonuçlarını, ilgisine göre Kesinhesap kanunu 
tasarıları veya kesin mizan ve bilançolarla (kar
şılaştırma/k suretiyle; 
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c) Kanunlarda belirtilen diğer konuları 
ilgili daire ve kurumlardan alınacak bilgi ve 
belgeleri incelemek ve Sayıştayda gerekli ka
yıtları kurmaik suretiyle; 

Denetler. 
Askerî kadrolarla askerî teçhizat, levazım, 

ayniyat, fabrika ve müesseseler, Sayıştay de
netimine tabidir. Ancak, bunların denetim 
usulleri, Sayıştayın görüşü alındıktan sonra 
Millî Savunma ve Maliye bakanlıklarınca ya
pılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hesapların verilme zamanı 
Madde 39. — Hesap ve işlemleri Sayıştayın 

denetimine giren idare ve kurumların kanunla
rına göre bir bütçe veya hesap yılı veya hesap 
devresi içindeki bütün gelirlerinin, giderlerinin 
ve mallarının hesapları saymanlar tarafından 
en geç mahsup devresini takibeden bir ay için
de Sayıştaya verilir. 

Mal işlemlerinin hesap devresi, 5 yıldan 
fazla olmamak şartiyle, ilgili saymanlık işlem
lerinin durumuna göre, Sayıştayca tesibit olu
nur. 

Hesap ve işlemlere ait belge, kayıt, defter 
ve cetvelerin yıl veya hesap devreleri içinde, 
bir aydan fazla olmamak üzere, belirtilecek 
müddetler sonunda gönderilmesine veya yerin
de inceelimeye hazır bulundurulmasına Sayış
tayca 'karar verilebilir. Bu hal yukardaki fık
ralar gereğince yıl veya hesap devreleri sonla
rındaki hesap verme mecburiyetini 'kaldırmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hesapların niteliği 
Madde 40. — Gelir,. gider ve mal işlemleri

nin hesapları Sayıştaya ayın ayrı verilir. Dai
re ve kurumların bir bütçe veya hesap yılında 
veya özel kanuna göre kabul edilmiş' olan he
sap devresi içinde: 

a) Tahaikük eden ve tahsil edilen bütün 
gelirlerin, gelir artıklarının ve emanetlerin 
miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defter
lerle bunlarla ilgili her türlü belgeler, gelir 
hesabını; 

b) Yapılan harcamaların ve bunlara iliş
kin olaraik alman para ve sair kıymetlerin mik

tar ve mahiyetim gösteren cetvel ve defterlerle 
bunlarla ilgili 'her türlü belgeler, gider he
sabını ; 

c) Mevcut ve alman, sarf olunan, satış, yok 
etme veya sair suretlerle elden çıkarılan her 
türlü malların ve eşyanın, milktar ve mabiyetini 
gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili 
her türlü belgeler, mal hesabını teşkil eder. 

28 nci maddenin 1 (B) ve (C) bendlerinde 
sıöz konusu sabit veya döner sermayeler veya 
fonlar veyahut kurumların yetkili mercilerce 
onaylanmış bütçe ve kadrolariyle kesinihesap-
ları ve bunlarla ilgili kararlar, bilanço esasına 
göre hesap yürüten kurumlarda ise kesin mizan 
ve bilançolar, Sayıştaya verilecek hesaplara 
dâhildir. . 

Yulkardaki fıkralarda sözü geçen cetvel, def
ter ve belgelerin cins ve nevileri ve verilme dev
releri, Sayıştayca bir genelgeyle belirtilr. 

Özel mevzuatına göre bir saymanın aynı za
manda gelir, gider ve mal işlemlerini yapmak
la görevli olması halinde, hesapların bu işlem
lerin tamamına veya bir kısmına şâmil olması 
veya ayrı ayrı verilmesi hallerini ve hesapların 
verilme tarz ve şekillerini, Sayıştay bir genel
geyle tesbit ederek ilgili idare, kurum ve say
manlara tebliğ eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Saymanlar 
Madde 41. — Sayıştaya hesap vermekle 

yükümlü olan saymanlar şunlardır: 
1. Gelir saymanları; 
2. Gider saymanları; 
3. Mal saymanları. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayman durumunda olanlar 
Madde 42. — Usulüne uygun olarak say-

ınan sıfatiyle görevlendirilmediği halde kendi
liğinden veya verilen emir üzerine gelirleri 
toplıyan, harcıyan ve malları saklıyan ve ida
re 'edenler de 'bu işlemler bir saymanın hesabı
na dâhil edilmediği talkdirde, sayman addolu
nur ve kanun hükümleri gereğince sayman sı
fatiyle hesabını Sayıştaya vermeye zorunlu olup 
saymanlar haklkındaki sorumluluk bunlar hak-

| kında da uygulanır. 
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Eğer bu hal âmirlerinin yazılı emirleri üze
rine cereyan etmiş ise sorumlulukta onlar da 
ortaktırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Saymanlıkların ve saymanların Sayışta ya 
bildirilmesi 

Madde 43. — Bakanlıklar ve katma bütçe
li dairelerle Sayıştay denetimine taibi olan bü
tün idare ve kurumlar her hesap yılı başından 
önee merkez yurt içi ve yurt dışındaki bütün 
kuruluşlarına giren saymanlıkların nevileri ile 
bulundukları (mahalleri, görev sahalarının 
hudut ve şümulünü, saymanlıklara bağlı mute
metliklerle depo, ambar ve benzeni iş yerleri
nin açık adreslerini, görev başındaki saymanla
rın ad ve soyadlariyle sicil numaralarını, aylık 
ücret ve derecelerini Sayışjtaya bildirmekle ve 
Sorumluların imza sirkülerini göndermekle yü
kümlüdürler. 

Yıl içinde yapılan değişiklikler de değişik
lik tarihinden itibaren en çok bir ay içinde ay
nı suretle Sayıştaya bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Saymanların hesap vermesi 
Madde 44. — Hesaplar, saymanlar tarafın

dan bu kanunda ve diğer kanunlarda yazılı sü
reler içinde tam aml anarak incelenmeye hazır 
vaziyette bekletilir veya Sayıştaym bildireceği 
yere gönderilir. 

Hesaplar görev başında bulunan sonuncu 
sayman tarafından hazırlanır ve verilir. He
sabın verilmemesinden doğan sorumluluk buna 
aittir. 

Hesabını tamam olarak hazırladıktan sonra 
başka yere naklolunan, emekliye ayrılan veya 
Balkanlık emrine alınan saymanlar, halefi erine 
verdikleri devir sırasında, hazırladıkları he
saplarını da devrederler ve bu husus devir tu
tanağında belirtilir. 

Ölüm, sağlık durumu ve sair mücbir sebep
lerle hesap vermeye muktedir olamıyan veya 
hesap vermeikten kaçman saymanların hesapla
rı bağlı bulundukları dairelerce kurulacak bir 
kurul eliyle yeni saymana devredilir. 

Saymanlığın 'başka bir saymanlığa katılma
sı halinde, sayman o tarihe kadarki hesabını 
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yeni saymana devre, saymanlığın kaldırılması 
halinde lise, sayman bu hesabı üç ay içinde Sa
yıştaya vermeye zorunludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sorumluluk halleri 
Madde 45. — Sorumlularca; gelir, gider, 

mal ve 'kıymetlerden mevzuata uygun olarak 
tahakkuk ett iri İm ediği, alınmadığı, harcan
madığı, verilmediği, saklanmadığı veya ida-
re edilmediği Sayıştayca kesin hükme bağla
nanları, sorumlular keyfiyetin idarece kendi
lerine bildirilmesinden bağlıyarak üç ay içinde 
Hazineye ödemekle zorunludurlar. 

Sayıştayca haklarında verilen kesin hüküm
ler sorumlulara ve ayrıca gerekli kovuşturma 
yapılmak üzere Maliye Bakanlığına 63 ncü 
madde uyarınca tebliğ edilir. 

Malın ödettirfilmesi, yofk olma tarihinde
ki rayiç bedel üzerinden, bu tarih belli değilse 
malın satınalındığı tarih ile kaybolmanın tes-
bit edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice 
göre bulunacak bedel üzerinden olur. Devlet 
mallarının hasara uğratılması halinde uygula
nacak genel hükümler saklıdır. 

Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Danış-
taya başvurulamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ekli
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hesapların incelenmesi 
Ma'dde 46. — Sayman hesaplarından han

gilerinin merkezde veya hesap yerlerinde in
celeneceğine Genel Kurul karar verir. Bu 
hesaplar Birinci Başkanın görevlendireceği 
denetçiler tarafından incelenir. 

Ancak, kayıtlı mallarının değerleri toplamı 
500 000 lira ve daha yukarı olan mal sayman
lıkları yerinde denetlenir. 

Merkezde incelenmekte olan saymanlık he
saplarından her hangi birinin yerinde ince
lenmesine ilgili denetçimin istemi üzerine he-
saıbm bağlı bulunduğu dairece karar verile
bilir. Bu karar Genel Kurulca da uygun bu
lunduğu takdirde bu hesaplar Birinci Baş
kanın görevlendireceği denetçiler tarafından 
yerinde incelenir. 
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inceleme sırasında; j 
1. Gelirlerin, alacakların ve her türlü 

hakların kanunlara, tüzüklere ve yönetme
liklere ve bütçedeki tertiplerine uygun olarak 
tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmediği, 

2. Giderlerin, 
a) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere 

ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve kadroya 
uygun olarak harcanıp harcanmadığı, 

b) Ödemenin istihkak sahiplerinin veya 
vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle ya
pılıp yapılmadığı, 

c) idare hesabına giren bütün işlemlerin 
para ve sair kıymet hareketlerinin kanun, tü 
zük ve yönetme'liklerdeki hükümlere uygum j 
bulunup bulunmadığı, 

3. Taşınır ve taşınmaz malların giriş, sak
lanış, kullanış ve çıkışları ile bunların bu
lunması gerekli olan yerlerde tamamen mev-
cudolup olmadığı hususlarının yürürlükteki 
kanun, tüzük ve yönetmelik esaslarına göre 
yapılıp yapılmadığı, 

4. Yükardaki fıkralarda yazılı bütün iş
lem ve hesapların belgelere ve kayıtlarına 
uygun olup olmadığı, 

Araştırılır. j 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 
rom. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. | 

Ödemelerin gerekçelerine uygunluğu i 
Madde 47. — Sayıştay, yapacağı inreleme-

ler sırasında, denetimine giren bütün daire 
ve kurumların bütçelerine konulmuş olan öde- [ 
neklerin bütçede gösterilen iş, hizmet ve ih~ j 
tiyaclara harcar ip harcanmadığı hakkındaki j 
görüşünü uygunluk bildirinle:ine dererden. s 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo S 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ı 
mistir. i 

Denetçi raporları i 
Madde 48. — Denetçiler kendilerine ve- j 

rilen hesapları bu kanunla diğer kanunlarda 
yazılı esaslar ve yönetmeliğindeki usuller ge- j 
reğıinee inceler ve sonucu gösterir bir rapor j 
düzenler. Bu inceleme sırasında mevzuata j 
uygun bulmadığı veya noksan gördüğü işler § 
hakkında sorumluların yazılı savunmalarım 
alması düşüncesiyle birlikte raporda göster
ini e si şarttır. j 
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Usulü dairesinde yapılan bildirime bilgi 
edinilmesinden itibaren en çok otuz gün için
de cevap vermiyen sorumluların savunmaları 
beklenmiyerek mevcut bilgi ve belgelere göre 
rapor düzenlemekle beraber, bunlar hakkın
da ayrıca bu kanun esaslarına göre disiplin ve
ya ceza kovuşturulması isteminde bulunulur. 

Bu raporlarda hesabın doğruluğu ve denk
liği ve belgelerin tamam olup olmadığı ve in
celeme neticesinde sorumluluğu gerektiren hu
suslar görülüp görülmediği ve ayrıca 28 nci 
maddenin birinci fıkrasının (B) ve (C) bend-
lerinde yazılı sabit veya döner sermayeli 
veya fon setlinde kurulan teşebbüs ve ku
rumların harcama ve çalışmalarının kuruluş 
gayelerine uygun bulunup bulunmadığı da ra
porların S'onunda açıklanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bilgi ve belge verme zorunluğu 
Madde 49. — Sorumlular veya diğer ilgili 

memurlar denetçilerin istiyeceği bilgiyi ver
meye, kayıtlarla belgeleri geciktirmeksizin 
göstermeye veya vermeye mecburdurlar. 

Sorumluların yanında bulunmıyan belge
ler ilgili dairelerden istenir. Sorumlular belge
lerin asıllarını ve aslı gösterilmiyen bebgelerin 
Uruci nüshalarım göstermek zorundadırlar. 

Yukarıdaki hükme uymıyan'lar hakkında 
bu kanun esaslarına göre ceza veya disiplin 
kovuşturması yapıb r. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporlar üzerinde yapılacak işlem 
Madde 50. — İncelenmesi bitirilen hesap

ların raporları ona. ait cetvel ve belgelerle 
birlikte Birinci Başkanlığa verilir. Başkan
lık bunları yargılanmak üzere dairelere verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Saymanlarla diğer görevliler hakkında 
uy gul a n a e a!k e e z a 1 a r 

Madde 51. — Hesabını kanun hükümleri 
dairesinde zamanında ve tanı olarak vermi
yen saymanlarla; Sayıştay denetimine giren 
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daire ve kurumlar görevlilerinden, denetle
me ve yargılama sırasında, istenilen her 
çeşit bilgi, belge ve defterleri1 vermiyen ve 
-denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin ay
lıkları, S ay iş t ay m istemi üzerine ilgili d-Tire
lerine e, hesabını veya istenen bilgi, belge 
ve defterleri eksiksiz verinceye kadar* yar
dım olarak ödenir ve yarım aylık kesilmeye 
başlandığı tarihten itibaren saymanlar en çok 
üç ay, diğer görevliler ise Sayıştayca belli 
edilen süre içinde yine hesabını veya istenilen 
bilgi, belge ve defterleri vermez veya denet 
leme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri or
tadan kaldırmazlarda bu defa ilgili dairele
rince tayinlerindeki usule göre işten eleekti-
rilerek haklarında gerekli kovuşturma yapılır. 

Sayıştay ilâardarnım infazını izlemiyenJer 
hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hesap vermiyen saymanlar 
Madde 52. — Emeklilik, Bakanlık emrine 

alınma benzeri sebeplerle hesabını devretme
den temelli veya geçici olarak vazifeden 
ayrılmış bulunan saymanlar hesaplarını ve
rinceye kadar, aylık ve diğer istihkaklarının 
ödenmesi geciktirilir. 

Başka vazifeye naklen .atanam saymanla 
da devrini vermedikçe yeni görevlerine baş-
lıyamazlar. İstifa suretiyle ayrılan saymanlar
dan devrini zamanında vermiyen!er sonradan 
Sayıştay denetimine tabi daire ve kurumlarda 
bir göreve atanamaz)]ar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ceza uygulaması hakkında Sayıştay a bilgi 
verilmesi 

Madde 53. —• İlgili daireler 51 ve 52 ne i 
maddeler hükümlerinin uygulanış ve sonucu 
hakkında Sayıştaya bilgi vermeye zorunlu
durlar. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Disiplin kovuşturması 
Madde 54.. — Sayıştayın istemi üzerine 51 

ve 52 ncl maddeler hükümlerini uygulamıyan-
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lar hakkında dairelerince disiplin kovuştur
ması yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
İkraz, istikraz, kredi ve avansların denetimi 

Madde 55. — a) Devletçe müessese ve 
fertlere ikraz ve tâviz olarak verilip Hazi
nece açılacak hesaplara kaydedilen paralar, 
sayman hesapları arasında Sayıştayca incele
nir ve izlenir. 

Özel kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği 
istikraz muameleleri dahi Sayıştayca incele
meye ve izlemeye tabidir. 

Bu inceleme neticeleri uygunluk bildirim
lerine yazılır. 

b) Genel ve katma bütçeli dairelerce ya
pılan istikrazlarla a-1 mam avanslar ve hizmet 
karşılığı olmıyarak çıkarılan Hazine bonoları 
miktar ve faizleri ve itfa bedelleri kanunla
rındaki hükümlere göre Sayıştayca kaydo
lunur. istikraz ve avans sözleşmeleri hakkın
da bağıtlama tarihinden ve Hazine bonoları 
hakkında imza ve ihraç talihinden itibaren 
3 ay içinde Sayıştaya bilgi verilir. 

Bu konudaki inceleme sonuçları uygunluk 
'bindirimlerinde gösteriMr. 

e) Kanunları gereğince mutemet ve mü-
taahhitlere verilen avanslarla acılan krediler 
dahi Sayıştayca incelenir. 

. BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yargılama. 

Hesapiarm dairelerce incelenmesi 
Madde 56. —• Daire başkanları dairelerine 

verilen hesap raporları hakkında savcının ya
zılı düşüncesini alırlar. 

Savcılıktan gelen raporlar daire başkan
lığınca düşüncesi bildirilmek üzere üyelere 
verilir. 

Üyeler kendilerine verilen raporlar üze
rine gerekli incelemeyi yapar. Gerektiğinde 
raporda ilişiksiz görülen kısımların da her 
cihetine bakılıp bakılmadığını araştırır ve 
düşüncelerini yazmak suretiyle raporları Daire 
Başkanlığına geriverirler. 
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Üyelerce, raporlar üzerinde yapılacak in
celeme sırasında lüzum görüleni üyenin tek
lifi üzerine Daire Başkanlığınca hesabın her 
cihetine bakılıp bakılmadığının araştırılması 
için uzman denetçilerden birine verilir. Uz
man denetçi hesapta yeniden ilişikli hu
suslar görürse, usulü dairesinde sorumluların 
savunmasını alır ve yazacağı rapor, düşün
cesi bildirilmek üzere savcılığa gönderilir. 
Savcıbktan gelen bu hesap dosyası Daire 
Başkanı tarafından tekrar üyeye verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hesapların yargılanması 
Madde 57. — Üyelerin yazılı düşüncesi üze

rine dairece hesabın, yargılanmasına başlanır. 
Yargılama sırasında lüzum görülürse savcı da-
,vet edilerek düşüncesi sorulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Saymanın beraetine yeterli belgeler 
Madde 58. — Resmî daireler, mutemetlere 

veya istihkak sahiplerine posta veya ban
kalar vasıtasiyle gönderilen paralarla mukad
der kıymetli senet veya ayniyata ait alındı
lar saymanın beraetine yeterlidir. 

Merkez veya diğer saymanlıklar a dm a har
cama yapılmış ve bunlara ait para yerine ge
çen evrak ve senetler yerlerine gönderiliri işse 
merkez veya ilgili saymanın bunların alın
dığım bildiren belgeleri Sayıştaya göndermesi 
Ödemeyi yapan saymanı beraet ettirir. 

Bu belgeler gönderilmediği takdirde bun
ların postaya verildiği sırada yapılan tutanak
ların veya kaybolan evrakın resmî kayıtların
dan alınacak onanmış örnekleri dahi beraet 
için muteber sayılır. Ancak bu evrak ve senet
ler kanun, nizam ve kararlara uygun değilse 
saymanın bu kanuna göre olan sorumluluğu 
devanı eder. 

Posta idarelerine tutanaklariyle kıymetli 
posta paketi halinde teslim edilen paralar gön
derildiği yerde tamam olarak çıkmazsa idare 
ve adliyece yapılacak soruşturmaya ve verile
cek karara göre sorumluluk belli olur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Belge ibraz edilmemesi 
Madde 59. — Zaruri sebeplerle asılları ve

ya ikinci nüshaları ibraz veya tevdi edilemi-
yen hallerde, hizmetin yapıldığını ve karşılığı
nın hak sahibine verildiğini gösteren evraka, 
belgeye ve mevcut kayıt ve delillere göre, sav
cının düşüncesi alındıktan sonra sorumluların 
beraet veya. zimmetine hükmedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Olağanüstü hallerde belge ibraz edilmemesi 
Madde 60. — Savaş, yangım, sel, deprem, 

idari ve askerî sebeplerle, tahliye gibi 'olağan
üstü haller dolayısiyle veya çalınma ya da müc
bir sebeplerle kaybolduğu anlaşılan belge ve 
kayıtların bulunmasına ve gönderilmesine 
iımlkân bulunmadığı idare kurullarınca tuta
nakla onanırsa, sayman mevcut delillere göre 
yargılanır. 

Ancak yukarda yazılı hallerin vukuunda, 
saymanın durumu derhal yazı ile üstüne bil
dirmesi ve zimmetini ibra için 15 gün için
de bağlı olduğu bakanlık veya daireye 
başvurması şarttır. Bu takdirde saymanın 
beraeti veya sorumluluğu bakanlık veya dai
resinin düşüncesi ahnmak suretiyle Sayıştayca 
hükme bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hüküm ve tutanaklar 
Madde 61. — Hesapların yukardaki madde

lere göre yapılan yargılanması sonunda, beraet 
veya zimmet veya tazmin hükmü verilir. Veri
len hükümler daire başkanı tarafından raporun 
fıkraları hizasına özel olarak yazılıp imza edi
lir. Ayrıca tutanak yapılması ve mahkeme baş
kanı ile üyeleri tarafından imza edilmesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İlâmlar 
Madde 62. — İlâm müsveddeleri mahkeme 

kurulu tarafından görülüp imza edildikten son-

— 72 — 
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ra bundan gereği kadar ilânı çıkarılır. Bu ilâm
lardan ikişer nüshası daire başkanı ve üyeler 
tarafından imza edildikten sonra imzalı nüsha
lardan birisi dairede alıkonulup diğeri ve imza
sız nüshaları hesap dosyası ile birlikte Birinci 
Başkanlığa verilir. Bu ilâmlar Birinci Başkan 
veya tevkil edeceği kimseler tarafından Sayış
tay mührü ile mühürlenip imza edildikten son
ra mahkeme kurulu tarafından imzalı nüshası 
genel sekreterlikçe saklanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

İlâmların bildirilmesi ve tavzihi 
Madde 63. — Sayıştay ilâmlarının birer nüs

hası sorumlulara, birer nüshası sorumluların 
(bağlı olduğu bakanlık veya daireye, iki nüshası 
da, bir nüshası ilgili saymanlığa gönderilmek 
üzere, Maliye Bakanlığına ve bir nüshası da Sav
cılığa usulüne göre tebliğ olunur. 

Sayıştay daireleri veya Temyiz Kurulundan 
verilen kararlar müphem ise taraflardan her 
biri; tavzihini yahut iki tarafın adı ve soyadı 
ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlık
lar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının 
düzeltilmesini istiyebilirler. 

Tavzih veya düzeltme dilekçeleri karşı taraf 
sayısından bir nüsha fazlasiyle verilir. 

Kararı vermiş olan daire veya Temyiz Ku
rulu işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir 
nüshasını, tâyin edeceği süre içerisinde cevap 
vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki 
nüsha olarak verilir; bunlardan birisi tavzih ve
ya düzeltmeyi istiyen tarafa gönderilir. 

Görevli daire veya kurulun bu husustaki ka
rarı taraflara tebliğ olunur. 

Tavzih, kararın yerine getirilmesine kadar is
tenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

İlâmların infazı 
Madde 64. — Sayıştay ilâmları kesinleştik

ten sonra 45 nci madde gereğince yerine getiri
lir. İlâmların yerine getirilmesini izlemekten, 
ilâmların gönderildiği dairelerin en büyük âmiri 
sorumludur. 

İlâmlarda gösterilen zimmet ve tazminlerde 
zimmetler vukuu tarihinden; tazminler ise hük-

medildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak, 
İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

Ancak, bu suretle eklenecek faizin tutarı, 
zimmet veya tazminine karar verilen miktarın 
% 10 unu geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Suç teşkil eden fiiler 
Madde 65. — Harcamadan önce vize için Sa-

yıştaya gönderilmiş olan tahakkukat belgeleri
nin ve harcamadan sonra sayman hesaplarının 
incelenmesi esnasında suç teşkil eden bir fiile 
raslandığı takdirde, ilgili denetçi tarafından 
derhal deliller tesbit edilerek durum, Birinci 
Başkanlığa bildirilir. Birinci Başkanın görevlen
direceği hesap mahkemesince kamu dâvası yö
nünden kovuşturma yapılmasına karar verilmesi 
halinde de işlemli evrak veya hesabın bu kısmı, 
gereği yerine getirilmek üzere toplanan ilk de
lillerle birlikte sorumluların bağlı olduğu daire
ye veya Cumhuriyet savcılığına verilir. Genel 
mahkemelerce verilen hükümler, Sayıştaym, he
sap ve işlemler yönünden denetimine ve hükmü
ne engel değildir. Bu maddenin uygulanması ile 
ilgili hususlar yönetmeliğinde belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükmen onanma 
Madde 66. — Saymanların hesapları Sayış-

taya noksansız verildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde yargılanamadığı takdirde hükmen onan
mış sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Kanun yolları 
1. Temyiz 

Temyiz mercii 
Madde 67. — Sayıştay dairelerince verilen 

ilâmlar Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz olu
nur. Bu kurulca verilen kararlar kesindir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 73 — 
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Temyiz sebepleri 
Madde 68. — Sayıştay dairelerinin ilâmları; 
a) Kanıma aykırılık, 
b) Yetkiyi aşmak, 
c) Yargılama usullerine riayet etmemek gi

bi sebeplerle 63 ncü maddede yazılı ilgililer ta
rafından temyiz olunabilir. 

Teniyiz süresi ilgiliye ilânım tebliğinden iti
baren doksan gündür. 

BAŞKAN —" Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 69. — Temyiz isteği dilekçe ile yapı
lır. Dilekçeye ilgililer tarafından itirazlarını is
pat edecek belgeler bağlanır. Temyiz evrakının 
suretleri karşı tarafın sayısınca verilir. 

Temyiz dilekçesiyle buna bağlı evrak karşı 
tarafa tebliğ olunur. Tebliğden itibaren otuz 
gün içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da tem
yiz edene tebliğ olunur. Temyiz eden de buna 
onbeş gün içinde cevap verebilir. Bu cevaplar 
da karsı tarafa tebliğ olunur. Buna da onbeş gün 
içinde cevap verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Temyiz isteğinin karara bağlanması 
Madde 70. — Cevaplar alındıktan sonra ve

ya taraflardan biri süresi içinde karşılık verme
diği takdirde temyiz incelenmesi yapılarak ka
rara bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Temyiz dilekçesinin verileceği yerler 
Madde 71. — Temyiz dilekçesi ve lâyihalar 

Sayıştay Başkanlığına verilir. Merkezde bulun-
mıyanlar, temyiz dilekçelerini, Sayıştay a gönde
rilmek üzere bulundukları yerin en büyük mül
kiye memuruna da verebilirler. 

İlgililer isterlerse evrakın alındığına dair 
kendilerine bir alındı verilir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Murafaa 
Madde 72. — Taraflar yazı ile isterler veya 

Temyiz Kurulu lüzum görürse tarafları veya bir 

tarafı davet ederek savunmalarını dinler ve 
açıklama istiyebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Temyiz Kurulu kararı 
Madde 73. — Temyiz Kurulu temyiz olunan 

hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, 
kaldırır ya da bozar. Bozma halinde evrak ye
niden karara bağlanmak üzere o kararı veren 
daireye gönderilir. 

Daire ilk kararında diretir ve bu diretme 
üzerine temyiz olunarak tekrar Temyiz Kuru
lunca bozma kararı verilirse daire bu karara uy
mak zorundadır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. Yargılamanın iadesi 
Yargılamanın iadesi sebepleri 

Madde 74. —• Aşağıdaki sebepler üzerine 
savcı, hükümlü, hükümlünün bağlı olduğu ba
kanlık veya daire ya da Maliye Bakanlığı tara
fından yargılanmanın iadesi istenebileceği gibi 
Sayıştay dairelerince de doğrudan doğruya buna 
karar verilebilir. Yargılamanın iadesi sebepleri 
şunlardır : 

a) Hesapta maddi hata bulunması, noksan 
veya mükerrerlik olması, 

b) İbraz edilen belgede sahtecilik bulunup 
da hükme etki yapmış olması, 

c) İnceleme veya yargılama sırasında gö-
rüimiyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hüküm
den sonra, meydana çıkmış olması, 

ç) Hükme tesir edebilecek bâzı belgelerin 
inceleme ve yargılama sırasında bulunmayıp, hü
kümden sonra meydana çıkması, 

d) Hükme esas tutulan bir ilânım bozulma 
suretiyle ortadan kalkmış olması, 

e) Kesinhesapların incelenmesi sonunda G-e-
nel Kurulca, bütçe tertip ve mahsubuna ilişkin 
daire kararlarının aksine karar verilmiş olması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhe-
sabı geçmiş olsun olmasın, ilâmın tebliği tarihin
den itibaren beş yıl sonra, yargılamanın iadesi 
isteminde bulunulamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhe-
sahın onanmış olması şahıs borçlarına etkili de
ğildir. 

74 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- ] 
mm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yargılaman m iadesi 
isteminin görüşülmesi 

Madde 75. —• Yargılamanın iadesi1 istemi, 
hükmü veren dairece incelenir ve ilk olarak 
yargılamanın iadesi lüzumuna karar verilir. Bu 
karardan sonra iade olunan hususlara inhisar 
etmek şartiyle yargılama yapılır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

İcranın geciktirilmesi 
Madde 76. — Yargılamanın iadesi dileğinde 

bulunmak icrayı alıkoymaz. İade dilekçesini in-
celiyen daire, gerekli gördüğü takdirde, kamı- I 
nen muteber teminat karşılığında, icranın ge
ciktirilmesine karar verebilir. J 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 
mm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. Karar düzeltmesi I 
Karar düzeltilmesi sebepleri 

Madde 77. — Temyiz Kurulu kararlarına 
karşı aşağıdaki sebeplerle temyiz isteğinde bu
lunmuş olanlar tarafından ilâmın tebliğ tarihin
den itibaren onbeş gün içinde bir defaya mah
sus olmak üzere karar düzeltilmesi istenebilir. 

a) Hükmün zatına etkili iddia ve itirazla
rın kararda karşılanmamış olması, 

b) Bir ilâmda aynı konu hakkında birbi
rine aykırı hükümler bulunması, 

c) Temyiz yolu ile görülen işlerde Temyiz 
Kuruluna ibraz olunan ve karara etkili bulunan 
evrakta bir sania ve sahtelik vukubulmuş ol
ması. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar düzeltilmesi isteminin incelenmesi 
Madde 78. — Karar düzeltilmesi istem ve 

incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde 
yürütülür. Şu kadar ki, burada 72 nei madde 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 
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Bu kanunda hüküm bulurımıyaıı haller 
Madde 79. — Kanun yollarına başvurma 

hallerinde" bu kanunda yer almamış olan husus
lar hakkında Hukuk Muhakeme Usulleri Kanu
nunun ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti!'. 

İçtihadın birleştirilmesi 
Madde 80. — İsin gereği ve ibraz edilen bel

gelerin mahiyetleri bir olduğu hakle aynı konu 
hakkında dairelerce veya Temyiz Kurulunca 
verilen ilâmlar birbirine aykırı ise, Birinci Baş
kan bu ilâmları içtihadın birleştirilmesi için Ge
nel Kurula verir. 

Birinci Başkan birleşmiş içtihadın değişti
rilmesi için de istemde bulunabilir. 

İçtihadın birleştirilmesi ve değiştirilmesi ka
rarları ile İS nei madde gereğince alman Genel 
Kurul kararlan Resmî Gazete ile yayınlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Genci uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporları 

Genel uygunluk bildirimleri 
Madde 81. — Sayıştay, bakanlıklar tarafın

dan düzenlenen kesinhesapları sayman hesap
la riyle ve Hazinece düzenlenen genel hesabı da 
bakanlıklar kesinhesaplariyle karşılaştırır ve 
uygunluk derecesini Anayasanın 128 nei mad
desinde belirtilen süre içinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Genel bütçe dışındaki idarelerin kesinhesapları 

Madde 82. — Genel bütçe dışında kaim da 
bütçeleri bir kanunla Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçen dairelerin kesinhesapları hak
kında da yakardaki madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İlâmların infaz cetveli 
Madde 83. — Yukardaki maddeler gereğin

ce düzenlenecek kesinhesaplara Sayıştay ilâm
larının infaz derecesini gösterir bir cetvelin 
bağlanması şarttır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Kesinhesap kanun tasarılarının Millet Meclisine 

sunulabilmesi 
Madde 84. — Kesinhesap kanun tasarısı, 

Anayasanın 128 nci maddesinde belirtilen bir 
yıllık süreyi aşmamak şartiyle, idare hesapları 
tam olarak Sayıştaya verilmedikçe Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Uygunluk bildirimlerinin hazırlanması 
Madde 85. — Hesapların tatbikine ve uy

gunluk bildiriminin hazırlanmasına ilişkin iş
lemlerin Birinci Başkan tarafından denetçiler
den kurulu kesinhesap şubesine havale olunur. 
Kesinhesaplar hakkında bu şubece düzenlenen 
raporlar ikinci derecede dairelerce incelenerek 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üye raporları ve bunların Genel Kurulda 
görüşülmesi 

Madde 86. — Kesinhesaplar hakkında dai
relerce verilen kararlar her yıl sırasiyle bir üye 
tarafından incelenir ve bir rapor düzenlenir. Bu 
rapor daire karariyle birlikte Maliye Bakanı 
adına yetkili bir zat ve Sayıştay Savcısı da ha
zır bulunduğu halde Genel Kurulda görüşülür 
ve uygunluk bildiriminin son şekli tesbit olu
nur. 

Genel bütçe dışında kalan bütçelerin kesin-
hesaplarmın Genel Kurulda görüşülmesinde ay
rıca ilgili dairenin yetkili temsilcisi de bulunur. 

Genel uygunluk bildirimleri, Genel Kurul 
üyeleri ve savcı tarafından imza edildikten son
ra Birinci Başkanlıkça Millet Meclisi Başkan
lığına sunulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet mallariyle bâzı idare ve kurumlar 
hakkında Sayıştay raporları 

Madde 87. — Genel ve katma bütçeli daire
lerin bir hesap devresindeki mal işlemlerinin 
incelenmesi sonucunda beliren hata, ve noksan

lıklar ve bu daireler dışında kalan idare ve 
kurumların bir yıllık hesaplarının incelenmesi 
sonucu, bunların faaliyetlerinin kuruluş gaye
lerine uygun olup olmadığı da belirtilmek şar
tiyle, Sayıştay Genel Kurulu raporlariyle Bi
rinci Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosuna ve 
Millet Meclisine sunulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mevzuata uygun görülmiyen işlemler 
Madde 88. — İnceleme ve denetleme sıra

sında, hesap ve işlemlerden mevzuata uygun gö-
rülmiyenlerden Sayıştay Genel Kurulunca ge
rekli görülenler hakkında bu husustaki Sayış
tay mütalâasiyle birlikte bir raporla Birinci 
Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosuna ve Millet 
Meclisine bilgi verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Bütçe, personel ve özlük işleri 

Bütçe 
Madde 89. — Sayıştay, genel bütçe içinde 

kendi bütçesiyle yönetilir. 
Birinci Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosu ve 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Sayıştay 
bütçesi, genel bütçe kanunu tasarısına ithal 
edilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi bütçeleriyle birlikte Bütçe Karma Ko
misyonuna. verilir ve bir sureti de Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Sayıştaym muhasebe işleri, Millet Meclisi 
Saymanlık Müdürlüğünce yönetilir. 

Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu kararı
na lüzum gösterdiği işlerden, Sayıştay hizmet
leriyle ilgili olanlar, Sayıştay Genel Kurulunun 
idari işler niteliğindeki kararlariyle yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Normal mesaimizin süresi bitmiştir. Sayın 
Oztürkçine ve Sayın îlyas Karagöz'ün takrir
leri vardır. Başkanlık Divanı olarak biz de bu 
iki bölümün bitmesini istiyoruz. Bu bakımdan 
bu kanunun bitimine kadar devam hususunu 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Meslek mensuplarının teminatı, işten el çektirme 
Madde 90. — Sayıştay meslek mensupları

nın görevlerine, bu kanunda yazılı haller ile 
Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren 
haller dışında son verilemez. Aylık ve başka 
hakları elinden alınamaz. Meslek mensupları 
için tesis edilmiş sınıflardan başka bir sınıfta
ki görevde çalıştırılamazlar. 

Ancak, sağlık bakımından görevlerini yeri
ne getiremiyecek durumda oldukları tam teşek
küllü resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşı
lanlarla, bulundukları derecede yaş haddini 
doldurdukları halde bir üst dereceye yüksele-
miyenlerin görevine Memurlar Seçim ve Disip
lin Kurulu kararı ve Birinci' Başkanın onayıyla 
son verilir. 

Haklarında disiplin veya ceza kovuşturması 
yapılmasına karar verilen genel sekreter, ra
portör ve yardımcıları, uzman denetçi, başde
netçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının görev
leri başında kalmalarında soruşturmanın veya 
hizmetin gereği bakımından sakınca görülürse, 
Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararıiyle 
geçici bir süre için işten el çektirilebilir. 

İşten el çektirme ve tekrar işe başlatma ve 
bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında Devlet 
Memurları Kanununun görevden uzaklaştırılma 
bölümündeki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aylıklar 
Madde 91. — Başkan ve üyeler birinci dere

cede memur aylıkları tutarını alırlar. Bu suret
le alınan aylıklar, bunların emekliliklerinde ve 
diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış 
hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve 
diğer memuriyetlere geçmelerinde hizmet süre
lerine göre kazandıkları derece aylıkları esas
tır. 

Daire başkanları ve üyelerin izin ve geçici 
görevleri Birinci Başkanın onayıyla olur. Bi
rinci Başkan hakkında bu hüküm kendiliğinden 
uygulanır. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensup
ları ile savcı ve savcı yardımcılarından yüksel
me sürelerini, dolduranların bulundukları kad
roda üst derece aylığı verilerek veya üst kad
roya atanarak yükselmelerinde yeterlik esastır. 
Yeterlik sicillerine göre belli olur. 

Bunların yükselebilmeleri, üstüste iki sicil
lerinin olumlu olmasına bağlıdır. Üç sicil döne
minde iki olumlu sicil' alanlar da yükselebilir
ler. 

Boşalan bir üst kadroya atanmada aynı de
recede yeterli olanlar birden fazla ise; disiplin 
cezası almamış bulunmak, meslekî inceleme ve 
yayınlarda bulunmuş olmak, bir yabancı dilden 
Devlet dil imtihanını kazanmış olmak ve kıdem 
tercih sebepleri sayılır. 

Tercih sebepleri yoksa yapılacak sınavda üs
tün başarı gösterenler yükseltilir. 

Genel Sekreter, raportör, uzman denetçi, 
başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının 
yükseltilme işleri Memurlar Seçim ve Disiplin 
Kurulu kararı ve Birinci Başkanın onayıyla 
olur. 

Savcı ve savcı yardımcılarının yükselme iş
leriyle diğer özlük işleri Maliye Bakanlığına 
aittir. Ancak yıllık ve mazeret izinlerinin veril
mesi Sayıştay Birinci Başkanının uygun görme
sine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödenekler 
Madde 92. — Sayıştay mensuplarından; 
a) Sayıştay Birinci Başkanı ile daire baş

kanlarına, üyelere, Savcı ve Genel Sekretere 
her ay aylıklarından ayrı olarak kadro aylık 
tutarlarının yüzde altmışı oranında, 

b) Uzman denetçi, başdenetçi, Genel Ku
rul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daire 
raportörleri ve denetçilerle Genel Sekreter, 
Savcı ve denetçi yardımcılarına derecelerine 
göre, bu kanuna bağlı iki sayılı cetvelde yazılı 
miktarlarda, 

c) Sair Sayıştay mensuplarına eldi üç No. lu 
cetvelde yazılı miktarlarda, ödenek verilir. 

Ödeneğe hak kazanılması aylık hükümlerine 
tabidir. 

Ancak, diğer bir göreve vekillik halinde yal
nız bir yönden ve yüksek olanının ödeneği ve
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka görev yasağı 
Madde 93. — Özel bir kanun ile olmadıkça 

Sayıştay mensupları resmî veya özel daire ve 
kurum ve kurullarda ve özel kişiler yanında 
paralı ve parasız hiçbir görev alamazlar. 
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Bu maddeye aykırı hareket edenler istifa 
etmiş sayılırlar. Bu husus. disiplin kurullarınca 
karara bağlanır. Genel hükümler saklıdır. 

Ancak, mahkemelerce bilirkişi tâyin edilen
ler, kooperatif şirketlerinin ve hayır kurumla
rının yönetim kurullarında görev alanlar, ilmî 
ve meslekî araştırma ve yayınlarda bulunanlar, 
davet olundukları millî ve milletlerarası kon
gre, konferans ve toplantılara katılanlar için bu 
madde hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meslek mensuplarının sicilleri 
Madde 94. — Başkan ve üyeler dışındaki 

meslek mensuplarının sicilleri her takvim yılı 
sonunda : 

Kişisel ve meslekî nitelikleri, kanun ve ni
zamlara saygı derecesiyle görevine uyabilme 
yeteneği, bulundukları görevlerdeki başarı de
recesi, yükselmeye yeterli olup olmadıklarını 
belirtecek şekilde; 

A) Uzman denetçiler, raportörler, grup ve 
şube şefleri hakkında ilk derecede bir üye, 
ikinci derecede bir daire başkanı; 

B) Denetçiler ve denetçi yardımcılariyle 
denetçi yardımcı adayları hakkında ilk derece
de bağlı bulunduğu grup şefi, ikinci derecede 
bir üye; 

C) Genel Sekreter hakkında Birinci Baş
kan tarafından düzenlenir. 

Sicillerinde aykırılık olması halinde, üst de
rece sicil âmiri üye olanlar için Daire Başkanı, 
diğerleri için Birinci Başkan ilgili hakkındaki 
düşüncesini belirtir. 

Ayrıca, yerinde inceleme sonucunda yerin
de inceleme grup şefi tarafından grupundaki 
görevliler hakkında sicil düzenlenir. 

Görevlerinde başarı gösteremedikleri veya 
yükselmeye yeterli olmadıkları yolunda sicil 
alanlara ve yeterli bulundukları halde diğerle
rinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere du
rum Birinci Başkan tarafından gizli olarak bil
dirilir. 

Üç defa üst üste olumsuz sicil alan meslek 
mensuplarına, Memurlar Seçim ve Disiplin Ku
rulunun kararı ve Birinci Başkanın onayı üze
rine emekliliklerini istemeleri veya istifa etme
leri bildirilir-. Bir ay içinde bu davete uymıyan-
lar istifa etmiş sayılırlar. 

Yukarda öngörülen hususların uygulama 
şekli Içyönetmeliğinde belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ONlBffiİNCÎ BÖLÜM 
Disiplin ve ceza kovuşturması 

Başkanlarla üyeler hakkında disiplin 
kovuşturması 

Madde 95. — A) Sayıştay daire başkanları 
ve üyelerinin görevlerinin vakar ve şerefi iîe 
bağdaşamıyan veya hizmetin aksamamasını mu-
cibolan hal ve hareketleri görülür veya öğreni
lirse, Birinci Başkan durumu inceledikten son
ra sonucuna göre, haklarında disiplin kovuştur
ması yapılır. 

Birinci Başkanın yukarda yazılı hal ve ha
reketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halin
de, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, olayı Yük
sek Disiplin Kuruluna intikal ettirir. 

B) Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim 
yılı için Sayıştay Genel Kurulunca her daire
den seçilecek birer üye ile daire başkanları ara
sından seçilecek beş daire başkanından kurulur. 

Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık 
eder. 

Kurul üye tamsayısı ile toplanır. 
Başkan veya üyelerden her hangi biri kuru

la katılmadığı veya boşalma olduğu hallerde 
başkan veya üyenin bağlı bulunduğu dairenin 
en kıdemli üyesi kurula katılır. 

Kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. 
Haklarında isnatta bulunanlar, Disiplin Ku

rulu üyesi ise, kurula katılamazlar. 
C) Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi 

ve delillere ve isnadolunan hal ve hareketin ma
hiyetine göre disiplin kovuşturması yapılması
na yer olup olmadığını takdir eder. 

Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına 
karar verirse, kurul dışındaki daire başkanları 
ve üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruştur
ma yapmakla görevlendirir. 

Soruşturmayı yapmakla görevlendirilenler, 
ilgiliye isnadolunan hal ve hareketi bildireerk 
savunmasını alırlar; lüzum gördükleri kim
seleri andla dinler, konu ile ilgili bilgileri top
lar ve sübut delillerini tesbit ederler. 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek 
ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap ver
mek ve diğer istekleri yerine getirmek zorun
dadırlar. 
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Soruşturmayı yapanlar, yaptıkları soruş
turmaları ve elde ettikleri bilgi ve delilleri gös
teren ve bunlara göre disiplin cezaları veril
mesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaat
lerini belirten bir rapor hazırlayıp müsbit evrak 
ve belgeleri bu rapora bağlıyarak Yüksek Di
siplin Kuruluna verirler. 

D) Kurul başkanı, soruşturma sonucunu 
ilgiliye yazılı olarak bildirir ve on günden az 
olmamak üzere tâyin edeceği süre içinde ya
zılı savunmasını vermeye kendisini davet eder. 

Kurul başkanı, soruşturma dosyasını Yük
sek Disiplin Kurulu üyelerinden birine hava
le eder. 

Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gere
kirse soruşturmanın genişletilmesine ve derin
leştirilmesine karar verir. 

İlgili, bu dosyayı raportörün önünde ince-
liyebilir. 

E) Yüksek Disiplin Kurulu, isnadolunan 
hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlem
den kaldırılmasına karar verir. 

Kurul bu hal ve hareketleri sabit gördüğü 
takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre 
ilgilinin uyarılmasına veya görevine son veril
mesine karar verir. 

İlgilinin uyarılmasına karar verildiği takdir
de, kurul kararı Birinci Başkan tarafından il
giliye tebliğ edilir. Birinci Başkan hakkında 
ise, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanınca tebliğ 
olunur. 

F) Yüksek Disiplin Kurlunca hizmet süre
sine göre istifa etmeye yahut emekliliğini iste
meye davete karar verilmesi halinde, olay en 
geç bir hafta içinde bir defa da Sayıştay Ge
nel Kurulunda görüşülür, Bir haftalık müd
det kanuni tatillere ve 101 nci madde gere
ğince çalışmaya ara verme zamanına raslarsa, 
bu tatillerin bitimi tarihinden başlar. 

Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu kara
rını ya onaylar veya ilgilinin uyarılmasına ka
rar verir. 

Bu halde Genel Kurul, hastalık, geçici gö
rev ve izin gibi kanuni sebeplerle vazife başın
da bulunmıyan üyeler dışındaki üyelerin tam
sayısı ile toplanarak üçte iki çoğunlukla karar 
verir. Hakkında kovuşturma yapılan üye top
lantıya katılamaz. 

Genel Kurul kararı ile yukarda açıklanan 
esaslar dairesinde tebliğ edilir. 

G) İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa 
etmeye davete dair olan karara, tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa 
etmiş sayılır. Bir aylık süre için ilgili izinli 
sayılır. 

İlgili görevine son verilmesi kararma tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa isti
fa etmiş sayılır. Bir aylık süre için ilgili izinli 
sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz 'ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 
•Başkan ve üyeler hakkında eeiza kovuşturması 

Madde 96. — Sayıştay Başkam ve üyelerin
den birinin görevi ile ilgili veya ğ'önev sırasın
da işlediği bir suçtan dolayı Sayıştay Genel 
Kurulunca seçilecek üç daire başkana ve diki 
üyeden kurulu bir heyet taraifından ilik kovuş
turulması yapılarak hazırlanacak fezleke ile 
sair evrakı yargılamanın lüzum veya nıen'ine 
Ikarar alınmak üzere Daireler Kuruluna verilir. 
Bu kurulun vereceği yargılamanın men'ine 
dair olan karar kendiliğinden, yargılamanın lü
zumuna dair olan karar itiraz üzerine 'Sayıştay 
Genel Kurulunca incelenir. İtiraz süresi kara
rın tebliği tardıhinden itibaren <onbeş gündür. 

Genel Kurulca verilen yargılaımanım nıen'ine 
dair karar kesindir. 

Soruşturma ıkurulunun seçimine ilgililer ve 
yargılamanın lüzum veya men'i kararı görüş
melerine soruşturma kurulu üyeleri ile ilgililer 
katılamaz. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı olanların ıgörev sı
rasında görevle ilgisi bulunmıyan şaihsi bir suç 
işlemeleri halinde yargılamanın men veya lüzu
muna ikarar verilmesi işlemi bu maddede yazılı 
usuller dairesinde yürütülür. 

Daireler Kurulu kararları şahsi davacılar 
varsa onlara da tebliğ olunur. 

Yargılamanın lüzumuna dair verilen ikesin 
karar üzerine id o sy a Anayasa 'Mahkemesine tev
di olunur, 

Bunların görevleri dışında şaihsi 'bir suç fiş
lemeleri halinde yapılacak kıo'vuşlturmada Yar
gıtay üyelerinin şaihsi suçlarının koıvuş'turma-
sma ilişikin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Başkan ve üyeler dışındaki meslelk mensupları 
hakkında disiplin kovuşturması 

Madde 97. — Başkan ve üyeler dışınıdaM 
'Sayıştay meslek mensuplarının; 

A) MeSİelkin vakar ve şerefi ile bağdaşa-' 
mıyan; 

B) Hizmetin veya görevlerinin lalksaması-
nı mucibolan, çalışma düzenini veya disiplin 
bozan bal ve hareketleri görülmesi veya öğre
nilmesi üzerine Birinci Başkan, durumu incele
dikten sonra sonucuna göre halklarında bu ka
nun bükümleri uyarınca disiplin 'kovuşturması 
yapılmak üzere Memurlar Seçim ve Disiplin 
Kuruluna bildirir. 

Bu kurul eldeki bilgi ve karinelere ve isna-
dolunan hal ve hareketin mahiyetine 'göre di
siplin kovuşturması yapılmasına lüzum lolup ol
madığını takdir eder. 

Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, ku
rul dışından seçilecek bir üyenin başkanlığın
da bir uzman denetçi ile bir başdenetçd veya 
raportörden teşekkül eden kurul tarafından 
soruşturma yapılır. 

'Soruşturma şekli ve raporun verilmesi, ra
por üzerinde Memurlar Seçim ve Disiplin Ku-
rulmıca yapılacak işlemle diğer hususlar bak
landa 95 nei maddede yazılı hükümler uygula
nır. 

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca dos
ya üzerinde gizli olarak yapılan inceleme ve gö
rüşme sonunda isnadolunan hal ve hareket sa
bit görülmezse dosyanın işlemden kaldırılması
nı, bu hal ve hareket sabit '.görüldüğü takdirde 
98 nei maddede yazılı disiplin cezalarından 'bi
rinin verilmesini karar altına alır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Disiplin cezaları 
Madde 98. — Disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma : Memura, görevinde daha dik

katli davranmasının gerektiğini yazı ile bildir
mektir. 

B) Kınama : Memura, görevinde ve davra
nışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmek
tir. 

0)> Oııibeş 'günlüğü geçmemek üzere aylığı
nın kesilmesi. 

D) Kıdeminin durdurulması : Memurun 
bulunduğu derecedeki kıdeminin ilerlemesinin 

altı ay ile 1 yıl veya 2 yıl için durdurulmasiidır. 
E)ı Göreve son verilme : Memurun görevine 

son verilmesidir. 
İlgilinin karara karşı Danıştaya başvurması 

halinde boşalan kadrosuna atanma yapılamıaz. 
97 ned maddede belirtilen disiplin kovuştur

masını gerektiren hallerin neler olduğu ve bun
lara hangi disiplin cezasının verileceği içyönet-
melikle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi .oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları 
hakkında ceza kovuşturması 

Madde 99. — Başjkan ve üyeler dışındaki 
meslek mensuplarının görevleriyle ilgili bir suç 
işlemesi halinde, Birinci Başkan tarafından gö
revlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir uz
man denetçi, bir başdenetçi veya raportörden 
teşekkül eden bir kurul ilk kovuşturmayı yapa
rak düzenliyeceği fezlekeyi Memurlar Seçim ve 
Disiplin Kuruluna verir. Bu kurul ya yargıla
manın men'ini veya soruşturma açılmasını ka
rar altına alır. 

Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edi
lir. İlgililerin, karara kendilerine tebliği tari
hinden itibaren oübeş gün içinde itirazları ha
linde rapor bir defa da Yüksek Disiplin Kuru
lunda incelenir. Alınan karar ilgililere tebliğ 
edilir. 

Yargılama Yargıtay m görevli ceza dairesin
de yapılır. 

Bunların kişisel suçlarının kovuşturulmasın-
da ise 2 nei sınıfa mensup hâkimlerin kişisel 
suçlarının ko^nışturulmasma ilişkin hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 
Ç eş itli hükümler 

Sayıştay mensuplarının diğer hakları 
Madde 100. — Bu kanunda hüküm bulun -

mıyan hallerde .Sayıştay mensupları hakkında 
Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Çalışmaya ıara verme 
Madde 101. — Sayıştay Genel Kurulu, Tem

yiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri îher 
yıl Temmuz iayının. yirmisinden Eylül 'ayının 
•beşine kadar çalışmaya ıara verir. Bu müddet 
içinde iSayıştaya gelecek ivedili işlere bakmak 
ve gereken kararları vermek üzere sıra ile [bir 
daire çalışmaya devam eder. 

Ara verme süresi içinde 'görevli Daire Baş-
•kan ve üyeleri yilm diğer aylarında aynı müd
detle izinlerini üml'lanaltaünler. 

BAŞKAN — 'Maddeyi ioylariınıza iarz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul odi'l-
miştir. 

Belgelerin saklanması 
Madde 102. — Hesapla ilgili 'olarak Sayış-

taya verilen her çeşit gider ve «gelir evrakı ile 
her .çeşit ıbelgeler Sayıştayda saklanır. Bunların 
saklanma süreleriyle yokedilme usulleri hakkın
da Sayıştaym da mütalâası alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıacıak tüzükte yer 
alan esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi loylarınıza 'arlz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Kadro cetvelleri 
Madde 103. — 30.6.1939 tarihli ve 3656 sa

yılı Kanuna bağlı I sayılı cetvelin Sayıştay Baş
kanlığı kısmında mevcut ve sonradan çıkan ka
nunlarla yapılan ek kadrolar kaldırılarak yerine 
bu kanuna bağlı I sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
Madde 104. — 16 Haziran 1934 tarihli ve 

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ile bu ka
nuna ek 5 Ocak 1953 tarihli ve 5999 sayılı Ka
nun, 8 Haziran 1956 tarihli ve" 6736 sayılı Kanun 
ve 28 Şubat 1959 tarihli ve 7241 sayılı Kanun ve 
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır. 

Bu kanunun 28 nci maddesi gereğince Sayış
tay denetimine tabi dairelerle bu dairelere bağlı 
sabit veya döner sermayeler veya fonlar üzerin
deki Sayıştay denetimini kaldıran özel kanunla
rın hükümleri de kaldırılmıştır. 

12 Ocak 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanunun ve 
bu kanunun 7241 sayılı Kanuna atıf yapan hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Malî konularla ilgili tüzükler ve yönetmelikler 
hakkında istişari mütalâa 

Madde 105. — Bakanlıklar ve Sayıştaym de
netimine giren diğer idare ve kurumlarca malî 
konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler, 
Sayıştaym istişari mütalâası alındıktan sonra yü
rürlüğe konulabilir. 

Sayıştay bu mütalâayı, istemin yapılması ta
rihinden başlıyarak iki ay içinde bildirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin 
alınması 

Madde 106. — Sivil ve askerî âmirlerle daire 
üstleri, yönetimleri altındaki saymanların, hesap
larını kanunla belirtilen süreler içinde tam ve 
noksansız olarak hazırlayıp hazırlamadıklarını 
izlemek, inceleme görevi ile mahalline gelen Sa
yıştay denetçilerine gereken yardım ve kolaylığı 
sağlamak ve işin selâmeti ile ilgili tedbirleri al
makla zorunludurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği yıl ile önceki yıllara ait hesap ve işlemle
rin denetiminde ve yargılanmasında eski hüküm
ler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul,edil
miştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih ile daire ve kurulların bu kanunla 
gösterilen esaslara göre kuruluşu tarihine ka
dar toplanmalarında, 2514 sayılı Kanunun bu 
konuya ilişkin hükümlerinin uygulamasına de
vam olunur. 

Ancak, Genel Kurulun, daire başkanı ve 
üye adayları seçimi için toplanmasında vekil 
üyeler Kurula katılamazlar ve Genel Kurul gö
rev başındaki üyelerin tam mevcudiyle toplanır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sayıştayda görevli başkan ve üye
lerle Savcı ve Genel Sekreter yeniden seçim ve 
atanma işlemine lüzum kalmadan bu kanunla ka
bul edilen kadro aylık ve ödeneklerini alırlar. 

Bunların eski derecelerde geçen müddetleri 
yeni derecelerinde geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Sayıştay kuruluşunda görevli 
bulunan meslek ve yönetim mensupları, savcı 
yardımcıları yeni bir atanma işlemine lüzum 
kalmaksızın bağlı (1) sayılı cetveldeki derece
lerden kazanılmış unvanlarına uygun olanlara 
atanmış sayılırlar ve aylık ve ödeneklerinin 
ödenmesinde işe başlama kaydı aranmaz. 

Bir üst sınıfa yükselmeye hak kazanmış olan
ların kazanılmış unvanları, bu üst sınıftır. 

Ancak, ikinci fıkra gereğince başdenetçi ve
ya uzman denetçi sınıflarının kazanılmış un
van sayılması Memurlar Seçim ve Disiplin 
Kurulu kararma bağlıdır. 

Müktesep hakları olan aylıktan daha az bir 
aylıkla denetçi yardımcılığına atananlarla (35) 
lira avlıklı denetçi yardımcılığına atananların 
yeterlik sınavını verinceye kadar denetçi yar
dımcılığı kadrolarında geçirdikleri üç yıldan 
fazla süreleri halen bulunukları barem derece
lerinde geçen terfi sürelerine ve artanı da mü-
taakıp derecedeki terfi sürelerine eklenir. 

Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık iste
minde bulunulamaz. 

BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna dâhil kadro
larda çalışanların, 16 Haziran 1934 tarihli ve 
1514 sayılı Kanunla tanınmış hrkları saklıdır. 

Halen Maliye Bakanlığı Teşkilâtında ve Ma
liye Bakanlığınca atanan malî vazifelerde ça
lışan ve 90 liralık kadro aylığını müktesep hak 
olarak almış olan yüksek okul mezunları da bir 
defaya mahsus olmak üzere üye seçilebilirler. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 6. — 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği 1.1.1950 tarihinden önceki hükümlere 
göre bağlanmış olan ve genel, katma ve özel 
bütçelerden ödenmekte bulunan emekli, dul ve 
yetim, vazife malûllüğü, âdi malûllük, vatani 
hizmet aylıklariyle 5434 sayılı Kanunun geçici 
42 nci maddesi voliyle veya 1.1.1950 tarihinden 
evvel tasfiye edilmiş olup da sonradan çeşitli 
kanunlarla yeniden bağlanan veya bağlanacak 
olan emekli, dul ve yetim aylıklarının tahsis ve 
düzeltme işlemlerinin inceleme ve tesciline Sayış
tay'ca devam edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 7. — Bu kanun gereğince dü
zenlenmesi gereken tüzük, yönetmelik ve genel
geler, işbu kanunun yayınlanması tarihinden 
başlıvarak iki yıl içinde yürürlüğe girecek şekil
de hazırlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 8. — Anayasanın 116 ncı mad
desi gereğince il özel idareleriyle belediyelerin 
malî işlemlerinin denetlenmesine dair kanun 
yürürlüğe girineeve kadar, 16 Haziran 1934 ta
rihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu 
ve bu kanuna ek kanunların il özel idareleri ve 
belediyelere ait hükümleri yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Maddevi ovlarmıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 9 .— I sayılı cetvelde gösteri
len Savıstay mensupları hakkında, Devlet me
murları Kanununun geçici 15 nci maddesi hük
müne göre bunların aylık ve ödeneklerini düzen-
liven özel kanun yürürlüğe girinceye kadar, 
1108 savılı Maaş ve 3656 sayılı Devlet memurla
rı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanun
lar ile bunların tadil ve eklerinin kendileri ile il
gili hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Geçici madde 10. — 6 ncı maddeye göre Sayış
tay Genel Kurulunca yapılacak ilk daire başkan
lığı ve üye adayı seçimlerinde ; 

A) Seçim işlemi 5 defa tekrarlandığı halde, 
daire başkanlğı adaylığı için gerekli çoğunluk 
sağlanamadığından seçim tam amlanam azsa salt 
çoğunluk aranmaz. En çok oy alan seçilmiş olur. 

B) Bu maddede tesbit edilen kontenjan 1/2 
olarak uygulanır. Maliye Bakanlığı Teşkilâtında 
evvelce en az beş yıl hizmet etmiş olup da ha
len başka kuruluşlarda bulunanlardan 4 ncü 
maddede Maliye mensupları için gösterilen gö
revlere denk görvelerde bulunanlar da Maliye 
Bakanlığı kontenjanından üye seçimine katıla
bilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük 
Madde 107. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürütme 
Madde 108. — Bu kanun hükümlerini Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Kanunun tümünü açık oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul' edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni ederiz. 

23.2.1967 Perşembe günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

• • 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Salt eoğmıluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç! ı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 133 

Kabul ederler • 131 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 50 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul t 

Hasan Âli Türker 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nalıit Alıan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çcrm 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoragil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

CAZİANTEU 
Nizamettin özgül 

•denler] 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GtMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburuu 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Âbdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
dyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
[Cudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
ıSşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
0. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti'. 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Terık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya katümıyanlar] 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran . 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Terme! 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünföi 
Suad Hayri Ürgüplü 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SİVAS 
Hulusi Söyliemezoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Sadi Koçaş 
Cemal Madanoğlu (1.) 
Nadir Nadi 
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Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdaknlcr 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 132 

Kabul edenler : 130 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 51 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Hasan Âli Türker 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı U^unhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Jalip Özdola^ 

İSTANBUL 
M. Erd-oğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburıın 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet ismen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekii 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

Î.'ANÎSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeııder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M AR AŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Mentegeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Fahri özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altunta§ 

Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Çekin ser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadk 

[Oya kattlmıyanlar] 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

ÎZMÎR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki' Atasağun 
(Başkan) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu (1.) 
Nadir Nadi 

>>-e-<{ 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sezai O'Kan 
Sami Küçük 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy ver enler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul e 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuııhasanoğhı 

BURDUR 
0. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç J 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI j 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

** Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

183 
132 
130 

2 
0 

51 
0 

denlerj 

GAZİANTEP 
Nizanıettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Riıat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtıi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
İ. Et em Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Meccli Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığh 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğhı 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acmıer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

| Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya katûmıy anlar] 

BALIKESİR 
Mehmet, Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabrı Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muammer Obuz 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SİVAS 
-Hulusi Söytemezoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Cemal Madanoğiu (1.) 
Nadir Nadi , 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(iSalt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 07Kan 
Mehmet Özgüneşj 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler -• 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan. 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Türhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 54 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Hasan Ali Türker 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeııder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NtĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğhı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Riüat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

/ ÇekinserJ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadh 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

[Oya kahimıyanlar] 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okur er 

KARS 
Sırrı Atalay (B§k. V.) 
Mehmet. Ha zer 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksıı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlf 
Suad Hayri Ürgüplü 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koças 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu (1.) 
Nadir Nadi 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

21 . 2 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se

çimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 

üye seçimi. 
3. — Yüıksıe!k Hâkimler Kuruluna bir asıl ve 

bi yedek üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Oumihuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Balkan-
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/373) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye-
ısi Selâhaıttin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku-
rulacaık olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhaıttin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrimde ba
raj yapılıp yapilmıya cağıma dair Başbaikandan 
sözlü sorusu ('6/392) 

4. — Oumhuriyeit Senatosu Üyesi Hidayet 
Ay diner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakamından sözlü sorusu (6/403)' 

5. — Oumihuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404> 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesü Meh-
mot Ha zer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakamından sözlü sorusu (6/408) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Ilazerdağrımın, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Balkanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisi

ne kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/408) 

9. — Oumhuriyeit Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlaın'm, Trakya bögesıhıdeki ayçiçeği 
istihsal ve saitış fiyatlarına dair Ticaret Balka
nından sözlü sorusu (6/409) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye 
si Ekrem Özden'in, İstanbul'da ' inşaatı uzun 
işemelerden beri 'devanı eden ceza ve tevkif 
evine dair Adalet Balkanından sözlü sorusu 
(6/410) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkımdaki çalışmalarla dair Adalet Balkanın
dan sözlü sorusu (6/411) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara 'dair Sanayi Ba
lkanından sözlü sorusu (6/412) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Feibmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
'bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/413) 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri M'u'mcuoğlu'ııuın, piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Balkanından sö'zlü sorusu 
(6/415) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Arıtuıkmaç'ın, İstanbul'da yapılan yeraltı 
ve yerüstü geçitlerinin inşaatındalki yolsuzluk 
iddialarına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/416)-

16. —• Oumihuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarllaın'm, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair Enerji ve Tabiî Kaynaiklar Baka
nından sözlü sorusu (6/417) 

17. — Cumhuriyet Sematoisu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoyün, 3908 sayılı Kanuna dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/418) 

18. — Oumihuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Boramın, yabancı memleketi erdelki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmacamın, öğretmeni enin usulsüz 
olarak nakline dair Millî Eğitim Bakanından 
•sözlü sorusu (6/420) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, bir memurun tâyinine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(•6/421) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalının, Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair Ulaş
tırma Balkanından sözlü sorusu (6/422) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARALATTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının. M ant - Nisam ve Mayıs 1965 aylairına ait 
.hesapları hakikında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını İnceleinue Komisyonu raporu (5/11) (S. 
Sayısı : 879) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1.967] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1365 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 880) [Dağıtıma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

3. _ Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
mam lığınım Eylül - Eıldm ve Kasım 1965 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/13) (S. Sayısı : 881) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık - 1965 ve Ocak - Şubat 1966 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/14) (S. Sayısı : 882) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1987] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart - Nisan ve Mayıs 1966 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/15) (S. Sayısı : 883) [Dağıtma tarihi : 
25 . 1 . 1967] 

6. •— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1966 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatoisu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/16) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığımın Eylül - Ekim ve Kasım 1966 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senato 
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
05/17) (S. Sayısı : 885) [Dağıtana tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1985 yılı keısiınıhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
pora (5/18) (S. Sayısı : 886) [Dağıtma tari
hi : 26 . 1 . 1967] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1964 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/19) (S. Sayısı : 889) [Dağıtma tari
hi : 30 . 1 . 1967] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Sayıştay kanunu teklifinim Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/338; Cumhuriyet Senatosu 2/200) (S. Sayısı : 
888) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1967] 

2. — Devlet Memurları Aylıklarınım Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi haklkındaiki kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, İçiş
leri ve Bütçe ve Phîn komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 2/244; Cumhuriyet Senatosu 2/199) 
(S. Sayısı : 891) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1987] 

3. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ııcı maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu rapora 
(Millet Meclisi 1/123; Cumhuriyet Senatosu 
1/697) (S. Sayısı : 892) [Dağıtma tariM : 
14 . 2 . 1967] 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 ••&# w ^ 

Sayıştay kanunu teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /338 ; 

Cumhuriyet Senatosu 27 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 147) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kan un la r M üdii rl üğü 
Sam : 2326 

2 . 1 . 1967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 12 . 1966 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Sayıştay kanım teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Hu, teklif 1 . 7 . 196(1 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş vı Genel 
Kurulun 26, 29 ve 30 . 12 . 1966 tarihli 2İ, 26 ve 27 nei birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle f/ö-
rüsiderek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı^; : 1/7J 

Geçici Komisyon Raporu 

Gumh ıtriye l S t na tos u 
Geçici Ktrmisyonu 
Esas Xo. : 2/200 

Karai' Xo. : 2 
1 . 1967 

Yüksek Baskanlıj 

Millet -Meclisinin 30 Aralık 1960 tarihli 2 i nci Birleşiminde (inceli dilik e görüşülc-
Oenk "1907 

Oumlıuriyct 
dalet, Bilice 

rek işari oy ile kabul edilen. Sayıştay Kamımı teklifi Millet .Meclisi Başkanlığının 
tarihli ve 2326 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Senatosu Genel Kurulunun 10 Ocak 1.907 tarihli '20 nci Birleşiminde Anayasa ve 
ve Plân ile Malî ve İktisadi İşle'.' komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonumuzun 1.9 ve 24 Ocak 1967 tarihli birleşimlerinde Sayıştay temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve .müzakere olundu. 

1. Teklif, Sui Geııeris bir Yüksek Mahkeme olan Sayıştay hakkında Anayasanın 127 nei 
maddesinin 2 nei fıkrası gereğince kuruluşunu, işleyişini, denetimini, mensuplarının niteliklerini. 
atanmalarını, ödev ve yetkilerim, hak ve yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini başkan ve üyele
rinin teminatını düzenlemek üzere çıkartılan 20 Haziran 1960 tarihli ve 763 sayılı Sayıştay Ka
nununun, Cumhuriyet Senatosu Baskanlımmn 21 Haziran 1900 tarihli ve 6193 savdı vazıhın üze-



— 2 — 
riııe, Cumlıuıibaşkanmca, bu yazıdaki gerekçelerle veto edilmiş bulunması sebebiyle, yeniden mü
zakere olunan kanun metnidir. 

Söii konusu Kanun Millet Meclisince, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun hakkındaki ra
poru üzerine, Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin dolduğu görüşü ile kanunlaştırıl-
mış idi. 

Teklifin Millet Meclisinde bu defalki müzakerelerinde, kanun teklifinin veto Öncesi birinci 
görüşmesinde Cumhuriyet Senaitosu tarafından kabul edilen metne aynen katılmış, ancak, 
Cumhuriyet Senatosu metninin 5, 6, 89 ve 95 nci maddelerinde esas balkımından, 22, 23, 51 
ve 53 ncü maddelerinde redaksiyon bakımından 98 nci maddede de 95 nci maddeye muvazi olarak 
uygunluk bakımından değişildik yapılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu metninde Millet Meclisince yapılan esasa ilişkin değişiklikler ve gerek
çeleri şöyledir : 

Madde 5. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metinde Sayıştay Başlkan ve üye aday
ları, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden seçilecek: onar üyeden kurulu bir karma ko
misyonca seçilip Genel Kurullara arz edilmekte idi. 

Millet Meclisince bu aday seçimi Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü ile hazırlanmakta olan 
Millet Meclisi İçtüzüğünde Sayıştayla ilgili konular bu Meclislerin Bütçe ve Plân komis
yonlarına bırakılmış olması hasebiyle, söz konusu komisyonların bir araya gelmesinden teşek
kül eden Bütçe ve Plân Karma Komisyonuna bırakılmıştır. 

Bu tadil gerek İçtüzüğümüzdeki vazife taksimi ve gerekse işleyişi kolaylaştırması gerekçe
leriyle komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Madde 6. — Millet Meclisince Cumhuriyet Senatosunun ka'bul ettiği 5 nci maddede yapılan 
değişiklikler ve bu değişikliğe ait gerekçe tahtında Millet Meclisince 6 nci maddede de deği
şiklik yapılmış ve bu tadilde yuikardaki gerekçelerle komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Madde 19. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metinde Sayıştay Genel Kuruluna kendi
leri ile ilgili konularda kanun tasarı ve teklifi hasırlama görevi verilmiş idi. 

Millet Meclisince, Anayasamızın 91 nci maddesi muvacehesinde kanun tasarı ve tek
lifi verme yetkisinin Bakanlar Kurulu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınmış 
olması hasebiyle değiştirilmiş ve yetkililer tarafından hazırlanan tasarı ve teklifler hakkında görüş
lerini bildireceği esası kabul edilmiştir. 

Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Madde 89. — Cumhuriyet Senatosu ile kabul edilen metinde çeşitli kanunların Balkanlar Kurulu 

kararma lüzum gösterdiği işlerden Sayıştay hizmetleriyle ilgili olanlar Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanlık Divanlarının müştereken yapacakları toplantılarda alınacak kararlarla düzen
lenecek idi. 

Millet Meclisi Anyasamız muvacehesinde Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi Başkanlık Divan
larından teşekkül eden bir Karma Başkanlık Divanına yer vermemiş olması sebebiyle tesisi uygun gö
rülmemiş ve bu yetkinin Sayıştaym en Yüksek mercii olan Sayıştay Genel Kuruluna bırakılması ka
bul edilmiştir. 

Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Madde 95. —• Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metinde Başkan ve üyeler için en ağır ceza 

olarak hizmet süresine göre istifaya yahut emekliliğini istemeye davet kaibul edilmiş iken Millet Mec
lisince umumi hükümlere de uyulmak maiksadiyle bu cezalara bir de göreve son verilme cezası ek
lenmiştir. 

Millet Meclisinin bu tadili ve tadile ait gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Teklif, bu hal ve gerekçelerle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
11 - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 888) 
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49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, geçici 1, geçici 2, geçici 3, geçici, 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7, geçici 8, 
geçici 9, geçici 10, 107, ve 108 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
hususu da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip İstanbul 
İV. Tuna F. Alpaslan î. Yeşilyurt E. Özden 

Sivas Trabzon 
A. Çekemoğlu A. 8. Ağanoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 888) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

SAYIŞTAY KANUNU 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Sayıştay in görev ve yetkisi 

MADDE 1. — Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yo-
liyle kesin hükma bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 
yapmakla görevlidir. 

Sayıştay yargı ve karar organları 

MADDE 2. — Sayıştay kuruluşuna dâhil yargı ve karar organları şunlardır : 
a) Daireler, 
b) Daireler Kurulu, 
c) Temyiz Kurulu, 
d) Genel Kurul, 
e) Yüksek Disiplin Kurulu, 
f) Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu. 
Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuruluşa dâhildir. 

Sayıştay mensupları 

MADDE 3. — Sayıştay mensupları şunlardır: 
1. Meslek mensupları : 
a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve Üyeler, 
b) Genel Sekreter, 
c) Raportörler, 
ç) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları. 
2. Yönetim mensupları : 
a) Genel Sekreter yardımcıları, 
b) Müdürler, Müdür yardımcıları ve memurlar. 
3. Savcı ve Savcı yardımcıları. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sayıştay meslek mensuplarının nitılikleri, serilmeleri ve atanmaları 

Başkan ve üyelerle Genel Sekreterin nitelikleri 

MADDE 4. — Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Genel Sekreterinin aşağıdaki nitelikleri taşıma
ları şarttır : 

I - Genel olarak : 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinden veya 

öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya dışındaki 
fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş ve sonradan malî ve iktisadi konularla ilgili görev
lerde en az on yıl başarı ile çalışmış olmak; 
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GKÇlct K O M I S Y O N U N K A B U L E T T I Ğ I M E T I N 

SAYIŞTAY KANUNU 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MiMet Meclisinin kabul ettiği metin 

II - Özel olarak : 
A) Birinci Başkanlık için : 
a) Sayıştay Daire Başkanlığında, üyeliğinde, 
b) Müsteşarlık, müsteşar yardımcılığında, 
c) Profesörlükte, 
d) Genel ve katma bütçeli dairelerin genel müdürlüklerinde, 
e) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığında, 
f) Maliye Bakanlığı tetkik, teftiş, hesap uzmanları, bankalar 3^eminli murakıplar kurulu 

başkanlıklarında veya bunların smıf ve derecesinde bulunan diğer görevlerde bulunmuş olmak. 
B) Daire başkanlıkları için : 
a) Sayıştay iyeliğinde, savcılığında, 
b) Maliye Bakanlığı kuruluşuna dâhil müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ile bunla

rın sınıf ve derecesinde bulunan diğer görevlerde, 
c) Vergiler Temyiz Komisyonu başkanlıklarında, 
d) Maliye Bakanlığı tetkik, teftiş, hesap uzmanları, bankalar yeminli murakıplar kurulu 

başkanlıklarında bulunmuş olmak. 
C) Üyelik için : 
a) Sayıştay Savcılığında, Genel Sekreterliğinde, raportörlüklerinde, uzman denetçiliğinde, baş-

denetçiliğinde, Savcı başyardımcılığında, 
b) Bu maddenin (B) fıkrasının b, c, d bencilerinde sayılan görevlerle, Maliye Bakanlığı ku

ruluşuna dâhil genel müdür yardımcılığı veya bunların sınıf ve derecesinde bulunan diğer görev
lerde, 

c) Vergiler Temyiz Komisyonu üyeliklerinde, 
d) Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği, Başhescp uzmanlığı, bankalar yeminli bagmurakıplığ::'. -

da, bulunmuş olmak, 
D) Genel Sekreterlik için : 
Sayıştay raportörlüğü, uzman denetçiliği veya başdsııetçillğiudo Irılunınuş olmak 

Birinci Başkanın seçimi 

MADDE 5. — Sayıştay Birinci Başkanı bu kanunda yazık niteliklere sahip istekliler arasından, 
T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu tarafından gizli oyla seçilir. Komisyon, üye tam sayısının 
üçte ild çoğunluğu ile toplanır. Mevcudun saltço/unluğunun oyu-ıu alan seçilir. 

Seçim sonucunun Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi genel kurullarınca ayrı ayrı onaylan
ması gereklidir. Meclislerden her hangi biri bu onay işlemini, karma komisyonda seçimin sonuç
lanmasından başlıyarak iki ay içinde tamamlamadıkları takdirde karına komisyon karan kesindir. 

Daire Başkanı re üyelerin seçimi 

MADDE 6. ~ Sayıştay daire başkanlıkları ile üyelikleri için, Sayıştay Genel Kurulunca, Sa-
yıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, bu kanunda yazılı şartlara 
sakibolduklan anlaşılanlar arasından üye tanı sayısının üçte iki çoğunluğunun ve ilk oylamada bu 
yeter sayı sağlanamadığı takdirde ertesi oylamada saltçoğunluğım gizli oyu ile her boş yer için 
ikişer aday seçilir. 

Sayıştay Genel Kurulunda, üye adayları, boş kadro sayısının 2/3 oranında Sayışta;/ mensupları 
ile savcısı ve 1/3 oranında da 4 ncü maddenin (ö) fıkrasının b, c ve d bendlerinds yazılı nite
likleri taşıyan istekliler arasından seçilir. 1/3 ve 2/3 oranlarının uygulanmasında tam sayı yanın
da meydana gelen kesirler bir adecİ olduğu takdirde Sayıştay mensupları; ild aded olduğu tak-
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Cceçiei Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

dirde ise bunlardan biri Sayıştay mensupları kontenjanına, diğeri de Maliye Bakanlığı kontenja
nına aktarılır. 

Bütçe Karma Komisyonu, sicillerini inceledikten sonra her boş yer için bu adaylardan birini 
seçer. 

Seçim 5 nci madde esaslarına göre yapılır. 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılan p.sli üye seçimlerinde ikinci fıkrada yazılı oranlar aynı 

şekilde uygulanır. 
Başkan ve üyelerin teminatı 

MADDE 7. — Sayıştay Başkan ve üyeleri azlolunamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce 
emekliye ayrılamaz, (95 nci madde hükmü saklıdır.) 

Memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiş olanların görev
leri kendiliğinden, görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği tam teşkilâtlı resmî sağlık 
kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılanların da Sayıştay Genel Kurul karariyle görevleri sona 
erer. 

Savcı ve savcı yardımcılarının nitelikleri, atanmaları 

MADDE 8. — Sayıştay Savcı ve yardımcıları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ortak ka
rarname ile atanırlar. 

Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleri, iktisadi ve Ticari ilimler akademileri
ni veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yurt içindeki 
veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları şarttır. 

Raportör ve denetçilerin nitelikleri, mesleke alınmaları 

MADDE 9. — Raportör, uzman denetçi, baş denetçi ve denetçiler denetçi yardımcılığından 
yetişirler. 

Denetçi yardımcılığına, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleriyle İktisadi ve Ticari 
ilimler akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca 
onanmış yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar ara
sından açılacak sınavı kazananlar Birinci Balkan tarafından aday olarak atanırlar. 

Sınava girebilmek için 31 yaşından gün almamış ve Devlet Memurları Kanununun 48 nci 
maddesinde gösterilen genel nitelikleri haiz olmak şarttır. 

Adaylık süresi en az bir, en çok iki yıldır. Adaylık süresi sonunda : 
Bilgi, çalışma ve ahlâk bakımından hizmete elverişli görülenler Memurlar Seçim ve Disip

lin Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın onayıyla denetçi yardımcılığına atanırlar. 
Hizmete elverişli görülmiyenlerin görevine Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararı ve 

Birinci Başkanın onayıyla son verilir. 
Denetçi yardımcıları bir meslek kursuna veya stajına tabi tutulurlar. 
Kursta okutulacak nazari ve tatbiki derslerle stajın şekil ve şartları, kursun veya stajın sü

resi kurs veya staj sonundaki sınav usulleri ve diğer hususlar yönetmeliğinde belirtilir. 
Denetçi olabilmek için kurs veya stajdan sonra yapılacak meslek sınavını başarmak şarttır. 
Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcılarının yükselme süreleri iki yıldır. 

Genel sekreter ile raportör ve denetçilerin atanmalar) 

MADDE 10. — Sayıştay Genel Sekreteri, Birin?i Başkan tarafından; raportörleri, uzman denet
çileri, başdenetçileri ve denetçileri, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunun kararı ve Birinci Baş
kanın onayı ile atanırlar. 
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(TOÇİCİ Komisvomm kabul ettiği metin 

MADDE 7. — MilJet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Genel Sekreter yardımcılarının nitelikleri ve atanmaları 
r 

MADDE 11. — Genel Sekreter yardımcıları, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleriyle 
İktisadi ve Ticari ilimler akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya dışındaki yüksek okulların birini bitirmiş olanlar ara
sından Birinci Başkan tarafından atanır. 

Yönetim mensuplarının nitelik ve atanmaları 

MADDE 12. — Müdür ve yardımcılarının, şef ve memurların, Devlet Memurları Kanununun 
48 nci maddesinde yazılı nitelikleri taşımaları gerekir. Bunlar, Memurlar Seçim ve Disiplin 
Kurulunun kararı üzerine Birinci Başkanın onayı ile atanırlar. 

Yönetim mensuplarının sınıflandırılması 

MADDE 13. — Yönetim mensupları için Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre sınıflar 
tesis edilir. 

Yönetim mensuplarının Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılacak yükseltilme ve kade
me ilerlemeleriyle, disiplin ve ceza kovuşturmalarında yetkili kurul, Memurlar Seçim ve Disip
lin Kuruludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay yargı ve karar organlarının kuruhj.ş, işleyiş, görev ve yetkileri 

Daireler 

MADDE 14. — Bir başkan ve dört üyeden kurulu daireler birer hesap mahkemesidir, Bir ba; r 

I:°m ve iki üyeden kurulan daire heyeti hükme ye tkilidL'. 
Dairelsrde kararlar oyların çoğunluğuyla verilir. 
Daireler; 
a) Sorumluların hesaplarını inceleyip yargılı yarak haklarında beraet veya tazmin hükmü verir. 
b) Kösinlıesapları inceleyip cayman hesaplar iylo karşılaştırarak uygunluk vo aykırılık nokta

larını belirtmek suretiyle karara bağlar. 
c) Birinci Başkan tarafından incelenmek üsera verilecek isler hakkında görüşünü bildirir. 
Daire başkanlarının mazeret, hastalık, Birinci Başkanlığa vekillik gibi geçici sebeplerle vazife 

gi'rmomeleri halinde ve münhal vukuunda en kıdemli üye daire başkan vekilliğini yapar. Kıdem
de esas üyeliğe seçilmedir. 

Üyelerden birinin her hangi bir sebeple bulunamaması halinde o daireden Temyiz Kuruluna 
ayrılmış üyelerden biri daire başkanının daveti üzerine mahkemeye katılır. 

Daireler Kurulu 

ZI±~D1Q~Z 15. — Daireler Kurulu, Temyiz Kuruluna ayrılan başkan ve üyelerin dışında kalan 
balkan ve üyelerden kurulur. 

En kıdemli daire başkanı kurula başkanlık eder. 
Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Mevcudun çoğunluğu ile karar verir. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 
Daireler Kurulu bu karılınla kendisine verilmiş olan görevleri yapar. Birinci Başkan tarafın

dan incelenmesi istenilen diğer konu ve işlemleri görüşerek karara bağlar. 
Savcı doğrudan doğruya veya başkanın çağrısı üzerine oy hakkı olmamak şartiyle kurula ka

tılabilir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 888) 



— 11 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÎVIABDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisimin kabul ettiği metin 

Temyiz Kurulu 

MADDE 16. — Temyiz Kurulu 4 yıl için Sayıştay Genel Kurulunca daire başkanları arasından 
seçilecek 4 daire başkanı ile her daireden seçilecek 2 üyeden kurulur. 

Her yıl kurul üyelerinin dörtte biri yenilenir. Üyeliği sona erenlerin yeniden seçilmeleri caizdir. 
Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder. 
Duruşmalı oturumlarda savcı kurul huzurunda savunmasını yapar. 
Temyiz Kurulu üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır. Mevcudun çoğunluğuyla karar verir. 

Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 
Kararı temyiz edilen daire başkan ve üyelerinin oy hakkı olamaz. 
Temyiz Kurulu üyeleri 22 nci maddede gösterilen görevleri de yapar. 
Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen ilâmların son hüküm merciidir. 

Genel Kurul 

MADDE 17. — Genel Kurul, Birinci Başkanın Başkanlığı altında daire başkanlariyle üyelerden 
kurulur. 

Genel Kurul bu kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tarafından 
incelenmesi istenilen diğer konu ve işlemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Birinci Başkanın çağrısı üzerine; oy hakkı olmamak şartiyle, 
Genel Kurulda bulunabilir. 

Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır; mevcudun salt çoğunluğu ile ka 
rar verir. Oyların eşitliğinde Birinci Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. 

İdari nitelikteki kararların biri eştir ibnesi 

MADDE 18. — Dairelerin kararları veya bir dairenin iki kararı arasında aynı meselede ay
kırılık bulunur veya bir içtihadın değişmesine lüzum görülür ya da bu mahiyette bütün işlemlere 
uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç duyulursa, mesele Genel Kurulda görüşülerek karara 
bağlanır. Bu meselenin görüşülmesinde savcı da bulundurulur. 

Sayıştaya ilişkin kamın tasarı ve teklifleri 

MADDE 19. — Sayıştaya ilişkin olarak yapılan kanun tasarısı ve teklifleri hakkında görüşle
rini tesbit etmek, vize ve denetleme işleri için yönetmelikler yapmak, Genel Kurulun görevleri ara
sındadır. 

Savcı 
MADDE 20. — Savcı aşağıdaki görevleri yerine getirir : 
a) Hesapların incelenmesi ve yargılanması safhalarında iddia ve düşüncesini bildirmek, 
b) Uygunluk bildirimlerinin ve Cumhuriyet Senatosuyla Millet Meclisine sunulacak raporla

rın Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında hazır bulunarak görüşünü açıklamak, 
c) Kanunların sorumlular hakkında cezai veya inzibati kovuşturmayı emrettiği hususlarda 

buna ait hükümlerin uygulanmasını izlemek, 
ç) Hesapların yargılanması sırasında veya her hangi bir suretle sorumluların cezai veya 

inzibati cezayı gerektiren hallerine vâkıf olduğu takdirde durumu Maliye Bakanlığına ve diğer 
ilgili makamlara yazı ile bildirmek, 

d) Birinci Başkan tarafından verilen işleri görmek, 
e) Kanunda yazılı süreler içinde hesaplarını vermiyen saymanlar hakkında yapılacak işlemler 

dolayısiyle düşüncesini bildirmek, 
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay mensuplarının görev ve yetkileri 

Birinci Başkan 

MADDE 21. — Birinci Başkan Sayıştayın en büyük âmiri olup Sayıştayın genel işleyişinden 
sorumludur. Genel Kurulun Başkanıdır. Gerekli gördükçe temyiz ve daireler kuruluna da başkan
lık eder. Bu kurullara verilecek işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir. 

Birinci Başkan, Sayıştaya düşen bütün ödevlerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin düzenli bir su
rette yürütülmesini sağlamak için gereken tedbirleri alır. 

Daire başkanlarının ve üyelerin dairelere ayrılması, işlerin dairelere dağıtılması, denetçilerin 
ve personelin görevleri ve görev yerlerinin tâ3dn ve tesbit olunması, denetleme gruplarının kurul
ması, hesapların merkezde veya yerlerinde incelenmelerine ilişkin programların yapılması Birin
ci Başkana aittir. 

Birinci Başkan görevinde bulunamıyacağı zaman daire başkanlarından birini yerine vekil bıra
kır. Vekil tâyin etmemiş olduğu veya Birinci Başkanlığın açık bulunduğu hallerde daire başkanla
rının en kıdemlisi vekillik yapar. 

Daire başkanları ve üyeler 

MADDE 22. — Daire başkanları, dairelerine ayrılan hesapların yargılama ve bunlara ilişkin 
tutanak ve ilâmların düzenlenme ve sonuçlandırılması işleriyle ve diğer işlerin yapılmasını sağla
makla görevlidir. 

Üyeler denetçi raporlarını inceler ve düşüncelerini yazılı olarak belirtir. A3?rıca bu kanunda 
gösterilen diğer işleri yapar. 

Genel Sekreter 

MADDE 23. — Genel Sekreter, Birinci Başkanın idari yardımcısı olup yazışmaları idare, 
bizzat başkanın imzası gereken yazılar dışındaki evrak ile ilâm ve sözleşmeleri onun adına imza, 
her türlü meslek ve yönetim kısımlarının iş dağıtımı ile görevlendirilmelerinde ve yerinde incele
me grup ve programlarının hazırlanmasında Birinci Başkana yardım eder; araştırma, inceleme 
ve meslekî yayın işlerini düzenler, idari şubeleri Başkan adına denetler ve Başkanın vereceği diğer 
görevleri yerine getirir. 

Eaportörler 

MADDE 24. — Raportörler, bağlı bulundukları daire ve kurullara bu kanunla verilen görevlerle 
ilgili kararları yazmak ve verilen hükümler dairesinde tutanak ve ilâmları düzenlemek ve bunla
rın gerektirdiği diğer bütün işlemleri yapmakla görevlidirler. 

Denetçiler 

MADDE 25. — Denetçiler, incelenmek üzere Birinci Başkanlıkça veya onun adına grup şefle-
rince kendilerine verilen idare hesaplariyle kesinhesapları ve işlemleri, kanun, tüzük, yönetmelik 
ve genslgelerdeki esas ve usuller dairesinde inceliyerek sonucunu birer raporla Birinci Başkanlığa 
bildirmek ve bu kanunla verilen diğer Sayıştay hizmetlerini yapmakla görevlidirler. 

Denetçiler; anlam, uygulama veya sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı 
nitelikte gördükleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve sair mevzuat hükümlerini, ince-
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MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddo3i aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddeni avncn kabul edilmiştir. 

MADDE 2i. — Millet Meclisi metninin 24 ncii maddesi aynsn kabıı! edilmiştir.' 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 23 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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leme sırasında tesbit ederek bunları gerekçesiyle birlikte ve yazılı olarak Birinci Başkanlığa bildi
rirler. Birinci Başkan, bu bildirileri derhal Genel Kurula havale eder ve bunlardan Genel Kurul 
karariyle kabule değer görülenler üç aylık raporlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine su
nulur. 

Denetçiler tarafından hesap ve işlemlerin inceleme usulleri denetleme gruplarının çalışma şe
killeri ile grup şeflerinin görev ve sorumlulukları bir talimatta belirtilir. 

Yöne tim me nsuplan 

MADDE 26. — Sayıştayın işlemesiyle ilgili yönetim işleri bu kanuna bağlı kadrolarda yazılı 
memurlar tarafından yapılır. 

Kurulacak yönetim dallarının görevleriyle bu görevlerin yapılma yolları, ilgililerin sorumluluk 
dereceleri yönetmeliğinde gösterilir. 

Memurlar secim ve Disiplin Kurulu 

MADDE 27. — Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu iki takvim yılı için Genel Kurulca seçile
cek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi veya raportör, bir başdenetçi ile Genel Sekreter
den kurulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sayıştayın görev ve yetkileri 

Sayıştayın görevleri 

MADDE 28. — Sayıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir : 
I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin, 
B) (A) bendinde yazılı daireler tarafından sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına katıl

mak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerin, 
C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurumların bütün gelir, gider ve mal-

lariyle nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin (Emanet niteliğinde olanlar dâhil) alınıp verilme
sini, saklanma ve kullanılmasını denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılıyarak kesin 
hükme bağlar. 

II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım suretiyle 
elde edilen nakdî veya aynî kıymetleri, Hazine bonolarım, bütün kefalet, kredi ve Hazine avans
larını kaydedip denetler, 

III - Genel ve katma bütçelere ilişkin kesinhesapları inceliyerek düzenliyeceği uygunluk bil
dirimlerini, ilişkin olduğu Kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak en geç 6 ay 
içinde Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

IV - Gerektiğinde malî islere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemlerine dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir. 

V - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gördü
ğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir. 

VI - Sayıştay, kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Sayıştayın yetkileri 

MADDE 29. — Sayıştay, bu kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine geti
rilmesi sırasında Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare âmirlikleriyle, sayman ve diğer sorumlu
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MADDS 28. — Millet Meclisi metninin 26 neı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MABDÜ2 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 23 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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larla doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları 
vasıtasiyle görmeye veya dilediği yere getirtmeye ve sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan 
ilgili memurları çağırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye yetkilidir. 

Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel idare, belediye 
ve sair bütün resmî kurum ve kurullarla diğer gerçek ve tüzel kişilerden (Bankalar dâhil) istiyebi-
lir. 

Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, 
işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve 
olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukukî durumu, yetkisi ve sorumluluğu 
genel hükümlere tabidir. Bu maddenin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar yönetmeliğinde 
belirtilir. 

Bu madde gereklerini haklı bir sebebe dayanmaksızın tam olarak yerine getirmiyen birinci ve 
ikinci fıkralarda yazılı ilgililer hakkında, Sayıştayın istemi üzerine dairelerince disiplin kovuştur
ması yapılmakla beraber bu gibiler için ayrıca genel ve özel hükümler dairesinde işlem de yapılır. 

Aynı şekilde birer yedek seçilir. 
Kurula daire başkam başkanlık eder. 
Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. 
Genel Sekreter, uzman, denetçi veya raportör, başdenetçi şahıslarını ilgilendiren konuların gö

rüşüldüğü. toplantılara katılamazlar. 

ALTINCI BÖLÜM 

Vize-

Viz enin kapsamı 
MADDE 30. — Merkezde ve Sayıştay Genel Kurulunca harcamadan önce denetimin uygulan

masına karar verilen yerlerde, bu kanunla istisna edilenler hariç, genel ve katma bütçelerden Sa 
yıştaym vizesi olmaksızın harcama yapılamaz; kredi açılamaz ve avans ödenemez. 

Kadroların dağıtım işleri de önceden Sayıştıyın vizesine bağlıdır. 
Harcamadan önce denetini yapılmasına karar verilen yerlerde Sayıştay Başkanlığınca teşkilât 

kurulabilir veya denetim grupları görevlendirilebilir. 
Genel ve katma bütçelerin önce vize işlemine tabi tutulmıyan harcamaları sonradan vize işle

mine tabidir. 
Harcamadan sonra vizeye verilen belgelerden kabule uygun görülenleri vize edilir, kabule uy

gun görülmiyenleıi önceden hesaptan çıkarılmayıp bunların düzeltilmesi veya geri alınması dai
resine bir önergeyle bildirilir. Hesap devresi sonuna kadar düzeltilmiyen veya geri almmıyan 
kıymetlerin ödettirilmesi sayman hesapları üzerinde yapılacak incelemelerle hükme bağlanır. 

Sözleşmelerin tescili 

MADDE 31. — Merkezde ve harcamadan önce denetimin uygulandığı yerlerde yüzbin liradan 
daha fazla harcamayı gerektiren sözleşmeler yerine getirilmeden önce Sayıştayca tescil edilir. An
cak ivedilik ve gizlilik sebebiyle eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilen husus
larla yabancı memleketlerde yapılan satmalmalara ilişkin sözleşmeler bu hükmün dışındadır. 

Harcamadan önce vize 

MADDE 32. — Harcamadan önce vizeye sunulan belgeleri, Birinci Başkan tarafından görevlen
dirilen grup şefi ve gözetimindeki denetçiler, mevzuat dairesinde inceliyerek vize ederler. 
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MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tereddütlü görülen gider belgeleri denetçi ve grup şefinin yazılı düşüncesiyle birlikte dairesi
ne gönderilir. Alınacak karşılık üzerine bunlar ya vize edilir, ya da bir müzekkere ile Birinci 
Başkanlığa verilir. 

Birinci Başkan bu belgeleri dairelerden birine gönderir ve karara bağlatır. 
Bu karara dayanılarak yapılan ret işlemlerine, usulü dairesinde itirazda bulunulması halinde, 

keyfiyet incelenmek üzere ilgili Sayıştay daires'ne veya daireler kuruluna verilir. Vizeye karar 
verildiği takdirde gider belgeleri vize edilir. İtiraz yerinde görülmediği takdirde belgeler karar 
gereğince dairesine geri gönderilir. 

Sonradan vizeye tabi harcamaların vizesinde tereddüt husule gelirse önce karara bağlanmak 
üzere, bu harcamaya ait belgeler, Birinci Başkan tarafından dairelerin birine verilir. 

Kesin geri çevirme 

MADDE 33. — Sayıştayın tescilinden veya vizesinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle dairesine 
geri çevirdiği harcamadan maddî hataya veya ödenek yetersizliğine veya kadro üstünde tâyin ve 
istihdamlara ilişkin olanları hakkındaki reddi kesindir. 

Sorumluluğun yüklenilmesi 

MADDE 34. — Sayıştayca vizesinden kaçınılan kanunların açıkça yasaklamadığı her hangi 
bir harcama işinde, birinci derecedeki ita âmirlerinin yazılı diretmesi halinde keyfiyet Sayıştay 
Genel Kurulunda incelenir. 

Bu kurulda vizeyi uygun bulmazsa, Bakanlar Kurulunca keyfiyetin incelenerek ita âmirinin 
görüşünün yerinde görüldüğü hakkında karar verildiği ve bu karar Sayıştaya bildirildiği takdirde 
ihtiyat kaydiyle vize işlemi yapılır. 

Sayıştay bu yolda ihtiyat kaydiyle vize ettiği işlemi, diğer işlemler ve yolsuzluklar hakkında 
üç ayda bir sunacağı raporla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarına bildirir. 

İkinci derecedeki ita âmirlerinin yazılı diretmesi halinde ihtiyat kaydiyle vize işlemi yapılır 
ve direttiği hususa ait sorumluluk kendisine aidolup ilgili sayman hesabının yargılanması sırasın
da kesin hükme bağlanır. 

Harcamadan önce 

Vizeden istisnalar 

MADDE 35. — Sayıştayın, harcamadan önce vizesinden istisna edilen kanunla belli harcama
lar şunlardır : 

1. Memur aylıklariyle bunlara yapılan yardımlar ve görevlerine ilişkin olarak tanınan diğer 
haklar, 

2. Sözleşmeli ve yevmiyeli personelin ücret ve yevmiyeleri, 
3. Emekli, dul ve yetim aylıkları, 
4. Mahkeme harçları, 
5) Kanımla belirli beyiye aidatı, 
6) Nisbeti kanunla belirli aidat ve ikramiyeler, 
7) iki resmî daire arasında veya Hazine ile ilgili gelir ve gider suretiyle yapılan harca

malar, 
8) Vergi, resim ve diğer adlarla resmî daireler adına yapılan kesintiler, 
9) Sayıştayca tescil edilmiş sözleşmelere dayanılarak yapılacak kira bedeli ödemeleri, 
10) Geriverilecek paralar, 
11) Harcırah avansları. 
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MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MABDS 34. — Millet Meclisi metninin 34 nsû maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Sözleşmelerin Sayıştay a gönderilmesi 

MADDE 38. — Merkez ve vilâyetlerde bağıtlanacak sözleşmelerle dayanaklarının birer 
örneğinin yedi gün sarfında Sayıştaya gönderilmesi mecburidir. 

İnceleme süresi 

MADDE 37. — Sayıştaya gönderilen ve ilişiği bulunmıyan belgelerden ödeme, kredi ve veri
le emirleriyle avans senetleri ve bu kanunun 31 nci maddesinde yazılı sözleşmeleri en çok üç 
ve diğerleri onbeş gün içinde Sayıştayca incelenerek sonuçlandırılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetleme 

Genel esaslar 

MADDE 38. — Sayıştay denetimine giren idare ve kurumların; 
a) Gelir, gider ve mal işlemlerini, bu işlemlere ait sayman hesaplarını bütün kayıt ve bel

geleriyle birlikte incelemek ve neticede bütün bu işlem ve hesapları yargılama yolu ile; 
b) Bütçe hesabının ve bu nitelikteki diğer hesapların kesilmesini, sayman hesaplarının so

nuçlarını, ilgisine göre kesinhesap "kanunu tasarıları veya kesin mizan ve bilançolarla karşı
laştırmak suretiyle; 

c) Kanunlarda belirtilen diğer konulan ilgili daire ve kurumlardan alınacak bilgi ve bel
geleri incelemek ve Sayıştay da gerekli kayıtları kurmak suretiyle; 

Denetler. 
Askerî kadrolarla askerî teçhizat, levazım, ayniyat, fabrika ve müesseseler, Sayıştay dene

timine tabidir. Ancak, bunların denetim usulleri, Sayıştayın görüşü alındıktan sonra Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıklarınca yapılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Hesapların verilme zamanı 

MADDE 39. — Hesap ve işlemleri Sayıştayın denetimine giren idare ve kurumların kanunla
rına göre bir bütçe veya hesap yık veya hesap devresi içindslri bütün gelirlerinin, giderlerinin 
ve mallarının hesaplan saymanlar tarafından en geç mahsup devresini takibeden bir ay için
de Sayıştaya verilir. 

Mal işlemlerinin hesap devresi, 5 yıldan fazla olmamak şartiyle, ilgili saymanlık işlemlerinin 
durumuna göre, Sayıştayca tesbit olunur. 

Hesap ve işlemlere ait belge, kayıt, defter ve cetvellerin yıl veya hesap devreleri içinde, 
bir aydan fazla olmamak üsere, belirtilecek müddetler sonunda gönderilmesine veya yerinde in
celemeye hasır bulundurulmasına Sayıştayca karar verilebilir. Bu hal yakardaki fıkralar ge
reğince yıl veya hesap devreleri sonlarındaki hesap verme mecburiyetini kaldırmaz. 

Hesapların niteliği 

MADDE 40. — Gelir, gider ve mal işlemlerinin hesapları Sayıştaya ayrı ayrı verilir. Daire 
ve kurumların bir bütçe veya hesap yılında veya csel kanuna göre kabul edilmiş olan hesap dev
resi içinde : 

a) Tahakkuk eden ve tahsil edilen bütün gelirlerin, gelir artıklarının ve emanetlerin mik
tar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her türlü belgeler, gelir hesabını; 
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MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 33 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nsi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDS 33. — Millet Meclisi metninin 33 nai maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 nsu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BİADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Yapılan harcamaların ve bunlara ilişkin olarak alınan para ve sair kıymetlerin miktar 
ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her türlü belgeler, gider hesabını; 

c) Mevcut ve alınan, sarf olunan, satış, yok etme veya sair suretlerle elden çıkarılan her 
türlü malların ve eşyanın miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili 
her türlü belgeler, mal hesabını teşkil eder. 

28 nci maddenin 1 (B) ve (C) beııdlerinde söz konusu sabit veya döner sermayeler veya 
fonlar veyahut kurumların yetkili mercilerce onaylanmış bütçe ve kadrolariyle kesinhesapları ve 
bunlarla ilgili kararlar, bilanço esasına göre hesap yürüten kurumlarda ise kesin mizan ve 
bilançolar, Sayıştaya verilecek hesaplara dâhildir. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü gecen cetvel, defter ve belgelerin cins ve nevileri ve verilme dev
releri, Sayıştayea bir genelgeyle belirtilir. 

Özel mevzuatına göre bir saymanın aynı zamanda gelir, gider ve mal işlemlerini yapmakla 
görevli olması halinde, hesaplann bu işlemlerin tamamına veya bir kısınma şâmil obuası veya 
ayrı ayrı verilmesi hallerini ve hesapların verilme tarz ve gokülerini, Sayıştay bir genelgeyle 
tesbit ederek ügiH idare, kurum ve saymanlara tebliğ eder. 

Saymanlar 

MADDE 41. — Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlar şunlardır : 
1. Gelir saymanları; 
2. Gider saymanları; 
3. Mal saymanları. 

Sayman durumunda olanlar 

MADDE 42. — Usulüne uygun olarak sayman sıfatiyle görevlendirümediği halde kendiliğin
den veya verilen emir üzerine gelirleri toplıyan, harcıyan ve mallan saklıyan ve idare edenler de 
bu işlemler bir saymanın hesabına dâhil edilmediği takdirde, sayman addolunur ve kanun bü
kümleri gereğince sayman sıfatiyle hesabını Sayıştaya vermeye zorunlu olup saymanlar hakkın
daki sorumluluk bunlar hakkında da uygulanır. 

Eğer bu hal âmirlerinin yazılı emirleri üzerine cereyan etmiş ise sorumlulukta onlar da ortak
tırlar. 

Saymanlıkların ve saymanların Sayıştaya bildirilmesi 

MADDE 43. — Bakanlıklar ve katma bütçeli dairelerle Sayıştay denetimine tabi olan bütün 
idare ve kurumlar her hesap yılı başından önce merkez yurt içi ve yurt dışındaki bütün kuru
luşlarına giren saymanlıkların nevileri ile bulundukları mahalleri, görev sahalarının hudut ve 
şümulünü, saymanlıklara bağlı mutemetliklerle depo, ambar ve benzeri iş yerlerinin açık adresle
rini, görev başındaki saymanların ad ve soyadlariyle sicil numaralarını, aylık ücret ve derecele
rini Sayıştaya bildirmekle ve sorumluların imza sirkülerlerini göndermekle yükümlüdürler. 

Yıl içinde yapüan değişiklikler de değişiklik tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı 
suretle Sayıştaya bildirilir. 

Saymanların hesap vermesi 

MADDE 44. — Hesaplar, saymanlar tarafından bu kanunda ve diğer kanunlarda yazılı sü
reler içinde tamamlanarak incelenmeye hasır vaziyette bekletilir veya Sayıstayın bildireceği yere 
gönderilir. 

Hesaplar görev başında bulunan sonuncu sayman tarafından hazırlanır ve verilir. Hesabın ve
rilmemesinden doğan sorumluluk buna aittir. 
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MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDS 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hesabını tamam olarak hazırladıktan sonra başka yere naklolunan, emekliye ayrılan veya 
Bakanlık emrine alınan saymanlar, haleflerine verdikleri devir sırasında, hazırladıkları hesapları
nı da devrederler ve bu husus devir tutanağında belirtilir. 

Ölüm, sağlık durumu ve sair mücbir sebeplerle hesap vermej^e muktedir olamıyan veya he
sap vermekten kaçınan saymanlann hesaplan bağlı bulunduklan dairelerce kurulacak bir kurul 
eliyle yeni saymana devredilir. 

Saymanlığın başka bir saymanlığa katılması halinde, sayman o tarihe kadarki hesabını yeni 
saymana devre, saymanlığın kalduılması halinde ise, sayman bu hesabı üç ay içinde Sayıştaya 
vermeye zorunludur. 

Sorumluluk halleri 

MADDE 45. — Sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk 
ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayış-
tayca kesin hükme bağlananlan, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden baş-
lıyarak üç ay içinde Hazineye ödemekle zorunludurlar. 

Sayıştayca haklarında verilen kesin hükümler sorumlulara ve ayrıca gerekli kovuşturma ya
pılmak üzere Maliye Bakanlığına 63 ncü madde uyarınca tebliğ edilir. 

Malın ödettirilmesi, yok olma tarihindeki rayiç bedel üzerinden, bu tarih belli değilse malın 
satmalındığı tarih ile kaybolmanın tesbit edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice göre bulu
nacak bedel üzerinden olur. Devlet mallarının hasara uğratılması halinde uygulanacak gene] 
hükümler saklıdır. 

Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Danıştaya başvurulamaz. 

Hesapların incelen mesi 
MADDE 46. — Sayman hesaplanndan hangilerinin merkezde veya hesap yerlerinde incelene

ceğine Genel Kurul karar verir. Bu hesaplar Birinci Başkanın görevlendireceği denetçiler tara
fından incelenir. 

Ancak, kayıtlı mallannın değerleri toplamı 500 000 lira ve daha yukarı olan mal sayman-
lıklan yerinde denetlenir. 

Merkezde incelenmekte olan saymanlık hesaplarından her hangi birinin yerinde incelenmesi
ne ilgili denetçinin istemi üzerine hesabın bağh bulunduğu dairece karar verilebilir. Bu karar 
Genel Kurulca da uygun bulunduğu takdirde bu hesaplar Birinci Başkanın görevlendireceği de
netçiler tarafından yerinde incelenir. 

inceleme sırasında; 
1. Gelirlerin, alacakların ve her türlü hakların kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere ve 

bütçedeki tertiplerine uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmediği, 
2. Giderlerin, 
a) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve kadroya 

uygun olarak harcanıp harcanmadığı, 
b) Ödemenin istihkak sahiplerinin veya vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapı-

hp yapılmadığı, 
c) idare hesabına giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin kanun, tüzük 

ve yönetmeliklerdeM hükümlere uygun bulunup bulunmalığı, 
3. Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, kullanış ve çıkışları ile bunların bulun

ması gerekli olan yerlerde tamamen mevcudolup olmadığı hususlarının yürürlükteki kanun, tü
zük ve yönetmelik esaslanna göre yapılıp yapılmadığı, 

4. Yukardaki fıkralarda yazılı bütün işlem ve hesapların belgelere ve kayıtlarına uygun 
olup olmadığı, 

Araştırılır. 
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MADDE 45 — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46, — Millet Meclisi metninin 4C ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ödemelerin gerekçelerine uygunluğu 

MADDE 47. — Sayıştay, yapacağı incelemeler sırasında, denetimine giren bütün daire ve ku
rumların bütçelerine konulmuş olan ödeneklerin bütçede gösterilen iş, hizmet ve ihtiyaçlara har
canıp harcanmadığı hakkındaki görüşünü uygunluk bildirimlerine derceder. 

Denetçi raporları 

MADDE 48. — Denetçiler kendilerine verilen hesapları bu kanunla diğer kanunlarda yazılı 
esaslar ve yönetmeliğindeki usuller gereğince inceler ve sonucu gösterir bir rapor düzenler. Bu 
inceleme sırasında mevzuata uygun bulmadığı veya noksan gördüğü işler hakkında sorumluların 
yazılı savunmalarını alması ve düşüncesiyle birlikte raporda göstermesi şarttır. 

Usulü dairesinde yapılan bildirime bilgi edinilmesinden itibaren en çok otuz gün içinde ce
vap vermiyen sorumluların savunmaları beklenmiyerek mevcut bilgi ve belgelere göre rapor dü
zenlemekle beraber, bunlar hakkında ayrıca bu kanun esaslarına göre disiplin veya ceza kovuş
turulması isteminde bulunulur. 

Bu raporlarda hesabın doğruluğu ve denkliği ve belgelerin tamam olup olmadığı ve inceleme 
neticesinde sorumluluğu gerektiren hususlar görülüp görülmediği ve ayrıca 28 nci maddenin bi
rinci fıkrasının (B) ve (C) bendlerinde yazılı sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kuru
lan teşebbüs ve kurumların harcama ve çalışmalarının kuruluş gayelerine uygun bulunup bulun
madığı da raporlann sonunda açıklanır. 

Bilgi ve belge verme zorunluluğu 

MADDE 49. — Sorumlular veya diğer ilgili memurlar denetçilerin istiyeceği bilgiyi vermeye, 
kayıtlarla belgeleri geciktirmeksizin göstermeye veya vermeye mecburdurlar. 

Sorumluların yanında bulunmıyan belgeler ilgili dairelerden istenir. Sorumlular belgelerin asıl
larım ve aslı gösterilemiyen belgelerin ikinci nüshalarını göstermek zorundadırlar. 

YukardaM hükme uymıyanlar hakkında bu kanun esaslarına göre ceza veya disiplin kovuş
turması yapılır. 

Raporlar üzerinde yapılacak işlem 

MADDE 50. — incelenmesi bitirilen hesapların raporları ona ait cetvel ve belgelerle birlikte 
Bilinci Başkanlığa verilir. Başkanlık bunları yargılanmak üzere dairelere verir. 

Saymanlarla diğer görevliler hakkında uygulanacak cezalar 

MADDE 51. — Hesabını kanun hükümleri dairesinde zamanında ve tam olarak vermiyen say
manlarla; Sayıştay denetimine giren daire ve kurumlar görevlilerinden, denetleme ve yargılama 
sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermiyen ve denetleme ve yargılamayı 
güçleştirenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine ilgili dairelerince, hesabını veya istenen bil
gi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yardım olarak ödenir ve yarım aylık kesilmeye 
başlandığı tarihten itibaren saymanlar en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştayca belli edilen 
süre içinde yine hesabını veya istenilen bilgi, belge ve tefterleri vermez veya denetleme ve yargı
lamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa bu defa ilgili dairelerince tayinlerindeki 
usule göre işten elçektirilerek haklarında gerekli kovuşturma yapılır. 

Sayıştay ilâmlarının infazını izlemiyenler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 
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MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Mîllet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nsi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hesap vermiyen saymanlar 

MADDE 52. — Emeklilik, Bakanlık emrine alınma ve benzeri sebeplerle hesabını devretmeden 
temelli veya geçici olarak vazifeden ayrılmış bulunan saymanlar hesaplarını verinceye kadar, ay
lık ve diğer istihkaklarının ödenmesi geciktirilir. 

Başka vazifeye naklen atanan saymanlar da devrini vermedikçe yeni görevlerine başlıyamaz-
lar. istifa suretiyle ayrılan saymanlardan devrini zamanında vermiyenler sonradan Sayıştay de
netimine tabi daire ve kurumlarda bir göreve atanamazlar. 

Ceza uygulaması hakkında Sayıştaya bilgi verilmesi 

MADDE 53. — İlgili daireler 51 ve 52 nci maddeler hükümlerinin uygulanış ve sonucu hakkın
da Sayıştaya bilgi vermeye zorunludurlar. 

Disiplin kovuşturması 

MADDE 54. — Sayıştaym istemi üzerine 51 ve 52 nci maddeler hükümlerini uygulamıyanlar 
hakkında dairelerince disiplin kovuşturması yapılır. 

İkraz, istikraz, kredi ve avansların denetimi 

MADDE 55. — a) Devletçe müessese ve fertlere ikraz ve tâviz olarak verilip Hazinece açıla
cak hesaplara kaydedilen paralar, sayman hesaplan arasında Sayıştayca incelenir ve izlenir. 

Özel kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği istikraz muameleleri dahi Sayıştayca incelemeye ve 
izlemeye tâbidir. 

Bu inceleme neticeleri uygunluk bildirimlerine yazılır. 
b) Genel ve katma bütçeli dairelerce yapılan istikrazlarla alman avanslar ve hizmet karşılığı 

olmıyarak çıkarılan Hazine bonoları miktar ve faizleri ve itfa bedelleri kanunlarındaki hükümlere 
göre Sayıştayca kaydolunur, istikraz ve avans sözleşmeleri hakkında bağıtlama tarihinden ve Ha
zine bonoları hakkında imza ve ihraç tarihinden itibaren 3 ay içinde Sayıştaya bilgi verilir. 

Bu konudaki inceleme sonuçlan uygunluk bildirimlerinde gösterilir. 
c) Kanunlan gereğince mutemet ve mütaahbitlere verilen avanslarla açılan krediler dahi Sa

yıştayca incelenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yargılama 

Hesapların dairelerce incelenmesi 

MADDE 56. — Daire başkanlan dairelerine verilen hesap raporları hakkında savcının yazılı 
düşüncesini alırlar. 

Savcılıktan gelen raporlar daire başkanlığınca düşüncesi bildirilmek üzere üyelere verilir. 
Üyeler kendilerine verilen raporlar üzerine gerekli incelemeyi yapar. Gerektiğinde raporda ili

şiksiz görülen kısımların da her cihetine bakılıp bakılmadığını araştırır ve düşüncelerini yazmak 
suretiyle raporları Daire Başkanlığına geriverirler. 

Üyelerce, raporlar üzerinde yapılacak inceleme sırasında lüzum görüleni üyenin teklifi üze
rine Daire Başkanlığınca hesabın her cihetine bakılıp bakılmadığının araştırılmadı için uzman de
netçilerden birine verilir. Uzman denetçi hesapta yeniden ilişikli hususlar görürse, usulü dairesin
de sorumluların savunmasını alır ve yazacağı rapor, düşüncesi bildirilmek üzere savcılığa gönde
rilir. Savcılıktan gelen bu hesap dosyası Daire Başkanı tarafından tekrar üyeye verilir. 
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MADDE 52, — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Milelt Meclisi metninin 56 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hesapların yargılanması 

MADDE 57. — Üyelerin yazılı düşüncesi üzerine dairece hesabın yargılanmasına başlanır. Yar
gılama sırasında lüzum görülürse savcı davet edilerek düşüncesi sorulur. 

Saymanın beraetine yeterli belgeler 

MADDE 58. — Resmî daireler, mutemetlere veya istihkak sahiplerine posta veya bankalar va-
sıtasiyle gönderilen paralarla mukadder kıymetli senet veya ayniyata ait alındılar saymanın be
raetine yeterlidir. 

Merkez veya diğer saymanlıklar adına harcama yapılmış ve bunlara ait para yerine geçen 
evrak ve senetler yerlerine gönderilmişse merkez veya ilgili saymanın bunların alındığını bildiren 
belgeleri Sayıştaya göndermesi ödemeyi yapan saymanı beraet ettirir. 

Bu belgeler gönderilmediği takdirde bunların postaya verildiği sırada yapılan tutanakların 
veya kaybolan evrakın resmî kayıtlarından almaıak onanmış örnekleri dahi beraet için muteber 
sayılır. Ancak bu evrak ve senetler kanun, nnam ve kararlara uygun değilse saymanın bu 
kanuna göre olan sorumluluğu devam eder. 

Posta idarelerine tutanaklariyle kıymetli posta paketi halinde teslim edilen paralar gönderildiği 
yerde tamam olarak çıkmazsa idare ve adliyece yapılacak soruşturmaya ve verilecek karara göre 
sorumluluk belli olur. 

Belge ibraz edilememesi 

MADDE 59. — Zaruri sebeplerle asılları veya ikinci nüshaları ibraz veya tevdi edilemiyen hal
lerde, hizmetin yapıldığını ve karşılığının hak sahibine verildiğini gösteren evraka, belgeye ve 
mevcut kayıt ve delillere göre, savcının düşüncesi alındıktan sonra sorumluların beraet veya zim
metine hükmedilir. 

Olağanüstü hallerde belge ibraz edilememesi 

MADDE 60. — Savaş, yangın, sel, deprem, idari ve askerî sebeplerle, tahliye gibi olağanüstü 
haller dolayısiyle veya çalınma ya da mücbir sebeplerb kaybolduğu anlaşılan belge ve kayıtların 
bulunmasına ve gönderilmesine imkân bulunmadığı idare kurullarınca tutanakla onanırsa, say
man mevcut delillere göre yargılanır. 

Ancak yukarda yazılı hallerin vukuunda, saymanın durumu derhal yazı ile üstüne bildirmesi 
ve zimmetini ibra için 15 gün içinde bağlı olduğu bakanlık veya daireye başvurması şarttır. Bu 
takdirde saymanın beraeti veya sorumluluğu bakanlık veya dairesinin düşüncesi alınmak suretiyle 
Sayıştayca hükme bağlanır. 

Hüküm ve tutanaklar 

MADDE 61. — Hesapların yukardaki maddelere göre yapılan yargılanması sonunda, beraet veya 
zimmet veya tazmin hükmü verilir Verilen hükümler daire başkanı tarafından ra
porun fıkraları hizasına özel olarak yazılıp imza edilir. Ayrıca tutanak yapılması ve mahkeme 
başkanı ile üyeleri tarafından imza edilmesi lâzımdır. 

İlâmlar 

MADDE 62. — İlâm müsveddeleri mahkeme kurulu tarafından görülüp imza edildikten sonra 
bundan gereği kadar ilâm çıkarılır. Bu ilâmlardan ikişer nüshası daire başkanı ve üyeler tara
fından imza edildikten sonra imzalı nüshalardan birisi dairede alıkonulup diğeri ve imzasız 
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MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Mllet Meclisi metninin 60 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meeclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62, — Millet Meclisi metninin 62 noi maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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nüshaları hesap dosyası ile birlikte Birinci Başkanlığa verilir. Bu ilâmlar Birinci Başkan veya 
tevkil edeceği kimseler tarafından Sayıştay müh:ü ile mühürlenip imza edildikten sonra mah
keme kurulu tarafından imzalı nüshası genel sekreterlikçe saklanır. 

İlâmların bildirilmesi ve tavzihi 

MADDE 63. — Sayıştay ilâmlarının birer nüsıası sorumlulara, birer nüshası sorumlulann bağlı 
olduğu bakanlık veya daireye, iki nüshası da, bir nüshası ilgili saymanlığa gönderilmek üzere, 
Maliye Bakanlığına ve bir nüshası da Savcılığa usulüns göre tebliğ olunur. 

Sayıştay daireleri veya Temyiz Kurulundan verilen kararlar müphem ise taraflardan her 
biri; tavzihini yahut iki tarafın adı ve soyadı il3 sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlış
lıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklamın düzeltilmesini istiyebilirler. 

Tavzih veya düzeltme dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlasiyle verilir. 
Kararı vermiş olan daire veya Temyiz Kurulu işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüs

hasını, tâyin edeceği süre içerisinde cevap vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki 
nüsha olarak verilir; bunlardan birisi tavzih veja düzeltmeyi istiyen tarafa gönderilir. 

Görevli daire veya kurulun bu husustaki karacı taraflara tebliğ olunur. 
Tavzih, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

İlâmların infazı 

MADDE 64. — Sayıştay ilâmları kesinleştikten sonra 45 nci madde gereğince yerine getirilir. 
îlâmlarm yerine getirilmesini izlemekten, ilâmların gönderildiği dairelerin en büyük âmiri sorum
ludur. 

İlâmlarda gösterilen zimmet ve tazminlerde zimmetler vukuu tarihinden; tazminler ise hükme-
dildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak, îcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Ancak, bu suretle eklenecek faizin tutarı, zimmet veya tazminine karar verilen miktarın 
% 10 unu geçemez. 

Suç te§kü eden fiiller 

MADDE 65. — Harcamadan önce vize için Sayıştaya gönderilmiş olan tahakkukat belgelerinin 
ve harcamadan sonra sayman hesaplarının incelen"nesi esnasında suç teşkil eden bir fiile raslandığı 
takdirde, ilgili denetçi tarafından derhal deliller tesbit edilerek durum, Birinci Başkanlığa 
bildirilir. Birinci Başkanın görevlendireceği heıap mahkemesince kamu dâvası yönünden kovuş
turma yapılmasına karar verilmesi halinde de işlemli evrak veya hesabın bu kısmı, gereği ye
rine getirilmek üzere toplanan ilk delillerle birlikte sorumlulann bağlı olduğu daireye veya 
Cumhuriyet Savcılığına verilir. Genel mahkemelerce verilen hükümler, Sayıştaym, hesap ve iş
lemler yönünden denetimine ve hükmüne engel değildir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili hu
suslar yönetmeliğinde belirtilir. 

Hükmen onanma 

MADDE 66. — Saymanların hesaplan Sayışta/a noksansız verildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde yargılanamadığı takdirde hükmen onanmış sayılır. 
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MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64, — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kanun yollan 

1. Temyiz 

Temyiz mercii 

MADDE 67. — Sayıştay dairelerince verilen ilâmlar Sayışta Temyiz Kurulunda temyiz olu
nur. Bu kurulca verilen kararlar kesindir. 

Temyiz sebepleri 

MADDE 68. — Sayıştay dairelerinin ilâmları; 
a) Kanuna aykırılık, 
b) Yetkiyi aşmak, 
c) Yargılama usullerine riayet etmemek gibi sebeplerle 63 ncü maddede yazılı ilgililer tarafın

dan temyiz olunabilir. 
Temyiz süresi ilgiliye ilâmın tebliğinden itibaren doksan gündür. 

Temyiz isteği 

MADDE 69. — Temyiz isteği dilekçe ile yapı'ır. Dilekçeye ilgililer tarafından itirazlarını is
pat edecek belgeler bağlanır. Temyiz evrakının suretleri karşı tarafın sayısınca verilir. 

Temyiz dilekçesiyle buna bağlı evrak karşı tarafa tebliğ olunur. Tebliğden itibaren otuz gün 
içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da temyiz edsne tebliğ olunur. Temyiz eden de buna onbeş 
gün içinde cevap verebilir. Bu cevaplar da karşı tarafa tebliğ olunur. Buna da onbeş gün içinde 
cevap verilebilir. 

Temyiz isteğinin karara bağlanması 

MADDE 70. — Cevaplar alındıktan sonra veya taraflardan biri süresi içinde karşılık vermediği 
takdirde temyiz incelenmesi yapılarak karara bağlanır. 

Temyiz dilekçesinin verileceği yerler 

MADDE 71. — Temyiz dilekçesi ve lâyihalar Sayıştay Başkanlığına verilir. Merkezde bulun-
mıyanîar, temyiz dilekçelerini, Sayıştaya gönde ilmek üzere bulundukları yerin en büyük mülkiye 
memuruna da verebilirler. 

İlgililer isterlerse evrakın alındığına dair kendilerine bir alındı verilir. 

Murafaa 

MADDE 72. — Taraflar yazı ile isterler veya Temyiz Kurulu lüzum görürse tarafları veya bir 
tarafı davet ederek savunmalarını dinler ve açıklama istiyebilir. 

Temyiz Kurulu karan 

MADDE 73. — Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, 
kaldırır ya da bozar. Bozma halinde evrak yeniien karara bağlanmak üzere o karan veren daireye 
gönderilir. 

Daire ilk karannda diretir ve bu diretme üzeine temyiz olunarak tekrar Temyiz Kurulunca 
bozma karan verilirse daire bu karara uymak zorundadır. 
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MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edihni§tir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclİ3İ metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Yargılamanın iadesi 

Yargılamanın iadesi sebepleri 

MADDE 74. — Aşağıdaki sebepler üzerine sarcı, hükümlü, hükümlünün bağlı olduğu bakanlık 
veya daire ya da Maliye Bakanlığı tarafından yargılanmanın iadesi istenebileceği gibi Sayıştay 
dairelerince de doğrudan doğruya buna karar ve ilebilir. Yargılamanın iadesi sebepleri şunlardır: 

a) Hesapta maddî hata bulunması, noksan veya mükerrerlik olması, 
b) îbraz edilen belgede sahtecilik bulunup da hükme etki yapmış olması, 
c) înceleme veya yargılama sırasında görül niyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hükümden 

sonra meydana çıkmış olması, 
ç) Hükme tesir edebilecek bâzı belgelerin inceleme ve yargılama sırasında bulunmayıp, hü

kümden sonra meydana çıkması, 
d) Hükme esas tutulan bir ilâmın bozulma suretiyle ortadan kalkmış olması, 
e) Kesinhesaplarm incelenmesi sonunda G-enel Kurulca, bütçe tertip ve mahsubuna ilişkin daire 

kararlarının aksine karar verilmiş olması. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhesabı geçmiş olsun olmasın, ilâmın tebliği tarihinden 

tibaren beş yıl sonra, yargılamanın iadesi isteminde bulunulamaz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhesabın onanmış olması şahıs borçlarına etkili de

ğildir, 

Yargılamanın iadesi 

isteminin görüşülmesi 

MADDE 75. — Yargılamanın iadesi istemi, hükmü veren dairece incelenir ve ilk olarak yar
gılamanın iadesi lüzumuna karar verilir. Bu karardan sonra iade olunan hususlara inhisar etmek 
şartiyle yargılama yapılır. 

İcranın geciktirilmesi 

MADDE 76. — Yargılamanın iadesi dileğinde bulunmak icrayı alıkoymaz. îade dilekçesini 
inceliyen daire, gerekli gördüğü takdirde, kanunen muteber teminat karşılığında, icranın gecik
tirilmesine karar verebilir. 

3. Karar düzeltmesi 

Karar düzeltilmesi sebepleri 

MADDE 77. — Temyiz Kurulu kararlarına karşı aşağıdaki sebeplerle temyiz isteğinde bu
lunmuş olanlar tarafından ilâmın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir defaya mahsus 
olmak üzere karar düzeltilmesi istenebilir. 

a) Hükmün zatına etkili iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, 
b) Bir ilâmda aynı konu hakkında b*rbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) Temyiz yolu ile görülen işlerde Temyiz Kuruluna ibraz olunan ve karara etkili bulunan 

evrakta bir sania ve sahtelik vukubulmuş olması. 

Karar düzeltilmesi isteminin incelenmesi 

MADDE 78. — Karar düzeltilmesi istem ve incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde 
yürütülür. Şu kadar ki, burada 72 nci madde hükmü uygulanmaz. 
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MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 888) 



— 40 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu kanunda lıüküm bulunmıyan haller 

MADDE 79. — Kanun yollarına başvurma hallerinde bu kanunda yer almamış olan hususlar 
hakkında Hukuk Muhakeme Usulleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

İçtihadın birleştirilmesi 

MADDE 80. — îşin gereği ve ibraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde aynı ko
nu hakkında dairelerco veya Temyiz Kurulunca verilen ilâmlar birbirine aykırı ise, Birinci Baş
kan bu ilâmları içtihadın birleştirilmesi için Genel Kurula verir. 

Birinci Başkan birleşmiş içtihadın değiştirilmesi için de istemde bulunabilir. 
İçtihadın birleştirilmesi ve değiştirilmesi kararlan ile 18 nci madde gereğince alınan Genel 

Kurul kararları Besmî Gazete ile yayınlanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporları 

Genel uygunluk bildirimleri 

MADDE 81. — Sayıştay, bakanlıklar tarafından düzenlenen kesin hesaplan sayman hesapla-
riyle ve Hazinece düzenlenen genel hesabı da bakanlıklar kesinhesaplariyle karşılaştım* ve uy
gunluk derecesini Anayasanın 128 nci maddesinde belirtilen süre içinde Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunar. 

Genel bütçe dışındaki idarelerin kesinhesaplan 

MADDE 82. — Genel bütçe dışında kalıp da bütçeleri bir kanunla Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçen dairelerin kesin hesapları hakkında da yukardaki madde hükmü uygulanır. 

İlâmların infaz cetveli 

MADDE 83. — Yukardaki maddeler gereğince düzenlenecek kesin hesaplara Sayıştay ilâmla
rının infaz derecesini gösterir bir cetvelin bağlanması şarttır. 

Kesirihesap kanun tasarılarının Mîllet Meclisine sunulabilmesi 

MADDE 84. — Kesinhesap kanun tasarısı, Anayasanın 128 nci maddesinde belirtilen bir 
yıllık süreyi aşmamak şartiyle, idare hesapları tam olarak Sayıştaya verilmedikçe Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulamaz. 

Uygunluk bildirimlerinin hazırlanması 

MADDE 85. — Hesapların tatbikine ve uygınluk bildiriminin hazırlanmasına ilişkin işlem
ler Birinci Başkan tarafından denetçilerden kumulu kesin hesap şubesine havale olunur. Kesin 
hesaplar hakkında bu şubece düzenlenen raporlar ikinci derecede dairelerce incelenerek karara 
bağlanır. 

Üye raporları ve bunların Genel Kurulda görüşülmesi 

MADDE 86. — Kesinhssaplar hakkında dairelerce verilen kararlar her yıl sırasiyle bir üye 
tarafından incelenir ve bir rapor düzenlenir. Bu rapor daire karariyle birlikte Maliye Bakanı 
adına yetkili bir zat ve Sayıştay Savcısı da hazır bulunduğu halde Genel Kurulda görüşülür ve 
uygunluk bildiriminin son şekli tesbit olunur. 
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MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen ka/rol edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi metninin 86 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Genel bütçe dışında kalan bütçelerin kesinh asaplarının Genel Kurulda görüşülmesinde ayrı
ca ilgili dairenin yetkili temsilcisi de bulunur. 

Genel uygunluk bildirimleri, Genel Kurul üyeleri ve savcı tarafından imza edildikten son
ra Birinci Başkanlıkça Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. 

Devlet mallariyle bâzı idare ve kurumlar hakkında Sayıştay raporları 

MADDE 87. — Genel ve Katma Bütçeli dairelerin bir hesap devresindeki mal işlemlerinin in
celenmesi sonucunda beliren hata ve noksanlıklar ve bu daireler dışında kalan idare ve kurumla
rın bir yıllık hesapları Tim incelenmesi sonucu, bunların faaliyetlerinin kuruluş gayelerine uygun 
olup olmadığı da belirtilmek şartiyle, Sayıştay Genel Kurulu raporlariyle Birinci Başkanlıkça 
Cumhuriyet Senatosuna ve Millet Meclisine sunulur. 

Mevzuata uygun görülmiyen işlemler 

MADDE 88. — İnceleme ve denetleme sırasında, hesap ve işlemlerden mevzuata uygun görül-
miyenlerden Sayıştay Genel Kurulunca gerekli görülenler hakkında bu husustaki Sayıştay mütalâa-
siyle birlikte bir raporla Birinci Başkanüıkça Cumhuriyet Senatosuna ve Millet Meclisine bilgi 
verilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Bütçe, personel ve özlük isleri 

Bütçe 

MADDE 89. — Sayıştay, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
Birinci Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Sayıştay 

bütçesi, genel bütçe kanunu tasarısına ithal ediümek üzere, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi bütçeleriyle birlikte Bütçe Karma Komisyonuna verilir ve bir sureti de Maliye Bakanlığına gön
derilir. 

Sayıştaym muhasebe işleri, Millet Meclisi Saymanlık Müdürlüğünce yönetilir. 
Çeşitli kanunlann Bakanlar Kurulu Kararına lüzum gösterdiği işlerden, Sayıştay hizmetle

riyle ilgili olanlar, Sayıştay Genel Kurulunun idari işler niteliğindeki kararlariyle yürütülür. 

Meslek mensuplarının teminatı, işten el çektirme 

MADDE 90. — Sayıştay meslek mensuplannm görevlerine, bu kanunda yazılı haller ile Dev
let memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller dışında son verilemez. Aylık ve başka haklan 
elinden alınamaz. Mecdek mensuplan için tesis edilmiş sınıflardan başka bir sınıftaki görevde ça-
lıştınlamazlar. 

Ancak, sağlık bakımından görevlerini yerine getiremiyecek durumda oldukları tam teşekküllü 
Resmî Sağlık Kurulu raporuyla anlaşılîanlarla, bulunduklan derecede yaş haddini doldurduktan 
halde bir üst dereceye yakselemiyenlerin görevine Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu karan ve 
Birinci Başkanın onayıyla son verilir. 

Haklarında disiplin veya ceza kovuşturması yapılmasına karar verilen genel sekreter, rapor
tör ve yardımcıları, uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının görevleri 
başında kalmalarında soruşturmanın veya hizmetin gereği bakımından sakınca görülürse, Me
murlar Seçim ve Disiplin Kurulu karariyle geoici bir süre için işten el çektirilebilir. 

işten el çektirme ve tekrar işe başlatma ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında Dev-
let Memurları Kanununun görevden uzaklaştırılma bölümündeki hükümler uygulanır. 
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MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi metninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Aylıklar 

MADDE 91. — Başkan ve üyeler birinci deresede memur aylıkları tutarını alırlar. Bu suret
le alman aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış hak 
sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde hizmet sürelerine 
göre kazandıkları derece aylıkları esastır. 

Daire başkanları ve üyelerin izin ve geçici görevleri Birinci Başkanın onayıyla olur. Birinci 
Başkan hakkında bu hüküm kendiliğinden uygulanır. 

Başkan ve üyeler dışmdaki meslek mensupları ile savcı ve savcı yardımcılarından yükselme 
sürelerini dolduranların bulundukları kadroda üst derece aylığı verilerek veya üst kadroya 
atanarak yükselmelerinde yeterlik esastır. Yeterlik sicillerine göre belli olur. 

Bunların yükselebilmeleri, üstüste iki sicillerinin olumlu olmasına bağlıdır. Üç sicil dönemin
de iki olumlu sicil alanlar da yükselebilirler. 

Boşalan bir üst kadroya atanmada aynı derecede yeterli olanlar birden fazla ise; disiplin 
cezası almamış bulunmak, meslekî inceleme ve yayınlarda bulunmuş olmak, bir yabancı dilden 
Devlet dil imtihanım kazanmış olmak ve kıdem tercih sebepleri sayılır. 

Tercih sebepleri yoksa yapılacak smavda üs'ün başarı gösterenler yükseltilir. 
Genel Sekreter, raportör, uzman denetçi, başienetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının yük

seltilme işleri Memurlar Seçim ve Disiplin Kuru'u kararı ve Birinci Başkanın onayıyla olur. 
Savcı ve savcı yardımcılarının yükselme işleriyle diğer özlük işleri Maliye Bakanlığına aittir. 

Ancak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi Sayıştay Birinci Başkanının uygun görmesine bağ
lıdır. 

ödenekler 

MADDE 92. — Sayıştay mensuplarından; 
a) Sayıştay Birinci Başkanı ile daire baskınlarına, üyelere, Savcı ve Genel Sekretere her 

ay aylıklarından ayrı olarak kadro aylık tutarlarının yüzde altmışı oranında, 
b) Uzman denetçi, başdenetçi, Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daire ra

portörleri ve denetçilerle Genel Sekreter, Savcı ve denetçi yardımcılarına derecelerine göre, bu 
kanuna bağlı iki sayılı cetvelde yazılı miktarlarda, 

c) Sair Sayıştay mensuplarına ekli üç No. lu cetvelde yazılı miktarlarda, ödenek verilir. 
Ödeneğe hak kazanılması aylık hükümlerine tabidir. 
Ancak, diğer bir göreve vekillik halinde yalnız bir yönden ve yüksek olanının ödeneği verilir. 

Başka görev yasağı 

MADDE 93. —özel bir kanun ile olmadıkça Sayıştay mensupları resmî veya özel daire ve 
kurum ve kurullarda ve özel kişiler yanında paralı ve parasız hiçbir görev alamazlar, 

Bu maddeye ayları hareket edenler istifa etmiş sayılırlar. 3u husus disiplin kurullarınca kara
ra bağlanır. Genel hükümler saklıdır. 

Ancak, mahkemelerce bilirkişi tâyin edilenler, kooperatif şirketlerinin ve hayır kıırumlanmn 
yönetim kurullarında görev alanlar, ilmî ve meslekî. araştırma ve yayınlarda bulunanlar, davet 
olundukları millî ve milletlerarası kongre, konferans ve toplantılara katılanlar için bu madde 
hükümleri uygulanmaz, 

Meslek mensuplarının sicilleri 

MADDE 94. — Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının sicilleri her takvim yılı so
nunda : 
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MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesi aynen kabul erimiştir, 

MADDE 94, — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kişisel ve meslekî nitelikleri, kanun ve nizamlara saygı derecesiyle görevine uyabilme yeteneği, 
bulundukları görevlerdeki basarı derecesi, yükselmeye yeterli olup olmadıklarını belirtecek şekilde; 

A) Uzman denetçiler, raportörler, grup ve şube şefleri hakkında ilk derecede bir üye, ikinci 
derecede bir daire başkanı; 

B) Denetçiler ve denetçi yardımcılariyle denetçi yardımcı adayları hakkında ilk derecede 
bağlı bulunduğu grup şefi, ikinci derecede bir üye; 

C) Genel Sekreter hakkında Birinci Başkan tarafından düzenlenir. 
Sicillerinde aykırılık olması halinde, üst derece sicil âmiri üye olanlar için Daire Başkanı, di

ğerleri için Birinci Başkan ilgili hakkındaki düşüncesini belirtir. 
Ayrıca, yerinde inceleme sonucunda yerinde inceleme grup şefi tarafından grupundaki görev

liler hakkında sicil düzenlenir. 
Görevlerinde başarı gösteremedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yolunda sicil alanlara 

ve yeterli bulundukları halde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere durum Birinci Baş
kan tarafından gizli olarak bildirilir. 

Üç defa üst üste olumsuz sicil alan meslek mensuplarına, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu
nun kararı ve Birinci Başkanın onayı üzerine emekliliklerini istemeleri veya istifa etmeleri bildiri
lir. Bir ay içinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayılırlar. 

Yukarda öngörülen hususların uygulama şekli îçyönetmeliğinde belirtilir. 

ONBİRÎNCÎ BÖLÜM 

Disiplin ve ceza kovuşturması 

Başkanlarla üyeler hakkında disiplin kovuşturması 

MADDE 95. — A) Sayıştay daire başkanları ve üyelerinin görevlerinin vakar ve şerefi ile 
bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasını mucibolan hal ve hereketleri görülür veya öğrenilirse, 
Birinci Başkan durumu inceledikten sonra sonucuna göre, haklarında disiplin kovuşturması yapı
lır. 

Birinci Başkanın yukarda yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde, Yük
sek Disiplin Kurulu Başkanı, olayı Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirir. 

B) Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel Kurulunca her daireden se
çilecek birer üye ile daire başkanları arasından seçilecek beş daire başkanından kurulur. 

Kurula en kıdemli daire başkam başkanlık eder. 
Kurul üye tamsayısı ile toplanır. 
Başkan veya üyelerden her hangi biri kurula katılmadığı veya boşalma olduğu hallerde baş

kan veya üyenin bağlı bulunduğu dairenin en kıdemli üyesi kurula katılır. 
Kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. 
Haklarında isnatta bulunulanlar, Disiplin Kurulu üyesi ise, kurula katılamazlar. 
C) Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnadolunan hal ve hareketin mahi

yetine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığını takdir eder. 
Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul dışındaki daire başkanları ve 

üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. 
Soruşturmayı yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnadolunan hal ve hareketi bildirerek savun

masını alırlar; lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut 
delillerini tesbit ederler. 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek 
ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 
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MADDE 95. — Millet MecKsi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Soruşturmayı yapanlar, yaptıklan soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve delilleri gösteren ve 
bunlara göre disiplin cezalan verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatlerini belirten bir 
rapor hazırlayıp müsfoit evrak ve belgeleri bu rapora bağlıyarak Yüksek Disiplin Kuruluna ve
rirler. 

D) Kurul balkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve on günden az olma
mak üzere tâyin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye kendisini davet eder. 

Kurul başkanı, soruşturma dosyasını Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine ve derinleştiril

mesine karar verir. 
İlgili, bu dosyayı raportörün önünde inceliyebilir. 
E) Yüksek Disiplin Kurulu, isnadolunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden 

kaldırılmasına karar verir. 
Kurul bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre ilgi

linin uyarılmasına veya görevine son verilmesine karar verir. 
İlgilinin uyarılmasına karar verildiği takdirde, kurul karan Birinci Başkan tarafından ilgi

liye tebliğ edilir. Karar, Birinci Başkan hakkında ise, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanınca tebliğ 
olunur. 

F) Yüksek Disiplin Kurulunca hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye 
davete karar verilmesi halinde, olay en geç bir hafta içinde bir defa da Sayıştay Genel Kurulun
da görüşülür. Bir haftalık müddet, kanuni tatillere ve 101 nci madde gereğince çalışmaya ara 
verme zamanına raslarsa, bu tatillerin bitimi tarihinden başlar. 

Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kumlu karanın ya onaylar veya ilgilinin uyarümasnıa karar 
verir. 

Bu halde Gene! Kurul, hastalık, geçici görev ve izin gibi kanuni sebeplerle vazife başında bu-
lunamıyan üyeler dışındaki üyelerin tamsayısı ile toplanarak üçte iki çoğunlukla karar verir. Hak
kında kovuşturma yapılan üye toplantıya katılamaz. 

Genel Kural karan ilgiliye yukarda açıklanan esaslar dairesinde tebliğ edilir. 
G) İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye davete dair olan karara, tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir aylık süre için ilgili izinli sayılır. 
ilgili görevine son verilmesi kararına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa 

etmiş sayılır. Bir aylık süre için ilgili izinli sayılır. 

Başkan ve üyeler hakkında ceza kovuşturması 

MADDE 86. — Sayıştay Başkan ve üyelerinden birinin görevi ile ilgili veya görev sırasında 
işlediği bir suçtan dolayı Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek üç daire başkanı ve iki üyeden kumlu 
bir heyet tarafından ilk kovuşturulması yapılarak hazırlanacak fezleke ile sair evrakı yargılamanın 
lüzum veya menine karar alınmak üzere Daireler Kuruluna verilir. Bu Kurulun vereoeği yargıla
manın men'ine dair olan karar kendiliğinden, yargılamanın lüzumuna dair olan karar itiraz üzerine 
Sayıştay Genel Kurulunca incelenir, itiraz süresi kararm tebliği tarihinden itibaren onbeş gündür. 

Genel Kurulca verilen yargılamanın men'ine dair karar kesindir. 
Soruşturma kurulunun seçimine ilgililer ve yargılamanın lüzum veya meni kararı görüşme

lerine soruşturma kurulu üyeleri ile ilgililer katılamaz. 
YukardaM fıkrada yazılı olanların görev sıracında görevle ilgisi bulıınmıyan şahsi bir suç işle

meleri halinde yargılamanın men veya lüzumuna karar verilmesi işlemi bu maddede yazılı usuller 
dairesinde yürütülür. 
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MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 96 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Daireler Kurulu kararları şahsi davacılar var^a onlarada tebliğ olunur. 
Yargılamanın lüzumuna dair verilen kesin karar üzerine dosya Anayasa Mahkemesine tevdi 

olunur., 
Bunların görevleri dışında şahsi bir suç işlemeleri halinde yapılacak kovuşturmada Yargıtay 

üyelerinin şahsi suçlarının kovuşturmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması 

MADDE 97. — Başkan ve üyeler dışındaki Sayıştay meslek mensuplarının; 
A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşamıyün; 
B) Hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucibolan, çalışma düzenini veya disiplini bozan 

hal ve hareketleri görülmesi veya öğrenilmesi üzerine Birinci Başkan durumu inceledikten sonra 
sonucuna göre haklarında bu kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılmak üzere 
Memurlar Seçim ve Disiplin Kuruluna bildirir. 

Bu kurul eldeki bilgi ve karinelere ve isnadoîunan hal ve hareketin mahiyetine göre disiplin 
kovuşturması yapılmasına lüzum olup olmadığını takdir eder. 

Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, kurulca kurul dışından seçilecek bir üyenin başkanhğın
da. bir uzman denetçi ile bir başdenetçi veya raportörden teşekkül eden kurul tarafından soruşturma 
yapıhr. 

Soruşturma şekli ve raporun verilmesi, rapor üzerinde Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca 
yapılacak işlemle diğer hususlar hakkında 95 nci maddede yazılı hükümler uygulanır. 

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca dosya üzerinde gizli olarak yapılan inceleme ve görüşme 
sonunda isnadoîunan hal ve hareket sabit görülmezse dosyanın işlemden kaldırılmasını, bu hal 
ve hareket sabit görüldüğü takdirde 98 nci maddede yazılı disiplin cezalarından birinin verilme
sini karar altına alır. 

Disiplin cezaları 

MADDE 98. — Disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli davranmasının gerektiğini yazı ile bildirmek

tir. 
B) Kınama : Memura, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile birdirmektir. 
C) Onbeş günlüğü geçmemek üzere aylığının kesilmesi. 
D) Kıdeminin durdurulması : Memurun bulunduğu derecedeki kıdeminin ilerlemesinin altı 

ay ile 1 yıl veya 2 yıl için durdurulmasıdır. 
E) Göreve son verilme : Memurun görevine son verilmesidir. 
ilgilinin karara karşı Danıştaya başvurması halinde boşalan kadrosuna atanma yapılamaz. 
97 nci maddede belirtilen disiplin kovuşturmasını gerektiren hallerin neler olduğu ve bunlara 

hangi disiplin cezasının verileceği içyönetmelikle tesbit edilir. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkında ceza kovuşturması 

MADDE 99. — Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevleriyle ilgili bir suç 
imlemesi halinde, Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanhğında bir uzman 
denetçi, bir başdenetçi veya raportörden teşekkül eden bir kurul ilk kovuşturmayı yaparak düzen-
liyeceği fezlekeyi Memurlar Seçim ve Disiplin Kuruluna verir. Bu kurul ya yargılamanın men'ini 
veya soruşturma açılmasını karar altına alır. 

Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edilir, ilgililerin, karara kendilerine tebliği tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde itrazları halinde rapor bir defa da Yüksek Disiplin Kurulunda incelenir. 
Alınan karar ilgililere tebliğ edilir. 
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MADDE 97. — Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Millet Meclisi metninin 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yargılama Yargıtayın görevli ceza dairesinde yapılır. 
Bunların kişisel suçlarının kovuşturulmasında ise 2 nci sınıfa mensup hâkimlerin kişisel suçla

rının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

ONÎKİNC1 BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Sayıştay mensuplarının diğer hakları 

MADDE 100. — Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Sayıştay mensupları hakkında Dev
let Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Çalışmaya ara verme 

MADDE 101. — Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu, ve daireleri her yıl 
Temmuz ayının yirmisinden Eylül ayının beşine kadar çalışmaya ara verir. Bu müddet içinde 
Sayıştaya gelecek ivedili işlere bakmak ve gereken kararlan vermek üzere sıra ile bir daire çalışmaya 
devam eder. 

Ara verme süresi içinde görevli Daire Başkan ve üyeleri yılın diğer aylarında aynı müddetle izin
lerini kullanabilirler. 

Belgelerin saklanması 

MADDE 102. — Hesapla ilgili olarak Sayıştaya verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile her 
çeşit belgeler Sayıştayda saklanır. Bunların saklanma süreleriyle yokedilme usulleri hakkında Sa-
yıştaym da mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte yer alan esaslar 
uygulanır. 

Kadro cetvelleri 

MADDE 103. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı I sayılı cetvelin Sayıştay Baş
kanlığı kısmında mevcut ve sonradan çıkan kanunlarla yapılan ek kadrolar kaldırılarak yerine bu 
kanuna bağlı I sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

Kaldırılan hükümler 

MADD7 104. — 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ile bu kanuna 
ek 5 Ocak 1953 tarihli ve 5999 sayılı Kanun, 8 Haziran 1956 tarihli ve 6736 sayılı Kanun ve 28 Şu
bat 1959 tarihli ve 7241 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmış
tır. 

Bu kanunun 28 nci maddesi gereğince Sayıştay denetimine tabi dairelerle bu dairelere bağlı sa
bit veya döner sermayeler veya fonlar üzerindeki Sayıştay denetimini kaldıran özel kanunların hü
kümleri de kaldırılmıştır. 

12 Ocak 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanunun ve bu kanunun 7241 sayılı Kanuna atıf yapan hü
kümleri saklıdır. 

Malî konularla ilgili tüzükler ve yönetmelikler hakkında istişari mütalâa 

MADDE 105. — Bakanlıklar ve Sayıştayın denetimine giren diğer idare ve kurumlarca malî 
konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler, Sayıştayın istişari mütalâası alındıktan sonra yü
rürlüğe konulabilir. 

Sayıştay bu mütalâayı, istemin yapılması tarihinden başlıyarak İM ay içinde bildirir. 
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MADDE 100. — Millet Meclisi metninin 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Millet Meclisi metninin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Millet Meclisi metninin 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Millet Meclisi metninin 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Millet Meclisi metninin 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 105. — Millet Meclisi metninin 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 888) 



— 54 ~ 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması 

MADDE 1CG. — Sivil ve askerî âmirlerle daire üstleri, yönetimleri altındaki saymanların, hesap
larını Lamınla, belirtilen süreler içinde tam ve noksansız olarak hazırlayıp hazırlamadıklarını izle
mek, inceleme görevi ile mahalline gelen Sayıştay denetçilerine gereken yardım ve kolaylığı sağla
mak ve işin selâmet! ile ilgili tedbirleri almakla zorunludurlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıl ile önceki yıllara ait hesap ve iş
lemlerin denetiminde ve yargılanmasında eski hükümler uygulanır. 

OlZyiöi MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile daire ve kurulların bu kanunla 
gösterilen esaslara güre kuruluşu tarihine kadar toplanmalarında, 2514 sayılı Kanunun bu konuya 
ilişkin h id/anilerinin uygulamasına devam olunur. 

Ancak, Genel "Kurulun, daire başkanı ve üye adayları seçimi için toplanmasında vekil üye
ler Kurula kanlamazlar ve Genel Kurul görev bacındaki üyelerin tam mevcudiyle toplanır. 

CZGiüi MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştayda görevli başkan ve 
üyelerle Savcı ve Cenel Sekreter yeniden seçim ve atanma işlemine lüzum kalmadan bu kanunla 
kabul edilen kadro aylık ve ödeneklerini alırlar. 

Bunların eski derecelerde geçen müddetleri yeni derecelerinde geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4, — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Sayıştay kuruluşunda görevli 
bulunan meslek ve yönetim mensupları, savcı yardımcıları yeni bir atanma işlemine lüzum 
kalmaksızın bağlı (1) sayılı cetveldeki derecelerden kazanılmış unvanlarına uygun olanlara atan
mış sayılıdar ve aylık ve ödeneklerinin ödenmesinde işe başlama kaydı aranmaz. 

Bir üst sınıfa yükselmeye hak kazanmış olanların kazanılmış unvanları, bu üst sınıftır. 
Ancak, ikinci fıkra gereğince baş denetçi veya uzman denetçi sınıflarının kazanılmış unvan 

say;İması Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararma bağlıdır. 
Müktesep hakları olan aylıkdan daha az bir aylıkla denetçi yardımcılığına atananlarla (35) 

11 T, aylıklı denetçi yardımcılığına atananların yeterlik sınavını verinciye kadar denetçi yardım-
cılı-şr kadrolarında geçirdikleri üç yıldan fasla süreleri halen bulundukları barem derecelerinde 
geçen terfi -üreleıiııe ve artanı da mütaakıp derecedeki terfi sürelerine eklenir. 

Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık isteminde bulunulamaz. 

GEÇİCİ MADDE 5, — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna dâhil kad
rolarda çalışanların, 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Kanunla tanınmış hakları saklıdır. 

Halın Maliye Bakanlığı Teşkilâtında ve Maliye Bakanlığınca atanan malî vazifelerde çalışan 
ve DO liralık kadro ayağını müktesep hak olarak almış olan yüksek okul mezunları da bir defaya 
mahsus olmak üzere üye seçilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun yürürlü
ğe girdiği 1 . 1 . 1950 • tarihinden önceki bükünlere göre bağlanmış olan ve genel, katma ve özel 
bütçelerden ödenmekte bulunan emekli, dul ve yetim, vazife malûllüğü, âdi malûllük, vatani hiz
met aylıklariyb 5134 sayılı Kanunun geçici 42 nci maddesi yoliyle veya 1 . 1 . 1950 tarihinden ev
vel tasfiye edilmiş olup da sonradan çeşitli kanunlarla yemden bağlanan veya bağlanacak olan 
emekli, dul ve yetim aylıklarının tansis ve düzelime işlemlerinin inceleme ve tesciline Sayıştayca 
devanı edilir. 

GEdiOi MADDE 7. — Bu kanun gereğince düzenlenmesi gereken trzük, yönetmelik ve genel
geler, iş bu kanunun yayınlanması tarihinden başlıyarak iki yıl içinde yürürlüğe girecek şekilde 
hasırlanır. 
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MADDE 106. — Millet Meclisi metninin 106 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi metninin gaçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasanın 116 ncı maddesi gereğince il özel idareleriyle belediyelerin 
malî işlemlerinin denetlenmesine dair kanun yürürlüğe girinceye kadar. 16 Haziran 1934 tarihli 
ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ve bu kanuna ek kanunların il özel idareleri ve beledi
yelere ait hükümleri yürürlükte kalır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — I sayılı cetvelde gösterilen Sayıştay mensupları halikında, Devlet 
memurları Kanununun geçici 15 nci maddesi hükmüne göre bunların aylık ve ödeneklerini düzen-
liyen özel kanun yürürlüğe girinciye kadar, 1108 sayılı Maaş ve 3656 sayılı Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanunlar ile bunların tadil ve eklerinin kendileri ile ilgili 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 6 ncı maddeye göre Sayıştay Genel Kurulunca yapılacak ilk daire 
başkanlığı ve üye adayı seçimlerinde; 

A) Seçim işlemi 5 defa tekrarlandığı halde, daire başkanlığı adaylığı için gerekli çoğunluk sağ
lanamadığından seçim tamamlanamazsa salt çoğunluk aranmaz. En çok oy a7an seçilmiş sayılır. 

B) Bu maddede tesbit edilen kontenjan 1/2 olarak uygulanır. Maliye Bakanlığı Teşkilâtında 
evvelce en az beş yıl hizmet etmiş olup da halen başka kuruluşlarda bulunanlardan 4 ncü madde-
ds Maliye mensupları için gösterilen görevlere d enk görevlerde bulunanlar da Maliye Bakanlığı 
kontenjanından üye seçimine katılabilirler. 

Yürürlük 

MADDE 107. —• Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 108. — Bu kanun hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 888) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi metninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metninin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 107. — Millet Meclisi metninin 107 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Millet Meclisi metninin 108 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON METNİNE BAĞLI CETVELLER 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI ÖDENEK CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı ödenek cetveli aynen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 888) 



D. Görevler 
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[1] SAYILI CETVEL 

Aded i D. Görevler Aded 

1 Başkan 
1 Daire Başkanı 
1 Üye 
3 Genel Sekreter 
3 Savcı 
4 Savcı Başyardımcı 
5 Savcı Yardımcısı 
3 Genel Kurul Eaportörü 
4 Genel Kurul Raportörü 
3 Temyiz Kurulu Raportörü 
4 Temyiz Kurulu Raportörü 
3 Daireler Kurulu Raportörü 
4 Daireler Kurulu Raportörü 
4 Daire Raportörü 
3 Uzman Denetçi 
4 Başdenetçi 
5 1 nci Sınıf Denetçi 
6 2 nci Sınıf Denetçi 

1 
8 

32 
1 
1 
8 
8 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
8 

16 
70 

100 
110 

7 
8 
9 

10 
5 
5 

8 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

6 

3 ncü Sınıf Denetçi 
4 ncü Sınıf Denetçi 
1 nci Sınıf Denetçi Yardımcısı 
2 nci Sınıf Denetçi Yardımcısı 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Levazım ve Ayniyat Saymanı 
Şef 
Şef 
Tetkik Memuru 
Zabıt, Tasnif ve Dosya Memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Daire Tabibi 

210 
250 

30 
30 
2 
6 
1 
6 
1 
3 
3 

30 
40 
70 
25 
20 
1 

[2] SAYILI ÖDENEK CETVEIİ 

D. ödenek miktarı 

31 
5J 

n 
10J 

650 

550 

400 

[3] SAYILI CETVEL 

Unvanı 

Şube Müdürü 
» » Yardımcısı 

Levazım ve Ayniyat Saymanı 
Şef 
Tetkik Memuru, Zabıt Kâtibi ve Kât 

Ödenek 
miktarı 

Lira 

250 
200 
200 
150 

ip 100 

•>» - ;« 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

2 /244; Cumhuriyet Senatosu 2/199) 

(Not : Millet Meclisi S. «ayısı : 80) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1393/6412 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 12 . 1966 tarihli 23 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakknda kanun teklifi 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 23 . 2 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 2 ve 23 . 12 .1966 tarihli 13 ve 23 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 80) 

Malî ve iktisadi tşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 20 . 1 . 1967 

Esas No. 2/199 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memuriları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi, Komisyonu
muzun 19 . 1 . 1967 tarihli toplantısında, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

'Bahis konusu kanun teklifi, gerekçesinde tafsil en belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilci
lerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden teklifin birinci 
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maddesi ve ona bağlı cetvel ile diğer maiddeleri Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

'Başkan 
Balıkesir 

H. Â. Türker 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Artvin 
F. Alpaslan 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Erzurum 
0. Alihocagil 

İzmir 
E. Kansu 

Balıkesir 
M. Güler 

Afyon Karahisar 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

Manisa 
B. Ulusoy 

Afyon Karahisar 
A. Karayiğit 

Çanakkale 
Z. Termen 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisyonu 

Esas No: 2/199 
Karar No: 13 

. 1 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emndyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi ilgili bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 . 12 . 1966 tarihle 23 ncü Birleşimin
de tasvip gören metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
C. Ortaç Ordu İzmir Tabiî Üye 

E. Ayhan Ö. L. Bozcalı S. Gürsoytrak 

Bitlis 
Z. N. Şerefhanoğlu 

Denizli 
A. K. Turgut 

İzmir 
î. Birand 

Konya 
S. Çumralı 

Kırşöhir 
A. R. TJlusman 

Sivas 
H. Söylemezoğlu 

Sivas 
Z. Önder 

G. Senatosu (S. Sayısı : 891) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 7 . 2 . 1967 

Esas No. 2/199 
Karar No. 52 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 . 12 . 1966 tarihli 23 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 26 . 12 . 1966 tarihli ve 1393/6412 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 7 Şubat 1967 tarihli 23 ncü Birleşiminde ilgili 
bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Kanun teklifi, 3656 sayılı Kanuna bağlı (. ) sayılı cetvelin Emniyet Gene". Müdürlüğü kısmı
na 85 aded Emniyet Müdürü kadrosu eklenmesini öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, köy ve kasabalardan şehirlere devamlı nüfus akımı, ekonomik ve sosyal ha
yattaki etkiler, iç ve dış turizmin gelişmesi dolayı siyle artan emniyet hizmetleri karşısında emniyet 
müdürlerinin her olay üzerinde arzu edilen şekilde eğilme imlkânı bulamadıkları, teşkilât kademele
rinde teftiş ve murakabe gibi mühim bir hizmetle de yeteri kadar ilgilenemedikleri ifade olunarak, 
emniyet müdürlerinin asli vazifeleri cümlesinden olan sevk ve idare görevini lâyıkı veçhile yerine 
getirebilmeleri için büro muamelâtının emniyet müdürlerine yardımcı olarak verilecek müdür mua
vinleri tarafından yürütülmesinin bugün işin zaruri bir ihtiyaç haline gelmiş olduğu belirtilmekte
dir. 

Ayrıca, bu görevi ifa edebilecek yeterlik ve nitelikte bulunan başkomiser, komiser ve emniyet 
âmirlerinin de, kadrosuzluk sebebiyle terfi edemedikleri, yine gerekçeden ve ilgili temsilcilerin ver
miş oldukları mufassal malûmattan anlaşılmış bulunmaktadır. 

Gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, hem mağduriyet
lerin bertaraf edilmesi ve hem de hizmetin daha rasyonel ve selâmetle yürütülmesini temin edecek 
olan kanun teklifinin kabulü kararlaştırılmıştır. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu raporda Sözcü Kâtip 
İstanbul Trabzon Tabiî Üye Tabiî Üye 
E. Adalı A. Ş. Ağanoğlu S. Küçük M. Özgüneş 

Ankara Aydın İçel Ordu 
T. Kapanlı 1. C. Ege C. T. Okyayuz, §. Koksal • 

C. Senatosu (S. Sayısı : 891) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısnmıa 

kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde de
recesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

[1] sayılı cetvele ek cetvel 

D. Memuriyet unvanı Aded Maaş 

7 3 ncü Sınıf Emniyet Müdürü 85 800 

Malî ve îktisadi işler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olun 3656 sayılı- Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 

kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
(1) sayılı cetvele ek cetvel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 891) 



Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 

kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

[1] sayılı cetvele ek cetvel 

Millet Meclisince kabul edilen (1) sayılı cet
vele ek cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 

kadro eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

[1] sayılı cetvele ek cetvel 

Millet Meclisince kabul edilen (1) sayılı cet
vele eli cetvel aynen kabul edilmiştir. 

** •«8 |« l»» »« 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU Se Sayısı : 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve hu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/123; Cumhuriyet Senatosu 1/697) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 106) 

Millet Meclisi 26 .12 .1966 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt : 1167/5017 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 12 . 1968 tarihli 23 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri haklmıdald 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi haManda 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Balkanı 

Not: Bu tasan 2 . 2 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1.8. 1966 ve 23 . 12 . 1966 tarihli ve 122 ve 23 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (M. Meclisi S. Sayısı : 106) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 7.2.1967 
Karar No: 21 

Esas No: 1/679 
Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisinin 23 . 12 . 1966 tarihli 23 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metin, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmek üzere Genel Kurulun 17 . 1 . 1967 tarihli, 21 
nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
de hazır bulundukları toplantıda tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisi metni gerekçesinde de belirtildiği üzere yabancı memleketlerde çalışmakta bulunan 
işçi sayısının gün geçtikçe artmakta bulunması ve sayıları yüzbinleri bulan yabancı memleketlerde
ki işçi vatandaşların sosyal, ekonomik, gerek mahallî ve gerekse özel ihtiyaçlarının ve memleketimiz
le sağlanması gereken irtibat ve münasebetlerinin düzenlenmesi; Çalışma Bakanlığının görevleri ile 
ilgili bir problem haline gelmiş bulunduğu gerçek bir zarurettir, 
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Müzakere konusu olan tasarı ve Millet Meclisi metnine hâkim olan prensipler uygun mütalâa edi
lerek müzakeresine geçilmiştir. 

1. Kanun başlığı Millet Meclisi metnine uygun olarak aynen kabul edilmiştir. 
2. 1 nci madde Millet Meclisi metninde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
3. 2 nci maddeye ek 1 nci madde gerek redaksiyon bakımından gerekse tedvin itibariyle muhtelif 

müessese ve konuların tek bir madde halinde toplanması, anlaşılması karışıklığa meydan verecek şe
kilde tanzim edilmiş bulunduğundan 8 ayrı ek madde olarak yeniden tedvin edilmiş ve onu takibeden 
ek madde numaraları buna göre numarandırılmıştır. 

4. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki fahrî konsolosluklar tâbiri, 
millî hukuk ve görülecek hizmetlerin niteliği bakımından gereği gibi ifasının mümkün olmıyacağı 
düşüncesiyle metinden çıkarılmıştır. 

5. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki «mütalâası» kelimesi kulla
nılışa uygun olarak «danışma» diye değiştirilmiştir ve ayrıca Ek 1 nci maddenin 9 ncu fıkrasında
ki «tabip» kelimesi «hekim» olarak değiştirilmek suretiyle Ek 2 nci madde tedvin edilmiştir. 

6. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasındaki «nezdinde çalıştıkları» kelime
leri «bağlı oldukları» şeklinde değiştirilmiştir. 

7. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 7 nci fırkasmdaki «nezdinde çalıştıkları» ke
limeleri «bağlı oldukları» şeklinde değiştirilmiştir. 

8. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 8 nci fıkrasının (A) bendine İdari ilimler Fa
kültesi ilâve edilmiş ve (B) bendi maddeye vuzuh vermek ve talipler arasında mahallin dilini bilen
lerin atanmasını temin ve Bakanlığa takdir hakkı sağlanması için değiştirilmiştir. " 

9. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 10 ve 11 nci fıkraları görülecek hizmetlerin ma
hiyeti itibariyle meslekî ve tecrübî müktesefbatın önemi göz önünde bulundurularak yeniden ek mad
de 6 olarak değiştirilmiştir. 

10. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 12 nci fıkrası atanacakların meslek tecrübe ve 
müktesebatı önemli bulunması ve ihtisasın mevzuubahsolması sebebiyle Bakanlık dışındaki taliplerin 
atanmasını önliyecek şekilde Millet Meclisi metninin 12 nci fıkrasındaki mutlak mâna ifade eden 
tercih hakkı yerine bu mâniyi bertaraf edecek şekilde ve maddeye elastikiyet verilerek değiştiril
miştir. 

11. 4841 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine muvazi olarak bu kanuna göre yabancı memlekete 
atanmanın müktesep hak teşkil etmiyeceğini ifade ve kanunen tanınmış Bakanlık yetkisinin takyide-
dilmemesi maksadına matuf olarak ana 4 ncü madde ilâve edilmiştir. 

Yukarıda izah edilen sebeplerle yapılan değişiklik ve ilâvelerle kanun tasarısı Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulca öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Elâzığ Sivas Muğla Konya 

C. Ertuğ A. Çekemoğlu t. Karagöz Muhalefet şerhim eklidir. 
M. Obüs 

Ankara 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
M. Vural 

Gaziantep 
Muhalifim 
Z. İslâm 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuz 
Ek madde 2 
Ek madde 3 
Geçici madde 

Muhalifim 
Ö. Ergün 

İçel 
C. T. Okyayuz 
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Sayın Komisyon Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4.841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesine dair olan kanun 

tasarısının tümüne muhalefetimi şifahen arz etmiş idim. 
Muhalefet sebeplerimi aşağıda arz ederim. Saygılarımla. ' 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Kom. ve Geçici Komisyon Üyesi 

Muammer Obuz 
Konya 

Muhalefet şerhi 

Tasarıda öngörülen yeni kadrolarla atanacak görevlilerin, gerek görevli oldukları yabancı 
memleketin ve gerekse memleketimizin mer'i mevzuatı ve milletlerarası münasebetlerde müesses 
nizam ve teamül muvacehesinde, esbabı mucibe de tadadolunan hizmetlerin ifasında ve iş ve işçi 
kollarında bir fayda sağlıyabilecekleri düşünülemez. 

Temsil ve vekâlet mevzularında görevlilerin niteliklerinin bir vuzuha ulaştırılması zaruri idi. 
Görevler birbirine tedahül etmektedir; kimin ne yapacağı belli değildir. Bunları ise, hazır

lanacağı belirtilen yönetmelik kapsıyamaz. Üç Bakanlığın yetkileri keza biribirinin içinde mü
talâa edilmektedir yetki tecavüzleri vardır. 

Sosyal Güvenlik Anlaşmaları veya iş veya işçi sağlamaya mütaalik anlaşmalardan doğacak 
ihtilâflar, bunların sınırları içinde ve diplomatik temaslar yolu ile, daha rahat ve süratli hal
ledilir. Esasen bu nevi anlaşmazlıkların, doğrudan memleketimizden, alakalı bakanlıkların te
şebbüs ve delâletleri ile karara bağlanmaları olağandır. Meselenin, lüzum görülecek ise, Dışişle
ri Bakanlığı bünyesinde ve bu Bakanlığın Teşkilât Kanunu ile bir neticeye ulaşması icabcder. 

İşçilerimizin bulunduğu dış memleketlerde, yüksek tahsil görmüş, sosyal yardımcı, öğretmen 
ve imam bulundurulması zaruridir; ancak, bu görevlilerin bu kanun ile alakası yoktur. 

Bu sebeplerden kanunun tümüne muhalifim. 
Konya 

Muammer Obuz 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. 

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri milletlerarası kuruluşlar ile olan yazışma
ları yönetmek, bu kuruluşlara üye olmaktan do
ğan işlerin yerine getirilmesini ve baikanlığm 
dış kuruluşlarına ait işlemlerin yürütünıünü 
sağlamak. 

MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir: 

CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni mad

deler eklenmesi halikında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı, Bü
yükelçilikler, Elçilikler, Daimi Delegelikler ve 
daimi misyonlara bağlı olarak Çalışma Mü
şavirliği, Başkonsolosluklar ve Konsolosluklara 
bağlı olarak da Çalışma Ataşelikleri kurulabilir. 

Çalışma müşavirlik ve ataşeliklerinin birbir
leriyle, büyükelçilik, elçilik, daimi delegelik ve 
daimi misyonlarla, başkonsolosluklar ve konso
losluklar ile ilişkileri Çalışma ve Dışişleri Ba
kanlıklarının birlikte hazırlayacakları bir yö
netmelikle veya. değişik ülkelerin özelliklerine 
göre hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı büyük
elçilikler, elçilikler, daimi delegelikler, daimi mis
yonlar nezdinde çalışma müşavirliği, başkonsolos
luklar, konsolosluklar nezdinde çalışma ataşelik
leri kurabilir. Çalışma müşavirlik ve ataşelik
lerinin, birbirleri ile, büyükelçilik, elçilik, da
imi delegelik ve daimi misyonlarla, başkonso
losluk ve konsolosluklarla veya fahri konso
losluklarla ilişkileri, çalışma ve dışişleri ba
kanlıklarının birlikte hazırlıyacakları bir yö
netmelikle veya değişik ülkelerin özelliklerine 
göre hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Çalışma müşavirliklerine ve ataşeliklerine 
yardımcılar tâyin olunabilir. Ataşeliklere bağ
lı olaraik sosyal yardımcılar çalıştırılabilir. 

Çalışıma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılaca
ğı yerler Dışişleri Bakanlığının mütalâası alı
narak Çalışma Bakanlığınca tesbit olunur. 

Çalışıma ataşeleri bulundukları memle
ketteki çalışma müşavirinin genel direktifi da
iresinde vazife görürler. 

Çalışma müşavir ve ataşeleri yabancı ül
kelerde çalışan Türk işçilerinin hak ve men
faatlerinin korunmasında nezdinde çalıştıkları 
misyona yardımcı olurlar. İşçilerin işveren
lerle olan münasebetlerini düzenlemeye yar
dım ederler. 

Birleşmiş Milletler ve buna bağlı ihtisas 
teşekkülleriyle diğer milletlerarası teşekkülle
rin, Çalışma Bakanlığının görev alanındaki 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

çalışmalarını izlerler. Sanayide ileri gitmiş 
memleketlerin iş gücü, sosyal güvenlik, çalış
ma şartları, işgüvenliği ve meslek eğitimi ko
nularında aldıkları yeni tedbirleri takip ve 
tesbit edip Çalışma Bakanlığına bildirirler. Bu 
Çerçeve dairesinde bulundukları memleketteki 
işçi ve işveren kuruluşları ile bağlantı kurar
lar. 

Çalışma müşavirleri ve ataşeleri Çalış
ma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kurum
larla doğrudan doğruya yazışma yapabilirler. 
Bu yazışmaların birer örneği nezdinde çalış
tıkları misyona verilir. 

Çalışma müşavirlerinin, ataşelerinin, yar
dımcılarının ve sosyal yardımcıların: 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakül
telerinden birini veya İktisadi Ticari İlimler 
Akademisini, Sosyal Hizmetler Akademisini 
veya en az 3 yıllık sosyal ilimler öğrenimini 
veren başka fakülte veya yüksek okulları bi
tirmiş olmaları veya bunlara denk oldukları 
(kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okul
ları bitirmiş olmaları, 

B) İngilizce, Almanca ve Fransızcamn 
resmî dil olduğu memleketlere atanacak olan
ların bu memleketin dilini bilmeleri şarttır. 
Bu dillerden her hangi birisinin resmî dil ol
madığı bir memlekete atanacak olanlardan bu 
memleketin dilini bilen çıkmadığı takdirde 
atanacakların İngilizce, Almanca ve Fransız
ca dillerinden birisini bilmesi, 

Gereklidir. 
Müşavir yardımcıları ile ataşe yardımcıla

rı doktor «Tabip» da olabilir. 
Yabancı dil bilgisi, Devlet yabancı dil im

tihanını yapmakla görevli komisyon tarafın
dan bu maksatla yapılacak imtihanlarla tes-
ibit olunur. 

Dil bilgisi imtihanında başarı gösteremiyen 
namzet yarışma imtihanına katılamaz. Yarış
ma imtihanları üniversitece, ilgili öğretim üye
lerinden kurulacak bir heyet tarafından yapı
lır. 

(A) ve (B) bendlerinde yazılı nitelikleri 
taşıyanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez ve il
ler kuruluşu ile Bakanlığa bağlı kuramlarda 
veya çalışma konuları ile doğrudan doğruya 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 
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Millet Meelisinin kabul ettiği metin 

ilgili daire veya kuruluşlarda çalışmış veya ça
lışmakta olanlar tercih olunurlar. 

Din adamı ve işçi sendika uzmanı olarak 
atanacak sosyal yardımcıların atanmalarında 
(A) ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

. Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm 
Ensititüsü mezunları arasında, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca gösterilecek namzetler içinden 
seçilirler. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

EK HADDE 2. — Çalışma Müşavirliklerine 
ve ataşeliklerine yardımcı tâyin olunabilir. Mü
şavir yardımcıları ile ataşe yardımcıları doktor 
(hekim) de olabilirler. Ataşeliklere bağlı olarak 
sosyal yardımcılar çalıştırılabilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı 
yerler Dışişleri Bakanlığına danışılmak suretiy
le Çalışma Bakanlığınca tesbit olunur. 

Çalışma ataşeleri bulundukları memlekette
ki çalışma müşavirinin genel direktifi dairesin
de vazife görürler. 

EK MADDE 3. — Çalışma müşavir ve ata
şeleri yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin 
hak ve menfaatlerinin korunmasında bağlı ol
dukları misyona yardımcı olurlar. İşçilerin işve
renlerle olan münasebetlerini düzenlemeye yar
dım ederler. Birleşmiş Milletler ve buna bağlı 
ihtisas teşekkülleri ve diğer milletlerarası te
şekküllerin, Çalışma Bakanlığınım görev alanın
daki çalışmalarını izlerler. Sanayide ileri gitmiş 
memleketlerin işgücü, sosyal güvenlik, çalışma 
şartları, işgüvenliği ve meslek eğitimi konula
rında aldıkları yeni tedbirleri takip ve tesbit 
edip, Çalışma Bakanlığına (bildirirler. Bu çer
çeve dairesinde bulundukları memleketteki işçi 
ve işveren kuruluşları ile bağlantı kurarlar. 

EK MADDE 4. — Çalışma müşavirleri ve 
ataşeleri Çalışma Bakanlığı ve bu bakanlığa 
bağlı kurumlarla doğrudan doğruya yazışma 
yapabilirler. Bu yazışmaların birer örneğini 
bağlı oldukları misyona verirler. 

(1 Senatosu (S. Sayısı : 892) 



— T 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin Geçici Komisyonun-kabul ettiği metin 

EK MADDE 5. — Çalışma müşavirlerinin, 
ataşelerinin, yardımcılarının ve sosyal yardım
cıların : 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, idari 
İlimler Fakültelerinden birini veya İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisini, Sosyal Hizmetler 
Akademisini veya en az üç yıllık sosyal ilimler 
öğrenimini veren, başka fakülte veya yüksek 
okulları bitirmiş olmaları veya bunlara denk 
oldukları kabul edilen yabancı fakülte veya 
yüksek okulları bitirmiş olmaları, 

B) Atanacak olanların İngilizce, Alman
ca ve Fransızca dillerinden birini bilmeleri ge
reklidir. Atanacağı memleketin dilini bilenler 
tercih olunabilirler. 

EK MADDE 6. — Sınavlar Çalışma Bakan
lığınca teşkil edilecek kurullar tarafından 
yapılır. Dil sınavlarına üniversite ilgili dil kür
süsü öğretim üyeleri davet edilir. 

Sınavların şekli ve sınav kurulları hakkın
daki hükümler Ek 1 nci maddede yazılı talimat
namede belirtilir. Yabancı dil imtihanında ba
şarı sağlıyamıyanlar yarışma sınavlarına gire
mez. 

EK MADDE 7. — Ek madde 5 de yazılı 
(A) ve (B) bendlerindeki nitelikleri taşıyan
lardan sınavlarda eşit başarı gösterenler ara
sından Çalışma Bakanlığı merkez ve. iller kuru
luşu ile bu 'bakanlığa bağlı kurumlarda veya 
çalışma konuları ile doğrudan doğruya ilgili 
daire veya kuruluşlarda en az iki yıl çalışmış 
veya iki yıldan beri çalışmakta olanlar tercih 
olunabilirler. 

EK MADDE 8. — Ek madde 5 te yazılı (A) 
ve (B) bendlerindeki hükümler din adamı ve 
işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal yar
dımcıların atanmalarında uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm 
Enstitüsü mezunları arasından Diyanet İşleri 
Başkanlığınca gösterilecek namzetler içinden 
seçilir. 

İşçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan İşçi 
Konfederasyonunca gösterilen namzetler ara
sından Çalışma Bakanlığınca seçilir. 
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EK MADDE 2. — Çalışma müşavirlikleri ile EK MADDE 9. — Millet Meclisince kabul 
çalışma ataşelikleri, hizmetin özelliği itibariyle, edilen Ek Madde 2, Ek Madde 9 olarak aynen 
müşavirliğin ve ataşeliğin ihtiyaç duyacağı kabul edilmiştir. 
Türk ve yabancı uyruklu doktor, avukat, uz
man, mahallî kâtip, mütercim, daktilo ve ha
deme gibi personeli sözleşmeli olarak çalıştır
maya yetkilidirder. 

Yabancı memleket mevzuat veya usulleri, 
sözleşmelerin elçilikler veya konsolosluklarca 
yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde sözleşme
ler elçilikler veya konsolosluklarca yapılır. 

Bu personelin, personel giderleri ile yönetim, 
yolluk ve giderleri ve diğer her türlü masrafları 
Çalışma Bakanlığı Bütçesine konulan ödenek 
ile karşılanır. 

EK MADDE 3. — Yabancı ülkelerde çalışan 
Türk işçileri ile eş ve çocuklarının işverenler 
tarafından yapılan sosyal yardımlar dışındaki 
sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihti
yaçlarının, zaruret görüldüğü ahvalde karşı-
lanabilmesini temin bakımından Çalışma Bakan
lığı Bütçesine gerekli ödenek konulur. 

Bu gibi yardımların nelerden ibaret olacağı, 
bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itiba
ren 3 ay zarfında çıkarılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

EK MADDE 4. — Çalışma müşavirlikleri 
ve çalışma ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik, 
daimi delegelik, daimi misyon veya başkon
solosluk ve konsoloslukların bina durumları 
elverişli ise bu binalarda ayrılacak da
irelerde bu binaların durumları elveriş
li değilse kira ile tutulacak bina veya 
dairelerde, ya da, bulundukları memleketlerin 
ilgili resmî kuruluşlarınca karşılıklı anlşama 
ile sağlanacak bina veya dairelerde çalışırlar. 
Kiralanan bina veya dairelerin kira, bakım, 
ısıtma ve aydınlatma gibi giderleri ve karşı
lıklı anlaşma ile sağlanacak bina veya dairele
rin anlaşmada belirtilebilecek giderleri, Çalış
ma Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekle 
karşılanır. 

EK MADDE 5. — Çalışma müşavirleri ile 
çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri 
veya mukabele edecekleri ziyafet masrafları Ça
lışma Bakanlığı Bütçesine konulacak ağırlama 
giderleri ödeneği ile karşılanır. 

EK MADDE 10. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 3, Ek Madde 10 olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 4, Ek Madde 11 olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 5, Ek Madde 12 olarak aynen 
kaibul edilmiştir. 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 892) 
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MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolar Çalışma Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
na ek 6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
deki kadrolara ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma 
ataşesi ve sosyal delege olarak vazife görenler, 
bu kanunla alman çalışma müşavirliği, çalışma 
ataşeliği, müşavir veya -ataşe yardımcılığı ve 
sosyal yardımcılık kadrolarına atanabilirler. 
Bu atanmada ek madde 1 in yedinci fıkrasının 
(A) ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

9 — 
G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna ekli kadrolara ata
nanlar yurdiçi kadrolarına nakiledilebilirler. 
Veya haklarında 4841 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi uygulanabilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ata
şesi ve sosyal delege olarak vazife görenler, 
bu kanunla lalınan çalışma müşavirliği, çalış
ma ataşeliği, müşavir veya ataşe yardımcılığı 
ve sosyal yardımcılık kadrolarına atanabilirler. 
Bu atanmada ek madde 5 in 1 nci fıkrasının 
(A) ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde, 5 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde, 6 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Acted Aylık 

4 Yabancı memleketlerde çalışma 
Müşaviri 4 1 250 

§ Yabancı memleketlerde çalışma 
Müşaviri Yardımcısı 1 1 100 

5 Yabancı memleketlerde çalışma 
Müşaviri 3 1 100 

6 Yabancı memleketlerde çalışma 
Müşaviri Yardımcısı 2 950 

6 Yabancı memleketlerde çalışma 
Ateşesi 6 950 

7 Yabancı memleketlerde çalışma 
Ateşesi Yardımısı 1 800 

7 Yabancı memleketlerde çalışma 
Ateşesi 8 800 

8 Yabancı memleketlerde çalışma 
Ateşesi Yardımcısı 2 700 

8 Yabancı memleketlerde Sosyal 
Yardımcı 20 700 

8 Yabancı memleketlerde Sosyal 
Yardımcı (Din adamı) 10 700 

8 Yabancı memleketlerde Sosyal 
Yardımcı (İşçi Sendika Uzmanı) 10 700 

9 Yabancı memleketlerde Sosyal 
• Yardımcı 20 600 
9 Yabancı memleketlerde Sosyal 

Yardımcı (Din adamı) 11 600 
9 Yabancı memleketlerde Sosyal 

Yardımcı (İşçi Sendika Uzmanı) 11 600 
10 Yabancı memleketlerde çalışma 

müşavirliği ve çalışma ateşeliği 
Memurluğu 20 500 

C. Senatosu (S. Sayısı : 892) 



Dönem : 1 
Toplantı . G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 2 / 4 5 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /203) 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 15 . 2 . 1967 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 26096 - 4652 

Başkanlığa 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) cari harcamalar cetvelinin Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılması hakkına kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Geriğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
1. Oktay M. Görentaş C. Sungur 

GEREKÇE 

Millet Meclisi 1966 yılı Millet Meclisi Bütçesinin 11.000 nci bölümünün 11.370 nci (Üye
ler tedavi giderleri) maddesindeki ICO CCO l'ralık ödenek tamamen sarf edildiği için 
28 . 12 . 1966 tarih ve 814 spyılı Kanunla 70 CCO lira ek ödenek daha alınmasına rağmen, bu
gün için çok az bir ödenek kalmıştır. 

Kış mevsimi devammca hastalıkların ölebileceği ihtimaliyle reçete bedellerinin ve 
henüz hastahaneler muhasipliklerince tahakkvka bağlanmamış tedavi masraflarının ödenebil
mesi için bak-ye ödenek kâfi g^lmiyecektir. 

Aktarmanın temini için Bütçemizin diğer bölümlerinden tasarruf imkânı görülmediğin
den umumi bütçcnjn tasarrufundan karşılamak üzere 50 000 liralık ek ödenek verilmesine lüzum 
hâsıl olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. 31. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 17 . 2 . 1967 

Esas No. : 2/451 
Karar No. : 67 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, Muslih 
Görentaş ve Celâl Sungur'un 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifi» idare âmirlerinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifinde 1966 yılı Millet Meclisi bütçesinin 11.370 nci «Üyeler tedavi giderleri mad
desine» burada bulunan ödeneğin, kış aylarında hastalıkların artmış olması, hastanelerde tahak-

893 



— 2 — 
kuka bağlanmamış tedavi masraf lannm bulunduğu sebebiyle yetmiyeceği anlaşıldığından 50 G00 
liranın ek ödenek olarak verilmesi istenmektedir. 

Komisyonumuzca uygun görülen teklif aynen 
öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvi 

lur. 

kabul edilmiştir. 
jine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu-

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
. E. Kılıçoğlu 

İzmir 
/. Gürsan 

Kütahya 
M. Erez 

Başkanvckili 
Aydın 

/. C. Ege 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Gümüşanc 
S. Savacı 

Kayseri 
A. A. Ilacıpaşaoğlu 

Niğde 
II. Özalp 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

A'. Dayar 

Edirne 
/. Ertem 

İstanbul 
N. Eroğan 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Ordu 
A. II. Onat 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Kâtip 
Bolu 

/ / . / . Cop 

Eskişehir 
ili. /. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
S. F. Önder 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu, 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKLİFİ 

1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) r>are':li 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 196G yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meslisi kıs
mının 11.000 nci ödenekler bölümünün 11370 
nci (üyeler tedavi giderleri) maddesine 50 C03 
lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1963 yılı B'itçe Kanununa t ağlı (A / l ) rarot l i 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

*« — * « ^ 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/326; Cumhuriyet Senatosu 1/721) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 . 2 . 1967 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/524 - 845 
Konu : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 10 . 2 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «1986 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve ilişkileri bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci madde : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının hgalinde bulunan İşçi Sigortalan Kurumuna ait binaya 

1960 ve 1962 yıllarında Belediye Encümenince it';:haz olunan kararlar neticesinde kira farkından 
mütevellit 122 400 lira borç tahakkuk etmiştir. 

Mezkûr borcun tediyesini temin için, tasarrufu enümLdin görülen 12.370 nci (Emekli keseneği kar
şılıkları) maddesinden 122 400 liranın düşülerek 773 sayılı Kanunla açılmış bulunan 38.350 nci (Ge
çen ve eski yıllar karşılıksız borçları) maddesine aktarılmasına zaruret bulunmaktadır. 

İkinci madde : 
1. 1966 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin 34.000 nci (Malî transferler) bölümünün 34.553 ncü 

mad leşine, ulaştırma kesimine giren teşekküllere ikraz edilmek üzere konulmuş bulunan ödenek 
meyamnda Türkiye Emlâk Kredi Bankasına, sermayesine mahsuben ödenecek meblâğa da sehven 
yer verilmiştir. 

Adı geçen bankaya 57 000 000 lira ikrazda bulunulması gerektiğinden ödemeyi temin için 
yeniden bir madde açılarak olağanüstü aktarma yapılmasına zaruret bulunmaktadır. 

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yaptırılmakta olan Ankara Fen Lisesi binaları
nın ikmal inşaatından dolayı kesinhesap sonucunla mütaahhitlere 710 000 lira ödenmesi gerektiği 
anlaşılmıştır. 

Bu istihkakın ödenmesini temin için Bayındırlık Bakanlığı 1966 yılı bütçesinin 22.831 nci (Ya
pı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesindeki ödenekten tasarrufu mümkün görülen 710 000 
liranın düşülerek, Millî Eğitim Bakanlığı 1936 yılı bütçesinde yeniden açılacak 22.824 ncü (Fen 
lisesi inşaatı giderleri «Orta Doğu Teknik Üniversitesine ödenecektir.») maddesine olağanüstü öde
nek olarak taktarılmaşına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Üçüncü madde : 
1. 1965 - 1938 öğretim yılında ilköğretmen okullarım yatılı ve gündüzlü olarak bitirenlerle 

dışardan imtihan geçirerek ilkokul öğretmenliği diplomasını alanların tâyinlerini sağlamak ama
cı ile; 781 sayılı Kanunla 9 000 aded 350 liralık kadro alınmıştır. 

Sözü edilen kadrolar karşılığının tasarruftan faydalanılmak suretiyle 10 000 000 lirası öden
miş olup malî yıl sonuna kadar 16 973 000 liralık ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Öğretmenlerin maaşlarının malî yıl içerisinde ödenmesi ve düyuna kalmasının önlenmesi ama
cı ile 12.111, (İlkokul öğretmenleri aylıkları) maddesine 16 973 000 liranın; 

2. Millî Eğitim Bakanlığı 1966 yılı Bütçesinin 12,310. (Çocuk zammı) maddesine konulan öde
neğin ihtiyaca kâfi gelmiyeceği, taşradan vâki taleplerden anlaşılmıştır. 

1966 yılı içinde yeniden açılan okullara tâyin edilen öğretmenlere verilecek çocuk zammı için 
bütçeye ödenek konulmamıştır. 

Gerek öğretmenlerin gerekse memurların çocuk zamlarının karşılanması maksadiyle bu mad
deye 2 000 000 liranın; 

3. 781 sayılı Kanunla alınmış bulunan kadrolar karşılığı olarak 12.370. (Emekli Keseneği 
karşılıkları) maddesine 2 000 000 liranın; 

4. 443 sayılı Kanun gereğince eğitim ödeneği asıl ilkokul öğretmenlerine verilmektedir. 
1965 öğretim yılında ilköğretmen okullarından yatılı, gündüzlü ve dışardan imtihan vererek 

mezun olan ve staj iyer olarak tâyin edilen öğretmenlerden asaletleri tasdik edilenlere de eğitim 
ödeneği verilmesi gerektiğinden, ve 198S yılı Bütçesine konulan ödenek de ihtiyacı karşılamadı
ğından 12.731. (443 sayılı Kanun gereğince verilecek ilkokul öğretmenleri ödeneği) maddesine 
6 500 000 liranın; 

Eklenmesine zaruret bulunmaktadır. 
5. Jandarma Genel Komutanlığının 19G3 malî yılı tatbikatında subay, astsubay kadrolarm-

daki münhaller 1703 sayılı Kanuna göre Millî Savunma Bakanlığınca verilen personel miktarı
nın yüksekliği dolayısiyle tahmin edilen tasarruf •miktarını azalttığı gibi 635 sayılı Uzman Çavuş 
Kanunu tatbikatında da tahmin edilen tasarruf temin edilememiştir. 

Bu itibarla (Askerî personel aylıkları) maddesine 1 000 000 liranın eklenmesine ihtiyaç görül
mektedir. 

6. 1966 yılı içinde Muş, Bingöl ve Erzurum, illerinde vukubulan deprem dolayısiyle Bakan
lar Kurulu Kararı ile bu illerde muvakkat iskân için program dışı yeniden köy yolu yapımı zaru
reti doğmuş, aynı yıl içinde Hatay, Amasya, Manisa, Ordu ve Giresun illerinde meydana gelen 
seylâplar dolayısiyle munzam masraf yapılmak zaruretinde kalınmıştır. 

îçme suları konusunda da halkın devamlı talep ve Devlet yardımına iştiraki programın çok 
üstünde iş yapılmasını zaruri kılmıştır. 

Bu sebeplerden-yol yapımı ve içme suyu işleriyle iştigal eden personelin aylık istihkakları 
ödenemez hale gelmiştir. 

Bu istihkakların tediyesini temin için Hazine yardımı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 
için de 10 000 000 liranın eklenmesine zaruret hissedilmektedir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/326 
Karar No. : 64 

17 . 2 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi ve 
görüşüldü : 

Kanun tasarısının; 
1 nci maddesinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinde tasarrufu mümkün görülen madde

lerden ödeneği yetmiyen maddelere 122 400 lira aktarılmaktadır. 
2 nci madde : Emlâk Kredi Bankasına ikrazda bulunmayı temin edecek olan 57 milyon lira 

bütçede yanlış yere konduğundan asıl yerine konmak üzere ilgili bir madde açılarak olağanüstü 
ödenek olarak aktarılmaktadır. Aynı maddede Fen Lisesi ikmal binalarının katî hesaplarının zama
nında mütaahhitlere ödenebilmesi için lüzumlu 710 000 lira ödeneği temin etmek üzere Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinin tasarrufu mümkün görülen bir maddeden Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde 
yeniden açılan bir maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılmaktadır. 

3 ncü maddede: Tasarının gerekçesinde ve cetvellerinde genişçe belirtildiği sebeplerle muhtelif 
bütçelere konulan ödenekler yetmemiştir. Bundan dolayı cem'an 53 473 000 lira bu bütçelere eklen
mektedir. 

Komisyonumuzca uygun görülen kanun tasarısı ve ekli cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 
Başkan Başkan vekili Sözcü Kâtip 
Aydın Aydın Sakarya Bolu 

/ . Sezgin t. C. Ege N. Bayar II. 1. Cop 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
Söz ha'kkım rıahfuzdur 

/ . E. Kilıçoğlu 

İzmir 
/ . Giirsan 

Kütahya 
M. Erez 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

A. 

R. Üner 

Gümüşano 
S. Savacı 

Kayseri 
A. Ilacıpaşaoğlu 

Niğde 
II. Özalp 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. TJzuner 

Edirne 
/ . Ertem 

İstanbul 
JV. Eroğan 

Kenya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Ordu 
A. II. Onat 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
S. F. Önder 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/J) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kısmının 12.000 nci (Personel gi
derleri) bölümünün 12.370 nci (Emekli kesene
ği karşılıkları) maddesinden 122 400 lira dü
şülerek, (A/3) işaretli cetvelin aynı bakanlık 
kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümün
de 773 sayılı Kanunla açılmış bulunan 
33.350 nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
57 710 003 lira düşülerek ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere ola
ğanüstü ö-dene'k olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine cem'an 
53 473 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu 
yürütür. 

Başbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
II. Diııçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 

kanunu Maliye Bakanı 

10 . 2.1967 
Devlet Bakanı 

Ii Sezgin 
Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. T opal oğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
S. T. Muftüoğln 

Güm. ve Tekel Bakanı 
7. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kaıbui edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı 1 sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarıya bağlı 2 sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarıya bağlı 3 sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Çalışma Bakam 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakam Turizm ve Ta. Bakanı 
/. Deriner N. Kür şad 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
II. Menteşeoğlu S. O. Avcı 
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Tasarıya bağlı cetveller 
[1] SAYILI CETVEL 

Düşülen 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 57 000 000 

İç finansman fonu vasıtasiyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım
larının finansmanı için 

34.553 Ulaştırma kesimine girenlere 57 000 000 
(A/2) 

Bayındırlık Bakanlığı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Bölüm toplamı 710 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Liseler, ortaokullar ve kolejler 

22.831 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 710 000 

Toplam 57 710 000 

[2] SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 
Bölüm toplamı 57 000 000 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN SERMAYELERİNE 
MAHSUBEN ÖDEMELER 
Sermayesine mahsuben İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesse
selere yapılacak ödemeler 

31.150 Sermayesine mahsuben Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 57 000 000 

(A/2) 

Mîllî Eğitim Bakanlığı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Bölüm toplamı 710 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Ortaokul, lise ve kolejler 

22.824 Fen Lisesi, inşaatı giderleri 710 000 

(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ödenecektir) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 894) 
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[3] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

12.000 

12.000 

34.000 

(A/l) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 27 473 000 

AYLIKLAR 
12.131 İlkokul öğretmenleri aylıkları 

SOSYAL YARDIMLAR 
32.310 Çocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları ; 

ÖDENEKLER 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİLEN DİĞER ÖDENEK
LER 

12.731 443 sayılı Kanun gereğince verilecek ilkokul öğretmenleri ödeneği 

16 973 000 

2 000 000 
2 000 000 

6 500 000 
Jandarma Genci Komutanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.111 Askerî personel ajdıkları 

Bölüm toplamı 1 000 000 

1 000 000 

(A/ l ) toplamı 28 473 000 
(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 25 000 000 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZÎNE YARDIMLARI 
34.117 5530 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Ka-

rayollan Genel Müdü-lümi-e 15 000 000 
34.119 Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğüne 10 000 000 

(A/ l ) ve (A/3) toplamı 53 473 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 894) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/328; Cumhuriyet 

Senatosu 1/722) 

T. C. 
Ba§bakanlık 15 . 2 .1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/523 - 844 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 2 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. — İçme suları konusunda halkın devamlı talep ve Devlet yardımına iştiraki programın çok üs
tünde iş yapılmasını zaruri kılmıştır. 

2. — Deprem bölgesinde de 51 köyün içme suyu inşaatı ikmal edilmiştir. 
Ancak, içme suyu inşaatlarında çalışan işçi ve taşaronlarm paraları ödenemez hale gelmiştir. 
Bu itibarla, içmesuyu işlerinde çalışan personelin istihkaklarının ödenebilmesi için ilgili tertibe 10 

milyon liranın eklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/328 
Karar No: 66 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcile
rinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 

Tasarı, deprem bölgesinde 51 köyün içme suyu inşaatının tamamlanabilmesini temin maksadiyle 
(A/2) işaretli cetvelin (22.611 nci Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine 10 000 000 li-

895 
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ra ek ödenek verilmesini, karşılığının da (B) işaretli cetvelin 72.100 neü Hazine yardımı maddesine 
eklenmesini öngörmektedir. 

Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydm 

1. Sezgin 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
/ . E. Kılıçoğlu 

İzmir 
/ . Gürsan 

Kütahya 
M. Erez 

Başkanvekili 
Aydın 

t. C. Ege 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
A. A. Hacıpa§aoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
Muhalifim 

A. B. TJzuner 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Edirne 
1. Ertem 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Konya 
M. N. Kalaycıoglu 

Ordu 
A. H. Onat 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

Kâtip 
Bolu 

E. t. Cop 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
Muhalifim 

S. F. Önder 

Trabzon 
A. İ. Birincioğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : S9'Ö] 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarını giderleri) bölümünün (Hizmetler 
sektörü «köy içme suyu») kesimiyle ilgili 
22.611 nei (Yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri) maddesine 10 000 000 lira ek ödenek ve-
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
10 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

10 . 2 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 n-ci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 895) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU Su Sayısı : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi î / 3 2 7 ; Cumhuriyet 

Senatosu 1/723) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 . 2 . 1967 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/522-846 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 2 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan . 

GEREKÇE 

1. 1966 yılı programında köy yolları için 2 000 Km. yeni yol yapimı ve 1 000 Km. onarım 
kabul edilerek Devlet bütçesihiden 110 milyon lira ödenek verilmiştir. 

Ancak; standartların çok düşük olmasına rağmen verilen ödenekle ihtiyaç karşılanamamıştır. 
2. 19 . 8 . 1966 günü Muş, Bingöl ve Erzurum illerinde vukubulan deprem dolayısiyle Ba

kanlar Kurulu kararı ile bu illerde yapılacak muvakkat iskân için program dışı yeniden köy yolu 
yapımı zarureti doğmuş ve bütün imkânlar seferber edilerek : 

a) Erzurum'da 289 Km. 
b) Bingöl'de 55 Km. 
e) Muş'ta 213 Km. 

olmak üzere cenı'aıu 557 Km. köy yolu tesviyesi yapılarak ulaşım temin edilmiş ve buna karşılık 
16 milyon T. L. sı sarf edilmiştir. 

3. Yine 1966 yılı içinde ve muhtelif tarihlerde Hatay, Amasya, Manisa, Ordu ve Giresun illerinde 
meydana gelen seylâplar dolayısiyle tahribolan yol ve köprülerin onarımı için 4 milyon T. L. lık za
ruri bir masraf yapılmıştır. 

Bu zaruri sarfiyatlar normal olarak vilâyetlere gönderilmesi icaibeden ödeneklerden kısılmak su
retiyle yapıldığından, özel İdare gelirleri müsaidolmıyan illerde yol işlerinde çalışan personelin ay-
lılk istihkakları ödenemez hale gelmiş ve yurdumuzun her yerinden bununla ilgili şikâyetler ortaya çık
mıştır. 

Vâki ihtiyaçların karşılanabilmesi için ilgili tertiplere 15 milyon liranın eklenmesine zaruret bu
lunmaktadır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/327 
Karar No. : 65 

17 . 2 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş' bulunan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilci
lerinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 

Tasarı, Genel Müdürlüğün 1966 yılı (A/2) işaretli! cetvelinin 22.571 ve 22.574 ncü maddelerin
deki köy yolları yapımı için verilen ödeneğin kâfi gelmiyeceği gerekçesiyle bu maddelere 15 000 000 
lira ek ödeneğin veril'mesini1 ve karşılığının da (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü Hazine yardımı 
maddesine eklenmesini öngörmektedir. 

Tasarı komisyonumuzca uygun görülerek cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 

Başkan 
Aydm 

/ . Sezgin 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
Söz hakkım saklıdır 

1. E. Kilıçoğlu 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
Muhalifim 

S. F. Önder 

Başkanvekili 
Aydın 

/ . C. Ege 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Gümüşane 
8. Savacı 

İzmir 
1. Gürsan 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Edirne 
t. Ertem 

İstanbul 
8. Aren 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Ordu 
A. H. Onat 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

M. 

A 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Trabzon 
. t. Birincioğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 896) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Karayolları Grenel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları G-enel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine cem'an 
15 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine 15 000 000 lira 
eklenmiştir, 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

10 . 2 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

t. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
t Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

Tasarıya ilişik cetvel aynen kalbul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 896) 



Bölüm Madde 

22.000 

_ 4 — 
Tasarıya bağlı cetvel 

CETVEL 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Eklenen lira 

Bölüm, toplamı 15 000 OOO 
Ulaştırma sektörü 
Köy yolları 

22.571 Yol, köprü, tesis yapım ve büyük onarım giderleri 
(Karayolları eliyle) 

22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir.) 

3 000 000 

12 000 OOO 

C. Senatosu (S. Sayısı : 896) 


