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4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 251 

1. — Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hüdai Oral'm Edirna Milletve
kili îlhami Ertem'in;' Meriç ırmağı taş
kınından kurtarmak üzere yapılan sedcle 
yüzünden Büyükdoğanca deresinin ka
panması dolayısiyle Umurca ovasının göl 
haline gelmiş olmasından doğan tey. li
kenin süratle önlenmesi yolundaki de
mecine covabı 251:252 

2. — İstanbul Milletvekili Mıhittin 
Güven'in; îstanbulda yapı1 an bâzı yeratı 
geçitlerinin İmar Kanununa aykırı oldu
ğuna dair demeci 252:253 

3. — Vazife ile yurt dışına giden 
Maliye Bakanı Ferit Melen'e Ticaret 
Bakanı Fenni tslimyeli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1086) 253 

5. — Görüşülen işler 
Sayfa 

253 
1. —. İstanbul Milletvekili Çihad 

Baban ve 5 arkadaşının, Birinci Dünya 
ve İstiklâl Savr şiarına iş'İrak eden Fe-
racullahoğlu Ahmet Fahri özçelik'e va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine da
ir kanun teklifi hakkında C. Senatosu 
Başkan'ığı tezkeresi ve C. Senato unca 
reddedilen metin hakkında M. Meclisi 
Plân Komisyonu raporu. (M. Msclisi 
2/285; C. Senatosu 2/107) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 248 e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 298) 253,294:297 

2. — özel öğretim kurumları ka
nunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Manisa Üyesi Ferit Aliskender'in, hususi 
eğicim ve öğretim müesseseleri kanunu 
teklifi ve Kırşehir Milletvekili Mcmdıh 
Erdemir'in Âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin soryal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ile 
Adana Milletveki1 i Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 55 arkadaşının, Âmme menfaa-



Sayfa 
tine hizmet gayesiyle kurulan dernekler 
tarafından açılan özel okul Öğretmenleri
nin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen beşer üyeden kuru
lan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/6.17, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 
1 uci dk) 253 354,298 :301 

3. — Bina kiraları hakkındaki ka
nun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gı-
yasettin Karaca'nm 6570 sayılı Kira Ka-
TI ununun Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden 
tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 ne i ek) 254 

4. — Millet Meclisi îdare Âmirleri
nin, Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, 
Sayıştay ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulan Geçici Komisyon 
raporu (2/532) (S. Sayısı : 706) 254:265 

5. — Serbest malî müşavirlik kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Amayasa 
Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, Malî müşavirlik ve ye
minli müşavirlik kanunu teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/476, 2/529.) 
(S. Sayısı : 368) 265-286 

6. — Sorular ve cevaplar 286 

yi) Yazılı sorular ve cevapları 286 

1. -.— izmir Milletvekili Sinasi Osma'-

Sayîa 
nm, Atina Büyükelçimiz Nedim Veysel 
ilkin'e dair soru önergesi ve Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin'in yazılı ceva
bı (7/573) 286:290 

2. — Ordu Milletvekili Orhan Naiııı. 
Hazinedar'ın, Ordu ilinde çay dikili ara
zinin kaç dönüm olduğuna dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Turhan Şa-
hin'in yazılı, önergesi (7/585) 290:291 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pesti lci'nin, Amasya nahiyesinin tu
rizm yönünden gelişmesi için Bakanlığın 
bir programı bulunup bulunmadığına dair 
soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Ba
kam Ali İhsan Göğüş'ün yazılı cevabı 
(7/590) 291:292 

4. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, 1964 yılı yatırım prog
ramında, Zonguldak'ta kurulması öngü-
rülen Kayın Kereste Fabrikası için yer 
seçimi ve tesis hazırlıklarının bitip bit
mediğine dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı 
(7/591) 292:293 

5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, işçi Sigortaları Kurumu 
tarafından Zonguldak'ta yapılmasına ka
rar verilen hastanenin yapımı halen 
başlanmaması sebebine dair yazılı soru 
önergesi ve Çalıgma BaKanı Bülent Ece-
vil/in vazıh cevabı (7/593) 293 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bir saat ara ile yapılan her iki oturumda, da 
salt çoğunluk sağlanamadı. 

22 Aralık 1964 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak-üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Ferruh Bozbeyli İsmet Kaimiz 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay'ın, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Adalet ve İçişleri Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/1016) 

2. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderil
miştir. (6/1017) 

Yazık sorular 
3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-

mir'in, Kayseri iline bağlı Güneşli nahiyesine 
ne zaman elektrik verileceğine dair yazıl soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/605) 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
• mir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesi Büyük To
raman köyüne içme suyunun ne zaman getirile
ceğine ve köyün selden korunması için no tedbir 
alındığına dair yazılı soru önergesi Köy İşleri 
ve Bayındırlık Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/606) 

5. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
ınir'in, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalık bu
cağında, bir şarap fabrikası yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru önerge
si, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/607) 

6. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kayseri iline bağlı Güneşli nahiysi hal
kına istimlâk bedellerinin hangi tarihte öden
diğine dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/608) 

7. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdc-
mir'in, Kayseri'nin Felâhye ilçesinde, pansiyon
lu bir ortaokul binası yapılıp yapılmaması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/609) 

8. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, 'Kayseri'nin Felahiye ilçesinde toprak
sız vatandaşlara toprak dağıtılmasının mümkün 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, İmar 
ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/610) 

9. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesinin Kazıklı 
semtinde ve Kızılırmak üzerinde bir baraj ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/611) 

10. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ve Deli
ce nehri üzerinde bir köprü yapılıp yapılmıya-
cağma dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/612) 

11. — Kırşehir Milletvekili Meıııduh Erde-
nıir'in, Kayseri'nin Talaş Bucağına bağlı Kara
salı köyüne içme suyu getirilmesinin 1965 prog
ramına alınıp alınmadığına dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/613) 

12. — Kırşehir Milletvekili x\lemduh Erde-
mir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Ka-
radere köyünün sulama işinin tetkik edilip edil
mediğine dair yazılı soru önergesi, köy İşleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/6.14) 

13. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
nıir'in, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ulıı-
pmar köyünün içme su tesislerinin programa alı
nıp alınmadığına dair yazılı soru önergesi, Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/615) 

14. — Kırşehir Milletvekili Meıııduh Erde-
mir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yanmış 
bulunan ortaokul binasının yeniden yapılması
nın, 1965 programında dikkate alınıp alınmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/616) 

15. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Malatya'nın Arguvan ilçesine haşhaş 
ekimine müsaade edilip edilmiycceğine dair ya
zılı soru önergesi, Tarım ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/617) 

16. — Kırşehir Milletvekili Memduh Urde-
ınir'in, Malatya'nın Arguvan ilçesine doktor tâ
yin edilip edilmiyeceğine dair yazılı soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/618) 

17. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
İzmir'in Balçova kasabasında müstakil bir polis 
veya jandarma karakolu kurulması konusunda 
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ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, iç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/619) 

18. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Alaşehir'in Yeşilyurt kasabasına bir polis ka
rakolu kurulması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/620) 

19. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Kemalpaşa ilçesine bağlı Ören kasabasına bir 
PTT şubesi açılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/621) 

2. — GELEN 

Tasarılar 

1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/766) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/767) (Kanma bütçe Komisyonuna) 

3. — Su ürünleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevlerine dair kanun tasarısı (1/768) (Ti
caret ve Plân komisyonlarına) 

4. — Genelkurmay Başkanının görev ve yet
kileri hakkında kanun tasarısı (1/769) (Ana
yasa ve Millî Savunma komisyonlarına) 

5. — Millî Savunma Bakanlığının görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kaun tasarısı (1/770) 
(Anayasa ve Mîllî Savunma komisyonlarına) 

Tezkereler 
6. — îzımir Milletvekili Şinasi Osma'nm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1074) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonuna) 

7. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1075) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonuna) 

8. —• Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
mn yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1076) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyonuna) 

9. — Persolen ve Çini Fabrikaları Limited 
Şirketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin 

20. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir in, çay fabrikalarının kapasitesinin yüksel
tilip yükseltilmiyeceğine ve ambalaj tesisleri ya
pımına ballanıp başlanmıyacağma dair yazılı so
ru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/622) 

21. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'-
nm, Genelkurmay Başkanının, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına mektup 
yazması ve bilhassa Kim Dergesine demeç ver
mesi karşısında ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/623) 

KÂĞITLAR 

Yüksek Denetleme Kurulu raporunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/1077) (Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

10. — Tasfiye halindeki Çanakkale Palamut 
ve Valeks Sanayii Türk Anonim Şirketinin 1963 
yılı hesap ve işlemlerine ilişkin Yüksek Denetle
me Kurulu raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi (3/1078) (Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna) 

11. — Tasfiye halindeki Eskişehir Basma Sa
nayii Türk Anonim Şirkotiriin 1963 yılı hesap 
ve işlemlerine ilişk'n Yüksek Deneticime Kurulu 
raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/1079) (Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

9. — Suni Tahta Sanayii Türk Anonim Şir
ketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin 

I Yüksek Denetleme Kurulu raporunun sunuldu-
I guna dair BaşbakanPk tezkeresi (3/1080) (Ka

mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

10. — Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
işletmesinin 1963 yılı hesap ve işlemlerine iliş-

I kin Yüksek Denetleme Kurulu raporunun su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/1081) 
(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

11. — Sümerbank Genel Müdürlüğü ile buna 
bağlı bâzı müesseselerin 1963 yılı hesap ve iş
lemlerine ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu ra

porlarının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/1082) (Kamu iktisadi Teşebbüsleri 

I Karma Komisyonuna) 
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M. Meclisi B : 27 
12. — Tasfiye halinde Ordu Soya Sanayii 

Türk Anonim Şirketinin 1963 yılı hesap ve iş
lemlerine ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu ra
porunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi (3/1083) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna) 

13. — Karma İplik ve Pamuklu Mensucat 
Türk Anonim Şirketinin 1963 yılı hesap ve iş
lemlerine ilişkin Yüksek Denetleme Kumlu ra
porunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi (3/1084) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna) 

14. — Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii 
Türk Anonim Şirketinin 1963 yılı hesap ve iş
lemlerin ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu ra
porunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi (3/1085) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna) 

22.12-1964 0 : 1 
Rapor 

15. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 say.lı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Mec'isi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyonu metin
leri (M. Meclisi 1/474, 2/440; C. Senatosu 
1/375) (Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 369 a 
4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 435) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapıhna&'na ve bu 
Kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı (M. Meclisi : 1/280) (C. 
Senatosu : 415) (Adalet Komisyonuna) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 461) (C. Senatosu S. Sayı
sı : 481) 

»&<i 

B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN —- Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ek
seriyetimiz var, konuşmalara başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hü-
dai Oral'ın, Edirne Milletvekili llhami Ertem'-
in, Meriç ırmağı taşkınından kurtarmak üzere 
yapılan şedde yüzünden Büyükdoğanca deresi-
sinin kapanması dolayısiyle Umurca ovaımın göl 
haline gümiş olmasından doğan tehlikenin sü
ratle önlenmesi yolundaJci demesine cevabı. 
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BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, gündem dışı ne hakkında konuşa
caksınız? 

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ ÖRAL (Denizli) — llhami Ertem'-
in, geçen birleşimde gündem dışı yapmış oldu
ğu 'konuşma hakkmda. 

BAŞKAN — Kısa olmak üzere buyurun. 



M. Meclisi B : 27 
ENERİ.t VE TABt KAYNAKLAR BAKA-

NI IÎÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 

Edirne Milletvekili Sayın İlhami Ertem, bun
dan evvelki birleşimde, Edirne - Meriç Omurca. 
köyü ve Köprü bucağı arazisi taşkınlariylc ilgili 
olarak mütalâalarını bildirmişlerdi. Bu konuş
malarını şu noktalarda teksif etmek mümkün -
dür : ^ 

Sayın ilhamı Ertem diyorlar iki, «Küplü 
şeddesinin yaptırılmasını şükranla karşılamak
tayız. Ancak şeddenin ün 'kısmının bağlantısı 
sebebiyle Büyükdoğonca deresinin ağzının ka
pandığını ve bu derenin Mieriç'e akamayıp, 
fazla su geldiğinde Umurca köyü ovasına sula
rın kaplıyarak zarar verdiğini, Bakana telle 
durumu bildirdiğini, aldığı cevaplardan ve alı
nan tedbirlerden memnun olduğunu nitekim 
son yağmur mevsiminde bir menfez yev bırakıl
mak' suretiyle dereye eski mecrasında, akmak 
imkânı verildiğini, fakat son çalışmalarda Dev
let Su İşlerinin şeddenin bırakılan kısmını ka
payınca Büyükdoğanca deresi akmaz hale gel
miş olduğundan Umurca ovasını su kapladığı
nı ifade etmekte ve ondan sonra da başlangıçta
ki şükran hislerinin aksine olarak Bakanın 
telgrafla kendilerine vermiş olduğu söz ile tat
bikatın birbirini tutmadığını ifade etmektedir
ler. 

Değerli arkadaşlarını; 1064 yılında yaptığı
mız dört milyon lira keşif bedelli küplü seddesü 
ve küplü drenaj kanalı ile Küplü ovasında 15 
bin dönüm, arazi taşkından korunmuş bulunmak
tadır. Evvelemirde bu noktanın teshili iktiza 
eder. 

4 milyon liralık keşif bedelli bu inşaatın 
3 milyon 200 bin liralık kısmı tamamlanmış bu
lunmaktadır. 2,5 - 3 kilometrelik bir sed inşaatıda 
halen devam etmektedir. Evvelâ 15 bin dönüm 
arazinin taşkından korunmasına matuf 1964 yı
lındaki icraatımızdan dolayı da arkadaşımızın 
şükran hislerini ifade etmesine karşılık teşek
kürlerimi arz etmek isterim. 

Bunun yanında Umurca Ovasına gelince; 
Küplü şedde inşaatı, Küplü dranaj kanalı in
şaatı Meriç Nehri kıyısının yüksek oluşu sebe
biyle Doğanca Deresi akımının Merice kadar ge
lememesi sebepleri neticesinde bir miktar Umur
ca Ovasında taşkın husule getirmiş ve ovayı 
bir miktarını kaplamış (bulunmaktadır. Süratle 
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bunun tedbiri de alınmıştır. Bu tedbirleri kısaca 
arz ediyorum. 

1964 yılı taşkın durumunu önlemek için Küp
lü şeddesi civarında bir menfez inşaa edilmiş
tir ve menfez bitmek üzeredir. Büyük Doğanca 
taşkın sularını Küplü drenaj kanalı vasıtasiyle 
boşaltacak ve arazi bu suretle sulardan tahliye 
edilmiş olacaktır. 

Halen menfez inşaatı tamamlanmak üzere
dir. Tamamlanınca Batardo'da yıkılacak ve 

Umurca Ovası da şu birkaç ay içinde taşkın
dan kurtulmuş olacaktır. 

Arkadaşıma bu noktaları ifade etmek iste
rim. Bıı işler 1965 yılının ilk aylarında tamam-
lanmı'ş ve her iki ova taşkından korunmuş olacak
tır. 

İl J1AMİ ERTEM (Edirne) — Teşekkür ede
rim. 

2. — istanbul Milletvekili Muhiddin Güven'-
in, istanbul'da yapılan bâzı yeraltı geçitlerinin 
imar Kanununa aykırı olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Güven; gündem dışı ko
nuşmanız ne hakkında idi? 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — İstan
bul yeraltı geçitleri hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerime evve
lâ İçişleri Bakanlığından, İmar ve İskân Bakan
lığından şikâyet ile başlamak istiyorum. 

Bir kalkınma devri içinde elde ettiğimiz 
kaynakları en iyi şekilde kullanmakla mükel
lef olan bizler ve 'bizlerin bağlı olduğu mües
seseleri murakabe el betteki, milletvekilinin en 
bininci vazifesidir. 

Dolayısiyle bu murakabe hakkımı kullanmak 
üzere yazılı soru önergemi Yüksek Meclis Ri
yasetine takdim etmiştim. Bir ayı mütecaviz bir 
zamandan 'beri buna ne İçişleri Bakanı, ne de 
İmar ve İskân Bakanı tarafından bir cevap ve
rilmediğinden dolayı meseleyi huzurunuza ge
tirtmek mecburiyetini hissettim. 

Bir seneye yatkın bir zamandan bert İstan
bul şehri içinde yeraltı igeeitleri inşa edilmekte
dir. Fakat inşa edilen bu geçitlerin kanuna ve 
İmar plânına uyarlığı hakkında bir sürü te-

| reddüt mevcuttur. Yapmış olduğum tetkik netice-



M. Meclisi B : 27 
sinde İstanbul Belediye Riyasetimin ve belediye 
Reisi Haşim İşcan'm tasdikli ve mer'i olan limar 
plânlarının haricimde ve yine mer'i bulunan imar 
Kanunu hükümleri haricinde Ve talimatnameleri 
haricinde iş görmekte olduğunu teslbit etmiş 
bulunuyorum. Karaköy'de, Saraçhane'de, Un-
kapanı'nda Şehremini'ninde yapılmakta olan yer
altı ıgeçütleri mer'i olan imar plânlarının hilâ-
fmadır. Yine İmar (Kanununun gerektirdiği 
icabat yerine getirilmeden 'bu işlemlere 'baş
vurulmuştur. Istaıibul'un Belediye ibütçesi bü
yük açıklarla karşı - karşıya bulunmasına ve 
istanbul'un büyük ihtiyaçlarının ve mühim ih
tiyaçlarının mevcut bulunmasına rağmen bu 
gayrikanuni hareketlerin (hesabını elbette ki, 
sormak icabetmektedir. Eğer resmî makamlar 
İm hareketlerin kanuna istinadettiğini iddia 
ediyorlarsa bunların esbabı mucizesini önü
müze sermek mecburiyetindedirler. Aksi tak
dirde hilâfına bir hareket mevcut ise yirmi 
milyonu aşan 'bir yatırımı icabettiren bu ha
reketlerin hesabımı da el'betteki, mesullerine 
sormak vazife ve mükellefiy©tindedirler. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, Ka-
raköy'ü bir misal olarak veriyorum : Kara
köy'de yapılmakta -olan yeraltı geçitleri imar 
plânının hilafınadır. Tasdikli imar plânında 
köprü ayakları 250 metre dalha öteye gitmekte 
ve bugünkü Karaköy meydanı üzerinde sekiz 
katlı Zinaların inşa edileceği tesbilt edilmiş 
'bulunmaktadır. Halbuki bugünkü yapılan iş
lemle, imar plânını ortadan kaldırmış fakat 
tadile ait ibir faaliyet de gösterilmemiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 5 
arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Savaş
larına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fah
ri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosuncaı 
reddedilen metin hakkında M. Meclisi Plân 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi 2/285; C. Se
natosu 2/107) (M. Meclisi S. Sayısı : 248 e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 298) 

2. — özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe-

22.12 1964 0 : 1 
Y!ine yol, imar istikâmet plânları hazırla

nıp 'belediye meclislerinden geçirilmesi icabet-
ımesine rağmen 'buna da riayet edilmemiştir. 
Yine kaynağı 'bulunmadan ve hesabı tam ola
rak yapılmadan projeleri hazırlanmadan ya
pılmış olan bu teşebbüslerin gelecekte şehir 
(hayatına büyük menfi tesirleri olacağı da aşi
kâr bulunmaktadır. Ve yine çok dar ve mah
dut kaynakları olan belediye bütçesinin israfı 
açıkça ortada 'bulunmaktadır. 

işte bu mühim meseleyi gündem dışı 'bir 
konuşma ile huzurunuza getirdiım. Temenni 
ederim ki, ibu konuşmamdan sonra gerek İçiş
leri 'Bakanı, gerek İmar ve İskân Bakanı kendi 
üzerlerine düşen vazifeleri idrak ederek gere
ken cvabı buna verecektir. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Ferid Melen'e Ticaret Bakanı Fennî Is-
limye'li'nin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1086) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışma giden Maliye Bakanı 

Ferid Melen'in dönüşüne kadar kendisine, Ti
caret Bakanı Fennî Islimyeli'nin vekillik öt
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

rit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan demekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı: 495 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin 1 ve 2 numarasında iki tane açık oyla
mamız vardır. Bu oylamalar aynı zamanda yu
varlaklar sıralar arasında dolaştırılmak sure
tiyle yapılacaktır. Yalnız bir hususu hatırlatı
yorum. 

(1) numaradaki Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
F?;hri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifi Sena
toca reddedildiği için Meclisimizce kabul edile
bilmesi 226 muvafakat oyunun çıkmasına bağlı
dır. Bu hususu hatırlatırım. 

özel öğretim kurumları tasarısı ile bu hu
susu açık oyunuza sunuyorum. Yuvarlaklar sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. 

öncelik kararları olan işlerin görüşülmesine 
başlıyoruz. 

S. — Bina hıraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
canın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesinde iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin ueniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve necin 
komisyon ranoru (U513), 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) 

BAŞKAN — Giden maddelerle ilgili rapor 
komisyondan henüz gelmediği için bunu geçi
riyoruz. 

4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Maliye, Samstay vt 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sa
yısı: 706) (1) 

BARKAN — Geçici Komisyon yerini alsın. 
Efendim, Sayıştay kanun teklifi, Geçici Ko

misyon yerini alsın.. 
Muhterem arkadaşlarım, bu mühim kanun 

teklifinin görüşülmesinde Geçici Komisyonun 
öncelik teklifi vardır, öncelikle görüşülme tek
lifi var. Komisyonun bu öncelik teklifini oyla-

(1) 706 ve 706 ya 1 nci ek Sayıh basma-
yazı bu birledim tutanığı sonundadır. 
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rmıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşlarımız? 
Buyurun Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayıştay kanun teklifi, sözcüsü bu
lunduğum Anayasa Komisyonunun bir mütalâa 
raporuna mevzu teşkil etmiştir. Ayni Geçici Ko
misyon tarafından incelenmekte olan Genel Mu
hasebe kanun tasarısı üzerinde de sözcüsü bulun
duğum Anayasa Komisyonunun bir mütalâa ra
poru vardır. Her iki konu birbiriyle yakından 
ilgili bulunmaktadır ve her iki mütalâa raporu
muzun Anayasa bakımından sadece aidolduğu ta
sarıyı veya teklif bakımından değil, her ikisi ba
kımından da dikkat nazarına alınması gerekir. 
Nitekim her iki konunun birbiriyle ilgileri göz 
önünde tutulacaktır ki, bu teklif ve tasarı aynı 
Geçici Komisyona havale edilmiş bulunmakta
dır. 

Teklifin ve komisyon raporunun tetkiki sıra
sında Anayasamızda yer alan bâzı esaslarla bağ-
daşmıyan hususlar müşahede etmiş bulunuyorum. 

Bunlardan bir tanesi, Geçici Komisyon rapo
runun üçüncü paragrafında mevcut bulunmakta
dır. Bu 3 ncü paragrafta: 

«III - 1961 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 
334 sayılı Anayasa, Sayıştay konusunda getirdi
ği hükümlerle Sayıştaya günün icaplarına uygun 
daha yeni bir hüviyet verilmesini ön görmüştür. 
Bilhassa, Sayıştaya, kanuni statüsünde haiz oldu
ğu kaza organı sıfatını vermiştir. Bu nokta üze
rinde komisyonumuzca Anayasa Komisyonunun 
müspet mütalâası da alınmış ve birinci madde
nin tedvininde kaza organı sıfatı sarahaten belir
tilmiştir.» denilmektedir. 

Şimdi şu hususu bilhassa belirtmek isterim ki, 
komisyonumuz hiçbir suretle Sayıştaya bir kaza 
organı vasfını veren bir mütalâa raporu vermiş 
değildir. Komisyonumuzun vermiş olduğu müta
lâada sadece Sayıştaym teşriî organa bağlı olan 
ve muayyen hususlarda onun adına kararlar itti
haz eden, fakat bu kararları ittihaz ederken yargı
lama metodunu kullanan nev'i şahsına münhasır 
bir vasıfta olduğu belirtilmiştir. Sayıştaym teşriî 
Meclis adına karar verirken yargılama metodunu 
uygulaması başka şeydir, Sayıştaym kaza organla
rı arasında yer alması başka şeydir. Binaenaleyh 
komisyonumuz Sayıştay hiçbir suretle Sayıştaya 
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Anayasa bakımından haiz olmadığı kaza organı 
vasfını vermiş değildir. Sadece komisyonumuz 
«Cour de3 Comptes» anlamında yani yargılama 
metodunu kullanan bir teşekkül olarak Sayıştay 
için hesap mahkemesi ibaresinin kullanılmasın
da bir yanlışlık olmıyacağmı belirtirken bunun 
yanı sıra Sayıştayın Anayasamızın 7 nci maddesi 
anlamında yargı yetkisini kullanan bir organ ol
madığını da raporunda bilhassa belirtmeyi lü
zumlu görmüştür. Sayıştayın diğer Anayasa or
ganları ile ve bu arada bilhassa Danıştayda mü
nasebetleri bakımından bu hususun büyük bir 
ehemmiyeti vardır ve bu bakımdan daha başlan
gıçta vahim bir yanlışlığın yapılması iktiza eder. 

Anayasa Komisyonu Sayıştay kanunu tek
lifini incelerken sadece kendisine sorulan, biraz 
evvel maruzatıma mevzuu teşkil eden, hususları 
değil, aynı teklif metninde Anayasa esasları ile 
bağdaşmaz telâkki ettiÇi bâzı hususlara da dokun
muştur ve bunların da düzeltilmesini istemiştir. 
Fakat üzülerek görmekteyiz ki, bunların hiçbiri
si komisyon raporunda kaale alınmış değildir. Me
selâ bir tanesi 5 nci maddede Sayıştay 1 nci Baş
kanının nasıl seçileceği tanzim olunmaktadır. Bu
rada Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanlariyle Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosunun Sayıştay işleriyle ilgili komisyonla
rından kurulacak bir Karma Komisyon teşekkül 
etmektedir. Komisyonumuz Anayasaya aykırılık 
olmamakla beraber Başkanlık Divanlarının bu 
Karma Komisyonda yer almasını, Başkanlık Di
vanlarının vazifelerinin özelliği bakımından, uy
gun görmemiştir. Sayıştaya seçilecek namzetlerin 
seçilmesinde münhasıran ihtisas komisyonlarında 
yer alan üyelerin bulunması daha doğru telâkki 
edilmiştir. Burada Anayasa hukukiyle bağdaş-
mıyan husus, bu Karma Komisyondaki seçim 
usullerinin T. B. M. Meclisi İçtüzüğü ile tesbit 
olacağına dairdir. T. B. M. Meclisi İçtüzüğü de
diğimiz, Birleşik Toplantı İçtüzüğü olsa gerektir. 
Birleşik Toplantının yetkileri, görevleri meyanın-
da Sayıştay muamelâtı ile uğraşmak mevcut de
ğildir. Bu itibarla aslen görevli olmadığı bir hu
susta T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğün
de aslen görevli olmadığı bir yetkinin kullanılışı
na ait usulleri tanzim etmeye imkân yoktur. Kal
dı ki, burada söylenmesi icabeden şey gayet basit
tir. Bir İçtüzüğe referans yapmaktansa, seçimin 
nasıl yapılacağını belirtmek, meselâ (Üye tam sa
yısının salt çoğunluğuyla bu namzetler seçilir.) 
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demek kifayet edecekken, Anayasa hukuku bakı
mından yanlış bir yol tercih edilmiştir. Aynı hu
sus teklifin altıncı maddesinde de mevcuttur. 

2'S nci maddesinde evvelâ birinci bendin (C) 
akrasında «Döner Sermayeli veya fon şeklinde 
kurulan ve özel kanunlarla başka bir denetime 
tabu tutulmıyan kurum ve teşebbüsler» den 
bahsedilmektedir, özel kanunlarla başka bir 
denetime tabi tutulmıyan ifadesi burada neti
ce 'İtibariyle Anayasaya aykırı bir tatbiki!ta 
götürecektir. Bunun sebebi şudur : Anayasa
mız genel ve katma bütçeli bütün dairelerin 
hesap ve mallarının denetimini Sayıştaya bırak
mıştır. Eğer Genel ve Katma bütçeler ile idare 
edilen idareler özel birtakım fonları da işleti
yorlarsa Anayasamızın 127 nci maddesi bu Özel 
fonların murakabesinin de ancak ve ancak Sa
yıştay tarafından yapılmasını âmirdir. Binae
naleyh, özel bir kanun ayrıca bu gibi fonları 
Sayıştay dışında başka bir elentime tabi tuta
maz. Bu husus nazarı itibara alındığı içindir 
ki, esasen daha evvel kanuniyet kesbetmiş bu
lunan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet M.eclisince murakabesinin düzen
lenmesine dair kanunda bütün bu özel fonlar 
hakkındaki hususi murakabe usulleri kaldırıl
mış ve özel fonların murakabesi tamamiyle Sa
yıştay'a bırakılmıştır. Binaenaleyh, özel bir 
kanunla bu gibi fonların Sayıştay tarafından 
murakabe edilmemesi imkânını açık tutan bu 
hüküm Anayasa ile bağdaşmaz bir hükümdür. 

Aynı maddede altıncı bendde (Diğer kanun
larla ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararla-
riyle Sayıştaya verilen görevleri yapar.) Bu 
hüküm tek meclis sisteminden kalmış bir gele
nekten ibarettir. Diğer kanunlarla Sayıştaya 
verilen işleri Sayıştayın yapacağını söylemek 
kâfidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararla
rını kanun yolu ile alır. "Birleşik Toplantı sıra
sında bâzı kararlar alır. Birleşik Toplantı sıra
sında alacağı kararların Sayıştayla hiçbir ilgisi 
olamaz, Anayasamız gereğince. Çünkü bu ko
nularda Birleşik Toplantı yetkili değildir. Çift 
meclisli sistemde ise herhangi bir organa görev 
vermek karar yoliyle mümkün olmaz. Ancak 
ve ancak kanun yaliyle mümkün olur. Bu hu
sus başka bakımlardan da çok münakaşa edil
miş ve neticede Mecliste müstakar tatbikata ka
vuşturulmuş bir husustur. Binaenaleyh bu al-
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tlrıcı bendde (Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
rarları ile) ibaresi Anayasa dışı bir tatbikata 
yo] açacak mahiyettedir. Hangi organın bu ka
rarları alacağı belli değildir. Birleşik Toplan
tının İm kararları almasına, imkân yoktur. Bi
naenaleyh, bu ibare Anayasa bakımından hura-
daıı çıkarılmalıdı r. 

38 nci maddenin son fıkrasında bir yönetme
liğin Millî Savunma ve Maliye Bakanhklariyle 
Sayıştay arasında müştereken düzenleneceğinden 
bahsedilmektedir. Yönetmelik çıkarma yetkisi 
münhasıran icraya ait bir yetkidir. Sayıştay İc
ra arasında yer almaz.. Bir yönetmelik çıkarılır
ken Sayıştayın mütalâasını almak mümkündür. 
Fakat icra organı arasında yer almıyan Sayış
tayın yönetmelik yapmak yetkisine bu derece 
müşareketi kabil değildir. Bu da Anayasa hü
kümleri ile bağdaşabilecek bir husus değildir 

«40 ncı maddede belediye ve özel idarelerle, 
benzeri kurulukların yetkili mercilerce onanmış 
bütçe ve kadroları.» denilmektedir. Benzen ku
ruluşlardan anlaşılan şey nedir, belli değildir. 
Anayasamız genel idarenin dışında mahallî ida
relerden bahseder, bir de Kamu İktisadi Teşeb
büslerinden bahseder. Mahallî idareler belediye-
ter ve özel idareler olarak, zikredildiğine (/öre 
bunlara benzeri kuruluşlar nelerdir, bunlar ya 
zikredilmeli, ya Anayasamızın derpiş etmediği 
bir idari katagori burada ihdas edilmiş olacak
tır ki bunun mahiyeti dahi belli değildir. Bu ya 
tavzihe kavuşturulmalıdır, yahut bu ifade bu
radan çıkarılmak iktiza eder. 

Nihayet Sayıştay raporlariyle muhtelif konu
larda teşrii organa verilmesi gereken bilgilerin 
her iki meclise ayrı ayrı verilmesi gerekir. Ana
yasamız hangi hususlarda meclislerin Birleşik 
Toplantıda hangi yetkileri kullanacağını tahdi-
'•dî surette göstermiştir. Sayıştayın göndereceği 
raporlar bunlar arasında yoktur. Bu raporların 
ayrı ayrı iki meclise sunulacağı burada açıkça 
belirtilmek iktiza eder. 54 neü maddedeki hüküm 
(Sayıştayea tazminata, hükmolunur) tarzında bir 
ibare taşımaktadır. 

Sayıştay, mesullerin kendilerini değil, hesap
larını yargılamakla mükelleftir. Danıştay Ka
nunu görüşüldüğü sırada bu hususta uzun bo\lıı 
izahat vermek fırsatını bulmuştum, bunları tek
rar etmiyeceğim. 

Sayıştay, sorumluların sorumluluğunu hük
me bağlamaz. Sorumluların hesaplarının kamı-
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rıa uygun olup olmadığını hükme bağlar. Bu 
kimseler sorumlu mudur, değil midir? Bunun 
takdiri Sayıştaya ait bir husus olmamalıdır. Bu
güne kadar gelip giden tatbikat eski Anayasa 
hukukumuz bakımından, da yanlıştır, evleviyet-
le bugünkü Anayasa hukukumuz bakımından 
da müdafaa edilebilir bir husus değildir. Bina
enaleyh, bu esasın bilhassa üzerinde durmak lâ
zım. Genel Muhasebe Kanunu tasarısında da bu 
hususla ilgili pekeok konular vardır. Bunların bir
birleriyle murtabıt olarak mütalâa, edilmesi iktiza 
eder. Flsas itibariyle hesabının kanuna uygun 
olup olmadığına. Sayıştayea, karar verilen bir 
karar hakkında ayrıca bir tazminat mükellefiye
tinin bir idari tasarrufla doğması, bu idari ta
sarrufun hakan la rafından yapılması mecburi
yetinin kanunda, yor alması gerekir. Kakal, bu 
tasarruf aleyhinde saymanların ve diğer mesul
lerin Danıştaya müracaat haklan mahfuz tutul
malıdır. Sorumluluğa, karar vermek ancak bir 
kaza. organına ait iştir. Sayıştay bir kaza. orga
nı .değildir. Sayıştay hesaplan objektif olarak 
yargılama metodu ile Türkiye Büyük Mille! 
Meclisi namına letkik eden nevi şahsına münha
sır bir heyettir. Binaenaleyh, sorumluluğa hük
metmek yetkisi hiçbir suretle Sayıştayın olamaz. 
Sayıştay hesapların objektif olarak kanuna, uy
gun olup olmadığı hakkında karar verir. Bu karar 
üzerine bir idari tasarrufla Maliye Bakanının me
sulleri mesul tutmaya, mecbur tutulması lâzımdır. 
Maliye Bakanının idari tasarruf aleyhine I)a-
nıştayca müracaat imkânı daima açık tutulmalı
dır. Burada, yov alan esas Anayasanın 127 nci 
maddesi ile bağdaştırılamaz. 

Teklifin diğer maddelerinde de Anayasa bakı
mından mahzurlu pekeok hükümlerle karşılaşmış 
bulunuyoruz. (îeçiei Komisyonun bu noktalar üze
rinde durması ve (»enel Muhasebe Kanunu ile Sa
yıştaya verilen yetkiler ile bu kanunda yer alan 
yetkiler arasında mııvaziliği bilhassa dikkat naza
rından uzak tutmamasını ve bugüne kadarki tat
bikat böyledir diye aslında. Anayasa bakımından 
müdafaası mümkün olmıyan tatbikatı yeni bir 
kanunla, yeniden pekleştirmek yoluna gitmemesi
ni Anayasa, Komisyonu adına istirham ederim. 

Sahsım adına temas edeceğim bir iki husus 
daha var. Döviz hesaplarının Sayıştay tarafın
dan kontrolü.... Az gelişmiş bir memlekette har
camaların, bilhassa yatırım harcamalarının, bir 
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an önce yapılması lüzumu karşısında plânlama 
mütehassıslarının hattâ Sayıştayın önceden vize 
usulünün kaldırılmasını derpiş ettikleri bir dev
rede döviz hesaplarının ayrıca Sayıştay tarafın
dan kontrolü voliyle acaba daha çok fayda mı 
yoksa daha çok mahzur mu tevlidedeceği cai sual
dir. Elbetteki yerinde kontrol usullerine ihtiyaç 
vardır. Fakat hiçbir kontrol usulü aslında idare
nin' bürokratik bir atalet içerisine atılması neti
cesini de doğurmamak iktiza eder. Binaenaleyh 
bu kanun teklifinin ve Genel Muhasebe Kanım 
tasarısının bir de ayrıca bu bakımdan dikkatle 
tetkiki gerekir. Maksadımız Devlet işlerinin iyi 
yürütülmesidir. Maksadımız; müessesenin Ana
yasaya uygun bir şekilde kurulmasıdır. Maksa
dımız; müesseselerin aralarındaki yetki yarış
masında şu veya bu müesseseyi korumak hiçbir 
surette olmamalıdır. Bu bakımdan bendeniz bu 
teklif üzerinde Yüce Meclisin çok büyük bir cid
diyetle durmasını istirham ediyorum. Sayıştay 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir kuru
luştur. Bununla beraber bu kanun teklifinde yer 
alan yetkiler bakımından icranın mesuliyetleri 
geniş ölçüde bahis konusu olmaktadır. Hüküme
tin de teklife aynı ölçüde-alâka göstereceğinden 
emin olmak isterim. 

BAŞKAN 
rahimoğlu. 

Buyurun Sayın Kemal Sarıib-

KEMAL SARIÎBRAHtMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayıştay kanununun 
toptan ilga ve yeniden tedvinine gidilmesi dâva
sını ve iddiasını taşıyan Sayıştay- kanun tasarı
sını görüşmekte bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe görüşmelerin
de ve Bütçe Encümeni görüşmelerinde bu kanu
nun hakikaten değiştirilmesi medenî, iktisadi ve 
sosyal icaplara uygun yem esasların getirilmesi 
muhalefet ve muvafakat milletvekilleri tarafın
dan ittifakla istenegelen bir husus idi. Bu istek
lere muvazi şekilde yeni esaslar tedvin edilip, 
yeni esaslar ihzar edilip ve t>u suretle Yüce Mec
lislerin ittifakla temenni ettikleri hususatın ta
hakkuk ettirilmesi iktiza ederken önümüze eski 
metnin hiç değiştirilmemiş, hattâ daha geriye 
doğru götürmesi maksadını taşıyan hükümlerle 
bir tasarı getirilmiştir. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — özlük hakları 
değişmiştir. 
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KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLÜ (Devamla) 

— Evet Sayın özal, özlük haklarının değiştiril
mesi için koskoca bir kanunun yeniden ortaya 
getirilmesi, aklın, havsalanın alacağı ıbirşey ol
masa gerektir. Hele bunu getiren, Meclis adına, 
Meclise niyabeten vazife gören, Yüce Başkanlık 
Divanı ve idare âmirleri olunca oturup acı acı 
düşünmekten başka da çare de kalmıyor gibi. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut Sayıştay 
Kanunu ve Sayıştayla ilgili kanunnameler uzun 
senelerdenberi tatbik edilegelmektedir. Kanun
lar bir uzviyet gibidir. Doğarlar ve yaşama kabi
liyetleri nisbetinde gelişirler, tekâmül ederler ve 
şahsiyet kazanırlar. Bu kanunlar da bunca sene 
tatbik edilegelmiş, içtihatlarla tekemmül ettiril
miş, tatbikatla olgunlaştırılmış ve bugüne kadar 
iyi - kötü bu Devletin işlerini görmüştür. Ama 
büyük bir arzu belirmiştir, yeni modern icapla
ra uygun, muhasebe ve Maliye tekniğine daha 
çok. yaklaşan arzulara cevap veren esaslar geti
rilsin. Ama getirile getirile Anayasa Mahkeme
sinin sayın hâkimlerin aldığı ödeneklere denk 
ödenekler alınmasını isdihdaf eden ve başkaca 
müspet hiçbir yeni hükmü taşımıyan tasarı geti
rilmiştir. Bendeniz, bu tasarıyı görüşecek Geçi
ci Komisyona seçilmiştim. Arkadaşlarıma bu ci
heti anlatmaya gayret ettim, mümkün olmadı. 
Sonradan da zaten komisyonum değiştiği için 
ayrıldım. 

Muhterem arkadaşlarım; geçende bütçe görü
şülürken Sayın Reisten tereddütlerimi izhar et
tim ve bâzı sualler sordum: «Acaba dedim, yal
lar yılı benim yaşım kadar Devlet hizmeti ve bu 
müessesede hizmet vermiş olan Sayın Reis beni 
aydınlatır, kanaatimin, görüşümün yanlış oldu
ğuna beni inandırır mı?» Birtakım sualler sor
dum. Dedim ki; «yeni hükümler var mıdır?» 
Evet, «yeni esaslar getirilir» denmiştir. Bu te
mennilerin bir cevabıdır. Yeni hangi hükmü ge
tirdiniz? 

• 
Anayasa Mahkemesi sayın üyelerinin ödenek

lerine denk ödenek istenmektedir... Bir! Hakika
ten bu bir yeniliktir. 

2. Sayıştayın değerli uzmanları senenin 
birkaç ayını Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde 

tetkikatla geçirirler. Dört ay, sekiz aya kadar 
dolaşanlar vardır. Eskiden yokmuş bu. Ne 1050 
sayılı Kanunda, ne ondan sonraki Sayıştay Ka
nununda yokmuş. 5999 sayılı Kanunla 1953 ta-
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rihinde böyle bir imkânın kapısı açılmış, yahut 
aralanmış, ondan sonra da sonuna kadar ıbu 
imkân açılmış.. Değerli raportörlerin, mütehas
sısların üçte ikisine yakın kısmı, dediğim gibi 
yurt sathına yayılır tetkikat yaparlar. İşte bir 
de bu hüküm biraz daha takviye edilmiştir, yur
dun muhtelif yerlerinde daimi bürolar kurul
makta ve bu suretle sayın mütehassıslarımızın 
bol ödeneklerle orada daimi şekilde imrarı ha
yat ve idamei vazife etmeleri mümkün kılın
mış. 

Bir yenilik daha efendim: O da bu Geçici 
Komisyonda bulunan Sayın Sabit Osman Av
cı arkadaşım ifade ettiler, sayın Sayıştay mü
tehassısları isterlerse ve lüzum görürlerse bâzı 
meselelerde ehlihibreye müracaat edebilirler 
diye bir hüküm konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu üç hükmün dı
şında bir diğer hüküm zikretmediler. Not al
dım, zabıtlarda geçti, kanunda elimizde. 

Bir kere bunları tahlil etmek isterim: 
Sorduk, dedik ki; bu sizin heyetiniz âdeta 

Temyiz Mahkemesinin, adliyede gördüğü vazi
feyi görür, evrak üzerinde tetkikat yapar, he
saplar üzerinde tetkikat yapar, yön gösterir ve 
yüksek derecede bir ihtisas müessesesidir. Böy
le kaza vilâyet, dağ bayır dolaşıp, mesul muha
siplerin ve bu ilgili memurini kiramın noksanı
nı, yanlışını veya hatasını tashih ve onlara bir 
bakıma yol gösterme bir bakıma da tecrübeli olan
lardan is*tifade müessesesi değildir. En yüksek 
derecede yetişmiş elemanların bu evrak ve vesi
kalar üzerinde, Devlet hesaplarını, sarfiyat he
saplarını tetkik etmesi ve bir kısmında da, kanu
nun imkân verdiklerinde de bir mahkeme sıfa-
tiylo karar verme imkânı tanınmıştır. Bunun 
faydası nedir, dedik? Niye böyle dolaştırırsınız! 
Kanun bir imkân vermiş olabilir, zaruret ha
linde 5999 a dayanarak eh, birkaç günlüğüne bir 
linde 5999 a rayanarak eh, birkaç günlüğüne bir 
mütehassısınızı göndermeniz anlaşılır şey.. Ama 
Üçte ikisini niçin gönderirsiniz? 

Sonra bu yeni hükümle bölgelerde daimi 
murakıpler kurulması neden arzu edilir. Çün
kü nihayet bunun biraz da muhabbeti var, ibi-
raz da heybeti var. Merkezde yüksek dereoali 
murakıpler tarafından evrakım tetkik edile
cek diye bir endişe duyan bir mesul muhasip 
biraz daha dikkatli olur. Halbuki, bu heybet, ıbu 
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gösteriş, bu mehabbetin ifadesi olan kimseler, 
mahalline gelip mesul muhasiplerle haşir - ne
şir olur, aylarca onların evrakını tetkik etmek 
v.s. suretiyle böyle tamamiyle yüz göz olur.. O 
zaman bunun mehabbeti de ortadan kalkar. Eh, 
yanlış olduğunu gösterir, noksanını tashih eder, 
karşılıklı birbirinden faydalanır, ama neticede 
maksat hâsıl olmaz. Yol göstericilik ve yüksek de
recede bir muhasebe anlayışının memlekete hâkim 
olması ve mesullerin bu direktifler kararlar çer
çevesi içinde işlerini yürütmesi mümkün olmaz. 
Neden buna lüzum gördünüz, hattâ biraz daha 
takviye ve tevsi etmek lüzumunu duydunuz, de
dik. 

Sayın Danıştay BaJşkamnm verdiği cevap
lar arkadaşlar, bakın ne der: «Bu arkadaşları
mız yani yurt sathına gönderilen arkadaşları
mız tebdili hava yaparlar, beş on gün yolda bel
de, memlekette ;• daha dinç, daha iyi kafayla daha 
dinlenmiş şekilde hesapları tetkik ederler..» Bu, 
Sayın Reisin ifadeleri. Sonra vezife aldığımız 
memurlar taşradaki hesap ve defterlerden ma
lûmat edinirler. Giderler, orada tecrübeli me
murlardan istifade ederler. Kontrola gidiyor, 
ve istifade ediyor vatandaş, orada yetişiyor. 

«Sonra daha iyice bilenlerde, mahallî memur
lara oraya gitmek suretiyle yol gösterirler, bu 
noksandır, şu fazladır, yanlışın vardır diye dü
zeltirler, falan. Ve bu tenkid ve sızıltıların yüzde 
yüzünü tatmin edemiyoruz, yurt sathına gön
deremiyoruz, onun için işte huzursuzluk doğu
yor. Hepsini göndersek rahat edeceğiz. Hiç 
kimsede sızlanma veya şikâyet lüzumunu duy-
mıyacaklar». Yani bir reis veya reisvekili bu
rada kalacak, icabında veya reisvekili bütün teş
kilât memleket sathına yayılacak, âdeta bir 
seyyar müfettişler kadrosu halinde çalışacaklar. 
«Eh... Bu böyle olsaydı sızlanmıyacaktı» diyor
lar. Mümkün, doğru; öyle ya! Çünkü, hem ma
aşını alıyor, hem yevmiyesini, hem ödeneğini 
alıyor. Alıyor oğlu alıyor vesselam. «Elbette 
hepsini birden yurt sathına çıkarırsa tebdil ha
va fena olmaz» diyor. Bunu Sayın Reis diyor. 
Ben ne ilâve ediyorum, ne çıkarıyorum, arka
daşlar. Böyle diyor. Biz tabiî hayretle ve ta
accüple bu beyanları dinledik. Bütçe Encümenin
de bu zapta geçmh olmakla beraber Yüce Heye
tinizin ıttıla keabetmesi ve tarihe maletmek için 
burada bunları ifadeyi faydalı buldum. 
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Muhterem arkadaşlarım; bir kere getirdikle

ri bu yenilik maalesef çıkarılması lâzımgelen 
bir hükmün daha da kötü hale getirilmesi mâna
sını taşımaktadır. İkincisi; ehlihibreye müra
caat imkânı getirdik derler. Muhterem arka
daşlarım; ehlihibre diye hukukta böyle bir şey 
geçmez de işte yeni ismi ile bilirkişi derler. Ehli 
vukuf ki bu Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usu
lü kanunlarında bu gibi adli ve idari merciler 
için başvurulması mümkün olan bir yol şek
linde gösterilmiştir ve Hukuk ve Ceza Muhake
meleri Usulü kanunlarında açık bir hükümle ak
sine sarahat olmıyan her halükârda bu hüküm
lerin tatbik edilebileceği yazılıdır. Yani bu, 
yeni ehlihibreye müracaat imkânı tanınmış, za
ten mevcudolan bir hakkın tekrarından ibaret
tir. Bugünkü umumi hükümlerin kendine tanı
mış olduğu bu hakkı istimal etmemişler veya 
buna lüzum görmemişlerse, yeniden malûmu 
ilâm kabilinden, tekrara ne zaruret var ve ne de 
bunda fayda vardır. Bu da bir yenilik değil ve 
belkide mevcut hükümlerin kendilerine verdiği 
daha geniş salâhiyetleri biraz da kısıtlar, lüzum 
da yok. İsterlerse bugünkü mevzuat muvahe-
cesinde daima bilirkişiye gidebilirler. 

Halbuki arkadaşlarım, sayın Sayıştay men
suplarının tetkik ettiği hesaplar, kendilerinin 
Türkiye'de en çok yetkili oldukları meseleler
dir. Kalkıp bunu da başka kimselere yani bi
lirkişilere havale ediyorum diye havale edip, on
lardan aldıkları rapora göre karar vermelerini 
ben şahsan caizde görmem, doğru da görmem 
ve bilâkis belki de birtakım hataların ihmalle
rin ve af buyursunlar, burada açık söylemenin 
hiçbir mahzurunu görmem, bâzı suiistimallerin 
kapısını da açar. Ve hiç böyle birşey olmasa 
bile dedikoduyu mucibolur. Görüyoruz, bilirki
şiye havale edilmiş, bâzı suçlar, bâzı meseleler 
vardır. Filân bilirkişinin şahsiyeti, yeteneksiz 
olduğu, iltimas edip etmediği, bir de en yük
sek mertebede Yüce Meclisin adma vazife gören 
bir teşekkül bu gibi birtakım polemiklerin içine 
sürüklenmiş olacaktır, lüzumsuz yere, faydasız 
yere ve kendi teşekkül maksatlarına aykırı ola
rak. Buna da ne lüzum var, ne de fayda var. 
Şayet kendileri yeteneksiz olduklarını, bâzı 
meselelerde birtakım ihtisas erbabına ihtiyaç 
duyduklarını kabul ediyorlarsa kadro isterler, 
derler ki şu, şu meselelerde yetenekli, kifayetli 
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elemanlara ihtiyacımız vardır, lüzum vardır. Yü
ce. Meclis verir. Onları içlerine alırlar, fikirle
rinden faydalanırlar. Buda ne yeni bir hüküm, 
ne de aslında böyle pek heves edilecek ve zaru
ret olmadan müracaatı tasvibedilecek bir hü
küm.. Zaruret olursa zaten var. Zaten zaruret 
memnu olan şeyleri müıbah kılar; mesele yok, 
kimsenin bir şey diyeceği yok. 

Sonra bir de 25 nci madde getirmişler. Bunu 
söylemiyor Sayın Reis, olur ya kimse de oku
ma'?, farkına varmaz diye Sayın Veli Uyar ar
kadaşım meraklı, komisyonda da bulundu.. 
Gösterdi, okudum. Şayanı dikkat bir hüküm, 
bakın okuyayım siz de dinleyin : 

Madde 25 (2 nci fıkra) «Denetçiler; anlam, 
uygulama veya sonuçları itibariyle Hazine men
faatlerini zarara uğrat]cı nitelikte gördükleri 
malî kanun, tüzük ve kararname hükümlerini, 
inceleme esnasında tesbit ederek bunları haklı 
sebepleriyle birlikte ve yazılı olarak Birinci 
Başkanlığa bildirmek zorundadırlar. Birinci Baş
kan, sözü edilen bildirimleri derhal Genel Ku
rula havale eder ve bunlardan Genel Kurul ka-
rariyle kabule değer görülenler, 3 aylık rapor
la Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bu hükmün uygulanmasında izlenecek usul ve 
şekiller yönetmeliğinde belirtilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki bu hü
kümle, Yüce Heyete yani Sayıştay mensubini-
ne âdeta bir Anayasa Mahkemesi niteliği ve yet
kisi tanınmaktadır, bir bakıma.. Yani, kanun
lar, nizamnameler ve saireler Hazine menfaat
lerine zarar verici mahiyette ise bunlar bildiri
lir ve Yüce Meclise sunulur ve bir n^vi Teşriî 
Heyetin kontrol ve murakabesi ve belki de ya
nı bu esbaba müsteniden birtakım hesapların 
şu veya bu istikamette yani bu hesabı tetkik 
eden raportör veya mütehassısın arzusu istika
metinde şekillendirilmesi m anal and ir1 İm ası ne
ticesini doğurabilme tehlikelini taşıyan bir 
hüküm. Gerçi, hani Meclise bağlı bir teşek
kül olarak, en yüksek bir h°sap organı olarak, 
eh, bâzı tenkidlcrde, temennilerde ve pren
sip meselelerinde tutulacak yol haklında fikir 
beyanında bulunabilirler. Ama bunu bir ka
nun maddesi haline Yüce Meclis taraf'ndan 
kendisini kontrola yetkili bir heyetmiş gibi 
vermek ve sarahaten böyle bir hakkı tanımak 
ilerde birtakım suiistimallere sebebolabileceği 
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gibi,, haklı olarak yarın diğer büyük kuruluş
lara da bu hakkı istemek durumunu, istemek 
hakkını ve emsalini vermiş olur Yarın Yüce 
Temyiz Mahkemesi, Yüce Danıştay Mahkemesi 
ve diğer buna benzer büyük kuruluşlar, eh, 
nasıl ki şimdi Sayın Sayıştaym yüce hâkimle
ri, yüce mütehassısları Anayasa Mahkemesi 
hâkimlerine verilen ödeneği emsal alarak kos
koca bir kanunu tekrar değiştiriyoruz diye ge
tiriyorlar. Ve Yüce Meclisin komisyonlarını, 
meclislerini bu kadar işgale imkân buluyorlar, 
onlar da pekâlâ istiyobilirler. O zaman Ana
yasa nizamını değiştirmek iktiza ediyor. İm 
bir bakıma Anayasa düzenine aykırı oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, işte getirilen bâzı ye
nilikler bunlar, tşte bir hususa da mahkeme sı-
fatiyle verilen karar mevzuundaki aksaklığa 
da Sayın Coşkun Kırca derin bir vukufla do
kundular. Ben o hususlar üzerinde dıırmıya-
eağım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ödenekler 
mevzuuna gelelim. 

Muhterem arkadaşlarım, ödenekler, yani 
resmen, açıkça Devlet tarafından tanınan hak 
olarak ödenen paralar, ne kadar yüksek gibi 
görülürse de memleket için, millet için zarar 
değildir. Lâyık olana, kifayetli şekilde vazife 
görene, hizmet edene asgari ihtiyaçlarını te
min edecek paranın verilmesinin fayda, lüzum 
ve zaruretine inananlardanım ve Anayasa 
Mahkemesi üyelerine verilen tazminatın da, 
Sayıştay'ın aynı derecedeki sayın mensupları
na verilmesinde bir sakınca görmem. Yeter ki, 
vazife istensin, yeter ki mekanizma işlesin, 
yeter ki yüz milyarlara varan hesaplar dikkat
le1 ve lâyık oldukları ehemmiyetle tetkik edil
sin. Yani vazife istenmek kaydı ile ödenekle
rin şu kadar olması bu kadar olması mühim de
ğildir. Çünkü bizde umumiyetle gözden ka
çan vazife yapılıyor mu, yapılmıyor mu bu 
aranmaz. Ve yapılmıyan vazifeler ihmal edi
len vazifeler son derece büyük hakların ziyama 
sebcbolduğu halde bu sorulmaz. Şimdi diye
ceksiniz ki, ne var, dilinin altında bir şey mi 
var birader, varsa söyle. Şimdi şunu söyli-
yeyim arkadaşlar: Bendeniz Yüce Heyetinizin 
teveccüh ve reyi eriyle Sayıştay Komisyonunda 
iki, iki buçuk sene kadar bulundum. Şunu 
müşahede ettim. Maalesef bu bapta ne Yüce 
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Meclis ne Sayıştay, ne de Sayıştay Komisyonu 
kemali ile çalışmış olmanın ve meselenin için
den yüz akı ile çıkmanın parlak imkânım ve
rememiş durumda idiler. 1948 den beri hesap
lar yığılmış kalmış, kimsenin kimseden haberi 
yok, 100 - 150 milyarlık hesap uyutulmuş... 
1948 den 1960 a kadar' böyle. Çala kalem bir 
şeyler yapmıya çalıştık. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçelerden para 
verilir, 100 bin hattâ 500 bin lira için birbi
rimize gireriz, milyarların sarfiyatı üzerinde 
durmayız. Yani Yüce Mecliste bu bapta hiç-
olmazsa bundan evvelki meclisler de kabahatsiz 
değildir. İşletilmemiştir Sayıştay Komisyo
nu. Bugün de Sayıştay Komisyonuna bilgili 
arkadaşlarımız talibolmamaktadır, çünkü iş
lemiydi bir komisyon nazariyle bakılmaktadır. 
Sayın Meclis ve grup idarecilerinden, bilhassa 
bunun acısını görmüş, çekmiş bir arkadaşınız 
sıfatiyle Sayıştay Komisyonuna daha kifayetli, 
mebus arkadaşların ve senatör arkadaşların 
verilmesini istirham etmekteyim. Çalışır, işler 
bir komisyon haline getirmeli ve Sayıştay mü
essesesi de lâyık olduğu itibara kavuşturulma
lıdır. Ödenek mi verilecek verilsin, yeni ele
man mı alınacak alınsın, hattâ tasfiye mi ya
pılacak yapılsın. Yani belki de bu da lâzım
dı r. 

Muhterem arkadaşlarım, ödenek verilir ve
rilemez, münakaşası yapılabilir ama insafınıza 
sığınarak soruyorum. Bir ödenek artırılması 
sadece Anayasa Mahkemesinin Yüce heyetlerin 
seviyesinde bir ödeneğe sahibolunulması için 
koskoca bir kanun değiştiriliyor diye ortaya ge
tirilir, bir sürü gürültüsü yapılır, senelerce 
aylarca Yüce Meclisin heyetleri ve Yüce Mec
lis işgal edilir mi? Muhterem arkadaşlarım, 
meraklı bir arkadaşım, zannederim, Sayın Asım 
Eren Bey hesabetmişti, Meclisin bir dakikası 
kaç yüz bin lira paraya mal oluyormuş. 

Sonra arkadaşlarım bu kaybedilen zaman, 
kaybedilen para bir tarafa, bir de bir mü
essese yeniden tanzim ediliyor. Düşünün, 30 -
40 sene evvelinden kabul edilmiş kanunlar, ni
zamlar yeniden tedvin ediliyor. 30 - 40 sene
dir dünya 300 senelik bir değişim içinde. Elin 
adamları aya gidiyor, yıldızları parselliyor. 
Yeni muhasebe usulleri, yeni iktisat usulleri, 
yepyeni cereyanlar, yepyeni muhasebe usul-



M. Meclisi B : 27 
leri tatbik ediyor. Yüec Meclisinizin komis
yonlarında, Yüce Meclisin Heyeti Umıımiye-
sinde konuşan çeşitli partilere mensup millet
vekilleri ve senatörler bu yeni cereyanlara 
ayak uydurulması ve kifayetli şekilde çalışma
dığı sabit bulunan Sayıştaym modern usullere 
uydurulmasını temenni ediyorlar. Modern esas 
diye diye getirilen de bu arkadaşlar. Yani 
Sayın Sayıştay Başkanının şahadetine ve be
yanına istinaden adını ifade ettiğim hususlar. 
Ve insaf edilsin, şimdi kabul edeceğiz bunu. 
Diyelim ki, kabul ettik, ne olacak arkadaş
la r ! . Şikâyetler aynen devam edecek, çünkü 
değişiklik yok. Ya kanun hakikaten faydalı
dır, güzel bir mekanizmanın çalışmasına mü
saittir, o halde Yüce Mecliste de, ve komis
yonlarda şikâyet inlen arkadaşların ifade ettiği 
üzere heyet çalışmamaktadır. Ya heyeti top-
ton değiştireceksin, ya kanunu yeni esaslara, 
uyduracak, teşkilâtın eline koluna bağ olan. 
hususları çözeceksin. Bunun ikisi de yok. Tem
cit pilâvı gibi eski kanunu getirdin, koydun, 
ne olacak? Nihayet yarın bir erbabı insaf çı
kıp, eğer mevcut hükümleri, bu yeni dünya
nın yeni icaplarına uygun şekle sokacak ise, 
efendim yeni kanun çıkardık, toptan değiştir
dik, buna ne lüzum var diye, 20 - 30 sene daha 
bu müessesenin bugünkü âtıl ve batıl vaziyet
te kalmasına sebebolacağız. Bunun vebalini 
taşıyacağız arkadaşlar. Hasbelkader Sayıştay 
Komisyonunda bir müddet bulunmuş ve bu 
müesseseye hâkim olan prensiplere ve havaya 
şöyle kenarından - derinliğine indiğimi iddia 
edemem - kenarından olsun bakmış bir arka
daşınız sıfatiyle vicdani inançlarımı burada 
ifade ve sizlere aklımın erdiği, dilimin döndü
ğü aydınlık olduğunu zannettiğim yolu göster
meyi vicdani bir borç saydım ve onun için söz 
aldım. Vebal benden gitsin, arkadaşlarım du
rumu öğrensinler ve eğer ben yapılıyorsam, il
gililer çıksın yanıldığım noktaları ifade et
sinler de Yüce Meclisiniz yanlış bir karara var
masın. diye. 

Şimdi arkadaşlarım benim istirhamım; eğer 
ödenekler mevzuu mühimse, lüzumlu ise birkaç 
maddelik bir kanunla getirsinler, münakaşası
nı yapalım, kabul edelim veya reddedelim. 
Ama şu müessesenin daha 30 sene bundan 40 -
50 sene evvelki Adam Smith devrindeki pren-
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sipler ve nizamlar dâhilinde işlemesini teinin 
edecek, yani ilerlemesine mâni olacak şu kanu
nu kabul etnıiyclim. Benim istirhamım, lütfet
sinler bunu, en ufak bir şekilde bir prestij me
selesi ve saire saymasın sayın komisyon, sayın 
idare âmirleri ve ilgili devair rüesası, memle
ket meselesidir, hepimiz nihayet bu memleke
tin evlâdıyız, lütfen geri alsınlar şu kanunu 
ve Sayıştay içinden değil sadece, Sayıştaym 
dışından ve hattâ gerekirse memleket dışından 
yetkili otoriteleri celbetsinler Çünkü, bu hu
susta ne kadar masraf edilirse edilsin çok de
ğildir. Bu milyarların hesabının bahis mevzuu 
olduğu bir komisyondur, bir yüce heyettir. 
Getirsinler, yeni, modern icaplara uygun bir 
tasarı hazırlasınlar ve Yüce Heyetinize sunsun
lar. Yok bu heyet derse ki şu mevcut tasarı 
ihtiyaçlara kemaliyle cevap verebilir ve bil
cümle ihtiyaçları karşılıyabilir, güzel bir eser
dir. O zaman arkadaşlarım, yeniden bunu tem
cit pilâvı gibi tekrar ortaya getirmeye lüzum 
yoktur. Çıksın aklı başında bir insan, desin 
ki. «mevcut mevzuat metniyle, lafzıyla, ruhuy
la memleketin gerçeklerine ve modern malî mu
hasebe usullerine uygundur, ihtiyaca kifayet 
eder. Bu itibarla yeniden tedvine lüzum yok
tur» desin ve bu münakaşalar da burada ke
silsin. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Sayışta
ym değerli uzmanlarını her türlü ithamdan ten
zih ederim, hepsi değerli insanlar, muhterem in
sanlardır ve hepsinin memlekete hizmet aşkı ile 
yanıp tutuştuklarını kabul ederim, ama insanla
rın bir görüş açısı, müktesebatmm kendisine ka
zandırdığı bir ufku vardır. Zorla onun üstüne 
ve dışına çıkamayız. O halde 40 yıl bu müessese
de hizmet etmiş arkadaşımız rahat rahat diyor ki, 
«Tebdili hava yapıyorlar, kafaları dinçleşiyor, da
ireleri denetiyorlar. Orada öğretiyorlar, kendile
ri de bir şeyler öğreniyorlar, bunda ne var ki.. Bu 
güzel bir şey ve ben de 40 sene evvel böyle öğren
dim.» diyor. 40 sene evvel öyle idi ama dünya 
şimdiki dünya değil ki... Şimdiki dünya aya, yıl
dızlara gidiyor. O zaman kağnıyı bulmak bir me
sele idi. 

Biz de diyoruz ki, şimdi yeni icaplara, yeni 
hıza uygun bir- şey yapılacaksa yapılsın. Yoksa 
Yüce Meclis böyle meşgul edilmesin ve yeni esas
ların getirilmesi daha 40 yıl geriye atılmasın, 
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Muhterem arkadaşlarım, benim istirhamım bu. 

Alsınlar ve dediğim gibi, yeni, Garbın ve Türki
ye'nin Sayıştay dışı mütehassıslarının fikirlerini 
almak suretiyle yeni bir tasarı hazırlasınlar. Çün
kü nihayet Sayıştaym değerli uzmanları en iyi 
zannettikleri hükümleri getirmişlerdir, bir çaba 
göstermişlerdir. Elbette kendilerine burada bu 
iyi niyetlerinden ve iyi temennilerinden, iyi gay
retlerinden dolayı teşekkür ederiz. Ama, maale
sef bu gayretler mevcudu daha iyiye götürecek 
bir hükmü buraya getirememiştir. O halde takvi
ye edilmiş bir heyetle bunun tatbikinde bir zaru
ret vardır ve ben teklif ediyor ve rica ediyorum 
Heyeti Muhteremcden. Yani bu işi tedvirle gö
revli komisyon ve ilgililerinden bu kanunu der
hal geri alsınlar, münakaşayı dahi uzatmıyalım. 
Şayet almamakta ısrar ediyorlarsa, tümünün red
di suretiyle bu müessesenin daha 50 sene ağır; ak
sak, kör, topal yürümemesini temin etmelerini is
tirham ediyorum. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay kanunu teklifi, kendisiyle yakın il-

gVı bu1 iman Genel muhasebe kanunu tasarısı 
ile ve söz konusu teklif ve tasarı hakkında birer 
mütalâa raporu vermiş olan Anayasa Komisyonu 
raporları hiçbir suretle dikkat nazarına alınmaksı
zın hazırlanmış bulunmaktadır. Her iki teklif 
ve tasarının biribirleriyle münasebetleri göz önün
de tutularak ve teklif metninde Anayasaya ve iyi 
bir malî idarenin icaplarına aykırı hususların gi
derilmesini teminen Sayıştay kanunu teklifi ile 
0-->ml- ımharçcıb-e kanunu tasarısının Genel Ku
rulda müzakerelere esas olacak metmlerini hazır
lamak üzere Anayasa Komisyonuna havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Tosbi. 
SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Efendim, 

bu kanun uzun zamandan beri Meclise gelmesi 
beklenen bir kanundur. Diğer taraftan Sayıştay 
Türkiye'de cidden en mahmul olan dairelerden 
birisidir. Bu itibarla bu kanunun bugün buraya 
gelmiş olması kanunda eksik noktalar olmuş bu
lunsa dahi, bu noktaların Heyeti Umumiye önün-
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de teşrih edilip Meclis tarafından aksaklıklarının 
giderilmek suretiyle çıkartılması bir zaruret ha
line gelmiştir. 

Diğer taraftan kanuna yenilik olarak ileri sü
rülen ve tenkide uğrayan cihetler kanaatimce ta
mamen yerinde ve isabetle vaz'edilmiş bulunan 
hükümlerdir. Yalnız Sayın Sayıştay Başkanının 
samimiyetle söylemiş olduğu bâzı sözleri - ben bu
lunmadım burada - bir hata olarak zikretmek de 
kanaatimce yine isabet yoktur. Çünkü, Avrupa'
ya gitmiyor bu adamlar, memlekette dolaşıyor
lar, memleketteki hesabatı tetkik ediyorlar. Eğer 
biz tasarruf yapmak istiyorsak arkadaşlar, Paris'
te 80 kişilik heyetimiz var, orada tasarruf 
yapabm. Bu zevat Anadolu'nun hücra köşele
rine gidecektir, oradaki hesabatı tetkik ede
cekle/, yağlı makbuzları sayacaklar. Bunu 
bir lüks olarak burada zikretmek istiyoruz. 
Bunu bir hata olarak ileri sürmek istiyoruz. 
Bu nokta asıl tamamen hatalıdır. Eğer gidi-
yorlarsa, feragat gösteriyorlar, bir hizmetin 
ifası sadedinde vazife görüyorlar. Eğer 'biraz 
hava almak suçsa, kendilerini hava almak 
tan menetmeye imkânımız varsa bu havayı 
almasınlar. Diğer taraftan Sayıştay hakikaten 
'katı moratip edilmesi en güç olan dairedir. 
Mektepten çıktığımız zaman bir kısım, arka
daşlarımız Sayıştaya inbisa'bettiler, her terfi-
1 erinde imtihana tabidir bunlar. Halbuki di
ğer dairelerde böyle şey yoktur. Sırası gelen 
memur terfi eder, Sayıştayda sırası gelen me
ran;' imtihandan geçer. Sayıştaym terfi, tefey
yüz imkânları da diğer dairelere nazaran son 
derece tafudidedilmlç durumdadır. 

ikincisi, ehlihibre noktasına Sarıibrahim-
oğlu temas ettiler. Temyiz Mahkemesi dahi eh
lihibre dinliyor. Bir toplulukta, o topluluğa 
havale edilen bütün dâvalara nüfuz edebilecek 
ehliyette ve adedde insanı bir araya 'toplamak 
aıümkün değildir ki... Ehlihibre en tabiî bir 
müessesedir. Her kaza müessesesi ehlihibre din
lemek mevkiindedir ve bundada büyük isabet 
vardı.*. 

BAŞKAN — Sayın Tosbi, 'bir ricada bulu
nacağım. önerge üzerinde konuşmanızı rica 
ederim, reddedilirse o zaman 'bu şekilde ko
nuşursunuz. 

— 262 — 
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SABRETTİN TOSBİ (Devamla) — Tasa

rıya geleceğim. Tasarıya gelince, şayet tasa
rıda eksik noktalar varsa veyahut tearuz ha
linde ise; burada Hükümet de fikrini beyan 
eder, o noktalar tadil edilir. Ve bunca sene
dir bekleyip sürüncemede kalan bu kanun hiç 
olmazsa 'bugün Heyeti Umumiyenize gelmişken 
nihai şeklini bulur, en iyi şekli de Meclısiâli 
'bulacağına göre bunu şu veya bu komisyona 
havale etmekte yahut geri alıp da, âtisi meş
kûk 'bir zamana talik etmekte kanaatimce hiç 
•isabet yoktur. Bu kanunu burada tetkik ede
lim, eksik noktalar eğer hakikaten varsa, 
tesbit edelim. Sarıi'brah'imoğlu arkadaşımızın 
dediği gibi; kanun teklif etmek sadece komis
yonun veya Hükümetin vazifesi değildir, me
busun da vazifesidir. Komisyondan daha iyi ve 
•matlup olan şekli bulmuşsa Kemal Sarıib-
rahimoğlu arkadaşımız buraya çıkar esbabı 
mucibesihi zikreder, argümanlarını kor, madde
lerin müzakeresine geçtiğimi'z zaman fikir
lerini derm'eyan eder, kendi fikirlerinde eğer 
isabet varsa Büyük Meclis de bu fikirlerde isa
bet görüyorsa bunları o şekilde tadil eder, 
•bir kısım maddeler 'tayyedilir, maddeler ilâve 
edilir ve bu kanun bu şekilde çıkar. 

Şimdi bu kanunun tekrar talik edilmesi 
ile tekrar önümüze ne zaman gelir belli de
ğildir. Sayıştay mensupluğunu hakikaten eğer 
cazip 'bir hale getirmek istiyorsak bu kanun
da ufak, tefek tâvizleri kendilerine vermemiz 
milyarlara varan sarfiyatta selâmeti ve Dev
let harcamalarını zapturapt altına almamız 
isabetli olur. Maruzatım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Sayış
tay kanun teklifi üzerinde Heyeti Utmumiyede 
konuşmalarımız sırasında Maliye Bakanının bir 
teklifini okuttum. Esasen bu teklif, Sayıştay 
kanunu teklifi Anayasa Komisyonumuza ha
vale edilmiş, Anayasa Komisyonumuzun mü
talâası da alınmıştır. Maliye Bakanının her 
halde önergeleri de dikkatle dinlediğiniz gibi, 
Umumi Muhasebe kanun tasarısiyle alâkası 
dolayısiyle Coşkun Bey arkadaşımızın zik
rettiği hususları nazarı itibara alarak ikisi
nin tevhıden tekrar Anayasa Komisyonun
da görüşülmesi hususundadır, mütalâası. Bu 
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tasarı Anayasa Komisyonuna gitmiş ve gel-
miştii*, (mütalâası alınmıştır. Bu hususu arz edi
yordum. 

Komisyon. 
GEÇİDİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KAPTAN (Sinop) Çok muhterem arkadaşlarım; 
bu kanun müzakere edilirken Maliye Bakan
lığının temsilcileri hiçbir celseyi kaçırmadan 
Komisyona geldiler, kıymetli fikirlerini söyledi
ler ve o fikirleri bizim tarafımızdan zabtcdildi. 
Komisyonumuz ekseriyetle uygun gördüğü, ye
rinde bulduğu fikirleri benimsedi, kanun metnine 
geçirdi. Yani, kanunun Komisyondaki müzakeresi 
sırasında biz Maliye Vekâletinin bütün fikirle
rine kanun üzerindeki düşüncelerine mâlikiz, 
bunları biliyoruz. Bunun haricinde şayet bu ka
nun üzerinde başka bir söyliyecekleri varsa heye
ti âliyenbîde bu imkân açıktır, yeni mütalâalar 
serd etmekte serbesttirler. 

Genel muhasebe kanunu ile bir ahenk kurmak 
hususunda da Komisyonumuz gayret gösterdi. 
Bilhassa ıstılahlar bakımından her ikisini tam 
ahenkli çıkarmaya gayret etti. Bizzat Genel Mu
hasebe Kanununu hazırlıyan Maliye Bakanlığın
da vazifeli arkadaşlarım geldiler, şu metinde 
bu tâbiri kullanıldı, burada da o kullanılsın di
ye, biz hangi tâbir ve ıstılahın daha yerinde ol
duğuna dajrk arar verdik. Binaenaleyh, her han
gi tesis bizatihi Komisyonda on ince teferruatı
na kadar görüşüldü. Anayasa Komisyonuna ka
nunumuz gitti, o komisyon da görüşlerini serd 
etti. Binaenaleyh şimdi müzakeresi başlandık
tan sonra bunun tekrar Anayasa Komisyonuna 
gitmesine hem usul bakımından imkân yok. Hem 
esas bakımından imkân yok ve hem de realite ba
kımından imkân yoktur. 

Şunu demek istiyorum arkadaşlarım, bu ka
nun Komisyondan çıkalı 6 aydan fazla bir za
man oluyor. 6 ay sonra ancak Heyeti Umumiye
nize gelebildi. 

öenel Muhasebe Kanununun bir hafta, 15 
gün, 20 gün hattâ bir ay sonra Heyeti Umumi
yenize gelmesine imkân yok, bir ayda çıkmasına 
imkân yok. Bu tasarı altı oyda geldiğine göre, 
kesin şekilde altı ay sonra geleceğini kabul ede
lim, yani bir sene beklemek demektir bu... Bina
enaleyh, maddeten de buna imkân yoktur. Diğer 
noktalan sayın profesör izah etti, tekrara lüzum 
görmüyorum. Binaenaleyh bu kanun tasarısı-

-m-
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nm yeniden Anayasa Komisyonuna gitmesi dt-ğ-
ru değildir ve usule de aykırıdır. Takririn red
dedileceğine kaaniim, hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Dizman. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız varsa lütfen kullansınlar. 

ALÎ DİZMAN. (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım; bir kanun tasarı veya teklifinin mü
zakeresine başladığımız zaman bu müzakerenin 
nihayete ermesi mahdut yollarla mümkündür. 
Birincisi söz istiyenler biter, bu şekilde müzake
re nihayetlenir, İkincisi, kâfi miktarda görüşme 
olmuştur, kifayeti müzakere takriri gelir, bu oya 
konur, kabulü ile müzakereler biter. Aksi halde 
müzakereler arasında tasarı veya teklifin Ko
misyona iadesi, reddi veya herhangi bir şekilde 
müzakerenin nihayete ermesi sonucunu doğura
cak bir teklif oya konulamaz. 

Bu bakımdan sayın riyasetin Sayın Maliye 
Bakanının tasarının herhangi bir Komisyona ia
desini tazammun eden teklifi şimdi değil, tümü 
hakkında müzakerelerin sonunda, belki o zama
na kadar verilen diğer takrirlerle birlikte oya 
koyulması, aksi halde müzakerelerinin İçtüzüğe 
aykırı olarak kesilmesi sonucunu doğuracağını 
belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gelen 
önergeler böyle iadesini icabettirece'k şekilde ise 
tümü üzerinde konuşmalarda vakit kaybetmemek 
için uygun olur kanaatiyle önerge üzerinde 
müzakere açılmıştır. 

Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Cum

huriyet Senaosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, 

Biz Hükümet olarak Sayıştay Kanununun 
süratle çıkmasını gönülden arzu etmekteyiz. Ha
kikaten sürüncemede kalmıştır ve hattâ bu yüz
den Sayıştay Başkanlığı dahi bugün münhaldir, 
vekâletle idare edilmektedir. Bunun mahzurları
nı bilhassa hergün görmekteyiz. Bu sebeple tasa
rının süratle kanunlaşmasını arzu etmekteyiz. 

Ancak, bir birini tamamlıyan bir tasarı ve 
•bir teklif karşısındayız. Birisi Genel Muhasebe 
Kanun tasarısı diğer Sayıştay Kanununu. Bi
rincisi, bütçenin hazırlanışından tatbikatına ka
dar olan safhayı, muameleleri tanzim eder, di
ğeri de yine aynı muamelelerin murakabesine 
ait kanundur. Binaenaleyh bu iki tasarının bil-

22.12 ,1964 0 : 1 
hassa Anayasamızın getirdiği prensiplerin ışığı 
altında ahenkli halde olması lâzımdır, ihtiva et
tiği hükümler itibariyle... 

Biraz evvel İstanbul Milletvekili ve Anayasa 
Komisyonu üyelerinden Sayın Coşkun Kırca 
birçok misallerle hakikaten Anayasanın prensip
lerine aykırı birçok hükümlerin, müesseselerin 
burada yer aldığını ortaya koyldu. Bunu biz de 
tesbit ettik; mümkündür, birer birer maddeler 
geldikçe bunları arz edelim ama, korkarım ki, 
o vakit münakaşa daha uzayacaktır ve o vakit bu 
kanun gecikecektir. Bu sebeple hattâ müddet de 
verilebilir, bu iki tasarı ve teklifin bu arada 
bir hafta müddet içerisinde Anayasa Komisyo
nunda tevhidedilerek getirilmesinde fayda gö
rüyoruz. Bu tasarının süraS kanunlaşması bakı
mından; misalini verdi arkadaşlarım, faraza ta
mamen icraya taallûk eden ve sürat bakımından 
bugün Merkez Bankasına tevdi ettiğimiz bir va
zife döviz kontrolüdür. Tüccar ithalât yapacak, 
gidip Merkez Bankasına müracaat edecek, permi
sini alacak. Bunu Sayıştay murakabesine tabi 
tutuyor bu tasarı. Düşününüz, memleket ekono
misini ne hale getirecek? Piyasanın espirisiyle 
hiçbir şekilde kabili telif olmadığı gibi bugünkü 
anlayışıyla da telife imkân yoktur. Biz merasim
den kurtulmak istiyoruz, merasimi azaltmak isti
yoruz. Bütün bu formaliteleri, modern diye ge
tirdiğimiz bu tasarı büsbütün aksatacak, memle
ket ekonomisini dahi felce uğratacak yeni yeni 
müesseseler getiriyor. Ben bu sebeple Anayasa 
Komisyonuna tevdiini istedim ve sürati temin 
bakımından istedim. Yoksa Yüksek Meclis takdir 
ederse bu hükümleri burada da huzurunuza ge
tiririz, elbette Yüce Meclis en iyisini yapar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. (Orta sıralardan itirazlar) 

Arkadaşlar, tümü üzerinde görüşülürken Sa
yın Maliye Bakanının önergesi kabul edilmedi. 
(Orta sıralardan itirazlar...) Efendim, görüşül
mekte olan Sayıştay Kanunu müzakeresi sırasın
da Sayın Bakan, bunun çıkmakta olan, hazır
lanmakta olan Genel Muhasebe Kanunu ile bir
likte bir kere daha Anayasa Komisyonunda gö
rüşülmesi hakkında bir önerge verdi. Arkadaş
larımız da söylediler, görüşülmeye başlanmıştır, 
değişiklik burada olsun dediler, Biz de bu hususu 
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oylarınıza sunduk. İtiraz varsa bir daha tekrarla
rız. İçtüzüğe göre itiraz için 5 kişi ayağa kalktı 
mı? «Evet sesleri.» İçtüzüğün hükmü var; itiraz 
vâki olursa bakılır tekrar.... 

önergeyi kabul edenler efendim... Kabul et-
miyenler, devamını istiyenler... Efendim, bu de-
faki itiraz üzerine yapılan sayışımızda 24 e kar
şı 32 oyla önerge kabul edilmiştir. Şu halde kı
sa bir müddette intacedilip göndermeleri için, 
15 'gün içinde Anayasa Komisyondan tekrar 
gelmek üzere Sayın Bakan, muvafakat eder mi
siniz ? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 15 gün içinde her iki kanun 
birlikte Anayasaya mutabakatları Komisyonda 
görüşülüp tetkik edilmek üzere gönderilmesini 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmiy^n-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarıst 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. 
Sayısı : 368) (1) 

BAŞKAN — Daha önce öncelik teklifi alın
mıştı. Teklifin tümü üzerinde söz istiyen arka
daşımız var mı?.. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Tümü üzerin
de usule mütaallik söz istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Tümü üzerinde söz istiyorum. 
,BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu Maliye 

Bakanı tekaddüm ediyorlar, ona söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

FERİD MELEN (Cumhuriyet Senatosu Van 
Üyesi) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; 

Bugün, Büyük Meclise, millî iktisadımızın 
ve maliyemizin geleceği bakımından geniş fay
dalar sağlıyacağını ümidettiğimiz ve bu sebeple 
önem verdiğimiz bir kanun tasarısını sunmakta
yız. 

Bu tasarı serbest malî müşavirlik ve yeminli 
malî müşavirlik meslekinin kuruluş ve organi-

(1) 368 S. Sayılı basmayazı 26 . 8 .1963 ta
rihli 124 ncü Birleşimin sonundadır. 

22.12<1964 0 : 1 
zasyonuna taallûk etmektedir. Tasan kanunla
şarak yürürlüğe konulduğu zaman memleketi
mizde (iktisadi hesap zihniyetini) koruyacak 
ve yerleştirecek olan bir (meslek) teşkilâlan-
mış ve tanzim edilmiş olacaktır. Bu tasarı ile 
hem sözünü ettiğimiz meslek mensuplarının ve 
hem de ticari, sınai ve zirai işletmelerin, hak ve 
menfaatleri korunmakta ve düzenlenmektedir. 

Aslında, memleketimizde, serbest malî mü
şavirlik meslekini kurmakta gecikmiş olduğu
muzu ifade etmek isterim. Bu gecikmenin za
rarlarım iktisadi işletmelerimiz, vergi veren 
vatandaşlarımız, maliyemiz, netice itibariyle 
bütün iktisadiyatımız taşımaktadır. 

Başlangıçta, tafsilâta girmeden, bu tasarı ile 
güdülen temel gayeleri, açık olarak şu birkaç 
noktada toplamak uygun olur. 

Bu tasandan beklenen ilk bir gaye, işletme
lerin sevk ve idaresinde, murakabesinde mües
sir olacak mütahassıs elemanların yetişmesini 
sağlamaktır. 

İkinci bir gaye, kül halinde millî ekonomi ile 
irtibatlıdır. İşletmelere hâkim kılınacak olan 
(iktisadi hesap ve rasyonel çalışma zihniyeti) 
Pek tabiidir ki, en verimli neticelerini millî ik
tisat ve kalkınma faaliyetleri üzerinde göstere
cektir. 

Sunulan tasarıdan beklenen temel bir gaye 
vergi hasılatı vergi incelemeler sahasına yönel
miştir. Bilindiği gibi ikinci Dünya Harbinden 
sonra bütün Dünyada vergicilik büyük bir is
tihale geçilmiş ve vergi müessesesi, iktisadi ha
yatta ve sosyal sahada, önemli rolü olan bir 
alet, bir müdahale vasıtası vasıflarını kazanmış
tır. Vergide beyan esası genişlemiş, her yılda 
idarece alman vergi beyannamelerinin adedleri 
milyonlara yükselmiştir. Bunun neticesi ola
rak vergi beyannamelerinin kontrolünün sağ
lanması da, idareyi alâkadar eden, büyük ve 
önemli bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu iki mesele, yani vergi matrahlarının iş
letmeler tarafından tutulan defter ve vesika sis- > 
temine istinadettirilerek vergilerde beyan esa-
Binm genişlemesi ve mükelleflerden alman mil
yonlarca beyannamenin kontrolü keyfiyeti ma
liyemizi yakından alâkadar eden meselelerden
dir. İleri memleketlerde, vergi beyannamele
rinin kontrolü, belli prensiplere uyarak muay
yen şartlar dâhilinde, serbest malî müşavirle-
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re terk edilmektedir. Bu suretle, sıkıcı, bâzı ah
valde sert olan idari kontrol yerini işletmenin 
müşaviri, işletme sahibinin yardımcısı durumun
da olan yeminli malî müşavirin mesaisine terk 
etmektedir. 

îşte memleketimizde de, yüksek tetkiklerini
ze arz olunan tasarı ile organize edilecek olan 
meslekin mensuplarının vukuflu gayretlerine 
dayanılarak, iktisadi ve malî bünyesi sağlam 
işletmelerin kurulup gelişmesi mümkün olacak, 
vergi beyannameleri hakiki vaziyeti aksettire
cek şekilde tanzim edilecek bunların kontrolları 
da mazbut bir şekilde yürütülebilecektir. 

Tasarının son bir gayesi de, iktisadi hayatı
mıza muntazam, mazbut ve şerefli bir serbest 
mesleki katmaktır. Şunu hemen arz edeyim ki 
bu meslek mensupları memleketimizde halen 
mevcuttur. Fakat büyük ihtiyaca nisbetle aded-
leri mahduttur. Ayrıca, meslekî bir teşkilât 
vücuda getirilemediği için malî müşavirlik işini 
yapanların bilgi ve vukuflarını artırmaları,*tat-
bikatta en yeni ve ileri usullerden faydalanma
ları sağlanamamaktadır. 

- Sayın milletvekilleri, 

Serbest malî müşavirlik meslekinin mahiyeti
ni şöylece özetliyebilirim. İzahlarımdan anlaşıl
dığı gibi bu meslek mimarlık, doktorluk gibi 
bir serbest meslektir. Bütün ileri Batı memle
ketlerinde meslek bu mahiyette tekevvün etmiş
tir. Malî müşavirin meslek sahasına dâhil iş
leri, takdim kılınan kanım tasarısında da for
müle edildiği "üzere, şöylece sıralıyabiliriz : 

İşletmelerin muhasebelerini kurmak, işletme 
ve maliyet hesaplariyle ilgili servisleri organize 
etmek, işletmelerin hesaplarına, bilânçolarına, 
kâr ve zarar cetvellerine dayanarak, istatistik
leri, çeşitli bilgileri derleyip kıyaslama yap
mak suretiyle işletme faaliyetleri üzerinde ve
rimlilik, kârlılık, likilite, maliyet ve sürüm 
meseleleri hakkında mütalâalar vermek, işlet
mede her türlü hesap revizyonları yapmak, iş
letmenin vergi meselelerini çözmek, malî bilan
çoyu hazırlamak, ortaklıklarda tasfiye memur-
luğuj murakıplık yapmak, bilirkişilik, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve dernek
lerde muhasebe kurmak, organizasyon yapmak, 
bunların murakabe ve tetkik işlerini yürütmek. 

Bütün hu sayılan işlerin önemli mahiyeti, 
malî müşavirin rakam* ye hesaba dayanarak 
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işletmenin sevk ve idaresinde ve murakabesinde 
vazgeçilmez bir unsur olduğunu, malî müşavi
rin bir tesbit için ne derece lüzumlu bulunduğu
nu ortaya koymaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Serbest malî müşavirlik meslekinin organize 

edilmesine olan şiddetli ihtiyaç sebebiyle Serbest 
malî müşavirlik kanun tasarısı muhtelif zaman
larda Büyük Millet Meclisine sunulmuş, tasarı 
hakkında muhtelif zamanlarda çeşitli görüşler 
ve tenkidler ortaya atılmıştır. 

Bu defa tasarıyı Yüksek Huzurunuza sunar
ken geçmişte yapılmış olan tenkidleri, ileri sü
rülmüş bulunan mütalâaları göz önünde tuttuk 
ve gerekli her türlü ıslahatı yaptık. 

Daha önce hazırlanan bir ön tasarıyı Bakan
lıklara, Ankara ve İstanbul üniversitelerine, An
kara, İstanbul, İzmir, Eskişehir akademilerine 
ve aynı üç büyük şehrin barolarına, sair mes
lek teşekküllerine göndererek mütalâa aldık. 
Bilhassa Adalet Bakanlığında tasarının ihtiva 
ettiği hukukî ve cezai esaslar tartışma konusu 
olmuş, bize gelen her türlü tenkid ve mütalâa
lardan faydalanılarak tasarı olgun ve ileri bir 
mahiyette hazırlanıp Büyük Millet Meclisine 
takdim kılınmıştır. 

Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı Yük
sek Heyetinizin tensibiyle Geçici bir Komisyon
da ele alınarak görüşülmüştür. Bilindiği gibi 
bu komisyon vergi sistemi üzerinde son defa 
yapılmış bulunan reform faaliyetini gerçekleş
tirmiş bulunan komisyondur. Serbest malî mü
şavirlik kanun tasarısı, muhtelif vesilelerle arz 
eylediğim gibi, bir yönü ile vergilerle irtibatlı
dır. Bu sebeple tasarının Vergi reform kanun
larını tetkik eden Geçici Komisyona havale 
buyurulması isabetli olmuştur. 

Şimdi sizlere, bu kanun tasarısı dolayısiyle 
yapılan tenkid ve itirazlar ve bunlara karşı gö
rüşlerimizi teferruata girişmeden kısaca arz ede
ceğim. 

Meslekin adına yöneltilen tenkidler : 
Bâzı çevrelerce bu mesleke verilen ad üzerin

de durulmuş zaman zaman ortaya başka isimler 
de atılmıştır. 

Memleketimizde, bu meslekî ifade etmek için 
çeşitli adlar kullanıldığı görülmektedir. (Malî 
müşavir) terimi kullanıldığı gibi (serbest hesap 
mütahassısı), (muhasebe mütahassısı), (muha^ 
sebc organizatörü) adları da kullanılmaktadır, 
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ı yetişmiş gençlerin serbest sahada vazife alma-
[ larını faydalı bulduğumuzu da ifade etmek is

terim. 
Beyan tasdiki esasının tehlikeli bir yol olduğu 

ve başka memleketlerde bulunmadığı yolundaki 
görüşler : 

Beyan tasdiki, yeminli malî müşavirlerin, iş
letmeler tarafından resmî makamlara yapılması 
gereken bâzı beyanları bu arada özellikle vergi 
beyanlarını tasdik etmeleri demektir. 

Bu esas gereğince malî müşavir, kayıtlara ve 
vesikalara istinaden hazırlanmış bulunan bilan
ço ve kâr ve zarar cetvellerinin ve vergi beyan
namelerinin doğruluğunu tasdik edecektir. Bu 
nevi bir tasdik idarece muteber sayılacaktır. 
Fakat beyanın idarece revizyondan geçirilmesi 
salâhiyeti mahfuz tutulmaktadır. 

ileri memleketlerde, bilhassa ingiltere'de, 
Devletin resmî hesap uzmanı yoktur, işletmenin 
beyanları serbest halde çalışan (fermanlı muha
sipler) tarafından tasdik olunur, idare de bu 
tasdika itibar eder. 
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Meslekin mahiyetini ifade etmek bakımın

dan, yabanca memleketlerdeki emsallerinden de 
faydalanarak biz serbest malî müşavir adını kul
landık* bu isim mâna itibariyle, arz ettiğim di
ğer isimlere nazaran daha geniş bir sahayı kav
ramaktadır. 

Halen bu mesleki yapanların haklarının ko
runması yolundaki mütalâalar : 

Bu tasarı dolayısiyle ortaya atılan önemli 
mütalâalardan biri de halen malî müşavirlik 
meslekini memleketimizde ifa etmekte olanların 
haklarının korunması zaruretine taallûk etmek
tedir. 

Bu^ tasarıyı hazırlarken üzerinde önemle 
dolduğumuz meselelerden biridir. Kanun yü
rürlüğe girdiğinde mevcut müktesep hakların ko
runmasını sağlıyacaktır. Halen serbest hayatta, 
muhtelif unvanlarla malî müşavirlik meslekini 
ifa edenler, kanunun getirdiği unvanı kullanma
mak şartiyle, öteden beri olduğu şekilde meslek
lerini ifaya devam edeceklerdir. 

Aynı bir meslek içinde (serbest malî müşa
virlik) ve (yeminli müşavirlik) adlariyle iki 
sınıf ihdas edilmesinin doğru olmadığı yolundaki 
görüşler : 

Bu konuda yapılan tenkidlcrc karşı şunu be
lirteyim ki, yeminli malî müşavirlik meslek için
de bir sınıf veya bir kademe değildir. Sunulan 
tasarı ile ihdas edilen meslek takdir, o da (ser
best malî müşavirlik) meslekidir. 

Müşavirler arasında bir kısmına yeminli sıfa
tı verilmektedir. Bunlar ayrıca bir imtihandan 
geçirilerek vergi beyannamelerini tasdik yet
kisini alırlar. Bu meslekin parçalanması veya 
kademelenmesi değil, yeminli müşavirlerin me
suliyetlerinin tasdik yetkisi dolayısiyle artırıl
masıdır. Her serbest malî müşavir dilediği tak
dirde imtihan şartlarını yerine getirerek ye
minli malî müşavir olabilir. 

Bfl» tasanı- kanunlaştığı takdirde Maliye Ba-
katâkğfe GİeıafcaHrlarmm serbest sahayı tercih ede
cekleri yolundaki görüşler : 

Tasarı kanunlaştığı takdirde, Maliye Bakan-
kğuım la&B* kısım elemaniârmım .memurluktan ay-
Bîtop» serbest sahaya geçmeleri ihtimal dâhilin-
etedir. Biz bu ciheti düşünüp-ona göre tedbirler 
aidıkc Bakanlığın murakabe kadrolarını, kabul 
b^aıfdağuTfûjz kanunlarla takviye ettik. Ayrı-
N* Mâüiye Bakanlığının çalışma sistemi içinde 

Bu esas memleketimizde de yerleştirildiği 
takdirde işletme sahiplerine kudretli bir yar
dımcı verilecek, vergi mükellefleri idarenin sı
kıcı ve bâzı hallerde sert olan kontrolları yeri
ne serbest malî müşavirinin murakabesine tabi 
olacaktır. 

Maliyede, güvendiği itimada şayian elemanlar 
vasıtasiyle vergi beyannamelerinin büyük bir 
kısmının revizyondan geçirilmesini mümkün kıl
mış olacaktır. 

Tasarı ile serlbest malî müşavirlere ve ye
minli malî müşavirlere gerekli sorumluluğun ve 
müeyyidelerin tahmil edilmediği yolundaki 
görüşler: 

Sunulan tasarının yedinci bölümünde ceza 
hükümleri başlığı altında meslek mensupları
nın sorumluluklarının hudutları gösterilmiştir. 
Bu hükümlere göre malî müşavirler kanun ve 
nizamlara aykırı hareketleri dolayısiyle umumi 
ve hususi ceza hükümleriyle ve meslek dâhi
linde, meslekî oranlar tarafından verilecek di
siplin. cezalariyle karşılaşacaklardır. 

Memleketimizde faaliyette bulunan diğer 
serbest meslekler, doktorlar, mimarlar ve avu
katlara ait sorumluluk ve müeyyide hükümle
riyle kıyaslanırsa* serbest malî müşavirler ve 
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yeminli malî müşavirler için daha geniş bir 
sorumluluk sahası tesbit olunduğu görülür. 

Buraya kadar olan izahlarımı, şöyle hulâsa 
edeceğim: 

Her gün adedleri bir parça daha artan ik
tisadi işletmelerimizin iktisadi ve malî bakım
dan sağlamlık için, işlerini hesap zihniyetiyle 
yürütebilmeleri için malî müşavirlik meslekinin 
memleketimizde biran önce kurulması şarttır. 

Zamanında hesap zihniyetine sahibolmıyan 
işletmeler piyasadan silinmeye mahkûmdur. 
Bir işletmenin piyasadan silinmesi de netice iti
bariyle bütün ekonomiye zarar verir. 

iktisadi işletmelerdeki iktisadi ve malî sağ
lamlık netice itibariyle plânla yürütülen ikti
sadi kalkınma içinde faydalı ve zaruridir. Niha
yet geniş bir vergi tatbikatının, vergi kontrol
lerinin selâmetle ve emniyet içinde yürütüle
bilmesi içinde bu meslekin tesisi icalbetmekte-
diı\ 

Sözlerimi bitirirken, bu pek faydalı kanun 
tasarısını ele almış bulunması sebebiyle Yük
sek Heyetinize önceden teşekkürlerimi arz ede
rim. Keza bu tasarı üzerinde uzun zaman mesai 
sarf etmiş ve tasarıya Yüksek Huzurunuza su
nulabilecek son ve olgun şeklini vermiş olan Ge
çici Komisyonun SaymBaşkanı ve değerli üye
lerine de huzurunuzda teşekkür etmeyi vazife 
addederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
Sayın Oğuz, sizden evvel Sayın Sarıibra-

himoğlu'ndan bir ricam olacak. Üç maddelik bir 
teklifiniz var, efendim. 1 nci maddeyi kaydet
tim. Sayın Oğuzdan sonra tümü üzerinde konu
şacaksınız. Ondan sonra Hükümet sözcüsünü 
takiben söz istiyorsunuz. Bunu maalesef sıra 
kimde ise ona vereceğim. En son tümü üzerin
de konuşmak arzunuz var. Onu da lehde, aleyh
te olarak belirtmemişsiniz. O hususu belirttiği
niz zaman arzunuzu ona göre is'af edeceğim. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Aziz arkadaş

larım; Yüksek Huzurunuza getirtmiş bulunan 
Serbest Malî Müşavirlik kanun tasarısının tümü 
üzerinde usule ve esasa taallûk eden bâzı mese
leler üzreinde görüşlerimi açıklıyacağım. 

Tasarının muhteviyatı tetkike tabi tutulduğu 
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takdirde Anayasaya aykırı bâzı 'hükümlerin 
mevcudiyetine, bâzı hükümlerin bu tasarının içi
ne alındığını müşahede etmiş olacağız. 

Anayasamızın muayyen maddesi Türkiye'de 
siyasi zemin üzerinde demokratik nizam üzerin
de üç yargı tanımıştır : Bunlardan birisi, adlî 
yargı, askerî yargı ve idari yargı. Serbest Malî 
Müşavirlik kanun tasarısı bu yargıların dışında 
hukuk hayatımıza, hukuk sahasına malî yargıyı 
getirmek suretiyle Anayasaya aykırı bir davra
nışın bu memloketin demokratik nizamı üzerin
de kurulmasına .hizmet eder ki, bu da Anayasa 
nizamımızın hükümlerine ve espirisine aykırı ol
duğu kanatindeyim. Bu bakımdan Anayasaya 
aykırı olan bu hükümlerin mevcudiyetini iddia 
etmemiz muvacehesinde evvelemirde tasarının 
Anayasa Komisyonu tarafından tetkike tabi tu
tulduktan sonra Yüksek Meclisin huzuruna geti
rilmesi iktiza eder kanısındayım. 

Diğer yönden, Lozan Anlaşmasının meriyete 
girdiği tarihten itibaren, bugüne kadar hüküm
leri tetkike tabi tutulduğu takdirde yabancılara 
Türk-ye hudutları dairesinde gerek idari sahada, 
gerek diğer sahalarda imtiyaz tanınmasını menct-
miş ve bunu lâfzı ve ruhiyle temas ettiği mesele
lerde ve prensipler de vaz'etmek suretiyle esaslı 
bir prensip haline sokmuştur. Halbuki huzurunu
za getirilmiş olan bu tasan yabancılara Türkiye'
de malî sahada bir imtiyaz tanımak suretiyle Lo
zan Anlaşmasının ve dolayısiyle Anayasa niza
mının espirisine aykırı bir hükmü muhtevi bu
lunmaktadır ki, bu da Anayasa nizamına aykırı
dır. îşte bu iki yön karşısında tasarının esasına 
taallûk eden meselelere inmeden evvel usul yö
nündeki veçhesini hallettikten sonra tasarının 
esasına inmek, maddeleri müzakere etmek ve 
muhterem üye arkadaşlarımızın esas hakkındaki 
görüşlerini belirtmeleri iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yönde bu fikir
lerimin istikametinde Divana bir takrir sunuyo
rum. Bu takririn kabulünü istirham edeceğim. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıiıbrahimoğlu. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, ikinci defa Komisyonu 
tarafından hazırlanmış, Hükümet tarafından ih
zar edilm'ş bir tasarı aleyhinde konuşmak zo
runda bırakılmış olduğum için üzüntülüyüm. 
Ama maalesef mevcut tasarılar ve hazırlanmış 
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olan teklifler, kendi nâçiz görüşüme göre, mem
leket faydaları ile bağdaşır hükümleri taşıma
maktadır. Hiç değilse bile birtakım hükümleri 
ile 'memleketin yüksek menfaatleri ile bağdaşmaz 
bir karakter taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu malî müşavirlik 
mevzuu çeşitli senelerden, çeşitli eller tarafından 
Yüee Meclislerin huzuruna getirilmiştir. Ve bu 
getirilen yasa taslakları ve tasarıları ya komis
yonlarda, veya Meclislerde reddedilmek talih
sizliğine uğramışlardır. Bu neden böyle olmuş
tur? Çünkü muhterem arkadaşlarım, istenen 
haklar, hak edilen haklar memleket faydasına iş-
liyecek haklar olmadığı için. 

Muhterem arkadaşlarım, getirilen kanun ta
sarısı zannederim, 4 ncü defadır, Yüce Meclisin 
huzuruna gelmiştir, veya 5 nei defadır. 3499 sa
yılı Avukatlık Kanunu 1938 de tedvin edilirken 
temsil yetkisi malî müşavirlere de tanınmak is
tenmiş, kabul edilmiem'ştir. Aradan 10 yıl geç
tikten sonra Saym Nur Baki arkadaşımızın işa
ret buyurdukları üzere bugün halen mer'i olan 
Vergi Usulü Kanunu tedvin edilirken aynı esas
lar getirilmek istenmiş Yüce Meclis iltifat etme
miş. Yine aradan bir müddet daha geçmiş Ser
best hesap mütehassısları Kanunu diye 1958 se
nesinde tekrar getirilmek istenmiş ve o zaman 
da yine komisyonlarda kalmış Millî Birlik Ko
mitesi zamanında yine bir teşebbüs olmuş, müm
kün olmamış. Her halde maliyeci arkadaşlarım, 
(birtakım yeni hakların yeni hükümlerin verilme
si, bir taraftan maliyeciler adına yeni tekel ya
ratılırken bir kısım haklara, birtakım kadîm hu
kuklara aykırı tasarrufları tecvizde Yüce Mec
lisinizi daha istidatlı görmüşlerdir ki, bu tasarı 
huzurunuza kadar gelmiştir. Bundan evvelki ta
sarılar huzura ıgeimek şansına dahi sahibolama-
mışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bîr meslekin disipli
ne edilmesi, bir büroya, birliğe, meslek teşekkül
lerine bağlanması, haklarının birlik içinde korun
ması ve vazifelerinin de tâyin edilmesi yadırgan
maz. Ticaret Odaları vardır, avukatlar için baro
lar vardır, tabipler için Tabipler Odası vardır. 
Mühendisler için Mühendisler Odası vardır... 
Ama, şu kanunun maliyecilere tanıdığı haklara 
müşabih, onlara tanıdığı imtiyazlara müşabih 
Türkiye'de ikinci bir müessese kurulmamıştır. 
Şimdi meselenin özü burada arkadaşlarını. 

— 269 

22.12.1064 6:1 
Yani şöyle vaz'ediliyor : Efendim, hukukçu

lar avukatlar kendi haklarına tecavüz edildiği 
iddiasiyle bu kanunları bugüne kadar baltalamış
lardır. Bir de itham ediliyor sayın hukukçu ar
kadaşlarım. Yok arkadaşlar! Mesele şundan iba
rettir, maliyeci arkadaşlarımız, hukukçular bu 
işin püf noktasını bildikleri ve bu işin püf nok
talarını anlatmakta da mahir oldukları ve dilleri 
döndüğü için anlatıyorlar, baltalıyor diyorlar. O 
yüzden Sayın Halûk Nur Baki gibi pırıl pırıl 
bir kalbi olan arkadaşım dahi hukukçulara bu 
hakkı vermiyeceğiz diyor. Hakkı vermiyeceğiz 
değil, hukukçuların elinden alman kadîm haklar 
ve bir sınıfa tanınan büyük imtiyazlar bahis ko
nusudur arkadaşlar. Hem de bu imtiyazlar dün
yanın hiçbir medeni memleketinde tanınmamış
tır, arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın İstanbul Ba
rosu İstanbul Üniversitesinden sormuş ve tesbit 
etm'ştir ki, şu tasarıdaki buna benzer haklar 
hiçbir memleketin malî müşavirlerine verilme
miştir. İzah edeceğim arkadaşlarım. 

Sonra kaldı ki arkadaşlar; şunu soruyorum 
ben size : Diyelim ki, yabancı memleketler, Ame
rika, Fransa, İngiltere falan, verdiler bu hakla
rı; bütün bizim iktisadi, içtimai, kültürel bütün 
esaslarımız Fransa'da fevaidi asırlar boyu tatbi-
katiyle gelişmiş olan müspet bilcümle müessese
leri getirmiş midir? Yabancılar şunu kabul etti, 
öbürü de bunu kabul etti. Onu görmüyoruz, sa
dece cımbızla çekiyoruz. 

Kaldı ki, şimdi antalacağım bu haklar hiçbir 
yabancı memleketin mevzuatında yoktur. Vardır 
demekle işin içinden çıkılmaz, vardır diyenler 
getirsinler, metnini getirsinler, burada okusun
lar, münakaşasını yapalım. (Gürültüler) No bi
liyorsun? Ben yoktur diyorum ve sözlerim lâfa da 
istinadetmiyor. İstanbul Barosu istanbul huku
kundan ve Üniversitesinden sormuş ve bir heyet 
teşekkül etmiştir, temsil yetkisini avukatlardan 
alıp maliyecilere veya herhangi bir ihtisas iddi
asında olan meslek mensubuna veren bir mem
leket yoktur diye rapor verilmiştir. Muhterem 
arkadaşlarım, benimki bir heyetin raporuna 
istinat ediyor. Muhterem arkadaşlarım, denecek
tir ki, memleket faydasına uygun ise pekâlâ tem
sil yetkisi de verelim, işin mahiyeti müsaitse ve
rilir, yapılır... Kanunlar nihayet nas değildir, 
değiştirilebilir, buna da aklım erer. Ama mü-
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nakaşasmı yaparız. Faydasına inandığımız tak
dirde veririz. Eğer 'bir hukuki hercümerç, yara
tacak bu memleketin faydasına aykırı olacaksa 
o takdirde kusura 'bakmasınlar, sayın maliyeci
ler, illâ da birtakım haklı olmadıkları hakları 
istemekte ısrarlı bulunmasınlar. 

•Muhterem arkadaşlarım; biraz evvel Talât 
Oğuz arkadaşım, Anyasaya da aykırı, dedi. Ha
kikaten Anayasa, yönünden de ;bu tasarıyı ele al
makta büyük fayda var. Biraz sonra geleceğim, 
izah edeceğim. Bakın arkadaşlar, Sayın Barba
kanın bundan 40 küsur sene evvel düveli muaz
zama önünde pençeleşe pençeleşe aldığı "bir hak 
bugün cömertlikle verilmektedir. Lozan Anla
ması ile düveli muazzaımanm elinden çatır çatır 
ve Türklüğün bir zafer âbidesi olan Lozan An
laşmasında alman bir hak gayet cömertçe bah
sedilmektedir. Bunu burada açıkça ifadede mem
leket faydası görürüm. İşte 11 nci madde : 

Muhterem arkadaşlarım, «Madde 11. — Ser
best >malî müşavirlik meslekini resmen düzen
lemiş olan yalbancı bir Devletin uyrukluğunda-
ki kişiler kendi memleketlerinde elde etmiş ol
dukları haklardan ikinci nnadde konusuna giren 
hizmetleri karşılıklık şartiyle serbest malî mü
şavirlik unvanı altında Türkiye'de de yapabi
lirler.» 

Mufhtorem arkadaşlarım, şimdi ikinci madde
yi tetkik edin : Malî ve idari makamlar ve kaza 
mercileri önünde malî müşavirlere temsil yet
kisi tanınmaktadır. Yani avukatlık hakkı tanın-
oakfeadır ve hu müşavirlere tasdik yetkisi ta
nınmaktadır. Devlet tasdiki yerine geçecek tasdik 
yetkisi tanınmaktadır. Bu müşavirlere karşılık
lılık şartı ile yabancı devletler nezdinde de ic-

. rayı faaliyet etme hakkı tanınmaktadır ve bu da 
serilmektedir karşıdakilere. 

Muhterem arkadaşlari'm; Türkiye'nin bugün 
30Ü 000- dolar için Lüksem'burg ıgllbi küçücük bir 
Devlete dahi yetkili memurlarını gönderdiği, 
yolladığı bir vakıa!.. Türkiye'nin malî müşavir
lerinin kendi hesaplarının yüzde ikisini, üeJbu-
çuğunu dahi bugün kontrol edemediği bir de
virde ve devrede nasıl olup da gidip Amerika'
nın, İngiltere'nin veya Fransa'nın, düveli mu-
azzamanm tefoaai şahanesinin hesaplarını tetkik 
edecektir? Hangi hak temin edilmiş oluyor bu
rada, sorarım?' Ama bugün yabancı sermaye 
itfhal edelim- diye, mulhterem' arkadaşlarım, çtr-
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çır çırpınıyoruz. Yüzmilyonh'r geliyor, büyük 
firmalar kuruluyor ve tek şu memlekette bir 
nebze kalkınma olsun, sermaye piyasası geliş
sin diye çırpındığımız şu günde bunların malî 
işlerinin, 'hesaplarının yeminli malî müşavirlik 
tarafından Devlet tasdiki yerine Hükümet tas
diki ile tasdik edilmesi, 'bunların idari ve malî 
kaza ve idari merciler nezdinde temsile yetki 
sahibi olması tecviz edilebilir mi? Yani arka
daşlarım, Amerika'da bu nizam kabul edilmiş
tir, İngiltere'de de kabul edilmiştir. Bunlar 
^burada sayılıyor. Böyle odalar 'birçok memleket
lerde kurulmuştur, diyor. Karşılıklılık hakkı da 
tanırsanız pekâlâ yabancı müesseseler yarın 
işte Ruslarla da anlaşıyoruz arkadaşlar, onlar
dan da icaibmda yabancı sermaye gelecektir. 
gelince, gelecekler, bal gibi yerli ve yabancı te
baanın veya tebaa olmıyan müesseselerin hesap.-
larını tasdik edecekler, Devlet tasdikidir. Bun
lar idari ve malî yargı mercilerinde, idari mer
cilerde temsil yetkisine sahipler, çatır çatıv 
avukatlığını yapacaklar dokımbaçlı yollardan. 
Ve bu Anayasaya aykırı değil, Anayasanın es
prisine aykırı değil bu, Lozan Konferansı ile 
atılmış olan sağlam temellerin esprisine, esası
na aykırı değil. Ve bunu getir burada müda
faa et... Aklın lalacağı şey değil arkadaşlar. 
Kanunlar lafzıyla ve ruhu ile mer'idir. Sadece 
lafzıyla değil, ruhu ile de mer'idir. Lozan 
Konferansı, Lozan Anlaşması benim hukukçu 
olarak anlayışıma göre Anayasa kadar, hattâ 
'belki ondan da daha ileri, Türk Devletine şekil 
veren, dokunulması mümkün olmıyan esasları 
muhtevidir. Bu esasların ihlâli hele böyle per

vasızca tahribi, Yüce Heyetinizin asla iltifat 
etmemesi lâzım-gelen bir durum yaratmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yalbancıların Kapi
tülâsyon iadı altında icrayı adalet yaptığı, avu
katlık yaptığı günleri şöyle biraz saçlarında ak 
'bulunan delikanlı arkadaşlarımız hatırlarlar, bu
nun ne Ibüyük acılar tevlidettiğini bilirler.,Muh
terem arkadaşlarım, böyle yedi düvelle, yetmiş 
düvelle meydan muharebeleri verilerek kazanıl
mış haklar bol keseden verilemez. Yüce Mecli
siniz bu vebalin altına giremez. 

FEVZİ CEYLÂN (Samsun) — O kadar de
ğil Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Oradan değil... 
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BAŞKAN — Rica ederim, ılıatibin sözünü kes

memenizi rica ediyorum, Söz isteyene söz veririz. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

Oradan değil, buradan cevap verirsin. Biz mil
letin vebalini taşıyoruz. Açıkça konuşmak mec
buriyetindeyiz. Ama reyini menfi verirsin, müs
pet verirsin, .o senin bileceğin iş. Sayın-Ceylâ
nım. 

tLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Öyle değil 
Sayın îbrahimoğlu. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmemenizi ri
ca edeceğim, söz isteyene söz veririz arkadaşlar. 

KEMAL SARllBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, Memurin Muflıake-
mat Kanunu bugün Anayasaya aykırı mıdır, 
değil midir diye münakaşa edilir. Kaza birliğine 
aykırıdır denir. Burada getirilen esasla, malî 
müşavirlere, malî müşavirlerin kurduğu odanın 
tasvibi alınmadan tahkikat ve takibat yapılamı-
yacağı kaydı konulmuştur. Yani en geniş anlam
da bir zırh, bir dokunulmazlık temin edilmiştir 
arkadaşlar. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Baro da öy
le ama? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
~ Muhterem arkadaşlarım, Baro da öyle ama, 
bana birtakım aym şartlara tabidir. Mahiyeti ay-
nd&r arkadaşlarım ve baro mensuplarına şu ka
ftanda olduğu gibi geniş imtiyazlar tanınmamış
tır. 

ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Onlara da ve
relim. 

KEMAL SARŞÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
*— Muhterem arkadaşlar; zaten bu kanun şu teh
likeyi beraber getirmektedir: Yarın her mües
sese kendisine müşabih hizmetlerin sahasına ra
hatlıkla tecavüz edecektir. Şimdi, Sayın îlyas 
Seçkin arkadaşım, hürmet ettiğim arkadaşım, 
«onlara da tanıyalım» diyor. Ama burada bir ka
nun.müzakere ediliyordu. Harita mütehassısları
na mühendislik hakkı verilsin bu sahada diye bir 
kanun getirilmişti. Sayın îlyas Seçkin arkadaşı
mınhaMı olarak, hassasiyetle nasıl aleyhinde bu
lunduğunu hatırlıyorum, haklı idi. Ve yine ga-
yafe olgunj gün görmüş,, ömür görmüş arkadaşı
mın, muhasip arkadaşlarının,, maliyeci arkadaş
larının kırgınlıklarını-davet etse dahi vicdanının 
sesini burada dile getireceğini ve bu kanunun 
bu- şekliyle çıkmamasını sizlerden istiyeceğini 
ümidederim. 
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Muhterem arkadaşlarım, birtakım haklan alı

yor ve kendi mensuplarına, senelerden beri mu
hasiplik yapanlara da bu hakkı vermiyor. Bir
çoklarını, yetişmiş birçok elemanları da bu hak 
mevzuu dışında bırakılıyor. Bir tarafta hak alı
yor, bip tarafta kesin bir tekel yaratıyor ve yıl
lar yılı bu işlerle uğraşan vatandaşları da meş
guliyet sahalarından men ediyor. Gayet mahdut, 
gayet dar bir sınıfa, dar bir kadroya bu imkâ
nı hasrediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliyenin kontrol 
ve teftiş bakımından son derece zor durumda ol
duğu, elemanlarının en az sayı itibariyle kifayet
siz olduğu bir vakıadır. Bunun artırılmasını 
müessir bir şekilde kontrol imkâmmn temini el*. 
bette Yüee Meclisin düşökımesi iktiza eden bir 
mevzudur. Bunun da yolu illâtki serbest çalışan 
veya birtakım şartları haiz olatt kimseler siz ye
minli malî müşavirsiniz- deyip birtakım imtiyaz
lar bahşetmek değildir. Sayrn Maliye Bakanlığı 
«kadrom noksandır, bana 100, 300, 1 000, 3 000, 
5 000 eleman vfrin, ben tâyin edeyim, kontrol 
edeyim» diyebilirler. «Bugünkü benim verdiğim 
para, serbest piyasada daha çok imkâna kavu
şan yetişkin elemanları bünyeme almama mâni
dir, bana barem dışı. ücretlerle, imkânlarla istih
dam imkânı verin» diyebilir. Yüce Meclis bunu 
da seve seve verir. 

Muhterem arkadaşlarım; şurada sormak is*©> 
rim: YÜCÖ Meclisiniz,. yanılmadığımı zannettiği" 
me göre, 5Ö©5 kadro vermişti. îmtihan açarlar, 
çok az bir kısmını kullanırlar. Niye gerisi kul
lanılmaz, madem ki yetersiz? Gelmiyor, imtihan 
ediyoruz, imtihanları kazanamıyorlar. Gelmiyo
rum, cevabı Yüce Mecüsten isterler, barem difi 
tâyin yapacağız derler, Yüee Mecli* terir arka
daşlar: Maliye Vekilleri açıklıyor,. 100; HHSTO»-
larça lira senede vergi kaçakçılığı var. Bu esba
bı mucibe ile gelen bir Maliye Vekilini Yüce 
Meclis katiyen çevirmez. Bu kaçakçılığa mâni 
olacak malî ve ahlâki esasları müspet ve mazbut 
hale getirecek hiçbir tasarı Yüce MecTrsimiz ta
rafından reddedilmemiştir, yine de edilmez. !>£• 
necektir ki, beş" yüz kişilik kadroyu doldurarin-
yoruz. Eğer yüksek para ile de, yüksek imkânla 
da gelmiyor veya mevcut değilse o halde mev-
eudolmıyan kişilere bu hakkı tanımak neye ya
rar? O zaman mevcudoîan Maliyede aded ftflya-
riyle son derece değerli vergi uzmanlarını ve mü-
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tehassıslarmı da serbest sahaya itmek değil mi-
4ir bu arkadaşlar? Netice buna varmaz mı? Ben 
ibunu doğrusu öğrenmek isterim. Bu kanunun 
yeminli, serbest malî müşavir olabilmek için ver
diği imkânlar maliyedeki birçok değerli, hakika
ten varlıkları ile iftihar ettiğimiz elemanları ser
best sahaya itecektir kanısındayım. O zaman şim
di imtihan edip kazanamadı dediklerimizi almak 
zorunda kalacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan şiddetle te
vâkki etmek zorundayız. Sayın maliyeci arkadaş
larım, maliye hesap uzmanları ve yeminli malî 
müşavirleri yeni imkânlara kavuşturup ve bun
ların bir çatı altında, bir grup halinde çalışma
ları, lâyık oldukları itibara kavuşmalarını ister
ler, istemekte haklıdırlar. Yalnız, şu kanunla o 
kadar büyük gölgeler düşecektir ve bu kanun o 
kadar büyük gölgelerin istidadını taşımaktadır-
ki, maalesef, arzu edilen neticeye ulaşmaları 
mümkün olmıyacaktır. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, maliye müşa
virleri yani iktisatçılar daha çok ve bilhassa eko
nomisttirler. 

Halbuki vergi hukuku çerçevesine giren 
hususlar hukukçu isidir, ekonomist işi değildir, 
karıştırılmamalıdır bu. Bu, bir mühendisin 
ben mühendisim, bir köprünün inşası mesele
sinde bir taahhüdün ifası meselesinde bir 
hukukçudan daha iyi bilgiye sahibim, bu iti
barla ben de avukatlık hakkını istiyorum; bir 
doktorun ben de adlî tıp mevzularında temsil 
hakkı istiyorum; bir öğretmenin de ben bu 
hakkı istiyorum neticesini doğurur. Ve bu 
mantığın sakatlığı ve bu isteğin, bu temayülün 
gelişmesi istidadını taşımaktadır. Bu hatalı
dır arkadaşlar ve dünyanın hiçbir memlekette 
avukatların elinden temsil yetkisi alınmamıştır. 
Denecektir ki, bu değerli elemanları, nrlî ve 
muhasebe sahasını ilgilendiren bilgilerinden adlî 
ve idari merciler istifade etsinler. Etsinler arka
daşlarım. Bunun yolu ardına kadar açıktır. Bu
rada bilirkişi müessesesi vardır. Mahkemeler, 
adli yargı mercileri, malî yargı mercileri her-
zaman bilirkişiye müracaat edebilir ve etmek
tedir. En geniş şekilde bu imkân açılmıştır. O 
halde neden temsil yetkisi üzerinde ısrar edi
lir, inat edilir ve hattâ bu yabancılara dahi 
verilmek temayülü taşınır ? Buna da hayret I 
etmekteyim. Bir türlü buna akıl erdirememek-
teyim. I 

22.12ıİ964 Ö:İ 
i Arkadaşlarım, İstanbul Barosu İstanbul 

Üniversitesi Maliye enstitüsü ne bütün bu de
diğim mevzuları tetkik ettirmiştir ve yabancı 
hiç bir devlette temsil yetkisinin maliye mü
şavirliğine verildiği tesbit edememişlerdir. 
Resmen raporla sabittir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, avukatlık 
zannedildiği gibi sadece bir takım kanun mad
delerini ezberlemek veya okumaktan ibaret 
bii' meslek değildir. Avukatlık müdafaa sana
tıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, çeşitli uzmanlar, 
fikirleri yığarlar, malzemeyi getirirler avu
kat bunlardan müdafâada en faydalı şekilde 
istifade eder. îyi avukat hattâ avukat ken
disine verilen malzemeyi en iyi ve en hünerli 
şekilde kullanan bir sanatkârdır. Onun için 
ben maliyeyi biliyorum, ben avukatım. Yok 
efendim, avukaıt değilsin, yapamazsın ve bu 
hakkı istemekte de haksızsın. Haksız istek 
haklı isteklerede tepki yaratır. O halde haklı 
şeyi isteyin. 

Muhterem arkadaşlarım; avukatlara bir ta
kım haklar tanınmıştır. Barosu vardır, bü
rosu vardır. Peki, avukatlar tetkik ettikleri 
müvekkillerine ait taraflara ait mesele] er-do 
hüküm de verirler mi ? Avukatların yazdığı 
lâyihalar, verdiği mütalâalar . hâkim tasdiki, 
devlet tasdiki mahiyetinde midir Bu hak 
avukatlara tanınmış mıdır ? Yoo. O halde 
bu maliyeciler neden bu hakkı isterler, Dev
let tasdikidir diye. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet tasdikinin 
taşıdığı tehlikeler üzerinde de sizin dikkat na
zarlarınızı oelbetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere sureti 
katiyede Devlet tasdikinin malî müşavirlerin, 
hesap uzmanlarının, maliyecilerin tasdikinin 
yerine getiremez. Neden ? Çünkü bu hakları, 
yetkileri mevcut değildir. Ve sonra bizim mem
lekette kaçakçılık öyle sadece defter üzerinde 
falan olmaz. Bu binde birdir. Defter üzerinde, 
daha çok maddî vakıalar üzerindedir. Alman, 
verilen faturalar üzerinedir. Alman, verilen 
faturalar üzerindedir. Ve serbest malî mü
şavirlerin de bu yan tesirleri, gerideki sebep
leri, dipteki çalkantıları tetkik etmek, tah
kik etmek için ne kudretleri ne de yetkileri 
vardır. Kanun da bu yetkiyi vermemektedir. 
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Düşünün bir kere, bir kimse varacak, hesapla
rımı tetkik et diyecek adamcağız aldığı def
terleri ve kağıtları üzerinde çatır çatır, serbest
çe pazarlık ederek aldığı para katılığında 
evrakları tetkik edecek tasdik edecek. Ve bu tas
dikte değerli hesap uzmanlarının alâkalıları din
leyip, alâkasızları dinleyip, gizli evrakları tetkik 
edip, çeşitli yollara baş vurarak alın tsri ve göz 
nuru ile meydana getirdikleri muhteşem eser" e 
bir tutulacak. Ben şahsan sayın maliyecilerin 
kendi mesleklerini yani af buyursunlar biraz da 
şu tasarı ile küçümsediklerinj kabul etmek 
zorundayım. Bizim gönlümüzde yatan, bizim 
gözümüzle görülen cidden muhteşem bir ma
liye kontrol teşkilâtı mevcuttur. Bunu neden 
gölgelerler, neden zedelerler ? Versinler bir 
takım hak, tetkik etsin, kendi kendisine he
sabını yapsın, kitabını yapsın, bir büro kursun, 
bir birlik teşkil etsin. Güzel, anlarım. Bu birlik 
vç beraberlik, bu teşekkül kendisini cemiyete itiba
riyle, icraatlariyle yarattığı mânevi otorite ile 
kabul ettirsin. O derece kabul ettirsin ki; bu 
misalini verdiği yabancı memleketlerde oldu
ğu gibi kabul ettirsin ve maliyeciler filân 
büronun falan maliye müşavirinin tasdiki 
denilince artık daha fazla tasdike lüzum kal
masın arkadaşlar. Yoksa bunun cebren temi
nine kalkışmak, bu itibarı zorla vermek ne
den ? diye telaşedilir ? Nasıl ki şimdi göğsü
müzü gere gere maliyenin sayın mütehassız-
larmı burada iftiharla yâd ediyoruz? Tenkid 
ıcabecbrse edersiniz arkadaşlar, iftiharla yâd 
ediyoruz. İtimat telkin etmiştir. Bu müesseseyi 
gölgelemesin diyoruz. O halde bunları da kabul 
ottirir. Nasıl bir avukat bürosu icraatiyle, 
faaliyetiyle tecrübesiyle uyandırdığı mânevi 
otoriteyle hâkim üzerinde, hekim üzerinde, 
umumi efkâr üzerinde itimat telkin eder, on
da öyle.. Bunlar zorla verilmez, arkadaş'ar. 
Bunlar cebren olmaz. Kanunla verilsin. Yi
ne kaybederler, eğer lâyık değilseler. 

Muhterem arkadaşlarım, çabuk bitir diyor 
Sayın Oğuz Oran. Her halde bir bildiği var. 
Şimdi bâzı sorular sorup ineceğim. 

1. Hesap kadrolarında noksan var mıdır? 
Varsa neden tâyin yapılmaz? 

2. Amerikalı Mr. Baekwerin bu baptaki 
raporunun menfi olduğu, böyle bir imtiyazın 
kanunla çıkmasının doğru olmadığı söylenir. 

22.12 4064 Ö:İ 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN (dum* 

huriyet Senatosu Van Üyesi) —Böyle bir kim
seyi tanımıyoruz. 

KEMAL SARIIBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Tashih edersiniz Sayın Vekil. Yoksa yok 
dersiniz. Bir mütehassıs gelmiş. Neden neşre-
dilmemiştir? Başvekâlet Prodüktivite Merkezi 
bunu getirmiş söylendiğine göre, fakat neşre
dilmemiş. 

3. Avukatlık hakkını müşavirlere veren 
başka hangi memleket vardır ve bunu hangi 
kanunla vermiştir. Vardır demek kâfi değil, 
Ben de yoktur diyorum. Ben bir ilmî heyet 
raporuna istinadediyorum. 

4. Serbest müşavirlerinin tasdikinin yetki
li Devlet organının tasdiki, tetkiki yerine ge
çeceği hangi Devlet vardır ve hangi madde ile 
bunu kabul etmiştir. Kabul ediyorum vardır, 
bizdeki barolar gibi, ticaret odaları gibi. Fa
kat Devlet tasdiki yerine giren hangi Devlet 
vardır. Yoktur diyorum ben de yoktur, yapı
lan tetkikler bunu göstermiştir, tstanbul Üni
versitesi Maliye Enstitüsüne tetkik ettirilmiş
tir, bu yoktur denmiştir. Vergi toplamak ve 
buna müteferri işler Devletin hükümranlık 
hakları cümlesindendir. Vergi toplama ile il
gili verginin cibayetini temin gayesini istihdaf 
eden böyle bir kanun yani hükümranlık hak
kını bir bakıma devreden bir kanun başka 
hangi Devletin kanununda vardır? 

£. Tasdikten sonra icabında kontrol hük
mü kâfi teminat mıdır? Yarın bu kanun çık
tıktan sonra serbest sahaya intisabı tamamiyle 
mümkün hale gelmiş olan veya gelmek üzere 
bulunan çok sayın maliye uzmanlarının ve me
murlarının bu malî müşavirlerin tasdikinden 
sonraki tetkiklerinin kâfi derecede, yani bu
günkü kadar ki taraftarlıkla olabileceğini... 
Af buyursunlar, kimseyi itham etmek istemem, 
hepsini tenzih ederim, hürmet ederim ama be
şer tabiatında mevcut ve beşer olarak önleme
si mümkün olamıyan psikolojik zaıfları hesaba 
katarak acaba bugünkü kadar tarafsız ve hür
met telkin eder mahiyette olacak mıdır? Bu 
şüphelerin doğmuş olması, doğması veya bu 
şüpheleri yaratmak istidadı taşımakta bulun
mam bu kanunun Maliyenin ilerdeki bu gibi 
kontrolları üzerinde ne gibi olumlu veya olum
suz etkiler yapacaktır? Bu hususta ne gibi 
şimdiden önleyici tedbirler düşünmektedirler? 
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6. Bugün mevcut kadro ile % 2,5 - 3 belki 

de 5 âzami, tetkikat yapıldığına göre -k i ifade 
ediyorlar öyle - korkarım yarın mevcudolan-
lar da serbest sahaya intikal edecektir. Etme-
liklerini bir an kabul etsek dahi bu kadar cüzi 
bir kişi tesbit edilebildiğine göre mevcut ele
man ile bu Devlet tasdiki yerine geçen tasdik
lerin yeniden tetkiki mümkün olacak mıdır? 
Buna ihtimal vermekte midirler? Bunların ta
mamını veya hiçolmazsa büyük bir kısmını tet
kik etmek için nasıl bir kadro, nasıl bir imkân 
temin edecekler, ve bu Maliyeye birtakım za
rarlar açacak mıdır? 

Sonra muhterem arkadaşlarım,, tasarıda 
şöyle deniliyor: Tasdik müessesesi yaptırıldık
tan sonra yaptırana huzur verecek ve endişele
ri yok edecek bir müessese olarak kurulmakta
dır deniyor. 

O halele bunun zaten geliş sebebi, bu tasdiki 
yaptırdıktan sonra yeniden tetkiki prensibola-
rak yapılacak demektir. Prensibolarak, çünkü, 
huzur verecek. Başka türlü huzur temin edil
mez. Prensibolarak yapılmıyacak. Ama hini 
hacette bir ihbar falan olursa yapılacak demek
tir. Zaten imkânlar buna elvermez, müsaade 
etmez. Çünkü tasarının mucip sebeplerinde 
böyle diyor. 

7. Maliye uzman ve müfettişleri otomatik-
man serbest malî müşavir olabileceğine ve kâr
lı bir iş olmasına göre Maliye kadrolar-mn eh
liyetli ve tecrübeleri elemanlardan boşalmasm-
daki mahzuru nasıl karşılamayı düşünmekte
dirler? , 

Muhterem arkadaşlarım, nihayet maliyeci
ler benden daha iyi bilirler. Bir arz ve talep 
kânunu vardır, bu serbest iş sahasında da 
her sahada vardır. Pekâlâ yarm daha yüksek 
ücretle imkân bulduklarında bu sahaya kaya
bilirler. Yani içimde, dediğim gibi bir itham 
arzusu beslemeden bunu ifade ediyorum. Hep
sini vatanperver, memleketsever olarak ka
bul ederim. Ama, dediğim gibi iktisadi icap
ları ve zaruretleri nazara almak, realist olmak 
da zaruridir. O itibarla da bu suali sormak 
isterim. 

Hulâsa! arkadaşlarım,- femnetice evvelemirde 
Sayın Talât Oğuür arkadaşımla birlikte vermiş ol
duğumuz taıkrir gereğince bu meselenin Anayasa 
Komisyonunda yeniden tetkikine ve Anayasa ba-

22.12.1964 0 : 1 
'krmından Anayasanın lâfzı, ruhu ve Lozan Aalaş-
masının Anayasaya müşabih ve hattâ ondan daha 
köklü temellere dayanan hükümleri muvacehe
sinde tetkikini arz ve istirham ederim. Şayet 
bu istek kabul edilmediği takdirde Yüce Heye
tinizin bu kanunu tümü ile reddetmesini bu su
retle sayın maliyecilerimize kendilerinin şere
fine, şanına, itibarına lâyık ve haklarını kema
liyle koruyan bir kanun ihzar etmelerine im
kân verilmesini arz ve teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Müzakerenin 

usulü hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Az evvel buradaydınız efen

dim. Buyurun. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Aziz arkadaş
larım fikir teatilerine sahne olan meclislerde 
müzakerelerin bir usulü, bir istikameti olması 
lâzım geldiği kanaatindeyim. Meselenin ve bir 
mevzuun usule ait bir yönü halledilmediği tak
dirde esas üzerinde müzakerelere gcçilemiyece-
ği, esas üzerinde fikir teatisinde bulunulamı-
yacağı bugüne kadar temadi eden ve Parlâ
mentoda yerleşen teamülün icabıdır. Biraz ev
vel vâki olan konuşmamda huzurunuza getiri
len bu tasarıda Anayasaya aykırı bâzı hüküm
lerin mevcudokluğu-nu ifade etmiş, ve bu tak
riri Yüksek Divana takdim etmiştim. Mesele
nin usule ait yönü halledilmediği ve bir karara 
bağlanmadığı müddetçe esasa mütaallik mese
leler üzerinde muhterem ve sayın üyelere söz 
verilmemek iktiza eder. Zira usule ait bir me
sele âmme intizamına tallûk eder, usul esasa 
tekaddüm eder. Usule aidolan bir meselenin 
halli iktiza eder ki, esasa ait bir mesele üze
rinde fikir teatisinde bulunulsun ve meseleler 
üzerinde fikirler yürütülsün. Onun için 
Muhterem Başkanımdan istirhamım; usule ait 
bu takriri oya koymasını, şayet takrir redde 
müntehi olduğu takdirde esasa mütaallik yön 
üzerinde konuşmalara müsaade etmesini istir
ham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun teklifi 
komisyonlarda işlenmiş, komisyonlarda iş
lendikten sonra gündemimize alınmış, komis
yonun da mevcııdolması dolayısiylc müzakere
lerine başlanmıştır. Usul hakkında her hangi 
bir hata yoktur. Anayasa Komisyonuna hava
lesi hakkında talepleri olabilir arkadaşımızın, 
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Tümü üzerindeki konuşmalar bittiğinde vakti
miz de kalırsa, oylatırız. 

Efendim, Mustafa Kaptan arkadaşımız, söy-
liyeceğim. Mustafa Kaptan, Kemal Bağcıoğlu, 
İlyas Seçkin usul hakkında söz istediler. (Gü
rültüler) Hayır efendim vermiyorum. Konuş
mamızı dinleyiniz. Sayın Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayıştay 
Kanununda da... 

BAŞKAN —• Dinlemiyorsunuz efendim, din
leyin. Mesele halledilecektir. 

Az «vvelki kanun, teklifinin konuşulmasın
da, Sayıştay Kanununun müzakeresinde söz 
alan arkadaşlarımız Kırca, Sarıibrahimoğlu, 
Tos'bi ve Dizman idi. Maliye Vekilinin 'bu iddia
lara aidolan önergesini okuttuğum zaman 
Dizman arkadaşımız usul hakkında konuş
masını yaptı. Tosbi arkadaşımız da konuştu. 
Başka konuşacak arkadaşımız almadığı için 
önergeyi oyladım. Umumu hakkında başka 
konuşacak kimse yok. Şimdi burada konuş
malar devam ediyor. Birçok arkadaşlarımız 
bunların tümü hakkında konuşturalım, ondan 
sonra bunu mesele, yapalım. 

Buyurun erendim, 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Usul hak
kında evvelâ be\ı söz istedim Reis Bey. 

MUSTAFA 'KAPİ1 AN (Sinop) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayıştay Kanunu görüşülür
ken iki arkadaşım esas-'hakkında konuştu. Sa
yın 'Tosbi, Sayın Diızman ve ben verilen tak
rir üzerinde konuşturulduk, Başkan tarafın
dan. Başkan bu noktayı maalesef grupuımuza, 
Heyetm'ize yanlış aks ettirmiştir. Burada ise 
şimdi heyeti umumiyesi, yani kanunun esası 
üze^nde görüşülüyor. Deminki, kanunda ise 
takrir /gelir gelmez esas hakkında görüşmeyi 
kesmiş, takrir üzerinde konuşturmuştur. Sayın 
Tosbi ile Sayın Dizman ve beni. Aynı usule 
riayet etmesini istirham ediyorum ve şahidola-
rak da Sayın Bakanı gösteriyoruım. 

BAŞKAN — Evet efendim. Usul hakkında 
buyurun Saym Seçkin. 

Yalnız Saym Talât Oğuz, siz lehte mi, 
aleyhte mi, konuştunuz. Çünkü bunu bir usul 
meselesi yaptık. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında 
konuştum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, Saym Talât Oğuz ve Kemal 
Sarı'ibrahimoğlu arkadaşlarımı bu konuşulmak
ta olan Serbest Malî Müşavirlik kanun tasarı
sının evvelâ Anayasa'ya aykırılığı sebebiyle 
encümen iadesi veyahut Anayasa Komisyonuna 
şevki hakkında gali'ba b'rşey buyurdular ve 
Mustafa Kaptan arkadaşımız Talât Oğuz arka
daşımıza ilâveten de böyle bir şey gürüşüle-
mıez, yalnız bu mesele konuşulur, (Büyük Mec
lisin kanunun tümü üzerinde ve esası hakten* 
da görüşmelere geçilemez, dediler. Tamamen 
yanlış bir iddia. 

Muhterem arkadaşlar, bu Meclis 40 seneden 
beri gerek eski Anayasa gerek yeni Ana
yasa hükümlerine göre bir kanun tasarısı hak
kında müzakere «ederken, tümü hakkında gö
rüşmelere başlandığı zaman o kanunun Ana
yasaya aykırılığı başta esaslar (hakkında ge-
nişliğirio derinliğine ıher türlü mütalâayı mu'h-
terem üyeler ifade ederler. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayıştay 
Kanununda olmadı. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Arz «de
yim. Müsaade edin,- biz zatıâl'imizi dinledik. 
Kanunun tümü hakkında görüşlerini muhte
rem üyeler, milletvekili arkadaşlarımız ifade 
ederler. Yeterlik verilinceye kadar konuşula-
mıyacak mesele/ yoktur. Yok efendim, esasa 
taallûk eder, yok efendim Anayasaya aykırılığı 
iddia etmek usule taallûk -eden bir iş değil
dir. Bir kanun tasarısının Anayasaya aykırı
lığını bir mebusun ileri sürmesi usule taallûk 
eden bir iş olmayıp, bir tasarının esasına 
taallûk ed<en bir iştir. Ne alâkası var bu
nun? Onnn için lütfetsinler, Sarıibrahimoğlu 
arkadaşıma çok hürmet ederim, hukuk man
tığına geniş kültürüne.. Burada konuşurken 
usul hakkında değil, tasarının esasına da 
/girdi. Usule ait takrir verdiği halde esasına 
girdi, bir saat dinledim, «Tekel yaraitıyo-r» 
dedi. Lütfedin arkadaşlar, avukatlar da -bu
rada tekel yarat yaratmasın. Biz konuşalım aley
hinde, ondan sonra k'iınseyi konuşturrmıyalıra... 
Lütfedin şu kanun tasarısını derinliğine, geniş
liğine konuşalım, kim haklı, İdim haiksız okluğu 
muhterem arkadaşlar tâyin etsinler ama yal
nız bir usul meseleyi icabedip Anayasaya ayki-
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nlığı iddiası esasa taallûk eden, bir meselede 
usul meselesi yaratıp tasarının tümünü görüş
türmekten alıkoymak gibi bir sakîm yola git-
miyelkn. Bu büyük Meclisin tenevvür etmesine 
mâni olan bir yoldur. Muhterem Başkanımın 
tatbik ettiği usul doğrudur. Bundan evvelki Di
vanı Muhasebat Kanununda, Sayın Başkan sa
rahaten ifade ettiler, söz istiyen arkadaş bulun
madığı için ve yapılan konuşmalar sadece ta
sarının Anayasaya aykırılığı üzerinde cereyan 
ettiği için o konudaki önergeleri oya koym«k 
suretiyle tasarıyı müspet, menfi hallettik dedi
ler. Şimdi bu tasan gelmiştir, usul doğrudur. 
Enine boyuna Anayasaya aykırılığından tekel 
•kurulup kurulmadığına bu memleketin malî ik
tisadi durumuna göre ihtiyacı olup olmadığına 
dair bütün fikirleri söyliyelim. Lütfetsinler, 
arkadaşlarım, mâni olmasınlar. Hürmetlerimle. 

- MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sualim 
var. 

BAŞKAN.— Muhterem arkadaşlar, sual so
ramazsınız. Bir dakika oturunuz ve dinleyiniz. 
Ondan sonra konuşun Sayın Kaptan. 

Efendim, Sayın arkadaşımız Talât Oğuz mü
zakeresini yapmakta olduğumuz teklifin Ana
yasaya-aykırılığı dolayıaiyle Anayasa Komis
yonuna müzakerelere devaım edilmeden şevkini 
ve teklifinin okutulmasını ister. Bu bir usul 
meselesi idi. İçtüzüğümüzün 89 nCü maddesine 
göre, usul üzerinde iki lehte iki aleyhte arka
daşa söz verilecektir. îki aleyhte, bir de lehte 
konuşuldu. Lehte konuşacak başka arkadaşı
mız var mı? (Gürültüler) Oylatacağım. İçtüzü
ğe göre bunun başka yolu yok. Yani Talât Oğuz 
arkadaşımızın Anayasa Komisyonuna şevkine 
ait önergesinin oylanıp oylanmıyacağını bir 
usul meselesi yaptım. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Usul meselesi 
yapamazsınız Reis Bey. 

BAŞKAN — Heyeti Umuimiye öyle istiyor. 
Heyeti Umumiye hâkimdir. 

Efendim, lehte konuşacak bir arkadaşımız 
varsa söz vereceğim. Yok... 

Talât Oğuz ve Sarıibrahimoğlu arkadaşla-
nmızın, müzakeresi devam etmekte olan tasarı
nın Anayasa Komisyonuna havalesini istiyen 
önergelerini oylarınıza sunuyorum. Usul mesele
sinin hallini oyunuza koyuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Anlaşıldı mı. Yeniden sayıla
rak tekrar edeceğiz. 
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\ Muhterem arkadaşlarım, meselenin usul cep-
j hesini hallediyoraz. Yani teklifi müzakereye 

devam edelim mi etmiyelim mi? Talât Oğuz ve 
diğer bâzı arkadaşlanmız tümü üzerindeki mü
zakerelere devam etmiyelim, Anayasa Komisyo
nuna havale edelim, usul budur, diyorlar. Usul 
meselesini oylatıyorum. 

Talât Oğuz ve diğer arkadaşlammızm müza
kerelere devam etmeden Anayasa Komisyonuna 
şevkini istiyen önergesini oyunuza sunuyorum. 
önergeyi bir defa okutayım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Serbest malî müşavirlik kanun tasansımn 

Anayasaya aykın bâzı hükümleri mevcuttur. 
Bu hükümleri, tetkike tabi tutulmak üzere Ana
yasa Komisyonuna iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Mardin Adana 
Talât Oğuz Kemal Sarıibrahimoğlu 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Cum
huriyet Senatosu Van Üyesi) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Konuşulamaz Sayın Bakan. 
önergeleri okutuyorum. İki lehte iki aleyhte 

l konuşulabilir, dedik. Evvelâ usul meselesi hak
kında.. Efendim oylarınıza arz ediyorum. Mü
zakerelere devam etmiyelim, Anayasa Komisyo
nuna gitsin şeklini kabul edenler... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş
kanım oya konuşta bir hata var. 

BAŞKAN — Oyunuzu kullanın kâfi. Efen
dim arkadaşımız müzakerelere devam etmiye
lim diyor. Bunu kabul edenler... (Gürültüler) 
Oturunuz efendim. Kabul etmiyenler... 22 ye 
karşı 26 oyla Talât Oğuz arkadaşımızın öner
gesi kabul edilmemiştir. Devam ediyoruz. (Gü
rültüler) Efendim, usulü kabul edilmedi. Bu
yuran Sabahattin Savacı. Diğer önergeleri he
nüz okutmadım. (Gürültüler, «okutun okutun» 
sesleri) Evet, evet okutacağım. Bunlar Anaya
sa Komisyonuna havalesini istemektedir. Muh
terem arkadaşlar; Sayın Erten usule ait itiraz
lar oldu, müzakerelere devam etmeyin, Anaya
sa Komisyonuna gitsin denildi. Bunu oyladım. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar; önümüze bir tasarı gel
miştir. Bu tasarıyı Yüce Heyetiniz millet adına 

I müzakere etmektedir. 
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Bu «tasarının herhangi bir surette meslek 

hissi ile müzakeresinden sureti katiyede çekin
mek lâzımdır. Mevzuu tamamiyle millet yararı
na olup olmadığı noktai nazarından tetkik et
mek gerekmektedir. Mevzu memlekette bir ih
tiyacın karşılığı olarak mı gelmiştir, yoksa böy
le . bir ihtiyaç olmadan münhasıran arkadaşla
rın ifade ettikleri gibi ihtiyaç dışı ve ihtiyaç 
olmadan sevk edilmiş bir tasarı mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz tasarı
nın şiddetle aleyhinde değilim. Ancak tasarı
nın bu halile birçok tereddütleri davet ettiği 
şüpheleri davet ettiği, herkesin, zannediyorum 
ki, zihninde mihraklar yapmaktan hali değil
dir. Bunu bertaraf etmek için arkadaşlarım 
ortalatma bir yol bulmuşlar. Mevzuun Anayasa 
Komisyonunda tetkikini istemişler. Şahsan ta
sarının hiç görüşülmeden homen burada şu ve
ya bu esbabı mucibe ile reddinden evvel mev
zuun Anayasa Komisyonunda görüşülmesi 
bizim görüşlerimize ışık tutacağı kana
atini taşımaktayım. 

Tasarı iki hususu bir arada mütalâa etmek
tedir. Birincisi, memlekette gelişmekte olan iş
letmelerin ekonomik usule göre kurulup gelişme
sinin sağlanması için (bir mesleke ihtiyaç duy
duğunu ortaya koyuyor. Buna tamamiyle işti-, 
rak etmekteyim arkadaşlarım. Gerçekten mo
dern bir memleketin iktisadi işletmeleri, ikti
sadi üniteleri bir iktisadi hesaba, göre kurul
malıdır. Eğer bir iktisadi hesaba göre kurul
mazsa bunlar netice itibariyle şahısların ve 
millî ekonomiye birer külfet ve birer büyük 
zarar olmakta, numuneleri gözümüzün önünde
dir. 

Bu tasan ikinci bir kısmı ile de malî hu
kukçuluğu, hukukçuların meslekî sahalarına 
tecavüz etmektedir. Denilmektedir ki, bu teca
vüz öyle addedildiği gibi temsilde bir avukatın 
vazifesine tecavüz değildir de, bu muayyen bir 
sahada yalnız kendi kısmını ilgilendiren ken
di tetkikatı çerçevesi içerisinde bilgisine mü
racaattır. Arkadaşlarım, bu da bir bilirkişi 
faaliyetidir. Bilirkişi faaliyeti şeklinde izah 
edildiğinde mevzu değişiyor. O zaman mahkeme
lerde, kaza mercilerinde mı müşavirlerin bu 
tarz faaliyetleri bilirkişi mahiyetinde olunca ye
rinde görmek lâzım, bunu reddetmek lâzımge-
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lir. Ama tam temsil mahiyetinde telâkki edili
yorsa o zaman bunu Anayasaya aykırı telâkki 
ederim. 

Bendenizin kanaati o dur ki, bu, ancak Ana
yasa Komisyonunun tetkiki ile vuzuha varabi
lir. Aksi takdirde burada bunu kestirip atmak 
mümkün değildir kanaatini taşımaktayım. 

Vergi beyannamelerinin tetkiki bu tasarı
nın en mühim kısmını teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi beyanname
lerinin tetkiki ile işletmelerin ekonomik bünye
lerinin kurulmasıı hesaplarının yapılması ayrı 
şeylerdir. Birincisi malî hukuk mevzuuna gi
rer, öbürü ise bir ekonomistin vazifesi sahasına 
girer, ikisini birbirinden ayırmak lâzımgelir. 

Vaktiyle Siyasal Bilgiler Fakültesinde bu 
mevzuda geniş bir araştırma yapılmış, bir ra
por hazırlanmıştı. Zannediyorum ki, bu rapor 
da bu esası müdafaa •etmektedir. Demektedir 
ki, «Bu faaliyeti iki kısma ayırmak lazım. Bi
rincisi ekonomik faaliyettir, Ibunu hesap uzman
larına, malî müşavirlere yaptıralım. İkinci. kıs
mı ise vergi hukuku mevzuuna girer, fiskal mev
zua girer.. Bunu, bu tasarıdan ayrı bir tasarı 
ile sevk edelim denilmiş idi. Demek ki, böyle 
bir ilmî heyette bunu bir arada mütalâa etmek
te mahzur görmektedir. Halbuki bu tasarı iki
sini de bir arada mütalâa etmektedir. Bu ba
kımdan tasarı bir tetkike ve bir revizyona muh
taçtır. 

Vergi beyannamelerinin tetkikinden sonra, 
bir de, vergi kaçakçılığının önlenmesi için tas
dik vazifesini bu yeminli malî müşavirlere ver
mektedir. Bu yeminli malî müşavirlerin ne şe
kilde seçileceği ayrıca kanunda tesbit edilmek
tedir. Bu tesbit keyfiyeti de kimlerin yemin
li malî müşavir olacağı keyfiyetide, şüpheden 
uzak değildir. Bâzı hususlarda bizi düşünmeye 
davet etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi kaçakçılığı
nın önlenmesi Devlet tarafından bir kontrol-
la yürütülmektedir. Bu Devlet kontroluna yar
dımcı olarak hususi sektörün de !bu suretle ka
tılması arzu edilmektedir. Fakat şurasını, ge
lin, dikkatle tetkik edelim, Bir hususi mües
sesenin hesaplarını tetkik edecek ve onları tas
dik edecek kimsenin bir ücretle çalıştığını na
zara almadığımıza göre ve bu işletme hesapla
rının daha bidayetinden o tasdik safhasına ka
dar o zatın mesuliyeti altında tekemmül etti-
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ğine göre, acaba burada bu tasdik fonksiyonu
nu ifa eden yeminli müşavir gerçekten vergi 
kaçakçılığına bu istikâmette Hazinenin fayda
sına faaliyette bulunacak mıdır, bulunmıyacak 
mıdır? Burasını da ayrıca mütalâa etmek lâ
zımgelir. Bu arz ettiğim hususlar nazarı iti
bara alındığında yine burada da bazı şüpheler 
varidi hatır olmaktadır. En ziyade kaza merci
lerinde temsil vazifesi dikkati çekmektedir vo 
tenkidi davet etmektedir. Ben şunu öğrenmek 
istiyorum; Acaba dünyanın bir başka memle
ketinde bu tarzda bir meslek temsil vazife
siyle tesbit edilmekte mi edilmemekte midir? 
Bendeniz bilmiyorum, başka memleketlerde de 
var mıdır yok mudur? 

Sonra arkadaşlarım, bu tasarı bir meslek 
kuruyor. Bu meslekin kurulmasında fayda var
dır. Bir mesleki organize ediyor, bir meslek 
disipline ediyor ve ona bir hususiyet veriyor. 
Onda memleket ekonomisi bakımından fayda 
düşünürüm. Ve. bu telâkkinin yanında olurum. 
Fakat tasarının esbabı mueibesinde memleke
tin ekonomik ihtiyaçları bizi bu tasarıyı şevke 
mecbur etti deniliyor. Fakat arkasından bu ta
sarıyı aşan yani ekonomik kalkülâsyonu, bu 
faaliyeti aşan avukatlık meslekinin temsil va
zifesine kadar taşan bir vüsate gösteriyor. Mü
saade edin de, bâzı komisyonlara bilhassa Ana
yasa Komisyonuna bunu tetkik ettirelim. Bu 
(bir vuzuha varsın, ondan sonra mevzu üzerin
de daha rahatlıkla münakaşa etmek imkânına, sa-
hibolalım. 

. Sonra arkadaşlarım, burada yaminli malî 
•müşavirlik dar tutulmaktadır, hem o kadar dar 
tutulmaktadır ki; bu hizmette senelerden beri 
mesai veren deftardarlar, Maliye Bakanlığının, 
Maliyenin politikasını fiilen yürüten, bu hiz
meti fiilen gören insanlar, yani umum müdür
ler bu haktan istifade edememektedirler. Vergi 
daireleri müdürleri bu haktan istifade edeme
mektedirler. Deftardarlar bu haktan istifade 
ödememektedirler. 

Arkadaşlarım'; burada kıstas nedir, ne ol
mak lâzımgelir? Eğer muayyen bir meslekte şu 
.ahlâki vasıflara, şu tahsil vasıflarına sahibol-
.mak ve buna ilâveten şu kadar sene hizmet et
mek ise bu ölçüyü daha geniş almak lâzımgelir. 
Bu müdürleri, defterdarları,, vergi dairesi.mü
dürlerini bu işin içine almak lâzımgelir. Niye 
.bttnlar alınmıyorlar işin içine, anlaşılmamak-
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tadır. Bendeniz itiraf edeyim ki, bu niçin alın
mıyor, anlıyamadım. Hizmet bakımından, hiz
metin görülmesi bakımından bu hizmetin on 
ağır yükünü bu arz ettiğim kimseler yürütmek
tedir. Maliye Bakanlığından ta kazalara ka
dar, vilâyetlere kadar Ibu hizmeti bu zevat yü
rütmektedir. Bu zevatın bu haktan istifade et
tirilmemesinin sebebi burada, bu tasarıda bu 
maddeler arasında bulmaya, araştırmaya imkân 
yoktur. Bunun da bir açıklığa kavuşturulma
sında, rey vermekliğimiz bakımından, reyimi
zi rahatlıkla izhar etmemiş bakımından, fayda 
vardır. 

Dışarıda denilmektedir ki, bize gelen mek
tuplarda ifade edilmektedir ki; muayyen bir 
meslekin himayesi için bu tasarı gelmiştir, feiz 
muayyen bir meslekin himayesi için bir tasarı
da Büyük Meclis olarak herhalde itilmemeliyiz. 
Biz, sözlerimin başında anlattım, muayyen bir 
grupun, bir meslek grupunun menfaatlerini 
himaye için bir tasarıyı çıkarmak durumunda 
olmamalıyız, memleketin ihtiyacı varsa, han
gi istikâmette ihtiyacı varsa, tasarıyı o istikâ
mette çıkarmalıyız. Bu bakımdan tasarının. Ibu 
arz ettiğim noktalarda hiç olmazsa, açıklığa va
rabilmesi için Anayasa Komisyonunda görüşül
mesi ve bir neticeye vardıktan sonra yüksek hu
zurunuza gelmesinde büyük fayda vardır. 

. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym îlhami Ertem. 
ÎLHAMİ ERTEM (Manisa) _ Pek muhte

rem arkadaşlarım, meselelerin polemikle halle
dilmesine imkân yoktur. Binaenaleyh, büyük 
bir memleket meselesini halletmek istiyen bir 
kanunun bir, iki maddesinin üzerinde durup he
yecanlı konuşmalar yapmakla kanunu bir tarafa 
itmek kabil değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun evvelâ bu 
memlekette bir meslek sınıfını organize etmek 
maksadiyle hazırlanmıştır. Üzülerek ifade ede
yim ki, Sayın Maliye Bakanının da daha çok bu 
hususta durması lâzımgelirken vergi beyanname
lerinin tasdiki üzerinde durması ye biraz evvel 
konuşan Saym Savacı arkadaşımın da belirttiği 
gibi, gerekçe ile maddelerin tanzimindeki bâzı 
ahenksizlik dışta yanlış kanaatlere sebebolmuş, 
bu kanunun esas gayesi olan hakikatte organik 
olarak doğmuş bulunan ve ihtiyaç duyulan bir sı
nıfın organize hale getirilmesinden çıkarıp, başka 
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tarzda vergi ziyamı önlemek gibi tarafa itilmek 
ve bunun idinde de bâzı avukat arkadaşlarımızın 
alerjisini getirecek hükümlere eevk etmiştir. Hal
buki kanunun esas maksadı bu memlekette doğ
muş olan ve ihtiyaç duyulan bir sınıfın organi
zasyonundan ibarettir. İktisadi gelişme ve yük
selme için sıhhatli isletmelerin mevcudiyeti şart
tır. İşletme iktisadı, malî hukuk, ticaret hukuku 
bilenlerin işletmeleri plânlamaları zarureti vardır. 
İşletmeler büyüdükçe, sermaye şirketleri kurul
dukça, beyannrmeye müstenit verdiler çıktıkça 
mu muhasebe, hesap, plân, bilanço gibi hususlar
la uğraşan sınıflar cemiyette tabiî bir ihtiyacola-
rak doğmaktadır. Bugün de gerçek budur. Bu 
kanun bulunmamasına rağmen, bu hesap müte
hassısları, malî müşavir gibi isimler altında ye
tişmiş, çoğalmış bir sınıf mevcuttur. Ama bu sı
nıflar disipline edilemediği, bir esasa tabi tutu-
lamadığı icm, işletme sahipleri de ticaretle meş
gul olanlar da, sanayiciler de hangisine itimadede-
bilee eklerini, na^ıl güvenebileceklerini bilememek
tedirler. Bu sebepten memleketin iktisadi kal
kınmışına uvgun olarak doğmuş olan bu sınıfın 
organize edilmesine ihtivae vardır. Ancak bu 
savededir ki, isletmelerin kuruluşunda ve ekono
mik iletmelerinde he^ap fikri ve zihniyeti hâkim 
olabilecektir. Bu kanunun akması savesindedir 
ki, kalkınmı bakırcımdan hakikaten ihtiyaç duy
duğumuz anonim şirketlerin kurulması kolaylaşa
caktır. Çünkü vatandaş itimadedebildi^i bir şir
ketle, karşılaşır» karşılaşmadığı tereddüdü içerisin
dedir. Ama disipline o1 muş hesap uzmanlarının 
bu şirket hakkında verecekleri beyanname bunlar 
hakkında yaptığı hcsar> sonuçlarını bildiren cet
velleri vatandaşa büvük emnivet sağlıvacaktır. 
Bu sahada anon'm ^'rketlerin kurulması kolaylaş
mış ve vatandaşlarda da bu şirketlere karsı itimat 
hissi yükselnrş olacaktır. Bankaların kredi verme
leri „yine bu savede emnivete bağlanacaktır. Bi
naenaleyh, bütün bu sebeplerin zaruri kıldığı bu 
sınıfı organize etmek mecburiyeti vardır. 

Bu sınıfı organize ederken yeminli müşavir
lik gibi, vergi beyannamelerini tasdik etmek gibi 
yetki nereye kadar gitmelidir. Memleket realite
sine göre faydaları nedir, zararları nedir? Bun
ların rahatça münakaşası yapılabilir ve kanun 
görüşülürken elbette Yüksek Heyetinizin bu hu
susta vereceği önergeler ve yapacağı konuşmalar
la bunun esasına girilerek daha faydalı bir şekle 
getirmek kabil olacaktır. Ama bu sebebe dayana-
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rak, kanunun tümü üzerinde ve büyük bir felâ-
ketmiş gibi konuşmalara yer yoktur. 

Şimdi biraz evvel arz ettiğim gibi, bakmak lâ
zımdır. Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun dedi
ğinin aksine olarak bu memlekette serbest malî 
müşavirlik kanunun kurduğu bir teşekkül olacak
tır, kanunun kurduğu bir suni kuruluş mudur, 
yoksa organik olarak cemiyet ihtiyacından doğ
muş bir teşekkül müdür? Baktığımız zamanda bu
nun vâzıı kanunun getirdiği suni bir kuruluş de
ğil, bugün dahi yaşıyan organik bir varlık oldu
ğunu görmekte güçlük çekmeyiz. Hesap uzman
ları, serbest malî müşavirlerin tahsilleri ne
lerdir, muhterem arkadaşlarım. Hepsi hukuk 
mezunu olacak, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunu olacak, İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi mezunu olarak, İktisat Fakültesi me
zunu olacak. Bu arkadaşlar, acaba, biraz ev
vel belirtildiği üzere, dâva vo müdafaa huku
kunda kâfi derecede bilgi almafkta mıdırlar, bu 
tahsile sahip midirler, değil midirler? Sahip
tirler arkadaşlarım. Bu hususta üniversitele
rin yazıları vardır. Devlet Şûrası Kanunu bu
rada konuşulurken dâva dairelerine alınacak 
kimselerin hangi fakültelerden mezun olması 
kanun tasarısı hazırlanırken üniversite1 erden 
sorulmuştur. Üniversiteler bu dört yüksek tah
sil müessesesinin de kâfi derecede hukuk bil
gisi verdiğini ifade etmişlerdir. Sizler de bu 
sebepten dolayı yüksek oylarmvda onların dâ
va dairelerinde hâkim olması yetkisini vermiş
siniz. Bu kanunda kimlere bu haklar tamnı-
y ı r? Arz ettiğim bu yüksek tahsil yapmış 
kimse1 ere tanmıyor. Hemen mi tan'm yor? Ha
yır arkadaşlar. Uzun müddet bu işlerle ilgili 
yerlerde çalışarak tanınıyor. Bunlarm arasm-
da meselâ Danıştaym dâva dairelerinde bu dâ
vaları gören1 eri de var. Avııkatbk; kabul edi-
y r u z , evvelâ bir tahsil gerektirir, ikincisi de 
staj gerektirir. Tamam, bütün bunlarm Ana
yasayla ilgisi neresinde bunlarm? Bunlar avu
katlara cemiyet menfaati için tanmmış haklar
dır. Yani ba-^ka bir ifadeyle, cemiyet'n ihti
yacı olarak bir avukatlık smıfı cemiyet'n ilk 
knrnhış anlarından itibaren çıkmış ve bu ŝ -
mf kanunlarla organize edilmiş, teşkilatlandı
rılmıştır. Kendilerine birtakım haklar, birta
kım vaH+V^er verilmiştir. Bugün cemiyet der
lemiş, iktisadi durum ön safhaya geçmiş, ikti-
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sadi ilerleyiş neticesinde ikinci bir sınıf zaru
reti doğmuştur. İktisat bilenler, malî hukuk 
bilenler, ticaret hukuku bilen kimselerin teş
kilâtlanmasına ve bu müesseselere tetkikat ya
parak, incelemeler yaparak yol gösterilmesine 
ihtiyaç duyulmuştur'. Kanun vâzıı bugün bu 
tabiî ihtiyacı tıpkı Avukatlık Kanunda okluğu 
gibi organize etmektedir, teşkil atlamaktadır. 
Ve kendisine de bu hakkı tanıdığı kimseler de 
avukatlar formasyonunda olan insanlardır. 
Onlar gibi yüksek tahsil yapmış kimselerdir. 
Onlar gibi uzun boylu staj yapmış kimselerdir. 
Sonra, kalkı ki, bu kanunda kendilerine veri
len hak da dâva hakkı değildir. Sadece sade
ce ikinci maddede belirtildiği gibi - efendim 
okuyarak vaktinizi almıyacağım - birtakım he
sap işlerinden dolayı tüzel kişilere ait hakları, 
dâva ve müdafaa hakkını tazammun etmemek 
üzere A ve B bcndlerindc yazılı- işlerle ilgili 
olarak idari yargı organlarında yazılı ve sözlü 
olarak açıklamada bulunmak hakkından ibaret
tir. Dâva hakkı yoktur orta yerde. 

Sonra Sayın Sarıibrahimoğlu dediler ki; ka
çakçılık bizim memleketimizde defterden, bi
lançodan, şundan, bundan doğmaz, vakıalardan 
doğar. O halde itirazları yersiz kaldı. Kendi
leriyle çelişme halinde. Çünkü bu ikinci mad
de madem ki, serbest ve yeminli malî müşavir
lere sadece şu bilanço ile, hesapla ilgili mesele
lerde, o da idari yargı merciinde sadece açık
lama yapmak hakkını veriyor. Şu halde ka
çakçılığın dışta doğan hükümleriyle serbest 
malî müşavirlerin hiçbir hakkı yoktur. Avu
katların bu yüzden kazançları da eksilmiye-
c ektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Heyetini
zin ve bizlerin mükellef sırtından ayrı ayrı mes
lekleri geçindirmeye hakkımız yoktur. Ayrı 
ayrı sınıfları geçindirmeye mükellefin hiçbir 
A'akit mecburiyeti yoktur. Avukatlık hakkı 
avukatındır. Kimsenin bir imtiyazını almıyo
ruz, hiçbir kimsenin imtiyazını alınıyoruz Sa
yın Bağcıoğlu. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. Sayın 
Ertem. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Bu şe
kilde müdahaleye hakkımız var. 

BAŞKAN — içtüzükte böyle bir hüküm 
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yok, karşılıklı konuşulmaz der madde. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — 
ı*ı inceleyip okuyun. 

Zabıtla-

BAŞKAN — Evvelâ Sayın İlhami Ertem'e 
söyledim, ondan sonra da size söyliyecektim. 
Lütfen tçtüzük dışı karşılama yapmayınız. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Alınmış 
bir hak yoktur. Sadece ihtisas sahasına giren 
kısımda, ihtisasa aidolan yerde, o da idari 
mahkemede, sadece açıklamada bulunma hak
kı vardır. Bugünkü durum nedir arkadaşla
rım? Tatbikata bakalım. Büyük şekilde avu
katlarımız bu meselelerde yetersizdirler. Bü
tün sanayi ve ticaret erbabiyle görüşün, aksini 
söyliyen varsa gelsin. Bugün büyük müessese
ler bir avukat, bir de hesap mütehassısı tut
mak mecburiyetindedir ve bu vergi ve malî 
meselelerle ilgili durumlarda o hesap mütehas
sısı veya özel olarak çalışan kimse raporu ha
zırlamakta, yazdıklarını avukatının eline ver
mekte, o da bunu okumaktadır. Ama bütün 
bunların üstüne çıkıyorum ben. Hiçbir vakit 
bu kanunu bir büyük felâket gibi göstermenin 
mânası, yeri yoktur bu kanunun maddelerinde 
böyle bir hüküm yoktur. Bu arz ettiğim şart
lar altında bu tarzda hukukî nosyonu, formas
yonu bulunan yıllarca tecrübe yapmış kimse
lere şu hakkı da Yüksek Heyetiniz çok görürse 
bir önerge ile onu da çıkarır. Ama bu madde
nin bu sebebinden dolayı veyahut mütekabili
yet şartına dayanarak yabancıların Türkiye'de 
de bu işleri görmek hakkının tanınmasını ele 
alarak büyük şekilde konuşmalara da lüzum 
yoktur. Bunu da Meclisiniz beğenmezse bu da 
bir maddedir, bu da çıkar. Ama bir gerçek 
var, o gerçek şu. Bugünün iktisadi ve sos
yal şartları yeni bir sınıf yaratmıştır. Bu sı
nıf iktisat bilen, vergi hukuku bilen, maliye 
hukuku bilen bir sınıftır. Ticari hayatımızın, 
sınai hayatımızın bu sınıfın teşkilâtlanmasına 
şiddetle ihtiyacı vardır. İşte bu kanun bunu 
getirmektedir. Ama, bütün maddelerine ben 
de iştirak etmiyorum. Sayın Savacı arkada
şınım dediği gibi, hesap uzmanlarına imtiyaz 
tanıdığını, maliye meslek mensuplarına rağ
men onlardan çok ileri giderek, bir imtiyaz ta
nıdığı maddeler vardır. Meselâ yine bunun 
içinde idari dâva veya meselâ Temyizde yargı 
vazifesi gören kimselere de bu hak tanınmamak-
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tadır. Bu da hatadır. Ama bunlar büyük me
seleler değildir. Bunlar maddeler içinde öner
gelerle halledilecek hususlardır. 

Ben sözlerimi şöyle topluyorum: Bu ka
nun çok lüzumlu bir kanundur. Bunun mut
lak çıkarılması iktisadi inkişafımız için zaru
ridir. Bugün organik olarak, bünyenin tabiî 
olarak doğurduğu, dışarıdaki serbest malî he
sap uzmanlarının, müşavirlerinin, ne denirse 
densin, mevcudiyeti gerçektir. Bunların orga
nize edilmesi lâzımdır. Eğer bıı organizede; geç 
kalırsak memleketimizin iktisadi inkişafı ge
cikecektir. Bizim vazifemiz ne bir sınıfa imti
yaz tanımak, ne bir sınıfın imtiyazlarını al
maktır. Bizim vazifemiz memleket gerçekle
rine uygun kanunları getirip, vatandaşları 
bekledikleri iktisadi inkişafa ulaştırmaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış ar
kadaşlarımız var mı? Oy kullanmıyan arkada
şımız var mı? Oy kullanmıyan arkadaşlarımız 
lütfen açık oylarını kullansınlar. Yuvarlaklar 
Zabıt kâtiplerinin bulunduğu yerdedir. 

Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım. 

Sözlerime müzakeresi yapılmakta bulunan 
Serbest malî müşavirlik kanun tasarısının tü
mü üzerinde lehte olduğumu ifadeyle başlıya-
cağım. (Bravo sesleri) Arkadaşlar, bu kanun 
tasarısının Karma Komisyon müzakerelerine iş
tirakimde de aynı şekilde konuşmuştunı. Yalnız 
muhterem arkadaşlar, bu kanunun Meclisten 
geçirilme usulü hakkında hafızalarınızı biraz 
tazelen di rirseniz, Sayın Maliye Vekilimizin bu 
kanunu Meclisten hangi şartlarla ve hangi şe
kilde geçirmek istediğini hatırlıyacaksınız. O 
zaman yapmış olduğum demarşı şimdi sözleri
min basma eklemekte fayda mütalâa etmekte
yim. Şöyle k i : 

Sayın Maliye Vekili Hükümetin ve Maliyi» 
Vekili olarak şahsan kendisinin bu Mecliste 
takibctmekle mükellef bulunduğu ve savunma
sı icabeden çok daha ehemmiyetli kanunlar var
ken, Anayasamız gereğince iki sene içerisinde 
çıkarılması lâzımgclen kanunlar dururken he
men bir önerge vermek suretiyle bu kanunu 
ivedilik ve öncelikle Meclisten geçirmek iste
miştir. Bu vakıayı böylece tesbit etmekte ve 

bu kanunun, yani şahsan lehinde bulunduğum 
bu kanunun, Meclisten hangi şekilde geçiril
mek istendiğinin tesbitinde fayda gördüğüm 
için söylüyorum, arz ediyorum. 

Arkadaşlar, Yüce Meclisin huzurundan 
bâzı sebeplerle de olsa, bu sebepler indî olma
yıp şümul sebepleri, bakanlık camiasını ilgi
lendiren sebepler dahi olsa, Yüce Meclisten 
böyle kanun geçirmek doğru değildir. Kanunu 
normal prosedürüne bırakmak, hele böyle bir 
müessese organize edildiği iddia olunan mem
leket çapında ehemmiyetli bir kanunun müza
keresinin normal prosedürü içinde, normal mec
rasında yürütülmek kadar tabiî ve iyi bir şey 
yoktur. Böyle olmazsa öncelik ve ivedilik tak
rirle riyle kanıma bir ehemmiyet atfettirilip 
Meclisin, bakınız ekseriyetinin bulunmadığı, 
saatin ilerlemiş olduğu bir anda kanunu müte
madiyen getirip, Meclisten âdeta bir emrivaki 
şeklinde çıkarmanın doğru olmıyacağmı lütfen 
Sayın Maliye Vekilimizin kabul etmesi lâzım
dır. 

MALİYU BAKANI FERİD MELEN (Cum
huriyet Senatosu Van Üyesi) — Ben getirme
din!, gündemde var. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Şimdi 
gündemde var diyorlar. Gündemde olmadığı 
zaman da böyle yapıldı da ondan arz ediyorum. 
Yani İçtüzüğü ifade ediyorum. Komisyonda 
da böyle oldu. Arkadaşlar kurulan Karma Ko
misyon İni kanun için kurulmadı, başka bir 
sebeple kuruldu ama sonra anladık ki, bu ka
nun bu komisyona sevk edildi ve o komisyon
da maliyeci arkadaşların ekseriyeti olduğu için 
(münakaşa bu mecraya girdiği için arz ediyo
rum.) Maliyeciler, hukukçular çarpışıyor, yok 
böyle bir şey. Söylüyorum, ben hukukçu ol
duğum halde kanunun lehimdeyim diyorum. 
Ama maliyecilerin ekseriyette bulunduğu bir 
komisyonda müzakereler sırasında ayni şayleri 
söyledim. Bu kanunun Anayasa Komisyonun
dan geçirilmesi lâzımdır dedim. Çünkü Anaya
sanın espirisine, hattâ maddelerine aykırı 
maddeler vardır dedim. Kabul ettiremedim. 
Kesit Bey arkadaşımı şahit gösteriyorum. O ar
kadaşını da aynı iddialarda bulundu. Yaptığı
mız tadil önergelerine rağmen bu kanun çıktı. 
Öyle havada çıktı ki, bilâhara Muhterem Ma
liye Vekili ile görüştüğüm zaman Cumhuriyet 
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Halk Partili maliyeci ve hukukçu arkadaşlarla 
görüştüğüm zaman Karma Komisyondan bu 
kanun hatalı çıktı. Bâzı maddeleri Türkiye'
mizin bünyesine uymaz, yanlış yapıldı. Bunları 
hiçolmazsa Mecliste tashih edelim, razı nrsi
niz dedim. Arkadaşlarım, çok yerinde olarak, 
hakikaten razıyız. Anayasadan geçmeli idi bu
yurdular. 

Bu kanunun, tesbit edebildiğim kadar, 2 nei, 
17 nci, 19 ncu, 11 nci, geçici 5 nei ve belki de 
başka birçok maddeleri cidden samimiyetle 
söylüyorum, Anayasaya aykırıdır. Anayasa
nın hiçolmazsa ruhuna, espirisine aykırıdır. 
Meselâ bir misal vermek isterim. 

Arkadaşlar, hiçbir meslek teşekkülüne ta-
nmmıyan Hazineden yardım gibi bir hususu 
derpiş eden bu kanun böylece bu meslek men
suplarına bir imtiyaz tanunış olmuyor mu? 
Şimdiye kadar ne doktorluk meslekinde, ne 
avukatlık meslekinde ne başka bir meslekte. 
Hazineden böyle yardım alınması gibi bir hu
sus hiçbir kanunda yoktur. Ama buraya ge
tirilmiş konmuş bu! Desteklensin diyor, Hazi
neden para verilsin diyor. 

Şimdi demek ki bu kanunla kurulan organi
ze, kurulmalını arzu ettiğim bu teşekküle bu ka
nunun bir maddecinde böyle bir yardım vermiek 
süratiyle bir imtiyaz tanındığı bir vakıa oldu
ğuna göre, Anayasanın 12 nei maddes'ni söyle-
melkte fayda varıdır. Aynen sıon fıkrası : «Hiçbir 
kişiye, ızümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» 
demektedir. işte esprinin e aykırı bir nokta, Ar
kadaşlar belki de .bu nokta esprisine aykırı de
ğildir diyenler çıikaibil'r. Ama yani ne olur? 
Anayasa Kornişonu var, bir komisyon kurmu
şuz, («Tasarıda .yok. Komisyon çıkardı» sesleri) 
KoDmirivon ıteltlkik eder, eğer yoksa aykırı husus
lar, bu kanun Anayasaya aykırı değildir, uygun
du" der, bir j-riiz.geçıtcn geçiririz, böylece Yüce 
Meclise gelir. Yani isticalle lüzum, yoktur. Böyle 
go.e .^aalferde .cfearlyctln olmadığı saatlerde bu
nun çıkarılmasını iote.memclid'ir Maliyle Vekili. 
întomomolidir, çünkü .maliye camiasını ilgilendi
ren bir kanundur. 

Sonra bir huşu? daha var, Karma Komisyon
da .söyledim. Muhterem 'maliyeci arkadaşlar ora
da ifade ettiler, dediler ki kanunun ikinci mad
desinde. dol ayı siyle 17 nci maddesinde, avukat 
g'ihi müdafaa hususu. 
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Şimdi arkadaşlar, ben avukatım ama, avukat

lık hayatımda bir tek malî dâva almamış bir 
avukatım. Ve bundan sonra da almak niyetlinde 
değilim. Yani ben maliye mevzularında ileride 
bir dâva almak ön ve içgüdüsü ile böyle bir de-
marş yapmıyorum. HiçJbir avukat arkadaşımın da 
(biliyle bir demarş yaptığına kaan* değilim. Ama, 
halkları teslim etmek lâzımdır. Dünyanın thıiçıbİr 
yer'ndo bu kaıbîl bir kanun yoktur. Tetkik elttir-
d'k, 1 ItanbuJ ve Ankara Barosuna tetkik •ettirdik. 
Karma Komisyonda, baro başkanı dâhil, gön
derdir'1 eri genel sekreterleri dâıhil, saatlerce dili 
d'7-tüler. sövledller. Doğruyu dile geıtıirdiler ve 
dediler ki, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ka
nun yoktur, dediler. Dünyanın hiçbir yerinde, 
bVıblr dünya millci'inln avukatının ellerinden bu 
vc^Tİer almmamaatır, dediler. Oradrkl kıymetli 
ma1 i yee l1 erimiz, «vardır, InTİl't'ere'de ve sairede 
vardır» dediler. Ve maalesef ifade etmek mecbu
ri vet i nd'ey im, eyle mYlnlcr .fiövlediler ki, kanun 
diye bize ifade ektiler ki, üzülerek ifade ediyo
rum, r?r>nra bunlan tetkik ettiğimiz zaman gör
dük ki, bunlar aıTında^lar, kodifikasyon değil, 
kodi.fi ve edilmiş kanunlar doğil, bunlar ilmî eser-
ler:lıi. Falan muharrir, falan profenör bir eseır 
varmış orada böyle olmanı da mümkündür, de-
m's. B-"r cümle, onu almış geıtirnrsler, söylüyor
lar. Demek ki, tetkike muıhtaç bu husuçîar. 

Sonra bir nokta daha var. 
B A S K İ N — Sayın Bağcıoğlu bir dakikanızı 

rica edeceğim. Efendim, acık oylamaya, katılmı-
yan iarkadrsımız var mı? Yok. Oylama işlemi 
bitrrvstir. Lütfen buyurunuz Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Son
ra, bir nokta daha var arkadaşlar. Arkadaşlar, 
yine oldu, Kurma Komisyonda da ifade edildi, 
'bu hususta hangi millette vardır diye sorduğu
nuz zaman bu 'suale, falan mdletin falan ka
nununun falan maddesinde böyle bir hüküm 
vardır, demiye maliyemiz, yalnızca afaki ve 
um." m i bir ifbdcyle, «vardır» demektedirler. 
Böyle afaki ve toparlak bir ifadeyle, «vardır» 
demek suretiyle beyan edilen bir 'hususu tetkik 
etmekte de fayda vardır. Var mıdır, yok mu
dur? Bakınız Ankara Barosu, İstanbul Üniver
sitesi maliye derslerini okutan enstitüden sor
muş, demiş ki; böyle bir ifade var mıdır? Ma
liye Enetitü ilinden Istaribul Baroeuna, katiyen 
hiçbir Devlette böyle bir şey yoktur, diye cevap 
gelmiş. 
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Şimdi bir çelişmezlik var. Üniversitenin Ma

liye Enstitüsünden gelen cevapta, dünyanın 
(hiçbir Devletinde böyle hir şey yoktur, diyor. 
Maliyeciler ve Maliye Vekili, vardır, diyor. Var 
mıdır, yok mudur"? Bir İhtilâf... Müsaade bu
yurun, tetkik edelim, vnr mıdır, yok mudur? 
Derinliğine tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, 
yoktur. Hattâ, Sarılbrahimoğlu arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, gelen bir yabancı müşavir tet
kik etmiş durumu. Dünyanın "hiçbir yerinde 
•böyle bir şey yoktur, diye rapor vermiş ve bu 
raporun Maliye Vekâleti maalesef neşrini dashi 
yapmamıştır. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Maliye Vekâ
letine gelmemiştir. 

KEMAL BAĞ-CIOĞLU (Devamla) — Mali
ye Vekâletine 'gelmemişle de başka bir teşekküle 
gelmiş olabilir. Maliye Vekâleti yalnız kendi ve
kâletine gelen rakorlarla değil, bütün rapor
larla ilgilenir. Bu bir Devlet işi.. Çünkü arka
daşlar, bu bir kanun tasarısıdır, tasarı. Yani 
•bunun altında Bakanlar Kurulunun imzası var
dır. Yalnız kendi Bakanlığına gelmiş bir ka
nun tasarısı gibi mütalâa edilemez. Bu bir ve
ya; birkaç milletvekili arkadaşımızın verdiği bir 
teklif değildir, hir tadarıdır, öyleyse Maliye 
Bakanımızın tetkiki ariz ve amik derinliğine 
yapmadı gerekmektedir. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, meselâ bu 
kanunun bir baçka maddecinde bütün vergi mü
kelleflerinin beyannamelerini bu kanunla kurul
ması tasavvur edilen ve .hakikaten bir kanunla 
me:ldk teşekkülü olarak organize edilmesinde 
fayda umduğum kıymetli malî müşavirlere tas
dik yetkisi tanımaktadır. Dünyanın neresinde 
görülmüştür ki Devletin vengi almakla mükellef 
ve "haklı bulunduğu bir mükellefin hazırladığı 
beyannamesini Devlet kendi memurlanna tasdik 
ettirmez, kendi memurlarına kontrol ettirmez de 
Devletle alâkası bulunmıyan, ama bu kanunla 
organize edildiği ifade edilen ve tamamen şah
san para kazanmak gibi bir faaliyetin içine gir
miş bir malî müşavir gider tasdik ettirir ve 
Devletle ihtilâf olduğu zaman aynı malî müşavir 
Dovletin karşısında 'bunu müdafaa eder. Bu han
gi hukuk nosyonuna, hangi iktisat nosyonuna j 
nığar? Ben bunu bir türlü bulamıyorum. Yok I 
böyle bir şey. 

Şimdi, tasavvur buyurunuz, bir müessese se-
nelde Deiv'lete yüzbin lira vergi venmekıtedir. j 
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Bu •nL'iiessese beyanname ile duruımııınıuı sene 
formda Maliyeye blldluccektir. Hazırladığı 
bciya.nma.mi3 kasten yanlış hazıiüaınıahileeeği ıglıbi 
yani ımıaılûnıatı aa olduğu içlin C>u heyaınmıamıeyi 
hazırlamakta kabiliyeti 'bulunmadığı, malûmatı 
az olduğu için veya hazırlattığı maliyeci kıy
metli bir insıan olmadığı, hatalar yaptığı için 
yanlış hazırlanamaz mı? Hazırlanır. Ve böyle
ce o müessese yüzbin lira yerine ellibin lira da 
vergi verecek. Bu yanlış beyannameyi bizim 
malî müşavir beyefendi gelip tasdik edecek. 
Ama bu kim? O müessesede, o mükelleften al
dığı para ile tasdikini yapan hususi bir şahıs. 
Malî müşavir tetkik ederek doğrudur, diyecek. 
Af buyurun tâbirimi, abdülhû diyerek imzayı 
basacak. Sonra bu, aksi sabit oluncaya kadar 
muteber ilâm gibi bir 'hüküm ifade edecek. Bir 
ihtilâf zulhur ettiği, bu müessese bir kaçakçılık 
yaptığı ve ihbar olunduğunda da işte bunu tas
dik eden bu şalısın o adamın avukatı gibi çıka
cak. Maliye Vekili iyi tedbit etmeli. Muhterem 
Maliye Bakanına çok kıymet ve değer veririm. 
Kendisi malî mevzularda mütehassıstır. Hazi
neye karşı bu şahsı müdafaa edecek. Hani Ha
zine menfaati, Muhterem Maliye Vekili? 50 000 
lira .gidiyor, orada, Ama bir adama verdiği yan
lış salâhiyetlerini aşan bir yetki yüzünden, va-
tand:.Q Dovletin kesesinden 50 000 lirayı kasden 
veya bir teseyyüp veya dikkatsizlikle vermiyor, 
bunu reva görüyor ve bunu ona müdafaa ettiri
yor. 

Afci de varittir, 50 000 lira vermesi icalbe-
derken yanlış bir beyanname verir, 'hakikaten 
yanlıştır, bu yanlışlığa kurban gitmiştir. 100 000 
verecek'gibi beyanname tanzim edilir. Malî mü
şavire tetkik ettir'lr, o da yanlışlıkla tasdik eder. 
Sonra, adam bu beyanname yanlıştır, der. İhti
lâf zulhur eder, adcım harika bir avukat tutamı-
yacak, illâ ki o tetkiki yapan yine tasdiki ya
pacak. (Orta sıralardan «öyle şey yok» sesleri) 
Var efendim var. Muhterem arkadaşlarım, has
sasiyetle tetkik ederseniz, hattâ höyle hükümler 
var ki, 'başka bir avukat tutamıyacak. Bu ka
nun 11 nci ve 17 nci maddesini 2 nci maddenin, 
2 nci fıkrasında okuyoruz. Vaktinizi almamak 
için okumak istemiyorum. (Orta sıralardan 
«oku oku» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
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muhterem arkadaşlar; ben kanunun tümüne, muh
terem maliyecilerimizin böyle bir kanunla orga
nize olmalarına ve bunların hakikaten bir meslek 
teşekkülü haline gelmelerine samimiyetle inanan 
bir arkadaşınızım ve böyle bir kanunun lüzumu
na da samimiyetle inanıyorum. Ama bu kanun 
bâzı sebepler yönünden yanlış hazırlanmıştır. Ay
nı mevzuda, temsil yetkisi verdiği için 1949 yılın
da ve bilâhare 1958 yılında, Millî Birlik Komite
si zamanında üç defa reddedilmiş, 25 sene içinde, 
hattâ dört defa reddedilmiş, işte yalnızca bu se
beple çıkmamış, Yüce Meclisin tasvibine mazhar 
olmamış olan bu kanunun eğer çıkması Maliye Ba
kanı ve muhterem maliyeciler tarafından isteni
yorsa samimiyetle ve şu maliyecilerin haklarının 
korunması arzu ediliyorsa, müsaade buyurunuz, 
bu kanunu yetkili ve teknik bir komisyondan ge
çirelim, Anayasa Komisyonundan geçirelim. Ana
yasa Komisyonu bu kanunun Anayasaya aykırı 
olan hükümlerine aykırıdır desin ve yine takdir 
Yüce Meclisin olsun. Ama bir hata yapmamak 
için buna lüzum vardır. 

Şimdi müzakerelerin usulü hakkında da bir 
mâruzâtım var. Esas hakkındaki mâruzâtım içe
risinde bunu söylemek isterim. 

Muhterem Başkanımız biraz önce Sayıştay Ka
nununun müzakeresi sırasında da Anayasa Ko
misyonuna gitmesi için verilen bir önergeyi baş
kaca umumu hakkında söz alanlara rağmen - isim 
vereceğim, şimdi - derhal müzakereleri yarıda kes
mek suretiyle, önergeyi okutmuş ve önerge Maliye 
Bakanından geldiği için okutmuş, öyle diyelim 
artık, Anayasa Komisyonuna sevk edilmiştir. Ama 
umumu hakkında konuşmak istiyenler var. Sa
yın Veli Uyar arkadaşımız söz almıştı, hatta Sa
yın Ali Dizman arkadaşımız bu hususa itiraz etti, 
söyledi. Dedi ki, umumu hakkında konuşmak is
tiyenler var, o bitmeden kesemezsiniz, dedi. Baş
kan müzakereyi kesti. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu mesele ile ne 
alâkası var bunun? Konuşmanızın mevzuu ile ne 
alâkası var? Öteki meseleyi de usûl meselesi yap
tık, yine Heyeti Umumiyeye sunduk. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ve böy
lece Anayasa Komisyonuna sevk edilmiş bulun
maktadır. Bu kanunun müzakeresinde aynı tarzda 
verilmiş olan bir önerge de aynı mâhiyette yani 
Anayasa Komisyonuna şevki babında idi. Okun
madan, yanlış bir müzakere usulü tatbik edilmek 
suretiyle, önergeyi oya koyalım mı koymıyalım 
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mı denildi. Bu husus oylanmış bulunmaktadır. 
İşte bu Meclis çalışmalarına ve daha bu celsede 
yaptığınız, tatbikata aykırıdır. 

BAŞKAN — Muhterem Bağcıoğlu, bu mesele 
Heyeti Umumiyenin karariyle her iki şekilde hal
ledilmiştir. Her iki önerge Yüce Meclisin oyuna 
sunulmuştur. Biri kabul edilmiş ve diğeri kabul 
edilmemiştir. Sizin teklifiniz hakkındaki konuş
manıza geliniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — De
mek isterim ki, Meclisteki bu tatbikatınız yanlış
tır. önergenin oylanıp oylanmamasını oya koyma
nız yanlıştır. 

BAŞKAN — Yanlışı, doğruyu Yüce Heyet 
kabul eder. sunulmuş, Heyeti Umumiye karar ver
miştir. Yüce Heyetçe kabul edilmiştir. Oya sunul
muştur... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Doğru
su Muhterem Başkan, müzakereleri kesmek, öner
geyi okumak, eğer Umumi Heyet bu kanunun ko
misyona gitmesini... 

BAŞKAN — Efendim, neyin münakaşasını 
yapıyorsunuz? Saded dışı konuşmayınız. Bu sa-
ded dışı bir şey... Evvelce halledilmiş bir mesele... 
Buyurun. 

KEMAL BAĞOTOĞLU (Devamla) — Muhte-
terem arkadaşlarım, saded içerisinde olduğuma 
kaaniim. Çünkü konuşmam bu kanunun tümü 
hakkında değil, tümünün bâzı noktalarında benim 
de kanaatim var. Bunun çıkması icabeder denili
yor. Kanunun müdafii olacağım ama, bâzı nokta
ları Anayasaya aykırıdır, diyorum. Bu müzake
releri burada kesiniz diyorum, bu müzakereleri 
yapamazsınız diyorum. Çünkü usuli bir mesele 
çıkmıştır. Meclis açıldığı günden beri Türkiye 
Cumhuriyeti Meclisleri tatbikatı hep böyledir.... 
Hep bu usuli meseleler cereyan ettiğinde kanu
nun müzakeresinde, burada görüşü arz ediyorum.. 

BAŞKAN — Başka ne yapabilir Başkan? 
Efendim rica ederim. Lütfen kanunun tekniği 
hakkında konuşunuz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muhte
rem Başkanım, sözümü sadet içerisinde konuştu
ğum halde kesiyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, şu kanu
nun tekniği hakkında konuşunuz, bir usul mese
lesini konuşuyorsunuz, geçmiş hâdiselerTbırakı
nız. 
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KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Konuş

makta zorluk çekiyorum, Sayın Başkanım. Müsaa
de buyurun, fikrimi arz edeyim. 

BAŞKAN — Bu meselede konuşursanız tabiî 
keserim, geçmiş usu]i bir mesele üzerinde konuş
manız sadet dışıdır. 

KEMAL BAĞCIOGLU (Devamla) — Geç
miş dahi olsa, tetkikat yanlış olsa dönülür, hata-
'iıın neresinden dönüliürse sevaptır. Hata yapılır, 
tashih yapılır, zuhulen yapılır. Hatanın nere
sinden dönülürse sevaptır. 

BAŞKAN — Efendim Heyeti Umumiye iki 
mevzuda da karar vermiştir. Başkanın alâkası 
yok. 

KEMAL BAfiCIOftLU (Devamla) — Devam 
ediyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, işte arz ettiğim bu nok
talardan uzun uzun arz ederek başınızı ağrıt
mak istemiyorum, birçok noktalardan tetkike 
muhtaç, bir süzgeçten daha geçmeye muhtaç, dik
katlice hazırlanmadığına herkesin kafasında bir 
istifham yarattığına kaani bulunduğum bu ka
nun Teknik Komisyondan geçmesi için bir öner
ge vermiş bulunuyorum. Bu önergenin oylan
ması; yapmış olduğunuz biraz evvelki tatbikat 
ve Meclisin teamülü bakımından lüzumludur. Bu 
hususu oylattığınız halde müzakereyi burada 
kesmeniz ve önergeleri okutmanız lâzımdır, öner
geler eğer afesi istikamette Yüce Heyetin tasvi
bine mazhar olmazsa, Anayasa Komisyonuna 
gönderilmesi istenmezse, o takdirde müzakereye 
devam etmeye Başkanlık Divanı olarak hak ka
zanırsınız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Arkadaşımızın teklif ettiği hu

sus az evvel Yüce Heyetinize sunulmuş ve kabul 
edilmemişti. Müzakerelerin devamına karar ve
rilmişti. 

REŞtT ÜLKER (îstanbnl) — Söz istiyo-
• rum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
REŞtT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; bendenizin hatırladığım kadar, ha
fızam yanıltmıyorsa bu kanun geçici bir komis
yon tarafından hazırlanmıştır. 

«Başkan: îskenderoğlu, Başkanvekili: Yüceler, 
Sözcü. Sezgin, Kâtip Küreli, üyeler: Aktimur, 
Savrun, Gence, Müren, îslinyeli, Yavuzkan, 
Uğur, Zağra, inceler, Ertan, Kocatürk, öztrak, 
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Uyar, Aküzüm, Ataman, Aytan, Baran, Erbe'k, 
Erten, Hüdaioğlu, Güneştan, Hazinedar, Cey
lan, Aydın, Günay, Kosereisoğlu...» 

BAŞKAN — Sayın Ülker yorulmamanız için 
bir noktayı arz edebilir miyim? 

Efendim, sene değişmesi dolayısiyle Komis
yon da değişmiştir. Evet, değişen Komisyon: 
Muhlis Ete, Vahyi özarar, Nadir Yavuzkan ve 
Nedim Müren... den müteşekkildir. Mevcut Ko
misyon da hali hazır buradadır. 

REŞtT ÜLKER (Devamla) — Sayın Baş
kan, bendeniz şunu arz edecektim. Bendenizin 
bildiği Büyük Millet Meclisi aldığı bir kararla 
geçici komisyonları ipka etmişti. O bilgi üzerine 
konuşuyorum ve demek istiyorum ki; Komisyon 
burada yer almıyor deniyor, ama zâtıâlrnıiz ev
raka benden daha vukuflusunuz, sizin dediğiniz 
doğrudur. Eğer doğru değilse düzeltmenizi rica 
edeceğim. 

BAŞKAN —• Evraktan okuduğum, doğrudur. 
Buyurun Sayın Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım, kanunlar bir ihtiyaçtan 
doğar. Bugün dünya ihtisasa doğru yönelmiş ve 
ihtisas eribabı alabildiğine çoğalmış iken yalnız 
hukukçuların inhisarında olan mevzuları kapsı
yor diye bu kanunun aleyhinde konuşan sayın 
avukat arkadaşları üzüntü ile dinledim. Ne ga
riptir ki, avukat arkadaşlarım bu kanun tasarı
sını tam mânasiyle tetkik edememişlerdir. Bu şu
radan belli ki, ikinci maddede dâva ve müdafaa 
hakkını tazammun etmemek üzere ancak istişari 
mahiyette mütalâa serd edecek olan serbest ve 
yeminli malî müşavirlerin, «Efendim, bu Avu
katlık Kanununa aykırı, Anayasaya aykırı» di
ye burada saatlerdir konuşarak Yüksek Meclisi 
işgal ettiler. 

Bu kanun hiçbir suretle Anayasaya aykırı 
değildir ve tasarı belki de komisyonlarda gere
ken revizyondan geçmiş, Heyeti Umumiyenizce 
do bu gerekli şekilde ve ihtiyaca dalha iyi cevap 
verecek şekilde tadil edilir ve revizyona tabi tu
tulur. Bu bakımdan dünyada birçok ihtisas er
bapları türerken, çoğalırken, meydana gelmiş 
iken yalnız avukatların hesabı dahi tam mâna
siyle görülmekte belki de meşgalelelerinin çok
luğu dolayısiyle yapamıyacak olan arkadaşlara 
ışık tutacak, onlara malî yönde istikamet vere
cek olan Serbest malî müşavirlik Kanununun 
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aleyhinde bulunmalarını hakikaten ibretle sey
rettim. 

Bu kanun büyük bir ihtiyaçtan doğmuştur. 
Ve dünya memleketlerinin birçoklarında ve Batı 
memleketleri dediğimiz Almanya, İngiltere, Ame
rika'da dahi kanuniyt kesbetmiştir. İngiltere'de 
tabiatiyle kanunların yazılı olmaması belki bu 
mülâhazaya dayanarak arkadşlarım burada ka
nun olmadığından bahsederler. Ama birçok mü
esseselerin, İstanbul Mülkiyeliler Cemiyetinin, 
İstanbul İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti
nin bu kanunlar hakkında neşretmiş oldukları 
broşürleri tetkik etmelerine her halde avukat ar
kadaşların vakitleri müsaidolmadığı için bu ka
nunun esasına inememişlerdir. Bu bakımdan bu 
kanun çok büyük ihtiyaca cevap verecektir. Yük
sek Meclisçe gereken tadilât ve revizyondan geç
tikten sonra Maliyemizin de çok büyük ihtiyacı
na cevap verecek, kıymetli maliyeciler ve mali
ye ile meşgul olan hukukçular da bu kanundan 
çok büyük istifadeler sağlıyacaktır. Bu bakım
dan kanunun kabul edilmesini rica ederim. Hat
tâ Anayasaya da aykırılığı yoktur, Komisyona 
dahi gönderilmemesini teklif ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Açık oylamaların 
mistir. Neticeleri okutuyorum. 

tasnifi bit-

Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak 
eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri özçelik'e va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun teklifine verilen oy sayısı (251), kabul 
(224), ret (18) çekinser (9). Aranılan nisap 
mevcuttu:*. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Özel öğretim kurumları kanun tasarısına ve
rilen oyların sayısı; (251) oy kullanılmıştır. Ka-
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bul (234), ret (9), çekinser (8). Tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz 
Serbest malî müşavirlik kanun tasarısının tümü 
üzerinde 6 arkadaşımız konuştu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında Reb Bey. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Sa-
rıibraıhimoğlu. Reis konuşurken konuşulmaz, son
ra bir talebiniz varsa yapılır. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
O zama'n da oylama... 

BAŞKAN — Oturun efendim rica ederim, 
dinleyiniz. Birkaç arkadaşımız daima sabırsızlık 
yapar Biliyor musunuz ne yapacağım? Bir fik
riniz var mı? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Var veya yok. Mesele bu değil. 

BAŞKAN — Sözümü bitirmedim ki, ne di
yeceğim, bir şey bilmeden ne söylüyorsunuz. Bak, 
ben söyliyeyim de dinle ne söyliyeceğimi öyleyse. 

Arkadaşlar; bu mühim tasarı hakkında altı 
arkadaşımız görüşlerini tümü üzerinde yaptılar. 
Yeterlik önergesi var. Yeterlik önergesini oya 
koymazdan evvel Komisyonu ve ilgili Bakanı ve 
ondan sonra da milletvekili arkadaşımızı dinle
memiz lâzımdır. Fakat vakit gecikmiş olduğun
dan ne Komisyonu, ne ilgili bakanı ve ne de ar
kadaşımızı dinlememiz mümkün değildir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 23 Aralık 
Çarşamba günü saat 15,00 te yapılacak Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

A) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ati- ' rafından yazılı olarak en kısa zamanda cevap
tım Büyükelçimiz Nedim Veysel tlkin'e dair soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-
kin'in yazılı cevabı (7/573) 

5 . 11 . 1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ta-

landırılmasına müsaadelerini rica ederim. Saygı
larımla. 

İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

Memleketimizin dış itibarını zedeliyen, vatan
daşlar arasında geniş ölçüde üzüntüye sebebolan 
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Atin?, skandalinin mesulleri hakkında bir hük
me varmak için : 

1. Halen Atina Büyükelçisi bulunan Nedim 
"Veysel îlkin'in Lahey'de Büyükelçi olarak bu
lunduğu sırada Holânda Kıraliçesi Juliyana'nın 
evlenme törenine davet edilmediği bu hâdise ile 
ilgili olarak Büyükelçimizin başka bir memleke
te nakledildiği doğru mudur? Doğru ise sebebi 
nedir? 

2. Büyükelçi Nedim Veysel îlkin Rabat'ta 
bulunduğu sırada beşyüz bin liraya Rabat'ın 
çok elverişsiz bir yerinde, «o memleketin gece
kondu muhitinde» bir elçilik binası satınaldığı, 
bllâhar?, Rabat'a Büyükelçi olarak gönderilen 
Talât Miracın bu meseleyi merkeze intikal et
tirmesi üzerine bu Büyükelçinin geriye çağrıl
dığı doğru mudur 

3. Atina'daki Büyükelçilik binasında hizmet 
eden personelle Büyükelçilik şoförünün Türk 
asıllı olmadıkları ve bu şahısların aleyhimize ça
lıştıkları yolundaki söylentiler hakkında Bakan
lığın görüşü nedir? 

4. Atina skandalma adı karışan Bayan Şük
ran Güneç.'in Atina'da kaldığı ikibuçuk sene zar
fında Büyükelçi tarafından merkeze verilen ra
porlarla bu. memure hakkında yazılan sicillerin 
mahiyeti nedir? 

5. Son defa memure Şükran Güneş'in mer
keze çağrılmasını gerektiren sebepler nelerdir? 
\runan basını yoliyle Türk basınına intikal eden 
bu memurenin bir Yunan hariciye memuru ile 
münasebette bulunduğu yolundaki iddialar doğ
ru mudur? 

6. Bayan Şükran Güneş mevzuunda bir nu
maralı şahit görülen Basın Ateşesi Süleyman 
Karaoğlu'nun merkeze alınmaması için Büyük 
elçiliğin bir teklifi var mıdır? Varsa gerekçesi 
nedir? 

7. Bir zamanlar Büyükelçi Nedim Veysel 
îlkin'in yanında müsteşar olarak vazife gören 
bugünkü Enformasyon Genel Müdürü îsmail 
Soysal hakkında aynı büyükelçi tarafından mer
keze yazılmış bir yazı var mıdır? Varca bu ya
zıda îsmail Soysalla çalışmak istemediğinin se
bepleri belirtilmir. midir? 

8. Atina skandalmda sorumlu olarak görü
len Büyükelçi ile alâkalı olarak çeşitli dedikodu
lar aracında bir de Marsilya meselesi var mıdır? 
Varsa mahiyeti nedir? | 
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9. Büyükelçi Nedim Veysel îlkin'in baldızı 

Bayan Mübeccel Sarıgöllü'nün 28 Eylül 1964 
to Hariciye Bakanlığı imtihanına girdiği fakat im
tihanı kazanamdığı, bilâhara sekiz gün sonra, 
6 Ekim 1964 te tekrar imtihana girerek imtihanı 
kazandığı bir gerçek olduğuna göre Bakanlığın 
bu husustaki mütalâası nedir? 

10. Büyükelçi Nedim Veysel îlkin ile çok 
sıkı arkadaşlığı bulunan Hariciye Bakanının ken
disini devamlı olarak himaye ettiği iddiaları doğ
ru mudur? 

11. Dışişleri Bakanlığının senelerdir hazır
lanmakta olan Teşkilât kanunu hangi safhada
dır? Büyük Meclise ne zaman sunulacaktır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 
Personel Dairesi 
Genel Müdürlüğü 

Sicil -100004 - 3483 - 91 
Konu : Atina Büyükelçisi 
Nedim Veysel îlkin Hk. 

27 . 11 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6 . 11 . 1964 gün ve 9659/56053 

7/573 sayılı yazıları : 
Atina Büyükelçimiz Nedim Veysel îlkiıve 

dai? İzmir Milletvekili Şinasi Osma tarafından 
verilen yazılı soru önergesinde sorulan suallere 
cevaplarımız aşağıda arz olunmuştur. 

1. — önergede Atina Büyükelçisi Nedim 
Veysel îlkin'in Lahey'de bulunduğu sırada Hol
landa Kıraliçesi Juliana'nın evlenme törenine 
davet edilmediği ileri sürülmekte ve bu hâdise 
:/le ilgili olarak kendisinin başka bir memlekete 
nakledildiğinin doğru olup olmadığı ve doğru 
ise bunun sebebi sorulmaktadır, önergede «ev
lenme töreni» nden bahsedilmekte ise de, bun
dan tahta çıkma töreninin kaydedildiği anlaşıl
maktadır. Zira evlenme töreni ile ilgili herhan
gi bir hâdise cereyan etmiş değildir. Tahta çık
ma töreni ile ilgili hâdise şu şekilde cereyan et
miştir : 

Prenses Juliana'nın Kıraliçe Wilhelmiıı'm 
yerine tahta çıkmasının Ağustos 1948 ayı içinde 
takarrür etmesi üzerine bâzı devletler bu mü
nasebetle yapılacak törene özel heyetler yolla
mayı ve diğer bâzı devletler ise Lahey'deki el
çilerini Büyükelçi payesiyle törene iştirak et-
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tirmeyi kararlaştırmışlardır. O sırada La hey 
elçimiz bulunan Nediim Veysel tikin duramdan 
'bakanlığımızı haberdar etmiş ve bu hususta 
talimat istemiştir. Bakanlıktan cevabın gecik
mesi üzerine de elçi ilkin keyfiyeti bakanlık 
nemlinde tekit etmiştir. Bu sırada Elçi îlkm'in 
bıı törene Büyükelçi pay esiyle iştiraki karar
laştırılmış ve bu huisu&un Htolânda Hariciyesi
ne bildirilmesi elçiden talebedilmiştir. Elçi İl
kin bu maksatla Holânda Hariciyesiyle temas 
ettiğinde kendisine, tören için gerekli tertiba
tın nihai şeklini almış olduğu, bunda değişiklik 
yapmak mümkün olmadığı, bu sebeple kendisi
nin Büyükelçi sıfatiyle törene iştirakinin sağla-
namıyaeağı, mamafih, elçi sıfatiyle törene tabi-
a tiyle katılabileceği bildirilim iştir. 

Bunun üzerine, elçi törene iştirak etmeme
si ve tören süresince Hollanda dışında bulun
ması tebliğ .edilmiştir. Bu durumda, elçinin Ho
lânda Hükümeti nezdinde moımleketimizi tem
sile devam etmesi uygun görül m iye rek. merke
ze alınmış ve bir süre merkezde vazife gördük
ten sonra Şubat 1950 ay, içinde Brüksel Elcili
ğine tâyin edilmiştir. 

2. — önergenin ikinci sorusu Rabat şehrinde
ki Büyükelçilik binasının alım tarzına aittir. Bu
nun hakkında da kısaca tmâruzatta buulnayım : 

Rabat Büyükelçi]iğimiz binası 1958 yılında 
Nedim Veysel İlkin'in Büyükelçiliği sırasında 
satın alınmış ve bedelli dört 'taksitte ödenerek 
Hazineye 345 322,40 Türk lirasına mal olmuştur. 
Fiyat ve tediye şartları bakımımdan o zaman 
mubayaası mahalline gönderilen bir Delege ile 
Büyükelçiliğimizce uygun görüldüğünden mu
ameleler tekemmül ettirilmiştir. Ancak, bilâ-
hara ımisyon şefleri arasında yapılan değişik
likler üzerine binanın yer ve evsaf itibariyle 
ımisyon binası olarak uygunluğu konusunda, 
farklı fikirler tezahür etmeye başlamıştır. Bu
nun üzerine, o zamanki İdari İşler Dairesi 
Umum Müdürüne 'mahallinde ikinci bir tetkik 
yaptırılmıştır. 

Adı geçen Umum Müdürün bu hususta ver
diği raporda, binanın Rabat şehrinin kenar bir 
semtinde bulunmakla beraber, taksimat ve 
mefruşat bakımından ihtiyacı karşılıya bileceği 
tebarüz ettirilmiştir. 

Buna rağmen bakanlık, memleketimizin ye
ni kurulan devletlerde de en iyi bir şekilde t om-
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sil edilmesini arzu ettiğinden bu binanın satı
lıp yerine daha iyi bir semtte bir bina alın
masını Maliye Bakanlığına, teklif etmiş ve hu 
teklif Maliye Bakanlığınca uygun görülmüştür. 

Bu arada. Rabat'a tâyin olunan yeni Büyü
kelçi bu husus için verdiği bir raporda, ikamet
gâh binasının kullanışlı ve davetler için elveriş
li olduğunu, etraftaki gecekonduların yıkılarak 
yerine villâların yapılması için 'bir projenin ha
zırlandığını ve bunun tahakkuku halinde I.)tı
raşının şehrin mutena semtlerinden biri haline 
geleceğini bildirmiştir. 

Daha iyi evsafta bina alınması şayanı arzu 
olmakla beraber bir taraftan böyle bir binanın 
bulunamaması gibi maddi müşkülât, diğer taraf
tan şimdiki binanın satılarak 'karşılığının yeni 
bir bina, mubayaasına tahsisine yürürlükteki 
malî mevzuat ile bütçe tekniğimin müsait bu-
hınımaması dolayısiylc, halihazır durumun inti
ha ('azası zarureti hâsıl olmuştur. Bununla bera
ber, Rabat şehrinin imar plânı ve müstakbel 
inkişafları mahallinde tetkik ettirilmek suretiy
le, Devlet: itibarına ve temsil icaplarına, en uy
gun hal şeklinin teshiline -çalışılacaktır. 

3. Atina Büyükelçiliğimiz binasında hiz
met eden personel ile Büyükelçilik şoförü fil
hakika Türk asıllı değillerdir. Bu gibi persone
lin mahallî halktan seçilmesi mahallî lisanı bil
meleri. zaviyesinden ve Bakanlık için daha, az 
masrafı mucip olmaları bakımından ekseriya 
müreccah görülmektedir. Bununla beraher, Ba
kanlığımız, bilhassa emniyet mülâhazaları ile, 
yabancı temsilciliklerimizde çalışmak üzere 
memleketimizden hizmetli yollamayı usul itti
haz etmiş ve bu şekilde bu temsilciliklere şim
diye kadar birçok hizımetli yollanmıştır. Ayrı
ca, dışarıda, bu gibi hizmetler için lüzumlu ev
safı haiz istekli bulunabilmesini t emdin en ilgili 
makamlara müracaat edilmiş bulunmaktadır. 
Yeterli evsafı haiz istekliler zuhur ettikçe pey
derpey dış temsilciliklerimizde görevlendiri-
lccekl'erdir.B u suretle bu temsilciliklerimizde. 
çalışan Türk vatandaşlarının adedi memnuni
yet verici bir miktara, çıkarılmış olacaktır. 

Atina Büyükelçiliğimiz hizımetli kadrosu
nun Türk asıllı vatandaşlarımızla imlâsına te
vessül etmiş bulunmaktayız. 

Bu elçiliğimizde görevli bahse konu hizmet
lilerin aleyhimizde çalıştıkları yolunda, katî bir 
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emare veya delil yoktur. Bununla beraber, bu l 
konu üzerinde dikkatle durulmaktadır. 

4. — Malûm olduğu üzere mer'i mevzuatı
mız sicil âmirleri tarafından memurlar hakkın
da verilen sicillerin muhtevasının açıklanamı-
yacağı hükmünü muhtevidir, önergede bahse
dilen raporlara gelince, Şükran Güneş hakkın
da Büyükelçisinin şikâyeti mutazamımm bir tek 
raporu mevcuttur. 

5. — Şükran Güneş'in son defa merkeze çağ- j 
rılmasını gerektiren sebep Büyükelçisinin, kon- I 
dişi ile işbirliği yapa mıyacağını bildirmiş ol
masıdır. I 

Şükran Güneş'in bir Yunan Hariciye ine- i 
muru ile münasebette bulunduğu yolunda ba
kanlığımıza ulaşmış hor hangi 'bir bilgi mevcut 
değildir. 

6. — Atina Büyükelçiliğinde Basın Ataşesi 
Süleyman Karaoğlu'nun merkeze alınması için 
Büyükelçilikten herhangi bir teklif vâki olmuş 
değildir. Büyükelçi bilâkis, bağlı olduğu bakan
lıkça merkeze alınmış olan bu (memurun yerinde 
kalması yolunda, adı geçenin mahallî lisanı bil
mesi ve vazifesini başarı ile görmekte olması ge
rekçesiyle, ricada bulunmuştur. 

7. — Halen Bakanlığımız Enformasyon Dai
resi reisi olan ve evvelce Atina Büyükelçiliğini iz
de Elçi - Müsteşar olarak çalışmış bulunan ismail 
Sosyal hakkında Büyükelçi tarafından merkeze 
gönderilmiş yazılar vardır. Büyükelçi bu yazıla
rında, gerek Büyükelçilikte hizmetin ifası, ge
rekse âmdr - memur münasebetleri açısından El
çi - Müsteşar ismail Sosyal ile beraıber çalışma
larına imkân olmadığını bildirmiştir. 

8. — Büyükelçi ilkin ile ilgili «Marsilya me
selesi» diye bir konu mevcut değildir. 

9. — Mübeccel Sarıgüllü'nün durumuna ge
lince, adı geçen ilk olarak 23 . 9 . 1943 tarihinde | 
daktilo olarak Bakanlığımız hizmetine girmiş ve I 
bilâhara istifa suretiyle ayrılmıştır. 

Bayan Sarıgüllü 15 Haziran 1964 tarihli di-
lokçesiyle bakanlığımıza 'bu kerre müracaat ede
rek hizmete alınması ricasında (bulunmuştur. Ba
kanlığımızda mütercim - daktilo sıkıntısı çekil
mekte olduğundan ve kâfi a'dedte talip de zuhur 
etmediğinden kısa fasılalarla mütercim - daktilo 
imtihanı açılagelımektedir. Bayan Sarıgüllü de 
emsali ile birlikte 14 Ağustos 1964 tarihinde ilk 
defa müıtereim - daktilo imtihanına girmiş, | 
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Türkçe ve yabancı dil daktilo ile yazı imtihanı
nı 'başardığı halde yaibancı dil tercüme imtiha
nında muvaffak olmadığı için mütercim - dakti
lo olarak hizmete kabul edilemiyeceği kendisi
ne bildirilmiş ve bu arada üç kişi bakanlığa alın
mıştır. Bunun üzerine kendisi Türkçe daktilog
raf olarak hizmet ricasında bulunmuştur. Ev
velce daktilograf olarak (bakanlıkta hizmet et
miş ve bu defa da Türkçe daktilo imtihanını 
geçmiş olduğundan kendisi, hizmet intibakı ya
pılarak 509 lira net ücretle 7 Eylül 1964 tari
hinde bakanlığa alınmıştır. 

Bayan Sarıgüllü 28 Eylül 1964 tarihinde 
açılan mütaakıp imtihana diğer dokuz namzet 
ile birlikte girmiş ise de yine 'muvaffak olama
mıştır. Bundan sonra. 6 Ekim 1964 tarihinde 
açılaın imtihana tekrar girmiş ve diğer bir nam
zet ile 'birlikte başarı göstermiştir. Başarı gös
teren bu iki kişinin tâyin edilebileceği kadrolar 
1 750 liralık idi. Bununla beraber bu iki me-

ı.mur önce bir tecrübe devresi geçirmek üzere 
1 250 lira ücretle bakanlığa alınmışlardır. Bu 
imtihanlar muhtelif dairelerde vazifeli 4 üye
den müteşekkil bir Sınav Komisyonu marifetiy
le icra kılınmışlardır. 

10. — Büyükelçi ilkin ile ikinci Kâtip Şük
ran Güneş arasındaki olay konusunda bakanlı
ğım kanun ve nizamlar çerçevesi içinde lüzum
lu işlemi yapmaktadır. Bu işlemin mesnedini 
arkadaşlık münasebetlerine veya himaye kas-
dma bağlamaya mahal yoktur. 

11. — Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
na gelince, filhakika bu kanuna ait tasarı 16 Ka
sım 1962 tarihinde mütalâaları alınmak üzere 
diğer bakanlıklara yollanmış ve tasarı metni bu 
mütalâalarla birlikte 25 Aralık 1962 tarihinde 
Başbakanlığa takdim edilerek tasarının kanun
laşması zımnında gereğinin yapılması rica edil
miştir. Bilâhara tasarı Başbakanlıktan Devlet 
Personel Dairesine havale olunmuştur. Devlet 
Personel Dairesince bütün Devlet memurlarına 
şâmil olmak üzere bir «Devlet Memurları Kanu
nu» tasarısı üzerinde birkaç senedenberi çalış
malar yapılmakta olduğu malûmlarıdır. Son za
manlarda Devlet Memurları Kanunu tasarısının 
ana hükümleri nihai şeklini aldığından, bakan
lığımca Devlet Personel Heyetiyle temasa geçil
miş ve Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu tasa
rısı bakanlığım temsilcileriyle Devlet Personel 
Dairesi temsilcilerinin iştirak ettiği toplantılar-
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da, Devlet Memurları Kanunu tasarısının getir
mekte olduğu yenilikler muvacehesinde, gözden 
geçirilmiştir. Bu tetkikat neticesinde, Dışişleri 
Bakanlığı Teşkilât Kanunu tasarısına evvelce 
(konmuş bulunan birçok hükümlerin Devlet Me
murları Kanunu tasarısındaki hükümlerle 
ahenkli hale getirilmesi, bundan başka Dışişle
ri Bakanlığı teşkilât tasarısında sade umumi 
yetki hükümleri bırakılarak diğer hükümlerin 
yeniden hazırlanacak Dışişleri Bakanlığı tüzü
ğüne konması icabedeceği anlaşılmıştır. Geıek 
mevzuuıbahis kanun tasarısının, gerekse tüzük 
tasarısının biran evvel hazırlanması yolunda 
Devlet Personel. Dairesi uzmanları ile bakan
lığım temsilcileri arasında yakın işbirliği yapıl-
mpjkta olup bunların biran evvel ikmaline ça
lışılmaktadır. 

Yukarıda arz olunan hususların Saym Şina-
£İ Osma'ya duyurulmasını müsaadelerine say
gılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

2. — Ordu Milletvekili Orhan Naim Ilazine-
dar'ın. Ord\\ ilinde çay dikili arazinin kaç dönüm 
olduğuna dair soru önergesi, ve Tarım Bakam 
Turan Şahin'in, yazık cevabı (7/585) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik olarak sunduğum soruların Tarım Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını diliyorum. 

Saygılarımla sunarım. 

25 . 11 . 1964 
Orhan Naim Hazinedar 

Ordu Milletvekili 

1. Ordu ilinde çay dikili arazi kaç dönüm
dür ve hangi köylerde ne miktardadır? 

2. Bu arazilerdeki çay ağaçlarından, tam 
yetiştiklerinde ortalama ne miktar çay mahsu
lü elde edilebilecektir? 

3. Bu ilde çay ziraatini daha geliştirmeyi 
düşünüyor musunuz 

4. Ordu çayının kalite bakımından Eize 
çayı ile aralarında fark var mıdır ve nedir? 

5. Ordu ilinde, çay mevzuunda her hangi 
bir tesis kurulması düşünülmekte midir? 
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T. O. 

Tarım Bakanlığı 1212.1964 
özel Kalem Müd. 
Sayı : Müşavirlik 

1005 - 105805 

Konu : Yazılı soru hakkında 
M'?;1 et Mcc\hi Başkanlığına 

ilgi : 26.11.1964 gün Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/585-9850/57043 sayılı 
vaizi : 

Ordu Mıilldtvdklili Saym Orlhan Naiim Hazine-
dar'm, Ordu il'ndc çay dikili arazinin kaç dö
nüm o'duğuna dair Bakanlığımıza yönelttiği ya
zı1! OTITU önergem tetkik .edildi, buna ait cevap
larımız aşağıdadır : 

1. Ordu ilimle 865,5 dönüm dikili çaylık 
m "iven!1: tur. Çay elkili arazi Ordu'nun üç ilçesinin 
34 köyünde ilişik ceıtıvelds belirtıildiği miktar sa
halara dağılmış bulunmaktadır. 

2. Bu arazilerden çay ağaçları t?.m yetiş
tikleri trl'ıdirde dönüm b?şma ortalama 70 - 90 
kilo çay •mrlhsulü elde edilcıbilecckltir. 

3. Ordu'da çay zlraatinin geliştirilmem ko-
nunmda bir p:X)je ve düşünce mevcut değildir. 
Şöyle ki : Karadeniz bölgprlr.in en verimli çay 
o!om 'rlhsoı Rus hududundan Traibzon Araklı 
ilçeni ararınla bulunımrlktadır. Bu belge gerek 
•p.rani ovnafı ve gerek devaımlı yağış alması iti
bariyle çay ziraatinı'n muhitaeolduğu kireçsiz 
toprak ve daimî ru'tulbcüli hava şartlarına malik 
bvLİunmaktrdır. Buralarda elde edilen mahsul 
ur1!!: arı dönüme yaş çay olarak ortalama 290-300 
'kVo-çrann bulmi'ıtadır. Halbuki bu sahanın dı
şımla kalan ve Ordu ilinin de dâhil bulunduğu 
çav yetişebilen arazilerin. fazla 'k'redi oluşu, 
yağışların ha.vaya çay için lüzum1 u rultuibeti sağ-
byaeak devamlılıkta olmayışı yukarda berirtiıl-
diği üzcı-'e ımah-ulün dönüm başına 70-90 kilo
gramın üzerine çıkmalına engel olmaktadır. İşte 
bu 'mucip irdbepler muvacahe;-«inde 21.11.1960 #ün 
ve 5/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Or
du'da çaıy ziraatinı'n durdurulması kararlaştınl-
mırftır. 

4. Ordu çayının; lezzet, fecku, renk verime ve 
mü emir madde muhteviyatı balkıın1 arından; Ri
ze çayı ile mukayesaVınde hetr hangi bir farkın 
mevcudiyeti tesbit edilmiş değildir. 
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Ancak; yukarda belirtildiği üzere verime mü

essir toprak ve hava şartlarının müsaidolmayışı 
yüzün! lan bu bölgede çay ziraat inin yapılması 
ekonomik o'mıyacağından her hangi bir çay tesi
sinin kurulması da düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Taran Bakanı 
Turan Şahı'n 

Çay ekili arazi miktarını gösterir cetvel 

Köyü 
Bölge:! veya 

kazası 

Ordu - Merkez 

Perşcenjbo 

Fatsa 

Gökömer 
Büben 
Kestane 
Osmaniye 
Sağırlı 
Alibey 

Böiga yekûnu 
Saray 
Eled2ıre 
Tepecangal 
Doğan 
Kırlı 
Seber 
T. Düzü 
Çınar 
Yumrutaş 
Ramadan 
Mersin 
Kaleyanaç 
Sırac 
Bolatlı 
Orfcaıtepe 
Fernek 
Kürze 
Çandır 
Kazancılı 
Kut'ıuoa 
Okculu 
Bayadi 
Hüsüban 

Sarmaşık 
Lâleli 
Yeşilyurt 

Dikili 
dekar 

35 
1 
9 
1 

29 
3,5 

78,5 
20;5 

8,5 
45 

3,5 
10,5 
3 , 
1 
1 
9 

27,5 
3 

7,5 
96 
85 

120 
6 

10,5 
100,5 
23 
80,5 
2,5 
2 
4 

Bölg3 yekûnu 069,5 

28 
16,5 
38 

22.12-1964 
Bölgeli veya 

kazası 

0:1 

Köyü 

Buharı 
Yassiıbahçe 

U'mumi toplam 

Dikili 
dekar 

26,5 
8,5 

117,5 

865,5 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Amasya nahiyesinin turizm yönün
den gslişmosi için Bakanlığın bir programı 
bulunup bulunmadığına davr soru önergesi, ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş'ün 
yazılı cevabı (7/590) 

27 . 11 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

Her yıl yerli ve yabancı büyük bir turist 
celbeden tarihî eserleri, küçük el sanatları ve de
niz banyoları ile şöhret yapmış olan Amasra na
hiyesinin turizm yönünden gelişmesi içm Ba
kanlığın bir program düşüncesi mevcutmudur? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı 
Turizm Genel Müdürlüğü 
Tur. E. P. 8092-20463 

KoniT : Zonguldak Milletve
kili Mehmet Ali Pestilci'nin, 

yazılı soru önergesi hk. 
10 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 12 . 1964 tarihli 7/590 G937-57351 

sayılı yaızınız: 

Amasra turizm sahasında büyük Ibir hamle 
yapmış ve daima Bakanlığımızın ilgisine maz-
har olmuş bir bucağımızdır. 

1984 senesi içinde Amasra'ya Bakanlığımız 
dernekler faslından 25 000 lira verilmiştir. Di
ğer taraftan Bakanlık kredi fonundan Paşakap-
tan Otelinin 100 000 Tl. kredi talebi kabul edil--
mistir. 

— 291 — 



M. Meclisi B : 27 
Bakanlığımızın Amasra için özel bir progra

mı yoktur. Fakat bu sevimli bucağımızdan ge
lecek her yatırım projesi kredi ile desteklenecek
tir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Ali ihsan Göğüs 

i. — Zonguldak Milletvekili Mehmet AU 
Pestilci'nin, 1964 yılı yatırım programında, 
Zonguldak'ta kurulması öngörülen Kayın Ke
reste Fabrikası için yer seçimi ve tesis ha
zırlıklarının Mtip bitmediğine dair soru öner
gesi, ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazdı ce
min (7/591) 

27 . 11 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

1. 1964 yılı yatırım programında Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak'ta 
kurulması öngörülen Kaym Kereste Fabrikası 
için yer seçimi ve tesis hazırlıkları bitmiş mi
dir? yatırımın tahakkukuna ne zaman başlana
caktır? 

2. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
1964 programında yer alan 18 milyon liralık 
Devrek, Yenice ve Bartın'da mevcut kereste 
fabrikalarının yenilenmesi projesinin yatırım 
programı ve bu program hangi safhalarda ve 
hangi zamanlarda tahakkuk edecektir? 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 12 . 12 . 1964 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : Müşavirlik 
Konu : Yazılı som Hk. 10:35/10580(5 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : :) . 12 . 1964 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/591-9988/57352 sayılı 
yazı : 

Zonguldak Milletvekili Sayın Mehmet Ali 
Pestilci tarafından Bakanlığımıza yöneltilen, 
Zonguldak'ta kurulması öngörülen kayın, ke
reste fabrikası için yar seçimine dair yazılı soru 
önergesi tetkik edildi, buna ait cevaplarımız aşa
ğıdadır ; 

22.12 1964 0 : 1 
Orman Genel Müdürlüğünün imalât sanayii 

bölümünden Zonguldak vilâyeti içinde 1964 prog
ramına göre yapacağı işler iki grup halinde özet
lenebilir. 

1. 1 numaralı bu proje kereste fabrikaları
nın yenilenmesine aidolup bununla Devrek, Ye-
ince ve Ulupmar fabrikaları için 1 799 900 lira 
karşılığı yatırım yapılması öngörülmüştü. Bu 
yatırı m miktarının 1 562 200 lirası Devrek ke
reste fabrikasının kesici m a kınalarının katrak-
tan arabalı otomatik şeride tahvili için olup bü
yük bir dış finansmanı gerektirmektedir. 

1964 yılı başında bir taraftan ithalât için 
gerekli hazırlıklar yapılırken AID Teşkilâtın
dan ; memleket döviz ihtiyacı göz önüne alına
rak, Beş Yıllık Plânın tahakkuku maksadiyle 
6,5 milyon dolarlık bir kredi talebinde bulunul
muş ve bu kredinin gerçekleştirilmesi husu
sunda çalışmalara başlanmıştı. Bu çalışmalar 
1964 Yaz ortalarına kadar devam etmiş ve neti
cede 2 200 000 dolarlık ilk plânda kredi veril
mesi kabul edilmiştir. Kredi talebi sırasında 
5 Yıllık Plâna bütün projeler taktim edilmiş fa
kat Devrek projesinin daha sonraki devrelere 
bırakılması uygun görülmüştür. Bu neticeye 
varıncaya kadar 1964 yarısının geçmiş olması 
sebebi ile projenin aynı yıl içinde tahakkukuna 
imkân görülememiş ve sonraki devrelerde veril
mesi kati olmıyan AID kredisine de bağlannu-
yarak 1965 yılı programına ithal ve Devlet Plân
lama Teşkilâtının da tasvibi istihsal edilmiştir. 
Yukarıda belirtilen Devrek fabrikasına ait ya
tırını giderlerinden proje gereğince yalnız 
50 000 liralık kereste hangarı yapılmıştır. 

Dış finansmana ihtiyaç göstermiyen Yenice 
Kereste fabrikasının 1964 programındaki yatı
rım tahsisatı 131 200 lira olup bu miktar tahak
kuk etmiş durumdadır. 

Ulupmar fabrikasında 1964 programı gere
ğince 106 500 liralık bir yatırım öngörülmüştü. 
Bunun 56 000 lirası nakil vasıtası, 50 000 lirası 
da lojman binasının inşaat masrafıdır. 

Alınacak nakil vasıtalarını Devlet Malzeme 
Ofisinden bugüne kadar temin mümkün, olmadı
ğından serbest piyasadan satınalınmasma çalışıl
maktadır. Diğer taraftan bu fabrikanın reorga-
nizasyona tabi tutulması hususu yerli ve yabancı 
mütahassıslarca etüdedilmiş ve henüz kesin ka
rara verılamamıştır. Fabrikanın istihsale olan 
direkt tesirini tesbit maksadiyle yapılmakta olan 
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bu etüt sonucu Ulupınar'da yapılacak yatırımla
ra esas olacağı için yapılması düşünülen bir aded 
lojman binası inşaatı da şimdilik geri bırakılmış
tır. 

2. 3 nolu olan bu proje Bartın civarında sert 
ağaç işliyen bir Kereste fabrikasının teknik ve 
ekonomik etüdüne dair bulunmaktadır. Buna 
ait etüt yapılmış ve detaylı etüdü için de ilgililer 
vazifelendirilmiştir. Yıl sonuna kadar neticele
necektir. 

Bu etüt neticeleri müspet olduğu takdirde ya
tırıma 1965 yılında başlanacak 1966 yılında ikma
line çalışılacaktır. 

Bilgilerine sunulur. 
Tarım Bakanı 
Turan Şahin 

5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, l§çi Sigortalan Kurumu tarafın
dan Zonguldak'ta yapılmasına karar verilen 
hastanenin yapımına halen ballanmaması se
bebine dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit'in yazılı cevabı (7/593) 

27 . 1 1 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalıma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

1. İşçi Sigortaları Kurumu tarafından Zon
guldak'ta yapılmasına karar verilen yirmi mil
yon proje tutarlı ve 1967 de bitmesi öngörülen 
hastane için 1963 ve 1964 icra programlarında 
yer alan yatırımlara halen başlanmaması sebep
leri nelerdir? Yer* ve proje hazırlıkları çoktan 
biten bu hastanenin yapımına kati olarak ne za
man başlanacaktır? 

2. İşçi Sigortaları Kurumu tarafından Zon
guldak'ta yapılması öngörülen hizmet binasının 
ön hazırlıkları ikmâl edildiği halde gecikmesi 
sebepleri nelerdir? İnşaata hangi tarihte başla
nacaktır ? 

22.12-1964 0 : 1 
T. C. 

Çalışma Bakanlığı 7 . 12 . 1964 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 2025 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 3 . 12 . 1964 tarih ve 7/593-9940-57354 

sayılı yazıları. 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci'

nin 27 . 11 . 1964 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla. 
Bülent Ecevit 

Çalışma Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci 
tarafından verilen yazılı soru önergesinin ce
vabı : 

1. Kurumumuz 1964 yılı yatırım programı
na göre 1963 - 1967 yılları arasında ikmâl edile
cek 450 yataklı Zonguldak hastanesi projeleri 
müsabakayı kazanan mimarlara 8 . 4 . 1963 ta
rihinde aktedilen mukavele esaslarına göre yap
tırılmaya başlanmıştır. Mukavele müddeti 
430 gündür ve buna göre 11 . 6 . 1964 tarihinde 
bitirilmesi gereken projelerin tesliminde proje 
mütaahhidi tarafından gecikmeye sebebiyet ve
rildiğinden mukaveledeki müddetinde hazırlana-
mamıştır. Ayrıca 1964 programında ayrılan 
500 bin liralık tahsisat proje bedeli olduğundan 
bu yıl içinde proje çalışmalarına devam oluna
cak ve önümüzdeki 1965 yılı inşaat mevsiminde 
inşaatı ihale edilecektir. 

2. İnşasına karar verilen Zonguldak şube 
binası Kurumumuz 1963 yılı yatırım programın
da bulunduğu halde arsası 1963 yılı sonuna doğ
ru satmalmmış olduğundan projeleri hazırlana-
mamış ve bu sebeple 1963 de ihalesi yapılama
mıştır. Arsasının alınmasından sonra 19.3.1964 
tarihinde aktedilen mukavele ile projeleri eskiz 
isteme yoluyla proje ınütaahhide yaptırılmaya 
başlanmıştır. Fakat Devlet Plânlama Teşkilâ
tı tarafından 1964 yılı yatırım programına da
hil edilmemiştir. Proje çalışmaları nihai safha
da olan binanın ancak Devlet Plânlama Teşki
lâtı tarafından programa alındığı tarihte inşaa
tına başlanabilecektir. 
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(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayı*. 450 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 224 
Reddedenler : 1S 
Çekinserler : 9 

Oya katıl m ıy ani ar ; 186 
Açık üytilikler : 13 

[Kabul edenlerj 
BURDUR ADANA 

[Tas.hu Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoglu 
Mehmet Geçioğlu 
A h m et K a ra in ü Ftiioff 11 ı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoglıı 
Ahmet Snvnın 
Ahmet Topaloğlıı 

ADIYAMAN 
Arif A t al ay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
V. ' I İ r.MSMrîHI 

Hasan Dinçer 
Şevki Cîüler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzhiişıuğlu 

AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Kıza l'olat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğkı 
Mustafa Kemal Kann 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berk kan 
Fuat Börekçi 

Muhlis Ete 
'''-ahim Imirzalıoğlıı 
îlyas Seçkin 
Ahmet üstün 
Kerhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Vöriit 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan l-Yhmi Boztepe 
Ömer Eken 
Ilafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Kmimiffaoğlıı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
VI ela hat netlik 
Nedim M üren 
Reşat özarda 
İsmet Se/.ırin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
< iökhaıı Kvliyaoğlu 
<Vvat Kaııpıılat 
Cihat Tnryııt 

BİLECİK 
Sadi I'in ay 
'>rhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

Fethi Çeiikbaş 
Mehmet Ozbey 

BURSA 
İv I ip Rüştü Akyürek 
Cevdet Berin 
Ahmet T ürk el 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Burhan Arat 
Süreyya Fiildik 
Şefik tnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnerler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalınglu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Nccmi öktcıı 

DENİZLİ 
*>inan Bosna 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatüık 
Remzi SPMPI 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi fliildojrnn 
Vcfik Pirinçeio&li) 

EDİRNE 
llhanıi Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıeoğhı 
Naci Güı*ay 

ERZİNCAN 
Z e y n e l * • i i r ı • t < »i>< 111 

ERZURUM 
ı Vvat Dursunoğlu 
iıyascttin Karaca 

Şerafettin Konuray 
Sdıuın Ren yurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıızoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Krtutrnıl Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin tneiuğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceojrlu 
Mustafa Kemal ('ilesiv 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy nen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
AVjııct Sırrı Ilocaüğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Vahya Bermaneı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
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İSTANBUL 
tbrahira Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka\ 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
îieşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem. 
Bahtiyar Vural 
K;za Yalcın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KONYA 
îrfan Baran 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
•Kemalî Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküeük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

22.12-1964 0 : 1 
MUĞLA 

Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf îzzettin Ağaoğln 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Kararan E\liyaoğla 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SÎNOP 
Cemil Karahan 

SÎVA3 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Malı ram h 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
10krem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener ' 
Ali Rıza Uznııer 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Valıap Kışoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
IVkir Sami Kara hanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü 'Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekiri Miifffiofcta 
Mehmet Ali. Pestile i 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

îhsan Ataöv 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSTANBUL 
Naci öktem 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Oürkan 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlrç 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

TOKAtf 
Mehmet Kazova 

URFA 
Osman Ağan 
Sabri Kılıç 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yüeefeilgin 
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ANTALYA 
Nazmi Keriınoğhı 

DENÎZLÎ 
Mehmet Çobonotçlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin A tabey I i 

[Çckinserler] 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 
KAYSERİ 

Vedat Âli özkar 
NÎĞDE 

OğuzJernir Tüzün 

[Oya hatılmıyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Hay fi Mumeuoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Rainiz Karakaşoğlu 

ADANA 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehımet özbay 
AFYON KARAHtSAR 
llîilfık Nur Baki 
A sun Yılmaz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovau 
İsmail Gence (I.) 
İbrahim Sıtlcı Hatip-
oğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
( t Ü.î 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
do 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Jlalit Rıza, Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
^nd rettin Çarığa 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
\bdurrabman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
Fahir Giritlioğhı 
Nazmi özoğııl 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftüsü 

örn er Faruk Sanac, 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık l'erinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytiııoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavi t an 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erknu't. 
Naim Tirali (t.) 

GÜMÜŞANE 
Nureddin fi/demir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğhı 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Burhan Bozdoğan 
Gelâl Kılıç. 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Bay kam 
Ferruh Bozbeyü 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 

Tahsin Demi ray 
Ömer Zekâi Dormaıl 
Saadet Evren 
Oihız Oran 
Sahabettin Orhon 
İlhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgaıı 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
-Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
AH: Ertunga 
İhsan Gürsan *j 
^aim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlti 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
NTeomettin Akan 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Ara* 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
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KIRŞEHİR 
Memdulı Erdernir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Soi'uoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

M. Meclisi B : 27 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusi'et Köklü 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
fönver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Turan Şahin (B.) 
tlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
flalit Fikret Aka 
AH Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren (1.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Refet Aksoy (t.) 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
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Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
\ n f Tliktnct Guner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
N'uri I »ayar 
[lami Tczkan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Nurettin Ceritoğh» 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Kahmi Çcltekli 

Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabah attı 11 I Jay hu ra 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmı Ökten (1.) 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tuh ta kıl ıe. 

VAN 
Muslilı Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdop-an 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

[Açık Uy elikle f] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

r-t 

1 
1 
1 
2 
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özel öğretim kurumlan kanun tasansma verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAK 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Kıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İbrahim tmirzalıoğlu 
llyas Seçkin 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
251 
234 

9 
8 

186 
: 13 

[Kabul edenler] 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
FTiİmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoglu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA i 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Rahmi İneeler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral | 
Hilmi Güldoğan 1 
Vefik Pirineeioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Oündogdu 

ERZURUM 
Cevat Dnrsunoglu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray | 

Adnan Şenyurt 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Caııbolat 
Hüseyin Tncioğlu 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı nocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ratip Tahir Burak 
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Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırea 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 

ÎZMtR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya ITanhan 
Şinasi Osm a 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğh 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
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Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
FT. Avni Aksi t 
Mehmet Delikaya 
\hmet Fırat 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlı» 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Kemali Bayazıt 
FTasan Fehmi Evliya 
Ali nüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
^oyfi Güneştan 
Talât O&ııa 

MUÖLA 
Hilmi Baydur 

[Reddi 

EDİRNE 

tlhami Ertem 

GİRESUN 
İbrahim Eteru Kılıçoğlu 
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Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naira Hazinedar 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
FPVZÎ Geveci 
Hâmit Kiper 
Uy as Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Sebatı Ilastaoğlu 
Gün er Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

ıderiler] 

İÇEL 

İhsan önal 

KONYA 
İrfan Baran 

TOKAT 
Tl. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Escngin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğht 
Sadık Tekin Müftüoğln 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgh. 

RİZTB 

Erol Yılmaz Akçal 

SİVAS 
Tahsin Ttirkay 
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[Çekinserler] 

ANTALYA BALIKESİR KAYSEfeî 
Ömer Eken Cihat Bilgehan Vedat Âli Özkan 

ARTVİN KIRŞEHİR KONYA 
Nihat Ata Ahmet Bilgin Ahmet Gürkan 

serler] 
KAYSEfcî 

Vedat Âli Özkan 
KONYA 

Ahmet Gürkan 

Imıy anlar] 
ERZURUM 

Ertuğrui Akça 
Turhan Bilgin 
Vihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
.Vizaraettin Eritmen 

, Naim Ti rai i (t.) 
GÜMÜŞANE 

Nurcddin Özdemir 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğllı 
Abduilah Çilli 

ADANA 
Kasım Oülek 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet öfcbay 
AFYON KARAfitSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (1.) 
Rai t* Ay bar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent "Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence (1.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Kölmel (1.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivinlı (1. Ü.) 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Alimet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar 
o£lü 
Fennî Islimyeli (B.) 
Aahmet İhsan Kırımlı 
(1.) 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlıı 

BİNGÖL 
M. SıddikAydar 
Hâl i tBıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

[Oya katı 
Turgut Çulha 

Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
10krem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
N'urcttin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurfahman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslân 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Recai Iskenderöğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
SülcjTnan Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perin çek 
Naci Yıldırım 

İÇEL 
Mazhar An kan 
Burhan Bozdoğ-an 
Helâl Kılıç 
Sadık (Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
'"ihn d I inhan 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

, \T ürettin Bulak 
Tahsin Demiray 
">mer Zekâi Dorman 
•îjıadet Evren 
O en 7, Oran 
Sahabettin Orhon 
Llhami Sarıear "(B.) 
Selim Sarper 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yateğ&n 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gursan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip MirkelâmOğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtbğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
ictlıı Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Al)dülhalim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytân 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
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Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ti han Tekin alp 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (t.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA I 
Ekrem Alican j 

[Açık w,ı 

Aydın 1 | 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 

I Hami Tezknn 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural (B.) 

I TEKİRDAĞ 
| Orhan öztrak (B.) 

üyelikler] 
| Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmi ökten (1.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslis Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

ORDU 
Refet Aksoy (1.) 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
27. BİRLEŞİM 

22 . 12 . 1964 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — Birinci Dünya ve istiklâl Savaşları
na iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri 
Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifi (2/285) (S. Sayısı : 248 e 
1 nci ek) 

X 2. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısı (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı: 495 e 
1 nci ek) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nıtı 6570 sayılı Kira Kanunun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 . 1964] 

2. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin , Sa
yıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi 7 . 5 . 1964] 

3. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. 
Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1963] 

X 4. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
ın, Oetelcilik, Motelcilik Türk Anonik Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 

: 15.00 

I (S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 
5. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-

lu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet istatis
tik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/586) (S. Sayısı : 714) 

I [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1964] 
I 6. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız 
I ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili Lokman 

Başaran ve 3 arkadaşı, C. Senatosu istanbul 
i Üyesi Rifat Öztürkçine ile Bursa Milletvekili 

Cevdet Perin, C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine, istanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ile, C. Senatosu istanbul Üyesi Berç Turan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) (S. Sa
yısı : 756) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

X 7. — Askerî öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/574) (S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1964] 

8. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311 (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1964] 

X 9. — iller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, imar ve iskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı : 694) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1964] 

10. — C. Senatosu Aydın Üyesi iskender Ce
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hiz-

(Devamı arkada) 



met yılını doldurmuş olması dolay isiyle me
mur ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ikra
miye verilmesi hakkında kanun teklifi ve Mali
ye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (S. 
Sayısı : 765) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1964] 

IV 
A-HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 296) 

[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 
X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 

ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 196S] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye-
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si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 8 . 1963] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451)) 
(S. Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1963] 

6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 . 10 . 1963] 

X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963} 

X 8. —• Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 12 . 1963] 

9. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasiyle 71 nci mad
desinin değiştirümesine dair kanun tasansı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) S. 
Sayısı : 734) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1964] 

• • < ' • • 

* 
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Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayıştay kanunu teklifi hakkında 
Anayasa Komisyonu mütalâa raporu (2 /532) 

Anayasa. Komisyonu mütalâa raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 17 .9 .1963 

Esas No. 2/532 
Karar No. 42 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz,' 12 Eylül 1963 günkü birleşiminde, tSayıştay kanunu teklifini incelemekle 
görevli Geçici Komisyon Başkanlığının bu teklif hakkındaki 5 Eylül 1%3 tarihli Esas No. 2/532 
ve Karar No. :2 sayılı yazısını ve söz konusu teklifi, Sayıştay adına Sayıştay Birinci Başkanının 
ve Hükümet • adına Maliye Bakanlığı temisilcisinin huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları 
kararlaştırmıştır : 

I - Sayıştay müessesesi, tarihî gelişimi itibariyle de, Türk ve ya'bancı maliye hukuku edebi
yatında daima bir «'hesap mahkemesi» olarak anılmaktadır. (Bak : Maurice Duverger, Institu-
tions Financieres, 1960, IS. : 378). Bunun sebdbi, Sayıştaym klâsik anlamında bir yargı onganı 
olması değildir. Gerçekten, Anayasamızın anlamında yaögı yetkisi, ıgenel ve ilkel bir yetki olup, 
bu yetkinin kullanılabilmesi için behemahaıl bir kanunun mevcudiyetine ihtiyaç yoktur. Şöyle 
ki ; - cezai yargılama «hariç - hâkim, bir konu kanunla tanzim edilmemiştir, mülâhazasiyle hakkı 
izhardan kaçmamaız ve bu şıkta hakkı izhar ettiği zaman da yargı yetkisini genel ve ilkel 'bir 
yetki olarak kullanmış olur. Sayıştaym Ibu anlamda yargı yetkisini kullanan bir kurum olmadığı 
ve bu selbeple, Anayasanın üçüncü kısmının «Yangı» başlığını taşıyan üçüncü bölümünde yer al
madığı şüphesizdir. 

Bununla bera'ber, «Sayıştay her hanigi bir cezai yetkisi olmamak ve çalışmalarında münhası
ran ojbjektif kıstaslar kullanmak suretiyle hesaplarını incelediği saymanın sübjektif durumunu 
dikkat nazarına almamakla beraber, yine de 'bir hesabın yürürlükteki hukuk kaidelerine uygun 
olup olmaması bakımından Ihuküku izhar edici bir faaliyette bulunmaktadır. Bu faaliyetin me
tot itibariyle «yargılama» denilen faaliyeti teşkil ettiği de şüphesizdir. îşte, 'bu sebepledir ki, 
Sayıştay müessesesinin yer aldığı bütün memleketlerde, bu kurum için, «yargılama yoluyla 
hükme 'bağlar», «yargı ve karar organı» ve «hesap mahkemesi» (Cour des Comptes) tarzında te
rimler kullanılagelmiştir. 

«Yargılama yoluyla hükme 'bağlar» ibaresinin teklifin Anayasanın 127 nci maddesinin ilk 
fıkrasını tekrarlar nitelikteki 1 nci maddesinde yer almasında da, Sayıştaym çalışma metodunu 
açıklaması bakımından sadece fayda vardır ve esasen Anayasa metnindeki, «hükme bağlar» ibaresin
de bu anlam mündemiçtir. 

Komisyonumuz, bu mülâhazalarla yukarda zikri geçen terimlerin teklif metninde kullanılmış ol
masını Anayasaya tamamiyle uygun mütalâa eylemiştir. 

I I - Komisyonumuz, teklifin maddelerini incelerken, Anayasa bakımından düzeltilmesi gereken 
bâzı hususların mevcudiyetini müşahede etmiş ve teklifin esas Komisyonca incelenmesini kolaylaş
tırmak üzere ve İçtüzüğün 28 nci maddesinin 2 nci fıkrasının kendisine tanıdığı yetkiyi kullana
rak, Geçici Komisyonun mütalâa talebinde yer almamakla beraber, aşağıdaki noktaları da belirt
meyi uygun görmüştür : 
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L Teklifin 5 ııoi maddesi, Sayıştay Birinci Başkanının seçimi bakımından, yasama meclisleri 

genel kurullarında bu makamın tarafsızlığı ve önemiylo bağdasmıyan kulis faaliyetini önleyici bir 
prensip getirmiştir. Bu prensibe göre Sayıştay Birinci Başkanı mahdut bir komisyon tarafından se
çilecek ve bu seçimin tekemmülü Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun onayına bağlı olacak
tır. Şöyle ki, «onay» teriminin mânası icabı Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bu secimi ya 
tasvip veya reddedecektir; bizzat kendilerinin, Komisyonca seçilmiş olan kimsenin yerine bir baş
ka birisini ikame etmeye yetkileri olmıyacaktır. 

Anayasanın 127 nci maddesi, «Sayıştay hesaplan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kesin hük
me bağlar derken, «adına» kelimesini kullanmakla aslında, bir faraziye (fiction) yaratmaktadır. Bu 
hukukî faraziye, Sayıştayın faaliyetinin sonuçlarının şu veya, bu şekilde neticede yasama, meclisleri
ne aksetmesi suretiyle yürütme organının yasama organı, tarafından murakabe edilmesinin kolaylaş
tırılması gibi bir hukukî sonuç da doğurmaktadır. Ancak, aynı hukukî faraziye, Sayıştay Birinci 
Başkanı, daire başkanları ile üyelerinin behemahal yasama organı tarafından seçilmesini gerektir
mez. Bu hukukî faraziye, sadece seçimin yürütme organınca yapılamamasını âmir olup, meselâ, Sa
yıştayın bu seçimleri bizzat yapmasına hiçbir engel mevcut değildir. Ancak, teklifin 5 nci madde
sinde derpiş edilen sistemin uygulanmasına, söz konusu hukukî faraziyenin engel olmıyacağı da 
şüphesizdir. (Kesin olarak hükme bağlama yetkisinden doğan bir diğer sonuç da, Sayıştay karar
larına karşı, yasama organı dâhil hiçbir mercie itiraz etmenin müm'kün olmayışıdır.) 

Bu durumda, Komisyonumuz, teklifin 5 nci maddesinde yer alan sistemi esas itibariyle uygun 
görmekle beraber, bu maddenin yazılışında Anayasa, ile bağdasmıyan bir husus müşahede etmiştir. 
Gerçekten, Anayasanın 63 ncii maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, Yasama Meclisleri ancak Ana
yasada, gösterilen hallerde bir arada toplanabilirler. Sayıştay ile ilgili seçimler bu hallerden biri de
ğildir. Oysa ki, bu maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi tçtüzüğündeki secim usullerinden bah
sedilmektedir ki, bir içtüzüğe ancak aidolduğu Yasama Meclisinin yetkilerinin kullanılmasiyle il
gili usulî kaideler ithal edilebileceğine göre, Sayıştay seçimleriyle ilgili kaidelerin bu İçtüzükte yer 
almasına imkân yoktur. Bu kaideler, gerekiyorsa, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük
lerinde veya (bu maddede derpiş edilmiş olan şıkta iki meclis üyelerinden kurulu bir Karma Ko
misyon düşünüldüğüne ve bu Karma Komisyonun çalışma usullerinin*Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısı, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu içtüzüklerinden her hangi biriyle dü
zenlenmesi de bu suretle hiçbiri yekdiğerini bağlıyamıyacağından mümkün olamıyacağma göre) 
kanunda yer alacaktır. Bu Kanunda bu bakımdan yer alması gereken tek husus da bu Karma Ko
misyonun Sayıştay Birinci Başkanının seçimini üye tamsayısının salt çoğunluğuyle ve gizli oyla 
yapacağını belirtmekten ibarettir. 

Bundan başka, komisyonumuz, Yasama Meclisleri Başkanlık Divanlarına, Yasama Meclislerinin 
içişlerini yürütmek ve onu temsil etmekten gayri yetkilerin tanınmasının, - Anayasaya aykırı ol
mamakla, beraber - Anayasa hukuku tatbikatında, mutadolmadiğini mütalâa, ederek, bu Karma Ko
misyon üyeleri arasına Yasama Meclisleri Başkanlık Divanları üyelerinin dâhil edilmesini uygun 
görmemiştir. 

Bu mülâhazalar sonucunda Komisyonumuz, teklifin f> nci maddesinin aşağıdaki şekilde kaleme 
alınmasının uygun olacağı mütalâasmdadır : 

«Madde 5. — Sayıştay Birinci Başkanı, bu kanunda yazılı niteliklere sahip istekliler arasından, 
Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin kendi İçtüzüklerine göre Sayıştay işleriyle görevli ko
misyonlarının üyelerinden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Seçici Karma Komisyo
nu tarafından, üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Seçim sonucu, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarınca ayrı ayrı onaylanmak gerekir.» 

2. Komisyonumuz, yine yukarda izah edilen mülâhazalarla, teklifin 6 nci maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkralarını aşağıdaki şekilde kaleme almayı uygun görmüştür : 

«Madde 6. — Sayıştay daire başkanları ile üyeleri, Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştaya başvu
ranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda İni kanunda yazılı şartlara sahiboldukları 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 706 ya 1 nci ek ) 
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anlaşılanlar arasından Sayıştay Genel Kurulu üye tanı sayısının üçte iki ve ilk oylamada bu oran 
sağlanmadığı takdirde ertesi oylamalarda - salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş yer için ikişer 
aday seçilir. 

f> nci maddede söz konusu Karma Komisyon, bu adayların sicillerini inceledikten sonra, her boş 
yer için birer adayı üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçer. Seçim sonucunun, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarınca ayrı ayrı onaylanması gereklidir.» 

3. Teklifin 8 nci maddesinde, Sayıştay savcı ve savcı yardımcılarının Maliye Bakanlığınca 
müşterek Kararname ile atanacağından bahsedilmektedir. Türk idare hukuku tatbikatı da, «karar
name» den maksat, Cumhurbaşkanının iradesini ihtiva eden idari tasarruftur. Cumhurbaşkanının 
idaresi de, Anayasanın !)8 nci maddesi gereğince, ya Başbakan ve diğer bütün Bakanlar Kurulu 
üyelerinin imzalarını taşıyan, «Bakanlar Kurulu Kararnamesi» voliyle veya Başbakan ile sadece 
ilgili bakanların imzalarını taşıyan, «Müşterek Kararname» voliyle açıklanır. «Müşterek Kararna
me» de Cumhurbaşkanının iradesini ihtiva edeceğine göre, atanma işlemi Maliye Bakanlığınca de
ğil; fakat, Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olacaktır. Bu itibarla bu maddenin 1 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde tadili uygun olacaktır ; 

«Madde 8. — Sayıştay savcı ve yardımcıları, Maliye Bakanının teklifi üzerine, müşterek karar
name ile atanırlar.» 

4. Komisyonumuz, yukarda değindiği Anayasanın 63 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü dola-
yıs'iylo, 20 nci maddenin (b) bendinin de aşağıdaki şekilde tadili gerektiği sonucuna ulaşmıştır : 

«b) Uygunluk bildirimlerinin ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine sunulacak raporların 
Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında hazır bulunarak görüşünü açıklamak,». 

5. Komisyonumuz, teklifin 28 nci maddesinin J/C bendinde yer alan «ve özel kanunlarla başka 
bir denetime tabi tutulmıyan» ibaresinin de metinden çıkarılması gerektiği kanaatindedir. Gerçekten, 
Anayasanın 127 nci maddesinin 1 nci fıkrası «Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gi
derleri ile malları» ndan bahsettiğine göre, bu dairelere bağlı döner sermayelerin denetiminin özel 
kanunlarla Sayıştaydan başka kurumlara verilmesine imkân yoktur ve esasen halen Cumhuriyet Se
natosunca incelenmekte bulunan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi baklandaki kanun teklifi ile bütün bu özel denetim usulleri ilga edil
mekte ve bu gibi döner sermayelerin denetimi de tamamiyle Sayıştaya bırakılmaktadır. JJal böyle 
iken, Sayıştay Kanunu metninde buna cevaz verir bir ifadenin yer alması Anayasaya aykırı olur. 

6. Komisyonumuz, teklifin 28 nci maddesinin 111, IV ve V nci bendlerinin yukarda izah edilen 
mülâhazalarla ve 111 ncü bendinin ayrıca, Anayasanın 1.28 ve 02 nci maddeleri de dikkate alınarak 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini uygun görmüştür : 

«UT - Genel ve Katma bütçelere ilişkin kesinlıesapları iuceliyerek düzeni iveceği uygunluk bildi
rimlerini, aidoldukları kesinhesap kanun tasarısına eklenmek üzere Millet Meclisi Başkanlığına su
nar; 

IV - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli görülen 
hususları raporla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine sunar; 

V - Gerektiğinde, malî işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemlerinin değiştirilmesine 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir;». 

7. Komisyonumuz, Anayasanın 127 nci maddesinin Sayıştayın görevlerinin kanunla tesbidedil-
mesirii gerektirmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantıda alabileceği kararlar meya-
nında Sayıştayla ilgili işlerin bulunmaması ve Anayasa gereğince Millet Meclisi ile Cumhuriyet Se
natosunun da sadece kendi iç işlerine taallûk eden hususlarda veya Anayasada sarahaten belirtilen 
hallerde karar alabileceğini göz önünde tutarak, 28 nci maddenin VI nci bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini uygun görmüştür : 

«VI - Diğer kanunlarla Sayıştaya verilen görevleri yapar.» 
8. Komisyonumuz, bundan başka, Sayıştayın Yasama Meclislerine sunacağı raporlar voliyle ya

sama organının Devletin malî işleri üzerindeki murakabesinin nasıl işlemesi gerektiğinin de bu mad-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 706 ya 1 nci ek ) 
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dede tesbit edilmesini faydalı mütalâa eylemiştir. Gerçekten, bu raporlar, aslında yasama ve yürüt
me organlarını belli konularda kanun çıkarılması veya idarenin bâzı işlemlerinin kanunlara uygun 
olarak düzeltilmesi için yürütme organınca gereken tedbirlerin alınması ve yasama organınca da 
Anayasada derpiş edilen usul ve esaslara uygun olarak gereken murakabenin yapılması amaç iyi e ikaz 
etmekten ibarettir. Bu durumda, esasen Anayasa ile imkânsız kılındığı cihetle, bu raporlar üzerin
de Yasama Meclislerinin karar ittihaz eylemeleri mümkün değildir. Yapılabilecek tek şey, bu rapor
lar üzerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde ayrı ayrı genel görüşme (yani sonunda oy
lama yapılmıyacak olan bir görüşme) açılmasından ibarettir. Komisyonumuz, bu amaçla, teklifin 
28 nci maddesinin sonuna (E) bendi olarak şöyle bir metnin eklenmesini uygun görmüştür : 

«E) Bu maddenin IV ve V nci bendleri ile bu kanunun 45 nci maddesinin (e) bendinin 3 ııcü 
fıkrasında, 87 ve 88 nci maddelerinde ve diğer kanunlarda Sayıştayca Yasama Meclislerine verilece
ğinden bahsolunau raporlar üzerinde, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde genel görüşme 
açılır.». 

i). Komisyonumuz, yine yukarıdaki paragraflarda izah edilen sebeplerle, 45 nci maddenin (e) 
bendinin 3 ııcü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini uygun görmüştür : 

«Sayıştay bu yolda ihtiyat kaydiyle vize ettiği evrak ile diğer işlemler ve yolsuzluklar hakkında 
üç ayda bir sunacağı birer rapor ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine bilgi verir.». 

10. Komisyonumuz, gerçi Anayasanın 128 nci maddesinde genel uygunluk bildiriminin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulacağı söylenmekteyse de, kanun metninde daha sarih olunarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunma keyfiyetinin hangi merci vasıtasiyle olacağını belirtmekte fayda gör
müştür. Komisyonumuz, genel uygunluk bildirimi bir kanun tasarısı olarak Anayasanın 92 nci mad
desi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisince (yani iki Meclisin ayrı ayrı çalışmaları suretiyle) 
incelenecek olan kesinhesap kanun tasarısına ekleneceğine göre, teklifin 81 nci maddesinde yer 
alan «Türkiye1 Büyük Millet Meclisine sunar.» ibaresinin «Millet Meclisi Başkanlığına sunar.» olarak 
tadilini uygun mütalâa eylemektedir. 

11. Komisyonumuz, teklifin 84 ncü maddesinde yer alan «Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulamaz.» ibaresinin de, ayni şekilde, «Millet Meclisi Başkanlığına sunulamaz.» olarak değiştirilmesi
ni uygun görmüştür. 

12. Komisyonumuz, bunun gibi, teklifin 86 nci maddesinin son fıkrasında yer alan «Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur'.» ibaresinin «Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.» olarak 
1 adilini uygun .görmüştür. 

13. Komisyonumuz, yukardaki paragraflarda izah edilen sebeplerle teklifin 87 nci maddesin
deki «Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.» ibaresinin «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisine sunulur.» tarzında tadilini uygun görmüştür. 

14. Komisyonumuz, yine yukardaki paragra Harda izab edilen sebeplerle, teklifin 88 nci mad
desinde yer alan «Türkiye Büyük Millet Meclisine duyurulur.» ibaresinin «Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisine bildirilir.» tarzında değiştirilmesini uygun mütalâa eylemektedir. 

"15. Komisyonumuz, Genel bütçe kanunu tasarısının (hazırlanmasında (genel iktisadi ve malî 
mülâhazaları bilemenin daha ziyade Maliye Bakanlığına ait bir hazırlık çalışması teşkil ettiğini 
düşünerek, Sayıştay Bütçesinin 'hazırlanmasında halen mer'î bulunan usulün değiştirilmesini 
uygun görmemiştir. Gerçekten, gerçi yürütme organı tun yasama ot'ganı ve ona bağlı olan Sa-
yıştaym Bütçesini hazırlaması mûtat değilse de, bütçenin genel masraf Ih a eminin ıgenel gelir 'tah
miniyle karşılaştırılmasının ille önce Bakanlar Kurulu seviyesinde yapılması gerekeceği aşikâr
dır. Bu itibarla, tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi gi'bi, ıSayıştay Bütçesinin de, Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulup Türkiye Büyük Millet. Meclisi Bütçe Karma Komisyonuna in
tikal etmeden önce, Maliye Bakanlığına bildirilerek genel 'bütçe içindeki yerini alması, en uy
gun hal şekli olacaktır. Komisyonumuz, ayrıca, bu maddenin son fıkrasında «Büyük Millet Mec
lisi Başkanlık Divanından bahsedildiğini müşahede ederek, bundan maksadın ancak, Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık "Divanını teşkil eden Millet Meclisi Başkanlık 
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Divanı olabileceğini düşünmüş ve bunun böylece ifadesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bu vesi
leyle, bu görevin, siyasî bir kurul olan Ibu Divan yerine Sayıştay Birinci Başkanı ile Daire baş
kanlarından kurulu bir kurula da verilebileceği beliretilir. Ancak, bu görevin, herhalde, çift 
Meclis sisteminin gereği olarak resmen ayrı ayrı karar almaları gereken Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanlarından kurulacak ibir karma heyete verilmesinin uygun olma
yacağı da belirtilir. Komisyonumuz 'bu sebeplerle, Teklicfin $9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde 

tâdilini uygun mütalâa eylemiştir : 

«Madde 89. —• Sayıştay, genel'bütçe içinde kendi'bütçesiyle yöneltilir. 

Birinci Başkan tarafından hazırlanarak Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Sayıştay Büt
çesi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci Üyeleri taraıfından, Genel Ibütçe kanunu 
tasarısına ithal edilmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiyle aynı zamanda yazıyla Ma
liye Bakanlığına gönderilir. 

Sayıştaym muhasebe işleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlık Müdürlüğünce yürütülür. 

Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu kararma lüzum gösterdiği işlerden Sayıştay hizmetleriyle 
ilgili olanlar Millet Meclisi Başkanlık Divanı karaıiariyle yürütülür.» 

16. Komisyonumuz, teklifin 95 nci maddesinin Sayıştay Genel Kurul üyeleri hakkındaki di
siplin cezalarının Yasama meclislerinden birinin divanınca uygulanmasını öngören hükmünü katiy-
yen yerinde görmemiştir. Anayasanın 127 nci maddesinin 2 nci fıkrasında Sayıştay Başkan ve üye
lerinin teminatından bahsedildiğine göre. bu teminatın, son derecede önemli görevlerini tam bir 
tarafsızlık içinde görmek durumunda olan bu kimseler hakkındaki disiplin cezalarının kararlaştı
rılması yetkisinin siyasi bir kurul olan Yasama meclislerinden birinin Başkanlık Divanınca ve
rilmesi takdirinde mevcudolmıyacağı ve böylelikle Anayasanın ruhunun ihlâl edilmiş olacağı neti
cesine ulaşmıştır. Anayasanın ruhuna uygun tek hal çaresi bu gibi disiplin cezalarının bizzat Sa
yıştay bünyesi içerisinde teşekkül eden bir kurul tarafından verilmesini gerektirmektedir. Ger
çekten, Sayıştay üyeleri ve personeli ile ilgili disiplin cezaları konusunda, bir kazai veya ierai or
ganı görevlendirmek de, Sayıştay resmen yasama organına bağlı olduğuna göre, Anayasanın 5, fi 
ve 7 nci maddelerinde yer alan fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkesine aykırı düşer. Komisyonu
muz, bu mülâhazalarla, bu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini uygun görmüştür : 

«Madde 95 — Birinci Başkan tarafından gösterilecek lüzum ve sebepler üzerine genel kurul 
üyesi bir kimse hakkında disiplin cezası uygulanması yetkisi, Sayıştay Birinci Başkanı ile Daire 
başkanlarından kurulu Disiplin Kuruluna aittir. Disiplin Kurulu bu yetkiyi kendiliğinden de kul
lanabilir. Hakkında disiplin kovuşturması yapılan kimse, bu Kurulun üyesiyse, kendisiyle ilgili 
görüşme ve oylamalara katılamaz.» 

17. Teklifin 1 nci geçici maddesi ile, 1963 yılı Genel Bütçe Kanununa 'bağlı (Ti) işaretli cetve
lin değiştirilmesi hedef tutulmaktadır. Oysa ki, söz konusu kanun teklifi Anayasanın 92 nci mad
desindeki prosedüre tabi bir kanun teklifidir. Buna mukabil, bütçe kanunlarının değiştirilmesi, 
Anayasanın 94 ncü maddesi prosedürüne uyulmasıyla mümkündür. Aksine hareket, edilmek sure* 
tiyle yapılacak bütçe kanunları veya bütçe kanunlarındaki değişiklikler, mutlak butlan ile malûl ol
mak iktiza eder. Türk Parlâmentosunun da tatbikatı bu yolda olmuştur. Bu sebepledir ki Anaya
sanın 92 nci maddesindeki prosedüre tabi kanun tasarı ve tekliflerinin metninde Anayasanın 94 ncü 
maddesindeki prosedüre tabi olması gereken hususlar yer alamaz. Bu itibarla, Komisyonumuz, 
teklifin 1 nci geçici maddesi üe bu maddeye ek (2) sayılı (L) cetvelinin metinden tamamiyle çı
karılması ve biı hususta Sayıştay Başkanlığının Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İdareci Üye* 
leri eliyle ayrı bir kanun teklifini tahrik etmesi gerekeceği kanaatindedir. 
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III - Havalesi gereğince Sayıştay kanunu teklifini incelemekle görevli Geçici Komisyon Baş
kanlığına ulaştırılması rieasiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu Sözcü , 
Başkanı istanbul 
Tekirdağ (7. Kırca 

II. Mumcııoğhı 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
II. N. Baki A. Yümaz 
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F. özfakih A. Akşit 
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Döşem : 1 
Toptan* .3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin, Sayıştay Kanunu teklifi ve Maliye, 
Sayıştay ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 

Geçici Komisyon raporu (2/532) 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Sayıştay Kanunu teklifi ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederiz. 

Samsun Milletvekili Van Milletvekili Yozgat Milletvekili 
Hüseyin Özalp Muslih Görentaş Celâl Sungun 

Sayıştay Kanunu teklifi 
GEREKÇESİ 

Sayıştay kanunu tasarının kapsadığı hükümler hakkında açıklamaya girişilmeden önce Sayış-
tayın mahiyet ve hüviyetimin gereği gibi belirtilebilmesi için bu müessesenin çeşitli zaman ve yer
lerde geçirmiş olduğu safhalardan kısaca bahsetmekte fayda mülâhaza edilmiştir. 

Bütün Devletlerde para ve maliye işlerinin düzenlenmesi, düzen ve kontrol altında yürütülmesi 
önde gelen konulardan sayılmış ve Divanı Muhasebat, (Sayıştay) Devlet mallarının gelir ve gider
lerinin kontrolü maksadiyle kurulmuştur. 

Çeşitli zamanlarda Maliye işlerine düzen veren tedbirlere, yasalara ve malî kontrolü sağlıyan ye
ni, yeni hükümlere ve kurumlara eski devletlerde de raslanmaktadır. Fakat asıl malî kontrol. (Mu
rakabe - Denetim) kuruluşunun Avrupa'da (Hesap Meclisi), (Yüksek Hesap Kurulu), (Divanı 
Muhasebat) gibi isimler altında özel ve bağımsız bir hüviyet alması daha ziyade onyedinci yüzyıl 
başlangıçlarında olmuştur. Memleketimizde malî kontrol kuruluşuna bağımsız bir hüviyet ve - Divanı 
Muhasebat - ismi ancak Tanzimattan sonra verildiği cihetle Divanı Muhasebatın Türkiye'deki tarih
çesinin, buradan başhyarak, Tanzimat devri, 1293 Anayasasından Meşrutiyete kadar olan devir, Meş
rutiyet devri ve Cumhuriyet devri olmak üzere dört kısımda mütalâası mümkün bulunmuştur. 

1. Tanzimat Devri; Tanzimatçılar, ıslahat fermanlarında diğer işler arasında vergi ve maliye 
işlerine de önem vermişler Bütçe Nizamnamesinin neşrini düşündükleri gibi malî işlerin kontrolü 
için hükümler ve kurullar meydana getirmişlerdir. Bu arada Maliye Nezaretine bağlı (Malî Muhase
be Meclisi), (Divanı Muhasebat), (Malî Islahat Meclisi), (Malî İşler Şûrası) ve (Maliye Meclisi) gi
bi isimlerle zaman, zaman heyetler kurulmuş ve çalışmıştır. 

(Divanı Muhasebat) ismi ilk defa olarak (1281 tarihli Divanı Muhasebat Nizamnamesi) ile teşkil 
edilen heyete verilmişti. Bu Divanı Muhasebat bir Başkan, oniki üye ile iki Başkâtip ve iki Mu
hasebe Mümeyyizi ve iki de Başkâtip Muavininden kurulu idi. Biri Maliye ve diğeri Muhakeme 
Dairesi adiyle iki daireye ayrılmıştı. Divanı Muhasebat Başkan ve üyeleri irade ile tâyin edilmekte 
ve istifa etmedikçe veyahut kanunen ayrılmaları lâzımgelmedikçe azil olunamamakta idiler. 

Maliye Dairesinin vazifesi; bütün vilâyetler ile İstanbul'da bulunan Hazineye tabi idare ve neza
retlerin her sene sonunda gelir ve giderlerinin hepsini, çıkış kayıtlarını, para nakillerini, gelir artış
larını ve borçlarını gösterecek şekilde düzenlenen yıllık muhasebe defterlerinin Maliye kayıtlariyle 
tatbikinden sonra inceleyip karara bağlamaktı. 
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Muhakeme Dairesinin vazifesi ise; Hazinenin toprak mahsullerinden hissesi olan onda bir nisbe-
tindeki gelirin çiftçiden ve bâzı vergi ve resimlerin de mükelleflerinden tahsilini sağlamak üzere 
o zamanki usule göre taahhüde girişenlerin taahhüt şartlarına aykırı hal ve hareketlere teşebbüsleri 
veyahut bu gelirlerin tahsiline muvaffak olamamalarından dolayı taahhüt bedelinden tenzilât yapıl
ması veya taahhüdün kaldırılması isteğinde bulunmaları, veya aralarında meydana gelecek ihtilâf 
fialinde bunların muhakemelerini yapıp verdikleri karan bir tutanak ile Nezarete bildirmekti. 

Bu karar mahkeme ilâmı mahiyetinde olup paranın tahsil veya istirdadını hattâ bazan alâkalı-' 
larm hapis ve tevkifini dahi ihtiva edebilirdi. 

2. 1293 Anayasasından Meşrutiyete kadar olan devre; 1293 tarihli Anayasa, Devletin inalı iş
lemlerinin kontrolüne ilişkin bâzı hükümler getirdi; Anayasanın 105 nci maddesinde (Devlet gelir
lerinin tahsil ve sarfına memur olanların hesaplarını tetkik ve dairelerden tanzim olunan yıllık mu
hasebeleri inceliyerek tetkik hülâsasiyle düşüncelerini her sene hususi bir takrir ile Mebuslar Mec
lisine arz eylemek üzere bir Divanı Muhasebat teşkil olunacaktır; Bu Divan her üç ayda bir kere 
malî durumu Vekiller Heyeti Reisi vasıtasiyle bir kararla Padişaha arz eder.); 106 ncı maddesinde 
(Divanı Muhasebatın âzası oniki kişiden mürekkep olacak ve her biri Mebuslar Heyetinin ekseri
yetiyle, azlinin lüzumu tasdik olunmadıkça, memuriyetinde hayatı müddetince kalmak üzere, padi
şahın iradesiyle tâyin edilecektir.) 

107 rfci maddesinde de; (Divanı Muhasebat üyelerinin vasıfları, vazifeleri, istifa, tebdil, terfi ve 
emekliye ayrılmaları ve bürolarının teşkilâtı hususi bir nizamname ile tâyin olunacaktır.) denilmek
te idi. Anayasa ile kabul edilen bu esaslara dayanılarak Divanı Muhasebat teşkilât ve vazifelerine 
dair 1295 tarihli Kararname tanzim olundu ve 1296 tarihli irade ile de Divan Heyeti tâyin edildi. 
Bu suretle kurulmuş olan ilk Divanı Muhasebat hiçbir Bakanlığa bağlı olmaksızın başlıca mülki 
ve askerî dairelerde bulunan defterdar, muhasebeci, malınemuru, veznedarlar ve askeri idare me
murları gibi Devlet gelirlerinin tahsil ve sarfına memur ve malî işlerden mesul olan bilcümle me
murların ; belediye, hastane, sanayi mektebi, menafi sandıklan gibi umumi tesisler ile malmemur-
larmm muhasebelerine bakmak ve dairelerce tanzim olunan yıllık muhasebeleri tetkik etmek, ve 
her üç ayda bir kere malî durumu bir takrir ile Hükümdara arz ve icabettiği zaman malmemur-
larının gelirlere ve muhasebelerine ait muhakemelerini icra eylemek, vazifesiyle mükellef tutul
muştu. 

3. Meşrutiyet Devri: 1324 tarihinde İkinci Meşrutiyet ilân edildiği zaman Divanı Muhasebatın 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 1295 tarihli Kararname hükümleri mer'i ve Divanı Muhasebat 
Teşkilâtı mevcut idi, fakat gerek bütçe ve Muhasebei Umumiye mevzuatının gerekse Divanı Mu
hasebatın kontrol sisteminin daha esaslı ve geniş tarzda düzenlenmesi zaruri görüldüğü için 1325 
yılında ilk bütçenin düzenlenmesi sırasında, bu bütçenin tatbikinde dikkat nazarına alınması ge
reken önemli ve esaslı kurallardan bâzıları bu bütçe Kanununa ilâve edildi. Ayrıca 1327 yılında ta
dil olunan (Muhasebei Umumiye kanunu muvakkati) ile de Divanı Muhasebata yeni vazife ve sa
lâhiyetler verildi. 

1295 tarihli Kararname, sarfiyatın icrasından ve senenin hitamından sonra kontrolü kabul et
miş olduğundan ve bu tarzdaki kontrol sırasında olup bitti haline gelmiş, tazmin ve geri alınması 
giieleşmiş birçok muamelelere tesadüf edildiğinden. (Muhasebei Umumiye kanunu muvakkati) ile 
Devlet giderlerinin sarftan önce kontrol ve vizesi esası kabul olundu. 

1334 tarihli Kanun ile Divanı Muhasebatın mevcut iki dairesi üç. daireye çıkarıldı. Bu devrin 
başlıca yenilikleri, merkez giderlerinin icradan evvel kontrol ve vizesi, vilâyet hesaplarının ince
lenmesi için de mahallerine Divanı Muhasebat Mümeyyizlerinin gönderilmesi ve Hazinece hazırlanan 
kesin hesaplar üzerine Divanca da uygunluk bildirimleri düzenlenmesidir. Bu Divanı Muhasebat İs
tanbul Hükümetinin lağvı üzerine Kasım 1338 de işini tatil etti. 

4. Cumhuriyet Devri : Ankara'da Millî Hükümet kurulduğu zaman Devlet daireleri teşkil olu
nurken bütçenin uygulanmasının kontrolü işi de ele alındı. Bu maksatla da Maliye Bakanlığında 
masraf evrakını kabul etmek üzere hususi bir kalem kuruldu. Ancak bu kontrolün takviyesi gaye
siyle Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun 5 nci maddesi ile (Devlet gelir ve giderlerinin Muhase-
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— 3 — 
bei Umumiye ve Bütçe kanunlarına uygun olarak tahsil ve sarfının temini için gerek sarftan ev
vel gerek sarftan sonra Meclis namına murakabeye memur Divanı Muhasebatın teşekkülüne ka
dar Millî Müdafaa ve Maliye vekâletleri için üçer ve diğer vekâletler için birer mütehassıs âza, 
Umumi Heyetçe intihap ve tefrik olunur. Murakıpların tamamı Murakabe Komisyonu teşkil 
eder. Murakabe Heyeti ve azaları teftiş neticelerini birer raporla Meclise arza ve Murakabe Ko
misyonu Devletin umumi gelir ve giderlerinin tahsil ve sarfına dair teftiş neticeleri hakkında 
üç ayda bir defa fezleke tevdiine mecburdur. Murakıplar ile vekiller arasında doğan ihtilâflar 
heyeti umumiyece hal olunur) tarzında hüküm vaz vo kabul dundu. 

Büyük Millet Meclisinden seçilen bu murakıp mebuslar bir müddet vazife ifa eylediler. 16 Ni
san 1339 tarihinden sonra Millî Meclis, müzakerelerin tatiliyle seçimin yenilenmesine karar ver
diği cihetle 29 Nisan 1339 tarihinde yukarıda bahsi geçen Divanı Muhaselbat kararnamesinin ilga 
edilmemiş ve bu daire için de 'bütçe ile tahsisat kabul edilmiş olması itibariyle, eski mevzuat dairre-
sinde vazife görmek üzere Hükümet tarafından bir Divanı Muhasebat teşkil olundu. 

Ancak Divanı Muhasebat Heyetinin, Hükümetçe tâyini mahzurlu görülmesi üzerine 24 Kasım 
1339 tarihli kanunla seçim şekli tesbit edildi. Bu kanuna nazaran Divanı Muhasebat 1295 tarihli 
kararnamedeki vasfından farklı bir surette tenkil edilerek Büyük Millet Meclisine bağlı ve onun 
namına Devletin gelir ve giderlerini kontrolle görevli kılındı. Heyet 'bir Birinci Reis, üç İkinci 
Reis ve sekiz azadan kurulu olup işbu reisler ve azalar ihtisas sahipleri arasından Meclis Umu
mi Heyetince gizli rey ve mutlak ekseriyetle hariçten intihabolunmuş ve 13 Aralık 1339 da vazi
feye başlamıştı. 

Bu heyet âzası azillerindeki lüzum Millî Meclisin e'kseriyetince tasdik olunmadıkça azlolunama-
makta idiler. Sonradan Divanın Büykk Millet Meclisine bağlı ve Devletin gelir ve giderlerini mu
rakabe ile görevli bulunduğu 20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun 100 ncü madde
siyle ayrıca teyidolundu. Bu maddede (Büyük Millet Meclisine merbut ve Devletin gelir ve gider
lerini hususi kanununa tevfikan murakalbe ile görevli bir Divanı Muhasebat kurulmuştur.) di
ye yazılı olup 1927 tarihli Mühasöbei Umumiye Kanunu da Divanı Muhasebata merkezde 10 bin 
liradan fazla masrafı icabeden sözleşmelerin icradan önce Divanca tescili, emekli dul ve yetim 
maaşlarına ait maaş bağlama evrakının tetkik ve tescili, Devlet Ayniyat hesaplarının" muraka
be ve muhakemesi gibi bâzı vazifeler tevdi eylemiş ve işbu yeni vazifeler dolayısiyle Divanı Mu
hasebat daireleri üçten dörde çıkarılmıştır. 

Bundan sonra 16 . 6 . 1934 tarihinde yürürlüğe giren 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu, 
1295 tarihli Kararname hükümlerini kaldırarak yeni ihtiyaç ve icaplara göre Divanı Muhasebatın 
teşkilât ve vazifelerini tesbit eylemiştir. Bu kanuna göre Divanı Muhasebat : Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 100 ncü maddesi hükmü gereğince Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin bütün 
gelir ve giderleriyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe ve Devlet mallarını alıp ve
renlerin, idare ve muhafaza edenlerin hesaplarım tetkik ve muhakeme ile mükellef 'bir heyettir. 
Bu heyet bir Birinci Reis, dört Daire Reisi ve oniki üyeden kuruludur. Birinci Reis, daire reisle
ri ve üyeler, Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Dört daire halinde çalışmaktadır. Hazine 
mümessili sıfatiyle Maliye Bakanlığınca tâyin edilen bir Müddeiumumi ve yardımcıları da Di
van teşkilâtına dâhildir. Bir Umumi Kâtip ve kadro ile belirli miktarda Raportör, Uzman Murakıp, 
Başmurakıp, Murakıp, Murakıp Muavinleriyle Zatişleri, Yazıişleri, ilâm, Evrak, idare ve Mahzen 
Müdürleri ve diğer memurlar vazife görmektedirler. 

5 .1 .1953 tarihli ve 5999 sayılı Kanunla verilen yetkiye ve alman kadrolara dayanılarak bu 
tarihten sonra genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin ve 
bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseselerin nakit ve ayniyat hesaplarının, kadro imkânı 
dâhilinde mahallerinde incelenmesine başlanmış ve işbu murakabe tarzı bugüne kadar devam ede-
gelmekte bulunmuştur. 

Bundan sonra 31 Mayıs 1961 tarihli Resmî Gazete ile yayınlanan 334 sayılı T.C. Anayasasının 
yürürlüğe girmesi ve işbu Anayasanın 127 nci maddesinin (Sayıştay, genel ve katma bütçeli dâirelerin 
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bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumlu
ların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hük
me bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yet
kileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenle
nir) hükmünü taşımakta olması ve geçici 7 nci maddesinin ise bu Anayasa ile konulması emredilen 
diğer kanılıların da en geç iki yıl içinde çıkarılacağını; âmir bulunması hasebiyle Sayıştay kanunu 
tasarısının yeniden hazırlanmasına başlanmıştır. 

İşbu tasarının düzenlenmesinde; öteden beri Divanı Muhasebat ve Genel Muhasebe kanunlarımızın 
mehazı olması itibariyle Fransa'nın; sarftan önce murakabeyi ve malî kuruluş ve kuralların en ye
nilerini kabul etmiş olan İtalya'nın ve yine sarftan önce vize usulünü uygulamakla beraber üyeleri 
doğrudan doğruya Meclisçe seçilip Divanı Muhasebatı Parlâmentoya bağlı olan Belçika'nın malî 
mevzuatı ve murakabe usuliyle diğer Avrupa devletlerinin bu konudaki mevzuatı incelenmek ve 
memleketimizin özellikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmış ve halen yürürlükte 
bulunmuş olan 2514 sayılı Divan* Muhasebat Kanuniyle vaz ve kabul edilmiş bulunan esas ve pren
sipler üzerinde durulmuş ve işbu kanunun 30 yıla yakın süre içinde geçirdiği uygulama safhaların
dan elde edilen tecrübeler, bu günün ihtiyaç ve icapları ve yeni Anayasamızın metni yukarda yazılı 
127 nci maddesiyle Sayıştaya verilen yeni yetki görev ve yükümlerle bu yetki, görev ve yükümlerin 
hudut ve şümulünü tâyin ve tavzih eden ve Anayasa Komisyonunca hazırlanan 9 .3 .1961 tarih ve 
27 sayılı T.C. Anayasa tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporuna ekli genel gerekçenin (Sayıştay 
için, 1924 Anayasasında olduğu gibi bu kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlılığı esası ka
bul edilmiş, Sayıştay üye ve başkanlarının teminatı, Sayıştayın kuruluşu ve işleyişinin tanzimi ka
nuna bırakılmıştır. 

Sayıştayın bugüne kadar tatbikatı sadece şeklî murakabeye inhisar etmiştir. 
Bu murakabenin, malî tatbikatta görülen isabetsizliklere teşmili hiç şüphesiz faydalı olacaktır. 
Ancak, bu murakabenin ne dereceye kadar ve ne şekilde gerçekleştirilebileceğini şimdiden tesbit 

etmek mümkün görülmemiş-ve meselenin halli Sayıştayın kuruluş Kanununa bırakılmıştır. 
Gerçekten, Kuruluş Kanununun, Sayıştayın klâsik vazifelerine genişlerini, kamu ihtiyaçları ve 

personel imkânlarının gelişmesine muvazi olarak yüklemesine hiçbir mâni yoktur. 
Genel ve katma bütçeler dışında kalan İktisadi Devlet Teşebbüslerinin iktisadi murakabesini yap

makla görevli denetim kurulunun Anayasa ile düzenlenmesine imkân ve lüzum görülmemiştir. Ger
çekten bu vazifenin teşriî organa bağlı Sayıştaya veya yine bu organa bağlı bir diğer kurula veyahut 
yürütme içinde \ er alan bir kurula verilip verilmemesi ilerdeki ihtiyaçlara göre anlaşılabilecektir. 
Esasen millî bütçe sayesinde teşriî organın bu teşebbüsler üzerindeki murakabesi geniş ölçüde art
maktadır.) suretinde yazılı 126 nci maddesindeki açıklamalar gö-î önünde bulunduralmuş ve tasarı 
ile sevk olunan hükümlerin sebepleri madde itibariyle aşağıda ayrıca gösterilmiştir. 

KURULUŞ 

1. Tasarının birinci bölümündeki 1, 2 ve 3 ncü maddeler; kuruluşla ilişkin olup birinci madde 
ile Anayasanın 127 nci maddesinde yer alan esaslar dairesinde Sayıştayın görev, yetki ve hüviyeti 
tesbit olunmuştur. 2 nci madde ile Sayıştayın bünyesine dâhil yargı ve karar organları, yaptıkları 
hizmete göre tasnif olunmuş ve bu suretle bu kurullara 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununda 
mcvcudolmıyan bir açıklık verilmiştir. 

3 ncü maddede Sayıştay mensupları, mevcut elemanların vazifelerinin mahiyet ve özelliğine gö
re meslek ve yönetim mnsupları olmak üzere iki kısma ayrılmış ve bunların bu yolda tasnife tabi 
tutulması yarara görülmüştür. 
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Sayıştay meslek mensuplarının nitelikleri, seçimleri ve atanmaları 

2. Tasarının 2 nci bölümündeki, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ve 13 r<cü maddelerde; 3 ncü maddedeki 
tasnif esaslarına göre, Sayıştay Balkan ve üyeleriyle, savcı, genel sekreter, raportör, uzman denetçi, 
başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılariyle genel sekreter ve savcı yardımcılarının ve diğer memur 
ve hizmetlilerin nitelikleri, seçimleri, atanmaları, teminatları hakkında gerekli esas ve kurullara dair 
hükümler konulmuştur. 

Bu hükümlerde 2514 sayılı Kanuna göre yapılan değişikliklerin gerekçeleri madde sırasiyle aşağıda 
açıklanmıştır. 

Sayıştay Başkan ve üyeleri; 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununda Başkan ve üye seçilebil
mek için en az 35 yaşında bulunmuş ve her hangi bir yüksek mektebi bitirmiş olmak kaydı mevcut 
iken bu tasarının 4 ncü maddesiyle yaş kaydı kırka çıkarılmış ve Sryıştaya malî denelim ve yargı ko
nusunda Anayasamızla verilen görevlerin gereği gibi yapılmasını sağlamak için bunların malî ve ik
tisadi alanlarda öğretim yapan Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlim
ler akademileri aden veya öğretim itibariyle bunlara eşit fakülte ve/a yüksek okulları bitirmiş olmaları 
şartı konulmuş bundan başka Birinci Başkanlığa, daire başkanlıklarına ve üyeliklerine seçileceklerle 
Genel Sekreterliğe atanacaklarda aranılacak özel vasıflara da yer verilmiştir. 

Ezcümle, bunlardan Sayıştay Birinci Başkanının, Daire Başkanlığında, üyeliğinde veya barem dere
cesi bunlara eşit veya bunun bir derece aşağısmdaki malî ve iktisadi, görevlerden birinde hizmet etmiş 
bulunması şartı 1.onulmuş, bu suretle 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununa göre, Birinci Başkanlığa 
seçilebilmek hususunda (Malî ve iktisadi) görevlerde hizmet etmiş olmak şartı eklenmiştir. 

Daire Başkanlığı için hizmetin ihtisasa dayanması itibariyle bu başkanlıklara seçileceklerin Sayış
tay üyeleriyle Savcısına hasrı cihetine gidilmiştir. 

Üyelik için ise; Sayıştay «avcılığı, genel sekreterliği, raportörlüğü, uzman ve başdenetçiliği 
veya barem derecesi Ibunlara eşit Malliyo Bakanlığı kuruluşuna dâhil memuriyetlerde bulunmuş 
olmak kaydı aranılmıştır. 

Bu hükümlerin tesbitinde 2514 sayılı Kanunun prensipleri esas tutulmuştur. 
Genel Sekreterlik için; 2514 sayılı Divanı Mulıasöbat Kanununda açık olarak yüksek okulu 

veya fakülteyi bitirmiş olmak şartı ve meslek mensupları arasından seçileceği hakfkmda ıbir ka
yıt mevcut değildir. 

Sayıştay görevlerinin arz ettiği özellik ve genel sekreterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütü
lebilmesi bakımından bu göreve tâyin olunacakların da Sayıştay meslek mensuplarından seçil
mesi gerekli görülmüş ve madde buna göre düzenlenmiştir. 5 nci madde ile, Sayıştay Birinci Baş
kanının seçim şekli tesbit olunmuş ve Birinci Başkanın Millet Meclisi ve Cum'huriyet Senatosu 
Başkanlık Divanlariyle Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay işleriyle ilgili komisyon
larından kurulacak Karma bir Komisyon tarafından seçileceği ve seçim sonucunun Millet Mecli
si ile Cumhuriyet Senatosunun onamına sunulacağı hükme bağlanmıştır. 

6 nci madde ile de, Sayıştay daire başkanlariyle üyelerinin seçim şekli tesbit 'kılınmış, Sayıştay 
Genel Kurulunca her boş yer için iki aday seçilerek neticenin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulacağı, Türkiye Büyüik Millet Meclisi Başkanlığınca Ibu iki üye adayından birinin asil üye 
olarak seçilmesi için adayların, Millet Meclisi, ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlariy
le Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay işleriyle ilgili komisyonlarından kurulacak Kar
ma Komisyona tevdi olunacağı ve mezkûr karma komisyon tarafıdnan her boş yer için bir üye 
seçilmek suretiyle neticenin Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun onamına arz olunacağı 
belirtilmiştir. 

Sayıştay Başkan ve üyeliklerinde vukubulan münhallere, yürürlükte (bulunan 2514 sayılı Divanı 
Muhasebat Kanununun 4 ncü maddesi gereğince Büyük Millet Meclisi Sayıştay, Bütçe ve Mali
ye komisyonlarından kurulu Karma bir Encümen tarafından en az iki "thisli namzet gösterilmek 
ve Meclis Umumi Heyetince de münhal sayısına göre bu namzetler arasından seçim yapılmak su-
fetiyle münasipleri getirilmekte idi. Bu makanizmalar içinde yapılan seçimlerin, hem Büyük Millet 
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Meclisi üyelerini vasıtalı ve vasıtasız huzursuz kılmakta, hem 'seçim yapılıncaya kadar isteklilerin 
kendilerini seçtirmek için yaptıkları gayretlerin bazen hoşa gitmiyen bir takım vaziyetler yarat
makta olduğu ve sistemin zaruri neticesi olarak da seçimlerin gecikmesine ve bu yüzden münhal 
yerlerin bâzan iki hattâ üç sene doldurulamıyara'k Sayıştay kurulunun ve mahkemelerinin kısmen 
vekâletle idaresine ve netice olarak kadro darlığına ve hizmetin de aksamasına sebebiyet verdiği 
tatbikatta devamlı olarak görülmüştür. 

Bu itibarla bu konuda yabancı memleketlerde uygulanan seçim usulleri üzerinde incelemeler 
yapılmış olup buna göre; Fransa'da ve İtalya'da Sayıştay Başkan ve üyeleri Hükümetin teklifi 
üzerine Devlet Başkanı tarafından tâyin edilmektedir. Anglo - Sakson memleketlerinde Sayışta-
yın kuruluş tarzı ve çalışma şekli Fransa ve İtalya'dan bünye itibariyle esaslı farklar göstermek
le beraber, Igiltere'deki umumi kontrol ve murakabe idaresinin 'başındaki Umumi Murakıp, Lord-
lar ve Avam Kamarasının müşterek talebi üzerine Kral tarafından kaydı hayat şartiyle tâyin 
edilmektedir. 

Bu sisteme benziyen bir sisteme malik olan Amerika'daki (Umumi Muhasebe Dairesi) nin başın
daki (Birleşik Devletler Umumi Kontrolörü) nü de Senatonun mütalâasını alarak Cumhurbaşka
nı tâyin etmektedir. 

Bu hususta en yeni mevzuatı teşkil eden (Federal Avusturya, Divanı Muhasebat Kanununa) 
göre sadece Divanı Muhasebat Başkanı Millet Meclisi tarafından seçilmekte, Başkanvekili ile 
üyeleri Divanı Muhasebat Başkanlığının teklifi üzerine Federal Devlet Reisi tarafından tâyin edil
mektedir ki, Batı devletleri arasında Avusturya'nın Anglo - Sakson sistemine yöneldiği görülmekte
dir. 

Bugünkü sistemimize örnek olan Belçika'da ise Sayıştay Başkan ve üyelerinin bizde olduğu gibi 
Mebuslar Meclisi tarafından tâyin edilmekte olduğu ve ancak bu arada ihtisas komisyonlarının rol 
almadığı anlaşılmaktadır. 

Bizde de yukarıda bilmünasebe arz olunduğu üzere Divanı Muhasebat Başkan ve üyeleri Divanı 
Muhasebatın sureti teşkili ve vazifelerine dair 1295 tarihli Kararname gereğince hükümdar iradesiy
le tâyin olunmakta iken Millî Hükümetin kuruluşundan sonra 24 . 11 . 1339 tarihli Kanunla bun
lar için intihap usulü tesis olunmuş ve 16 . 6 . 1934 tarih ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu 
da bu usulü devam ettirmiş bulunmaktadır. 

Uzun yıllardan beri devam eden tatbikatın hem hizmet, hem memur psikolojisi üzerinde meydana 
getirdiği görülen aksaklıklar sebebiyle bugünkü seçim sisteminin bu mahzurları imkân nisbetinde 
giderecek surette değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Ancak, Anayasanın 127 nci maddesi gereğince Sayıştaym Büyük Millet Meclisi adına görev yapan 
bir kurul olması itibariyle ister seçim yoliyle olsun, ister tâyin şeklinde olsun Sayıştay Genel Ku
rulunu teşkil eden kimselerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetinin tasvibine iktiran et
mesi de zaruri görülmüştür. 

Seçim sisteminin bu suretle değiştirilmesi mevcut kanundaki seçim ehliyetinin yani adaylarda 
aranacak niteliklere dair hükümlerin de yeniden gözden geçirilmesini zaruri kılmış ve yürürlükte 
olan hükümle»deki vasıfların bâzılarının müphem olması hasebiyle lüzumsuz başvurmalara mahal ver
diği, kanunun kabul edildiği 1934 tarihinden sonra mevzuatta meydana gelen değişiklikler sonunda 
seçime hak veren bir kısım memuriyet unvanlarının Devlet teşkilâtında artık mevcudolmadığı, buna 
karşılık seçime hak vermesi gereken bâzı yeni memuriyet unvanlarının da teşkilât meyanma dâhil ol
duğu görülmüştür. • 

Yukarıda belirtilen sebeplerle hem seçim sisteminin, Sayıştaym bünyesine daha uygun bir hale ge
tirilmesi, hem adaylarda aranacak şart ve niteliklerin bugünkü duruma göre ayarlanması amaciyle 
tasarının bu maddeleri düzenlenmiştir. 

Bu hükümlerle Sayıştaya daire başkanı ve üye olabilecek adayların önceden tesbiti işi, istekli
lerin mezkûr memuriyetlerin gerektirdiği nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını en iyi surette tâyin ve 
takdir edebileceği düşünülen Sayıştay Genel Kuruluna bırakılmaktadır. 
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Sayıştay Genel Kurulunun yapacağı seçimlerde; devamlı surette Sayıştay kuruluşundaki kimse
leri üstün tutarak, Maliye Bakanlığı kuruluşundan hiç aday seçilmemesi halini önlemek için de boş 
üye kadro sayısının üçte birinin, Maliye kuruluşundan istekli olacaklara ayrılması düşünülmüş ve 
tasarının 6 ncı maddesi ona göre düzenlenmiştir. 

Anayasanın Sayıştay Başkan ve üyelerinin, teminatının bir kanunla düzenleneceğini âmir bulu
nan 127 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca da işbu tasarının 7 nci maddesiyle, Sayıştay 
Başkan ve üyelerinin teminatı hakkında gerekli hükümler konulmuştur. 

2514 sayılı Sayıştay Kanununda; Sayıştay Savcı ve Yardımcılarının nitelikleri üzerinde durul
mamış sadece Maliye Bakanlığınca nasbolunacakları açıklanmakla yetinilmiş olup savcılık müessesesi
nin Sayıştay bünyesindeki önemi bakımından bunların da 8 nci maddeye konulan yeni hükümlerle 
Maliye Bakanlığınca müşterek kararname ile atanacakları ve Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakül
teleriyle İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara eşit fakülte ya 
da yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar arasından seçilecekleri belirtilmiştir. 

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununun 8 nci maddesiyle; murakıp muavinliklerine tâyin edi
lecek olanların ayrıca bir müsabaka imtihanına tabi tutulacağı, Mülkiye, Hukuk mektepleriyle bun
lara muadil malî ve ticari yüksek ihtisas mekteplerinden mezun olanların imtihansız alınacakları, 
ancak bunlardan müracaat edenler birden fazla olduğu takdirde aralarında müsabaka imtihanı yapıla
cağı, murakıp muavinliğinden veyahut muhasebecilik ve muhasebe mümeyyizliği gibi Maliye memuri
yetlerinden murakıplığa tâyin edileceklerin bir meslek imtihanına tabi tutulacakları derpiş olunmuş 
ise de; murakabe heyetinin, Sayıştay bünyesinin temelini teşkil etmekte olması ve Anayasamızın em-
reylediği denetimin gereği gibi yapılabilmesinin bu heyetin her bakımdan iyi vasıfta seçkin haslet
leri taşıyan, bilgili, sağlam karakterli elemanlarla cihazlandırılmasiyle mümkün bulunduğu cihetle 
bunların Sayıştay a alınması keyfiyeti üzerinde titizlikle durulmuş ve bu itibarla denetçi yardımcı
lığına, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinden 
veya öğretim itibariyle'bunlara eşit fakülte veya yüksek okulların birini bitirmiş olanlar arasından 
açılacak sınavı kazananların aday olarak atanacakları, bu adayların ayrıca bir meslek kursuna veya 
stajına tabi tutulacakları, kurs veya stajı basan ile bitirip de bilgi, çalışma ve ahlâk bakımından 
hizmete elverişli görülenlerin Denetçi Yardımcılığına asil olarak tâyin edilebilecekleri ve Raportör, 
Uzman Denetçi, Başdenetçi ve Denetçilerin Denetçi Yardımcılığından yetiştirilecekleri tasarının 9 
ncu maddesiyle tesbit olunmuştur. 

Tasarının 10 ncu maddesi; Genel Sekreterle Sayıştay meslek mensuplarının ne yolda tâyin edile
ceğini kapsamaktadır. 

Teşkilâtın genişlemesi ve iş hacminin eski ile kıyas edilemiyecek derecede artmış olması yüzün
den Genel Sekreterliğe iki yardımcı verilmesi zaruri görülmüş tasarının 11 nci maddesiyle buna im
kân verilerek bu yardımcıların nitelikleriyle atanmalarına ilişkin hükümler konulmuştur. 

Tasarının 12 ve 13 ncü maddeleri; Sayıştay memurlariyle hizmetlilerin nitelikleriyle atanmaları 
hakkındaki hükümleri kapsamaktadır. 

Sayıştay yargı ve karar organlarının görev ve yetkileri 

3. Üçüncü bölümdeki 14, 15, 16, 17y 18 ve 19 ncu maddeler; Sayıştayın yargı ve karar organla
rı olan dairelerin, Genel Kurul ve Temyiz Kurulunun görev ve yetkilerini tosbit etmekte olup bu 
maddelerdeki hükümler de görev ve yetki bakımından mer'i hükümlere nazaran bir değişiklik yoksa 
da Sayıştay Dairelerince rüyet edilmesi gereken hesap ve işlemlerin hususiyle son yıllarda büyük 
mikyasta çoğalması dolayısiyle daireye mürettep üye sayısının üçten dörde ve 30 yıldan fazla zaman
dan beri dört daire olarak çalışmakta bulunan Sayıştayın daire adedinin sekize çıkanlması gerekli 
görülmüştür. 

Ancak, teklif olunan yeni kadrolar münasebetiyle ayrıca temas ve kah olunacağı üzere bu daire
lerin derhal kurulması mümkün olamıyacağı cihetle iki daire başkan ve üyeleri kadrosu (L) işaret
li cetvele alınmıştır. 

M. ICMUSİ (S. S*,yı« : Töö ) 
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4. 20 nci madde Sayıştay Savcısının görevlerini göstermektedir. 2514 sayılı Kanunda mevcut 

hükümlere göre yazılmıştır. 

Sayıştay mensuplarının görev ve yetkileri 

5. Dördüncü bölümdeki 21, 22 ve 23 ncü maddeler; Sayıştay Birinci Başkan, daire başkanları 
ve üyelerinin görev ve yetkileriyle ilgili hükümleri kapsamaktadır. Mer'i hükümlere göre Birinci 
Başkanın görev ve yetkisine. ilişkin 21 nci maddede bir değişiklik yoksa da 2514 sayılı Kanunda 
mevcudolmamakla beraber daire başkan]ariyle üyelerinin görev ve yetkilerinin bu münasebetle belir
tilmesi yararlı görülmüş olduğundan 22 ve 23 ncü maddeler tertiplenmiştir. 

6. Dördüncü bölümdeki 24, 25 ye 26 nci maddeler raportörlerle denetçilerin ve yönetim men
suplarının görev ve yetkilerini açıklamaktadır. Bu hükümler 2514 sayılı Kanunda mevcut değildi. 
Sayıştaym kuruluş ve işleyişine göre yeniden tesbit olunmuştur. 

7. Aynı bölümün memurlar seçim ve disiplin kuruluna ilişkin 27 nci maddesi 2514 sayılı Kanun
daki hüküm ve esaslar dairesinde yazılmıştır. 

Sayıştaym görev ve yetkileri 

8. Beşinci bölümdeki 28 nci madde; Sayıştaym görevlerini göstermektedir. Bu madde esas iti
bariyle 2514 sayılı Kanunda mevcut hükme göre düzenlenmiştir. Anayasamızın 127 nci maddesiyle 
Sayıştaya genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarının Türkiye Büyük 
Millet Meilisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak görevi 
mutlak olarak verilmiş ve bu maddede bu dairelerin dışında kalan kurum ve teşebbüslerin hesap ve 
işlemlerinin kanunlarla, Sayıştaym denetimine tabi tutulabileceği ayrıca belirtilmiş olduğundan 
maddenin, 

1. (A) bendinde genel ve katma bütçeli dairelerin, 
(B) bendinde özel idare ve belediyelerin, 
(C) bendinde ise; (A) bendinde yazılı daireler tarafından sermayesinin yaraı veya yarısından 

fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan ve özel kanunlar
la başka bir denetime tabi tutul mıyan kurum ve teşebbüslerin, hesap vo işlemlerinin Sayıştayca 
denetlenerek hükme bağlanacağı belirtilmiştir. 

. Ancak, 2514 sayılı Kanuna göre, Sayıştaya hesap vermekle mükellef tutulan özel idare ve bele
diyelerin, sermayesinin % 50 sinden fazlasına katılmak suretiyle kurdukları iktisadi teşebbüslerin 
denetimi, sonradan yürürlüğe konulan 23 sayılı Kanunla kendi organlarına bırakılmış olduğundan 
bu şekilde kurulan iktisadi teşebbüslerin denetimi bu madde hükmü dışında tutulmuştur. 

9. Beşinci bölümdeki 29 nen madde; 2514 sayılı Kanunda mevcut hüküm ve esaslar genişletil
mek suretiyle yazılmıştır. 

Vize 

10. (> nci bölümdeki 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3G ve 37 nci maddeler Sayıştaym vize işlemlerine iliş
kin hükümleri kapsamaktadır. Bu hükümler yürürlükte bulunan 2514 sayılı Kanundaki esas ve pren
siplere göre tertiplenmiştir. Ancak, 2514 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1934 yılından bugüne 
kadar geçen süre içinde edinilen tecrübeler ve görülen eksiklikler dikkat nazarına alınarak bu hüküm
lerde bâzı değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki : 

Vize işlemlerimde maddi hata, ödeneğin yetersizliği veya kadro üstünde tâyin ve istihdamlara 
ilişkin Sayıştay re ti erinin kesin olacağı aşikâr bulunduğu cihetle Genel Muhasebei Kanununda 
var olan 'bu hüküm işbu tasarının 3'1 nci maddesinin sonuna eklenmiştir. 

32 nci madde ile Sayıştayım sarftan önce vizesinden istisna edilen harcamalara, sürekli ve ge
çici hizmetliler ücretiyle gündelikçilerin yevmiyeleri, doğum ve ölüm yardımları ve yolluk avıns-
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lan da - mahiyet itibariyle maddede sayılı harcamalardan farklı bulunmadıkları cihetle - istisna
lar arasına alınmış ve bu suretle kanunla belli olan bu harcamalann gecikmeksizin ödenmesi 
imkânı da sağlanmıştır. 

83 ncHi madde ile de; Genel Muhasebe Kanuniyle merkezde 10 (bin liradan fazla masrafı ge
rektiren sözleşmelerin icradan önce Sayışftayea tesciline cevaz verilmiş iken bu miktar buıgün-
kü para konjonktürü nazara alınarak 100 bin liraya çıkarılmıştır. 

Bit (bölümün 37 nci maddesi; malî ve iktisadi kalkınma çalbası içine girmiş olan yurdumuzda 
yatırımla ilgili harcamaların tekasüf nistbeti göz önünde tutularak Sayıştay Genel Kurulu kara-
riyl'e lüzum görülen yerlerde icra ve sarftan önce vize sisteminin kurulabileceği hakkında yeni 
hüküm olarak tasarıya alınmıştır. 

' Denetleme 

11. Yedinci bölümdeki 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40 ve 50 nci maddeler; denet
lemenin genel esaslarını, hesapların verilme zamanını, hesaplarda aranılacak nitelikleri, say
manlar ve bu durumda olanların tarif ve tasnifini, saymanlarMi hesap verme usullerini, bun
ların sorumluluk halterini, ita âmirlerinin sorumluluklarını, hesapların incelenme usullerini kap
samaktadır. 

Bu maddeler yürürlükte bulunan 25:14 sayılı Kanunda mevcut dsaislar göz önünde bulundu
rulmak suretiyle düzenlenmiş ve yeni icaplara göre .genişletilmiştir. Teknik mahiyette olan ve 
hükümleri açık olarak yazılmış "bulunan bu maddeler hakkında (gerekçede ayrıca açıklamada bu
lunulmamıştır. 

Yalnız 31 nci madde münasebetiyle de dokunulduğu üzere; 2614 sayılı Kanunun 1'3 ncü mad
desinin atıf yaptığı Genel Muhasebe Kanununun birinci derece ita âmirlerinin sorumluluk yüklen
meleri halinde olunacak işlemi gösteren 76» nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları hükümleri, işbu 
tasarının 45 nci maddesine (E) fıkrası olarak eklenmiştir. 

12. 51 ve 52 nci maddeler; hesafbını vaktinde vermiyen ve hesap vermekten kaçınan ve bu 
suretle Anayasa ile kalbul edilen süre içinde kesin hesaplarla uygunluk bildirimlerinin düzenle
nip Büyük Millet Meclisine sunulmasının gecikmesine sebebolan saymanlarla denetleme ve yar
gılama sırasında Menilen (bilgi ve belgeleri vermemek ve gerekli açıklamalarda bulunmamak su
retiyle denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin diğer devletlerde uygulanmakta olan esaslar da
iresinde cezai hükümlerle zorlanması ve böylece 'hesapların zamanında alınmasının denetleme ve 
yargılamanın sağlanması için tertiplenmiştir. 

Bu hükümler 1050 sayılı Genel Muftıaselbe Kanununda mevcut esaslar genişletilerek ilgisi ha
sebiyle bu tasarıya alınmıştır. 

13. 53 ve 54 ncü maddeler: 51 ve 52 nci maddelerde balhsedilen sorumlulara uygulanacak ce
zalar hakkındaki usule ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Hükümler açık olmakla aynea izaha ihtiyaç görülmemiştir. 
14. 55 nci madde; Devletçe .müessese ve fertlere ikraz, taviz yoluyla verilen paralarla Ha

zinenin kefalet •eylediği istikraz işlemlerinin; genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve be
lediyelerce yapılan istikrazlarla alman avansların, hizmet karşılığı olmıyarak çıkarılan Hazine 
bonolarının miktar ve faizleriyle itfa bedellerinin; kanunları gereğince -mutemet 've mütaahhîtle-
re verilen avanslarla açılan kredilerin; Sayıştayca incelenerek izlenmesini, kaydolunmasını ve 
bunlara ilişkin işlemlerin sayman üıesapları arasında usulü dairesinde lıükme (bağlanmasını sağ-
liyan esasları kapsamaktadır. Bu (hükümler genişletilmek suretiyle 25H4 sayılı 'Kanundan alın
mış Ve açık olması 'hasebiyle fbu konuda ayrıca açıklamada bulunulmamıştır. 

Yargılama 

1.5. Sekizinci bölümdeki 56 - 66 nci maddeler; hesapların ne suretle yargılanıp ilâma bağ
lanacağı, ve ilâmların ilgililere tdbliği, yürütülmesi, koğuşturülması ve diğer yargılama, usulleri 
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hakkındaki hükümleri kapsamaktadır. 'Bu (hükümler 2514 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinden 
genişletilmek suretiyle alınmış /ve yeter derecede açık bulunmuş olduğundan ayrıca izalhta bu-
lunulmamışjtır. 

16. 67 nci madde; idare hesaplarının süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve zamanın .gev
mesi dblayısiyle sorumluların vefat veya ayrılmaları hasebiyle gerekli izahat 've savunmaların 
alınmaması yüzünden sorumluların mağduriyetten korunması amaciyle tasarıya alınmıştır. Bu 
madde, maddede ıgtisterilen İki yıllık sürenin bitiminden itibaren otomatikman beraaeti t azam -
mun etttiği cilhetle sorumlular adına ayrıca ilâm düzenlenmesi gerekmemektedir. 

17. 68 - 76 ncı maddeler; kanuni yollardan olan yargılamanın iadesiyle Temyizin ne suretle 
ve kimler tarafından yapılacağı, sonuçlandırılacağı hakkındaki hükümleri kapsamaktadır Bu 
hükümler, 2514 sayılı Kanundan, değiştirilmek ve genişletilmek suretiyle alınmış ve yeter dere
cede açık bulunmuş olduğundan ayrıca açıklamada bulunulmasına mahal görülememiştir. 

18. 77, 78 ve 79 ncu maddeler; karar düzeltmesiyle ilgili bulunan bu maddeler hükümleri 
ne eski .1295 sayılı Kararnamede n'e de bundan stonra yürürlüğe konulmuş olan 25d4 sayılı Ka
nunda yer almış 'olmayıp Temyiz Kurulu kararlarına karşı bu yolda vâki isftemlerin Temyiz Ku
rulunda bir defaya mafhsus olmak üzerce umumi .hükümler dairesinde tetkik ve karara •bağlanm 
asını sağlamaktadır. 

19. 80 nci madde; aynı konuda birbirine aykırı görülen ilâmlar dolayısiyle yapılacak işlemi 
göstermektedir. 

Genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporları 
V 

'20. Dokuzuncu bölümdeki 81 - 86 ncı maddeler; genel ve kaıtma bütçeli dairelerin kes'inho-
sapları üzerinde Sayıştayca yapılacak incelemeler sonunda düzenlenecek uygunluk bildirimleri 
ve Bayıştay raporlariyle ilişkin işlemler ve kararlar hakkında hükümler kapsamaktadır. 2514 
sayılı Kanundan alman bu hükümler açık yazılmış -olduğundan ayrıca açıklamada bulunulma
mıştır. 

2)1. 87 ive 88 nci maddeler; 2514 sayılı Kanunda mevcudolmayıp 'bu maddelerle yeniden sevk 
olunan hükümlerle; genel ve katma bütçeli dairelerin bir hesap devresine ilişkin mal ve nakit 
işlemlerinin incelenmesi sonunda Ibeliren bata ve noksanlıklarla bu daireler dışında kalan idare 
ve kurumların bir yıllık (hesaplarının incelenmesi sonucu ve bunların faaliyetlerinin kuruluş 
gayelerine uygun ve verimli olup olmadığı Ihakkmda Genel Kurul karariıyle düzenlenecek rapor
ların Büyük Millet Meclisine sunulması tesbit olunmuştur. 

Bütçe, personel ve özlük işleri 

22. Onuncu bölümdeki 89 ncu madde Sayıştay bütçesinin ne şekilde yapılacağını muhasebe işle
rinin ne yolda yürütüleceğini göstermektedir. Meclis adına vazife gören Sayıştaym muhasebe işle
riyle bütçeye ilişkin hizmetlerinin eskiden olduğu gibi devam ettirilmesi zaruri görülmüş ve madde 
bu hususları sağlıyacak tarzda tertibolunmuştur. 

23. 90 ncı madde; birçok teşkilât kanunlarında mevcut bir hükmün Sayıştay Kuruluş Kanunun
da da yer almasından ibaret olup lüzum halinde, Sayıştaya verilmiş olan' hizmetlerin gereği gibi yü
rütülmesini sağlamak için, bâzı memurların kadrolariyle başka görevlere getirilebilmesini ve bu me
murların esas memuriyet ve kadrolarına ilişkin her türlü özel haklarının devam etmesini mümkün 
kılmaktadır. 

24. 91 nci madde; benzeri yargı organlarında olduğu gibi Başkan ve üyelerle Savcının bu ka
nunla kabul edilen kadro aylıklarını alacakları, müktesep hakları kadro aylıklarının altında olduğu 
takdirde yükselme işlemlerinin ne yolda yürütüleceği, bunların izin, geçici görevlerinin ne suretle iş-
liyeceği, ayrıca Savcı ve Yardımcılarının yükselme, yıllık ve mazeret izinleri hakkında yapılacak mu
amele ile bu memurlar dışında kalan diğer Sayıştay mensuplarının özlük hakları ve emeklilik işlemle
ri konusunda hükümleri muhtevi bulunmaktadır. 
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25. 92 nci madde; Sayıştay Başkanlariyle üyelerine, Savcı ve Genel Sekreterine, meslek mensup-

lariyle yönetim mensuplarına aylıklarına ilâveten verilecek ödenekleri ve bu ödeneklerin ne gibi hal
lerde kesileceğini göstermektedir. 

Sayıştay meslek mensuplarına 6736 sayılı Kanunla derecelerine ve memuriyet unvanlarına göre 
Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna atfen yargıç ödeneği verilmesi kabul olunmuş ve bu öde
nekler, 7241 sayılı Kanunla, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Savcı ve Genel Sekreterine maktuan 800 
lira, bunların dışında kalan meslek mensuplarına da aylık derecelerine göre 500, 350, 250 lira olarak 
tesbit kılınmıştır. 

Bu tasarıda Sayıştay Birinci Ba§kaniyle Daire Başkanlarına, üyelerine, Savcı ve Genel Sekreteri
ne aylık tutarlarının % 601 nisbetinde, 

Meslek mensuplarına bu tasarıya bağlı (3) sayılı cetvelde göserilen miktarlarda, sair Sayıştay me
murlarına da kadro aylıklarının % 35 i nisbetinde ödenek verilmesi derpiş olunmuş ve böylece 7241 
sayılı Kanunla Başkan ve üyelere, Savcı ve Genel Sekretere maktuan verilen 800 lira ödenek bun
ların aylık tutarlarının % 60 ına bağlanmak suretiyle değiştirilmiş, meslek mensuplarına verilen 
miktarlar ise her sınıfa 150 lira ilâve yapılmak suretiyle düzenlenmiş bu meyanda Sayıştay memur
larının yapmakta oldukları hizmetlerin ağırlık ve hususiyetleri de göz önünde tutularak bunlara da 
kadro aylıklarının % 35 i nisbetinde ödenek verilmesinin, hizmetin selâmeti bakımından faydalı ola
cağı düşünülmüştür. 

26. 93 ncü madde; zamanımızda ilim ve tekniğin hızla gelişmesi ve bu gelişmelere paralel olarak 
iktisadi ve malî alanda vukubulan değişiklikler, malî hukuk ve mevzuat üzerinde de etki yapmaktan 
hâli kalmamakta ve bu hal netice olarak bu konuda yeni esas ve metotlar konulmasını gerektirmek
tedir. 

Sayıştaya Anayasa ile verilen çok önemli görevlerin, ileri ve çağdaş devletlerin malî denetim ve 
yönetiminde uygulanan esas ve metotlar dairesinde yürütülebilmesi bu alanda vukubulan yeniliklerin 
yerlerinde görülüp incelenmesiyle mümkün olacağı izahtan varestedir. 

Yabancı memleketlerde bu suretle vücuda getirilen yeniliklerin ve bunların tatbikatında izlenen 
prensiplerin yerlerinde incelenmesi suretiyle bilgilerini ve bu arada o memleketlerin denetim usul ve 
tatbikatiyle ilgilenmek suretiyle de meslekî görgülerini artırmak üzere Sayıştay meslek mensupları
nın, lüzum görülecek yabancı memleketlere gönderilmesi amacı güdülmüş ve bu madde ile yeni hü
küm sevk olunmuştur. 

Bu suretle gönderileceklerin nitelikleriyle imtihan usulleri, yabancı memleketlerdeki çalışmaları
nın izlenmesi ve bu çalışmalara ait düzenlenecek raporların şekli için ayrıca bir yönetmelik yapıla
cağı maddede belirtilmiştir. 

27. 94 ncü madde; Sayıştay mensuplarının; özel bir kanun olmadıkça resmî veya özel daire, ku
rum ve kurullarda görev alamıyaeaklarını göstermektedir. 

•Disiplin ve ceza boğuşturması 

28. Onbirinci bölümdeki 95, 96 ve 97' nci maddeler; Sayıştay mensupları hakkında uygulanacak 
disiplin ve ceza koğuşturması esaslarını tesbit etmektedir. 95 nci maddedeki hüküm, 2514 sayılı Ka
nundan alınmış ve bunda bir değişiklik yapılmamıştır. 

96 nci madde, Anayasanın 147 nci maddesinde; Sayıştay Başkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı Yüce Divan sıf atiyle Anayasa Mahkemesinin yargılıyacağı; belirtilmiş olduğundan 
2514 sayılı Kanunda mevcut hüküm bu esasa göre değiştirilmek suretiyle tesbit kılınmıştır. 

Bunların görevleri dışında şahsi bir suç işlemeleri halinde haklarında yapılacak koğuşturmanın 
Anayasanın sözü edilen maddesi hükmüne dayanılarak Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarının koğuştu-
rulmasma ilişkin hükümlerin uygulanacağı da ayrıca tebarüz ettirilmiştir. 

97 nci madde ise; Başkan ve üyeler dışında kalan Sayıştay memurları hakkında uygulanacak ce
zaları ihtiva etmekte bulunmuştur. 
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Çeşitli hükümler 

29. Onikinei bölümdeki 98, 99, 100 ve 101 nci maddelerden, 98 ve 99 ncu maddeler, 2514 sayılı 
Kanunda mevcut hükümlerden alınmış ve yeter derecede açık bulunmuş olduğundan başkaca açıkla
maya mahal görülmemiştir. 

100 ncü madde; 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Sayıştay Başkanlığı kısmında mev
cut kadroların kaldırılarak yerine bu kanuna başlı (1) sayılı cetveldeki kadroların konulduğunu gös
termektedir. 

101 nci madde; 2514 sayılı Sayıştay Kanuniyle bu kanuna ek diğer kanun hükümlerinin yürür
lükten kaldırıldığını tazammun etmektedir. 

Geçici maddeler 

30. Geçici 1 nci madde; bu kanun tasarısiyle alınması istenilen kadrolardan şimdilik fiilî kad
roya alınmasına imkân görülemiyenler bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadrolar 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvele (Sayıştay) başlığı altında eklenmiştir. 

31. Geçici 2 nci madde; 2514 sayılı Kanuna nazaran, bu tasarı ile gerek usulde, gerek denetim ve 
yargılamaya ilişkin hükümlerde değişiklik yapılmak suretiyle yeni hükümler getirilmiş ve bu değişik
liklerin Sayıştaya hesap vermekle yükümlü bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki işlemlerine teşmili hukuk esaslarına uygun düşmemekte bulunmuş olduğundan bunlar hakkın
da eskiden olduğu gibi 2514 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak maksadiylc tertip
lenmiştir. 

32. Geçici 3 ncü madde; bu tasarının kanun halini alıp yürürlüğe girmesini müteakip seçimle
rin yapılarak daire ve kurulların bu kanuna göre derhal kurulmasına imkân görülemediğinden ve 
evvelce bir Başkan ve iki üyeden teşekkül eden v) kaza yetkisine Ihaiz (bulunan dairelerin iş
bu kanun tasarısiyle bir başkan ve üç üye ile kurulacağı teklif edilmiş ve bu hal ge
rek daire gerek diğer kurulların teşekkülüne de müessir bulunmuş olduğundan tasarının kanun halini 
alarak yürürlüğe girmesi tarihinden seçimlerin yapılması tarihine »kadar Sayıştay Daire ve Kurulla
rının eskiden olduğu gibi vazifelerine devam edebilmelerini ve bu suretle hizmetin aksamamasmı 
sağlamak için düzenlenmiştir. 

33. Geçici 4 ncü madde; Kaza yetkisini haiz bulunan Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Savcısının 
gerek kanuni, gerekse hukukî hüviyetleriyle görevlerinin önem ve mahiyeti bakımından emsaline ki
yaseti birinci dereceye alınmaları düşünülmüş ve bu itibarla işbu tasarı ile Daire Başkanlarının ve 
üyeleriyle Savcısının birinci dereceye yükseltilmeleri cihetine gidilerek bunlara yükseltildikleri de
rece aylıklarının verilebilmesi ve eski derecelerinde geo^ıı hizmet müddetlerinin yeni derecelerinde 
geçmiş sayılması ve ayrıca Genel Sekreterle adı geçenlerin yeniden seçim ve atanma işlemlerine lüzum 
kalmadan vazifelerine devamlarının sağlanması için tertiplenmiştir. 

34. Geçici 5 nci madde; Anayasa ile Sayıştaya çok önemli görevler verilmiş ve denetimine tabi 
daire, kurum ve kurullar genişletilmiştir. Bu görevlerin Anayasanın emrettiği mânada yapılabilme
si; Sayıştay kadrolarının takviyesine ve bu kadrolara yeni ve seçkin elemanların temin ve tâyin edi
lebilmesine vabeste bulunduğu açıktır. Bugüne kadar Sayıştayda mevcut açık kadrolara kifayetli ele
manların bulunmasında ciddî müşküllerle kargılaş^mıştır. Bu kanun tasarısı ile alınmak istenilen ye
ni kadroların kısa zamanda ehliyetli memurlarla doldurularak Sayıştaya mevdu vazifelerin aksama
dan yürümesini sağlamak amaciyle ve aynı zamanda kadro tutarlarının geçim endekslerinin çok al
tına düşmüş bulunması hasebiyle mevcut kadroların bir derece yükseltilmesi zaruri görülmüş ve geçi
ci 5 nci madde buna göre tertiplenmiştir. 

35. Geçici 6 nci madde; işbu tasariyle 2514 sayılı Kanuna nazaran Sayıştay meslek mensupları
nın menşe ve nitelikleri ve sair özlük (hakları bahsinde esaslar kabul edilmek suretiyle yeni hüküm
ler getirilmiştir. 

2514 sayılı Kanun hükümlerine göre Sayıştaya intikal etmiş olanlardan; sonradan çıkan kanun
ların daha önceki kanunlarla tanınan hakları bertraf etmemesi genel hukuk kaideleri icabından bu-
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lunmakla durumları bu tasarı hükümlerine uyimyanlarm müktesep haklarını koruma maksadiyle ko
nulmuştur. 

36. Geçici 7 nci madde; 1 . 1 . 1950 tarihinden itibaren genel ve katma bütçeli dairelerle özel 
bütçeli idareler memur ve hizmetlilerinin emekli aylıklarının tahsis ve ödeme işi, 5434 sayılı Kanun
la Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına verilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki tahsislere ilişkin işlemlerin eskiden olduğu gibi Sayış-
tayca yapılmasına devam olunmasını sağlamak için işbu geçici 7 nci madde tertiplenmiştir. 

37. 102 ve 103 ncü maddeler; kanunun yürürlüğe gireceği tarih ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisince yürütüleceğini göstermektedir. 

Kadro 

38. Tasarıya bağlı (1) ve (2) numaralı cetvellerden; (1) numaralı cetvel; Sayıştaym işbu 
tasarıda belirtilen görev -ve yetkilerini yerine getirecek Sayıştay meslek mensuplariyle yönetim 
mensuplarının derece, aded ve memuriyet unvanlarını ihtiva etmekte olup beliren ihtiyaca göre 
yeniden tesbit olunmuştur. 

Hükümleri 30 yıla yakın bir zamandan beri uygulana/gelmekte bulunan 2514 sayılı Sayıştay 
Kanununun yürürlüğe girdiği 1934 yılında, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerin gider ve 
gelir toplamı, o yıl bütçelerine nazaran, 222 781 236 liradan ibaret iken bu miktar, 1963 malî 
yılı Ibütçeleriyle 12 563 530 124 liraya yükselmiş, yine o tarihte yani 1934 yılında kanun sayısı 2514 
aded iken sonradan 4966 adedi Büyük Millet Meclisince, 375 adedi, -Millî Birlik Komitesiyle Ku
rucu Meclisçe ve 228 adedi de Türkiye Büyük Millet Meclisince yürürlüğe 'konulmak suretiyle ce
man 5569 aded kanun çıkarılmış ve bu suretle Sayıştayca yüklenilen inceleme ve denetleme işleri 
kanunların çoğunun malî hükümleri kapsamakta olması lıasabiyle gerek mevzuat, gerekso ıbütçe 
gelir ve giderleri bakımından sözü edilen rakamların şümul ve hududiyle mütenasip olarak art
mış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Sayıştay Kanununun yürürlüğe girdiği 1934 yılında, 560- adedi Genel bütçeye 
dâhil daireler saymanlıklarına, 104 adedi mülhak bütçeli -daireler saymanlıklarına, 17 adedi müte-
davil sermaye saymanlıklarına ve 134 adedi de belediye ve özel idare saymanlıklarına ait olmak 
üzere, ceman 815 aded Saymanlık mevcut iken Devlet teşkilâtında vukubulan inkişaflar dolayısiy-
le hizmetlerin tenevvü ve tevessüu nisbetinde muhasiplik adedi de çoğalarak bu miktar, 19'62 yı
lında, genel bütçeye dâhil daireler saymanlık adedi, 838 e, mülhak bütçeli daireler sayman
lık adedi, 181 e, mütedavil sermaye saymanlık adedi, 670 e, ve belediye, özel idare saymanlıkları 
adedi ise, 1058 e baliğ olmuş buna 1939 yılında muhasiplik adedi 394 olan ve 1962 yılında 
2489 a yükselen ayniyat saymanlıkları eklenmek suretiyle genel toplam, 815 ten 4421 fazlasiyle 
5236 ya yükselmiş bulunmaktadır. 

Şu hal; 1934 yılındaki duruma nazaran muhasiplik adedinde altı misli, bütçe gelir ve gider
lerinde, ellibeş misli ve mevzuatımızda ise, üç misle yakın bir artış vukubulduğunu ve bu nispet
ler, iş hacminin büyük mikyasta genişlediğini, inceleme ve denetleme için harcanan zamanın arttı
ğını açıkça göstermektedir. 

Kaldıki Sayıştay in denetimine tabi tutulan ve tesbit olunamaması lıasabiyle yukarıki gelir 
vo gider mukayeselerine dâhil edilmiyen özel idare ve belediyelerin gelir ve giderleriyle döner 
sermaye miktarlarında da yukarıda arz olunan genel ve katma bütçelerdeki artışlara muvazi 
olarak yükselme vükubulduğundan bu cihetin bu münasebetle ayrıca göz önünde bulundurulma
sı gerekmektedir. 

Arz edilen iş hacmi artışı; kadromuzda mevcut denetçilerle karşılanamamakta ve bir denet
çiye bir yılda 2, 3 yılda görebilecek iş yükletilmek zarureti karşısında kalınmakta ve bu yüzden ve 
bir de genel ve katma bütçeli daire ve idarelerin kesinhesaplarma ilişkin uygunluk bildirimle
rinin zamanında yetiştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulâbilmesini sağlamak için ayni-
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yat, özel idare ve belediyeler hesaplarının bir Ikısmı zaruri olarak denetim dışında kalmakta vo 
denetçiler tarafından hesaplar ve belgeler üzerinde yapılan tetkikatm keyfiyet bakımından derin
leştirilmesine de imkân bırakmamaktadır. Bu hal idari kısımlarda çalışan Sayıştay memurlarına 
da tahammül fevkinde küf etler yüklemekten hali kalmamaktadır. 

İşte bu sebeplere binen ve Anayasamızın 127 nci maddesiyle Sayıştaya tahmil olunan ve 
mahiyetleri işbu kanun tasarısında belirtilmiş bulunan geniş ve önemli 'görev ve yetkilerin gereği 
gibi yapılabilmesini sağlamak üzere, iş hacminde yukarıda belirtildiği üzere 3 - 55 misli artış vu-
kubulmasına rağmen, sadece bir misli artırılmak suretiyle mevcut dört daire adedinin sekize ve 
270 ten ibaret bulunan denetçiler adedinin iki misle çıkarılarak sekizyüz onaltıya, yönetim men
supları adedinin de yüzde yetmişjbeş nisbetinde arttırılmak suretiyle yüzyirmibeşten ikiyüz do
kuza çıkarılması gerekli görülmüştür. 

Ancak, dairelerin derhal kurulması mümkün olamıyacağı ve Sayıştay denetçiliğinin ihtisası 
tazammun etmekte bulunması dolayısiyle matlup denetçilerin yetiştirilmesi zamanla sağlanabile
ceği cihetle teklif olunan yeni kadrolardan mühim bir kısmı - ilâvenin yarısından fazlası - ka
nun, tasarısına ilişik (2) numaralı (L) işaretli cetvele alınmıştır. 

Bu münasebetle şunu da arz etmek yerinde olurki; kanun tasarısına ilişik cetvelle teklif olunan 
yeni teşkilât kadromuzun istilzam ettiği on milyon liralık masrafın; (Yukarıda da arz olunduğu üze
re miktarlarının tesbit olunamaması hasabiylebelediyeler ve özel idareler bütçeleri hariç) mu
rakabe edilen ve katma bütçeli daire ve idarelerin 1963 malî yılı bütçeleri yekûnu olan 
12 563 530 124 liraya nisbeti, 1923 yılındaki nispet olan binde (birden aşağı bulunmaktadır. 

Fiilî kadro tutarı olan on milyon liradan 4 825 000 lirası, mevcut kanuni kadro karşılığı olup 
bu tasarı ile 5 290 000 liralık ilâve kadro teklif olunmaktadır. 

Sayıştay kanunu teklifini incelemek üzere kurulan Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Kanunu teklifini 30.4 .1964 
incelemek üzere kurulan 

Geçici Komisyon 
Esas No. 2/532 

Karar No. 4 % 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Başkanhk tarafından 29.8.1963 tarih ve 2/5S2 sayılı tezkere ile Geçici Karma Ko
misyonumuza thavale buyurulmuş olan Sayıştay kanunu teklifi komisyonumuzca görüşülmüş ve 
varılan sonuçlar aşağıda arz edilmÜşjtir. 

I - Komisyonumuz ilk: önce kanun teklifinin görüşülmesinde takibedilecek usulü tesbit et
miştir. Tesbit edilen usule (göre * . 

A)) Türkîye^de iSayışitaym tarihî gelişmesinin incelenmesi, 
B)> Yürürlükteki Sayıştay Kanunu ile yeni teklifteki farkları ve yenilikleri tesbit, 
C)' Yaibancı memleketler Sayıştay teşkilât ve vazlifelerinin bugünkü durumu, 
D) Doktrinde Sayıştay konusunda ileri sürülmüş olan fikirlerin ' araştmlmaisı ve tespiti. 
Komîs'yonea hazırlanan yeni metin bu usule uyularak yapılmış olan müzakerelerin mahsulü

dür. 
II - Türkiye'de Sayıştay tarihî (gelişmesinde §u seyri taki'betmiştir : 

1. Tanzimat devri, 
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2. 1293 Anayasasından ..Meşrutiyete kadar olan devir, 
3. Meşrutiyet devri, 

.4 . Cumhuriyet devA 
(Bu devrelerde Sayıştay Devletin ve "siyasi rejimin bünyesine göre değişik şekil ve salâhiyet

lere sahibiol muştur. 
Sayıştay Ibu çeşitli devreleri az çok 'birbirinden farklı hüviyetle yaladıktan sonra 2514 sayılı • 

Kanunla kaşandığı hüviyeti muhafaza etmiş ve ö . I1.1963 tarih ve 5999 sayılı Kanunla son şek
limi alarak günümüze kadar gelmiştir. 

III - 1961 yılında yürürlüğe girmiş ibu'lunan 234 sayılı Anayasa, Sayıştay konusunda getirdiği 
hükümlerle Sayıstaya günün icaplarıma uygun daha yeni bir hüviyet verilmesini ön görmüştür. 
Bilhassa', Sayıstaya, kanuni statüsünde haiz olduğu kaza organı sıfatını vermiştir. Bu nokta 
üzerinde komisyonumuzca Anayasa Komisyonunun müspet mütalâası da alınmış ve birimci mad
denin tedvininde kaza organı sıfatı sarahaten belirtilmiştir. 

IV - Komisyonumuza havale buyurulan metin üzerinde yapılan incelemeler sonunda; yeni 
teklifin yürürlük'teki kanuna nazaran pek fazla yenilikler göstermediği ve bilihalssa temel pren
sipler bakımından ıbir rebı-ganüzaisyona pek fazla itibar .gösterilmediği müşahede edilmiştir. Tek
lif, dama ziyade 2514 ve 5999 sayılı kanunların ihtiva ettiği hükümlerin kanun tekniği hakımın-
dan daha derli toplu hale getirilmiş şeklinden ibaret kalmıştır. Yenilikler : a) Ehlivukuftuk 
müessesesinin İhdası, b)1 îş hacminin artması dolayıisiyle daire sayılsmım 4 ten 8 e çıkarılması, 
c) Raportörlerle denetçilerin ve yönetim mensuplarımın görev ve yetkilerinim tâyin ve teshiti, 
d) Başkent dışımda lüzum görülen yerlerde sarftan önce vize tatbikatı, e)1 Anayasada kulla
nılan yeni terimlerim kanun teklifi metninde kullanılmasından ilbaret görülmektedir. 

işte bu bakımlardan komisyonumuz yahancı memleketlerin 'bugünkü evzuatımı ve do/ktrinde-
ki yeni fikirleri de araştırarak memleketimiz bünyesine uygun olan h'âzı yenilikleri göstermeye 
gayret etmiştir. Komisyonumuzca getirilen yenilikler maddeler hakkındaki gerekçe kısmında 
madde madde açıklamıştır. 

MADDELERE AİT GEREKÇE 

Kanun teklifinin bâzı maddeleri; komisyonu muzca aynen kalbul edilmiştir. Bâzı maddeleri 
üzerinde ufak değişiklikler yapılmıştır. Bâzı maddeler ise; kanun teklifine yeni prensipler getir
mek maksadiyle tedvin edilmiştir. 

I - Aynen kalbul edilen maddeler (şunlardır : 
2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 

44, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, '66, 07, 68, 69, 70, 77, 79, 71, T®, 73, 75, 76, 
81, 82!, 83, 84, 85, 93, 95, 99, 100, 102, 103, 104, 105; Geçici maddelerden : 2, 3, 7; cetvellerden : 
3 sayılı cetvel, 

II - Komisyonca üzerinde ufak değişiklikler yapılan maddeler : 
ıMadde 1. — «Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci maddesi gereğince» ibaresi haşiv te

lâkki edilerek çıkarılmıştır. 
Madde 4. — Madde yeni baştan tertibedilmiş ve gerek metin ve gerekse başlık muhtevaları 

savcı ve yardımcılarını içine alacak şekilde düzenlenmiştir. 
Madde 7. — 99 ncu maddeye atıf yapılmıştır. 
Madde 9. — iki yıllık terfi müddeti hükmü metinden çıkarılmıştır. 
Madde 11. — Teknik balkımdan küçük bir değişiklik yapılmıştır. 
Madde 22. — Matlabm başlığına, «ve Genel Sekreter» ibaresi ilâve edilmiş ve metinde küçük 

bir düzeltme yapılmıştır. 
Madde 29. — Madde müeyyideye bağlanmıştır. 
Maıdlde 32. — «Yıollulk» Itlâjbdiri yerimde daha geniş kavramı olan «harcırah» tâbiri konulmuştur. 
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Madde 37. — «Sürekli» kelimesi haşiv telâkki edilerek metinden çıkarılmıştır. 
Madde 39. — Üç aylık müddet yerine, «mahsup devresi» tâbiri kullanılmıştır. 
Madde 41. Başka müesseselerde kadro ihdas etmeye Sayıştay Kanunu ile imkân olmadığı dü

şünülerek 5 ve 6 ncı fıkralar çıkarılmıştır. 
Madde 43. — Maddeye vuzuh vermeli için, sorumluların imza sirkülerini göndermesi ve bir yıi 

• içindeki değişikliklerin de kontrol altına alınmasını temin eden fıkra eklenmiştir. 
Madde 48. — Bildirime bilgi edinilmesinden sonra cevap vermiyen sorumlular hakkında yapı

lacak disiplin tatbikatı, maddeye eklenmiştir. 
Madde 49. — Madde müeyyideye bağlanmıştır. 
Madde 55. — «Hususi surette» tâbiri haşiv telâkki edilerek metinden çıkarılmıştır. 
Madde 60. — «Ve zaruri» tâbirinin çıkartılmışı ile, sorumlulara dana genişçe bildirme imkâ

nını vermek için müddet 8 günden 15 güne çıkarılmıştır. 
Madde 74. — Maddeye vuzuh vermek maksadiyle 1 nci fıkranın altına, «Yargılamanın iadesi 

sebepleri şunlardır.» cümlesi ilâve edilmiştir. 
Madde 78. — Madde numaralarındaki vâki değişiklik sebebiyle, bu maddede (75) olan atıf mad

desi (72) olmuştur. 
Madde 80. — Madde, kanun tekniği bakımındın yeniden düzenlenerek, klâsik yargı organların

daki içtihadı birleştirme müessesesine benzer hükümler sevk edilmiştir. 
Madde 86. — 2 nci fıkranın basma, «katma» kelimesi yerine, «Genel bütçe dışında kalan» iba

resi eklenmiştir. Maksat, bu fıkraya daha umumi ve geniş bir mâna vermektir. 
Madde 87. — Maddedeki, «verimli» kelimesi yerine, daha umumi bir tâbir olması düşüncesiyle 

«ekonomik» kelimesi konmuştur. 
Madde 88. — 1 nci fıkranın, «inceleme ve denetleme sırasında» ibaresinin arkasına, «hesap ve 

işlemlerden mevzuata uygun görülmiyenierden» ibaresi eklenip, «muttali olunan hesap ve işlemler
den» ibaresi çıkarılmıştır. Kanun tekniği ve maddeye vuzuh vermesi bakımından yapılan bir deği
şikliktir. 

Madde 92. — Madde, malî imkânlar göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 94. — Maddeye sarahat verilmiş ve son fıkrası genişletilmiştir. 
Madde 96. — Danıştay Kanunundaki hükme muvazi olarak, terfii konusunda, ilgiliyi haberdar 

e-tmelk ınlüeislsesesSi ilhdaıs eldiluıişltir. 
Madde 97. — 96 ncı maddenin tamamlanması ile ilgili yeni bir hükümdür. 
Madde 98. — Yeni bir hükümdür. 
Madde 101. — Teklifin 97 nci maddesi 101 nci madde olarak tedvin edilmiş olup, madde kanun 

tekniği icabı, yeni bir şekle sokulmuştur. 
Madde 106. — Malî mevzuatın ahengini temin için bakanlıklar vo Sayıştay denetimine giren 

sair teşekküllerin malî hususlarla ilgili olarak çıkaracakları tüzük ve yönetmeliklerin Sayıştay olu
runu aldıktan sonra yürürlüğe konulmasını öngören yeni bir hükümdür. 

Madde 107. —• Kontrolü kolaylaştırmak için, sorumluların ve âmirlerinin, denetçilere kolaylık 
göstermelerini sağlıyan yeni bir hükümdür. 

G ROÎCİ MADDELER 

Madde 1. — Maddeye sarahat verilmiştir. 
Madde 4. — Müktesep hakların korunması düşüncesiyle maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. 
Madde 5. — Yeniden tedvin edilmiştir. 
Madde 6. — Maliye Bakanlığı tarafından Sayıştaya gönderilecek savcı yardımcılarını, yüksek 

tahsilli müracaat sahibi bulunmadığı takdirde lise mezunu kimseler arasından tâyin imkânını sağlı
yan yeni bir ilâve edilmiştir. 

Madde 8. — Kanunun muhtelif maddelerinde düzenlenmesi öngörülen tüzüklerin en geç üç yıl 
içinde tamamlanmasını temin maksadiyle tedvin edilmiştir. 
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CETVELLER . . . . . . . . . . 

1 sayılı cetvelde : 
Üyelerin derecesi teklifin 1 sayılı cetvelinde 1 nci derece iken, Komisyon tarafından 2 nci de

rece, savcının derecesi 1 nci derece iken, 3 ncü derece olarak tesbit edilmiştir. 
2 sayılı cetvelde : 
Üyelerin derecesi 2 nci derece olarak tesbit edilmiştir. 
4 sayılı cetvelde : 
Bu cetvel, 92 nci maddenin (c) fıkrasında Komisyonca yapılan değişikliğe muvazi olarak yeni

den düzenlenmiştir. 

I I I - Yeni prensipler getirmek maksadiyle tedvin edilen maddeler : 
Madde 3. — Sayıştay bünyesi içinde savcı ve savcı yardımcıları yeni ve müstâkil bir grup ola

rak mütalâa edilmiştir. Zira savcılık müessesesinin özelliği ve tâyin mercilerinin ayrılığı, savcı ve 
savcı yardımcılarının Sayıştay bünyesi içerisinde, meslek mensupları veya yönetim mensuplarından 
her hangi birisi içerisinde mütalâasına imkân bırakmamaktadır. Bu sebeple, savcılığın, Sayıştay 
bünyesi içinde ayrı bir personel grupıı olduğu, Komisyonumuzca daha uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 23. — Teklifin 4 ncü bölümünün (b) başlığı altındaki daire başkanları ve üyeler şek
lindeki başlık «Daire başkanları, üyeler ve Genel Sekreter» şeklinde değiştirilerek metinde salâhiyet
leri belirtilmemiş olan Genel Sekreterin, Sayıştay bünyesi içindeki görev ve yetkilerini sarahaten 
tesbit etmek uygun görülmüştür, 

Madde 25. — Denetçilerin, denetleme sırasında, Hazine menfaatleri aleyhine işliyen mevzuatı tes
bit ve Birinci Başkana bilgi vermekle görevlendirilmeleri sağlanmıştır. Bâzı Batı memleketlerinde de 
mevcudolan bu husus 25 nci maddenin sonuna yeni bir fıkra olarak ilâve edilmek suretiyle tesbit 
edilmiştir, 

Madde 28. — Bu madde, teklife nazaran; iki yeni fıkrayı (7 ve 8) ihtiva etmektedir. 7 nci fık
ra, giderlerin kendi tertibinden ödenmesini sağlamak, Sayıştay ile masrafçı daireler arasındaki tat
bikat ihtilâflarını azaltmak maksadiyle önleyici bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

Bu maksatla Avusturya'da olduğu gibi, bütçenin Büyük Millet Meclisine verilmesi sırasında, bir 
nüshasının da Sayıştaya verilmesini temin eden bir fıkra eklenmesi uygun görülmüştür. 

8 nci fıkra ile döviz tahsis işleri Sayıştaym denetimine alınmıştır, 
Madde 29. — Vazifelilerin, vazife ile birlikte mesuliyet de yükleneceklerini hüküm altına alan 

yeni bir fıkra ilâve edilmiştir. Filhakika birçok kanunlarda birçok kimselere salâhiyet ve vazifeler 
verilmiş, ancak bu salâhiyet ve vazifelerin lâyıkı veçhile yapılmadığı zamanlarda müeyyidesi konul
mamıştır. Bu. ilâve 29 ncu madde ile verilen salâhiyet ve vazifelerin yapılmaması halinde, her han
gi bir müeyyidenin tatbik edilmiyeceğini bilen ve vazife duygusu kâmil bir şekilde teşekkül etmemiş 
şahısların ihmallerini önleyici bir hükümdür. 

Madde 38. — 38 nci maddenin sonuna şu fıkra eklenmiştir : 
«Askerî kadrolarla, askerî teçhizat, levazım, ayniyat, fabrika ve müesseseler hiçbir şekil ve surette 

Sayıştay denetlemesi dışında bırakılamaz. 
Ancak, bunların denetim usulleri Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları ile Sayıştay arasında 

müştereken düzenlenecek özel bir yönetmelikte belirtilir.» 
Anayasamız askerî kadroların ve askerî ayniyatın da, yani yukardaki fıkranın kapsamı içerisine 

giren her türlü varlığın murakabesinin Sayıştay tarafından yapılacağını kabul ekmiştir. Esasen, 
1924 Anayasası da aynı esasi kabul etmişti. Halen yürürlükte olan 2514 sayılı Kanunda, bu gibi em
valin murakabesini derpiş etmektedir. Hal böyle olmakla beraber, 1924 Anayasası ve sözü geçen 
kanun hükümlerine rağmen 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ilâve edilen 1 fıkra ile as
kerî ayniyat ve kadrolar Sayıştay murakabesi dışında bırakılmıştır. Bu doğru değildir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile emsali demokratik memleketlerde askerî ayniyat ve harcamalar 
üzerindeki Sayıştay denetiminin, cephe ve karargâhlara kadar gidilmek suretiyle genişletildiği 
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artık bir vakıadır. Çünkü ideal bütçe kontrolünün sağlam ve güvenilir olması için, idari makamların 
dışında, mutlaka bağımsız bir kontrol organınca da takviye edilmesi zarureti, dünyanın her tara
fında halen münakaşamız kabul olunmaktadır. 

Netice olarak teklifin 38 nci maddesine ilâve edilen bu tamamlayıcı hükümle Sayıştaym idareden 
ayrıca ve müstakillen yaptığı denetlemedeki mevcut boşluk tamamen doldurulmuştur. 

Madde 46. — Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakerelerde bütün Komisyon azaları ittifakla 
formel murakabeden maddi murakabeye geçmenin zaruretini savunmuşlar ve tanzim edilen evrakta 
gösterilen ayniyatın hakikaten varolup olmadığını tesbit etmedikçe yapılacak murakabenin evrak 
mühürlemeden ileri geçemiyeceğini savunmuşlardır. Komisyonumuz bu mütalâa ve müzakerelerin 
ışığı altında bir türlü aşılamıyan merhaleyi aşmış ve maddi murakabeyi tesis yolunda gerekli hük
mü metne ilâve etmiştir, (içtirilen yeniliğe göre, kayıtlı mallarının değerleri toplamı 500 000 lira 
ve daha yukarı olan mal saymanlıkları, her yıl mahallinde murakabe edilecektir. 

Zira görmeden, saymadan, tartmadan ve ölçmeden düzenlenen, sorumluların beyan cetvelleri
ne müstenit Denetçi Ayniyat raparları üzerine düzenlenen Sayıştay beraet ilâmlarının zahiriliği 
ortadadır. Binaenaleyh Sayıştay denetiminin mümkün mertebe katı merkeziyetçilikten kurtarılıp, 
mahalline tevcih edilmesi kaçınılmaz bir zarurethalini almıştır. Aksi halde, sorumluların, beyan
larına itibar olunan bir sistemle, kıymeti bir ve belki de iki yıllık Millî (Jelirin çok fevkinde bu
lunan. Devlet malları için hakiki Sayıştay denetlemesinden bahsedilemez. Zira Sayıştay denetçisi, 
genel harcama belgelerini gerçek vakıalarla karşılaştırabiliyor, rakamlara bağlı kalmak mahkûmi
yetinden kurtularak ambarlara, antrepolara ve müzelere gidebiliyorsa, ancak o zaman Devlet 
malları üzerinde gerçek Meclis murakabesinden bahsedilebilir. Bu, Amerika, Birleşik Devletlerin
de, Avusturya'da ve diğer bütün ileri memleketlerde de böyledir. Bizde de böyle olması icabe-
deı*. 

Madde 47. —• Bu maddeye verilen, vuzuhla plânlı devrede bakanlıklar ve müesseselerin, harca
malarında, iktisadilik presibine riayet edip etmediklerinin de Sayıştay tarafından murakabe! edil
mesi, yeni esaslar dairesinde vaz'edilmiş bulunmaktadıi'. 

Madde 52. — Bu maddeye getirilen yenilikler, hesabını zamanında vermiyen sorumlulara, is
tihkaklarının ve aylıklarının ödenmesinin geciktirilmesi suretiyle bunları Devlete zarar ver
mekten menedici hükümlerdir. 

Madde 63. — Bu maddeye yapılan bir ilâve ile, Adlî Mahkemelerdi» okluğu gibi, Sayıştay ka
rarlarının da vuzuha kavuşması için tavzih müessesesi ihdas edilmiştir. 

Madde 65. — Bu maddeye getirilen yeni bir hükümle Sayıştay Denetçilerine, muttali olduk
ları suç ve suçlular hakkında lüzumsuz yazışmalarla delillerin kaybolmasını önlemek için, derhal 
delilleri tesbit etmek imkânı sağlanmıştır. Nitekim, halen yürürlükte bulunan 25,14 numaralı 
Divanı Muhasebat Kanunu, 1050 numaralı Muhasebe i Umumiye Kanununun 22 nci maddesiyle 
müeyyidelendirilen bir suç halinin ortaya çıkarılması üzerine, Sayıştaya, her hangi bir soruş
turma veya tedbir yetkisi vermemektedir. Şimdiye kadar »SIK; sayılan eylem ve işlemler hakkındaki 
bu kabil kovuşturmaların münhasıran sorumluların bağlı oldukları dairelerce yürütülmesi, isin 
en önemli safhasının teşriî kontrol dışında bırakılmasını nıucibolmustur. Zira bu Dairelerin ken
di yönlerinden yapacakları soruşturaıalarda, gerçekten tarafsız davranamıyacakları izahtan va
restedir. 

Madde 89. — Bu maddeye getirilen yenilikle Sayıştay bütçesinin yürütülmesinde, sarih olarak 
salahiyetli merciler tesbit edilmiştir. 

Madde 90. — Bu maddeye aşağıdaki hüküm, ayrı bir fıkra olarak ilâve edilmiştir: «Ancak, mes
lek mensupları, ({enel Sekreter yardımcılıkları hariç, yönetim işlerinde görevlendirilemezler.» 

Bu ilâveden maksat şudur: 
Zaman zaman birçok dairelerde olduğu gibi, Sayıştayda da iş sıkışması olabilir. İşte bu gibi sı

kışmalar dolayısiyle veya şahsi arzuları itibariyle müessesenin salahiyetli şahısları teknik adamları 
şu veya bu his veya tesir altında daha basit idari işlerde görevlendirebilirler. Yahut da hiç böyle 
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bir zaruret olmadan aynı işlemin kayırmak maksadiyle yapılabileceği hatıra gelebilir. Bu takdirde 
teknik sahada faideli olacak elemanların mesaisinden mahrum kalınacak, tevali eden haller neticesin
de, ister istemez teknik şahıslar daha basit idari görevlerde, teknik olmıyan lalettayin şahıslar da 
teknik işlerde istihdam edilecek demektir. Neticenin vahameti meydandadır. 

Madde 91. — Bu maddeye yapılan ilâvelerle, Sayıştay içinde indî atanmalara ve haksız yüksel
melere meydan vermiyecek yeni esaslar getirilmiştir. 

Madde 95. — 10 ncu bölümün sonuna yani 94 ncü maddeden sonra yeniden getirilen bu madde 
ile Genel Sekreter, Raportör, Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi yardımcılarının yükse
lebilmeleri için zaman mefhumunu aşan ve onları yükselmede çalışmanın esas olduğunu anlamala
rını gerektiren hüküm sevk edilmiştir. 

Madde 98. — 10 ncu bölümün sonuna yeni olarak getirilen bu maddeyle: «Sayıştay meslek men
supları ile yönetim mensuplarının sicillerine ilişkin hükümlerin uygulanma şekli yönetmeliğinde be
lirtilir.» şeklinde bir hüküm sevk etmek suretiyle Sayıştay meslek ve yönetim mensuplarını siyanet 
edici hükümler sevk edilmiştir. 

Teklifte yapılan değişikliklerle birlikte, Komisyonumuz tarafından hazırlanan Sayıştay kanunu 
teklifi; Komisyonumuzca alman karar gereğince, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle, Ge
nel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Çanaıkkale 
Ş. İnan 

Kâtip 
Muş 

8. Mutlu 

Hatay 
A. Çilli 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Kırşehir 

A. Bilgin 

Adana 
Y. Aktimur 

Ankara 
M. Ete 

B. 8. 

28 

Sözcü 
Sinop 

M. Kaptan 

Artvin 
ve 46 ncı maddelere mu-

halifim. Muhalefet 

Urfa 

eklidir 
8. 0. Avcı 

Kütahya 
8. Tosbi 

Karahanh 

Muhalefet Şerhi 

şerhim 

Kâtip 
Nevşehir 

R. Demirsoy 

Aydın 
N. Müren 

Bitlis 
İV. Giray 

1. 28 nci maddenin (B) bendinde «özel idare ve belediyelerin» denetiminin Sayıştaym görevine 
dâhil edilmesi kanaatimce şekil bakımından Anayasanın 116 ve 127 nci maddelerine aykırı düşmek
tedir. Bu sebeple muhalifim. 

2. 46 ncı maddeye Komisyonca ilâve edilen bir fıkra ile «kayıtlı mal değerinin 500 000 liradan 
yukarı olan mal saymanlıkları yerinde denetlenir.» hükmü konulmuştur. 

Bu fıkra hakkında söz hakkım mahfuzdur, 
Artvin Milletvekili 
Sabit Osman Avcı 
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MÎLLET MECLÎSİ İDARE İMİKLERİNİN 

TEKLİFİ 

Sayıştay Kanunu teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kur ulus 

MADDE 1. — Sayıştay, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 127 nci maddesi gereğince 
genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir 
ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetlemek ve sorumluların he
sap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hük
me 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) Genel Kurul 
c) Temyiz Kurulu 
Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuru

luşa dâhildir. 

Sayıştay mensuptan 

MADDE 3. — Sayıştay mensupları şunlar
dır : 

1. Meslek mensupları : 
a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve üye

ler, 
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. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sayıştay meslek mensuplarının nitelikleri, seril
meleri ve atanmaları 

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

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞlŞTİRİŞl 

Sayıştay Kanunu teküifi 

Kuruluş 
MADDE 1. — Sayıştay, genel ve katma büt

çeli dairelerin gelir ve giderleri ile malla
rını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlemek ve sorumlulularm hesap ve işlemlerini 
yargılama yoliyle kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hük
me bağlama İşlerini yapmakla görevlidir. 

Sayıştay yargı re karar organları 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Sayıştay mensupları 
MADDE 3. — Sayıştay (mensupları şunlar

dır : 
1. Meslek mensupları : 
a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve 

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

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

murlar ' 
3. Savcı ve Savcı Yardımcıları 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sayıştay meslek men suplar inin nitelikleri seril
meleri ve atanmaJm'i 

MADDE 4. — Sayıştay Başkan ve Üyeleıî 
ile Genel Sekreterinin aşağıdaki nitelikleri ta
şımaları şarttır. 
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Tekili' 

I - Kırk yaşının bitirmiş olmak ve Hukuk, 
Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleriyle İktisadi 
ve Ticari ilimler akademilerinden veya öğretim 
itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakan
lığınca onanmış yurt içinde veya dışındaki fa
külte ya da yüksek okullardan birini bitirmiş 
olmak, 

II - A) Birinci Başkanlık için : Sayıştay 
Daire Başkanlığında, üyeliğinde veya barem 
derecesi bunlara eşit ya da bunun bir derece 
aşağısındaki malî ve iktisadi görevlerden birin
de en az üç yıl hizmet etmiş ve kadro aylıkla
rını kazanılmış hak olarak almış bulunmak, 

B) Daire başkanlıkları için: Sayıştay Üye
liğinde, savcılığında bulunmuş olmak, 

C) üyelik için; Sayıştay Savcılığı, Genel 
Sekreterliği, Raportörlüğü, Uzman Denetçiliği, 
Başdenetçiliği veya barem derecesi bunlara eşit 
Maliye Bakanlığı kuruluşuna dâhil memuriyet
lerde en az üç yıl bulunmuş ve bu memuriyet
lerin kadro aylıklarını kazanılmış hak olarak 
almış bulunmak, 

Ç) Genel Sekreterlik için: Sayıştay Rapor
törlüğü, Uzman Denetçiliği veya Başdenetçili-
ğinde bulunmuş olmak, 

MADDE 5. — Sayıştay Birinci Başkanı: 
Bu kanunda yazılı nitelikleri taşıyan istekliler 
arasından Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanları ile Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay işleriyle ilgili 
komisyonlarından kurulacak Karma Komisyon 
tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Iç-
tüzüğündeki seçim usullerine göre, seçilir ve 
Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun ona
nıma sunulur. 

MADDE 6. — Sayıştay* Daire Başkanları 
ile üyeleri: Sayıştay Genel Kurulunca Sayış-
taya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak 
inceleme sonunda bu kanunda yazılı şartları 
taşıdıkları anlaşılanlar arasından gizli oy ve 
Sayıştay Genel Kurulunun tam sayısının üçte 
iki çoğunluğu ile, ilk oylamada gerekli nisap 
sağlanmadığı takdirde salt çoğunlukla her boş 

GeçUi Ko. 

I - Genel olarak : 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleri 

ile İktisadi ve Ticari ilimler akademelerînden 
veya öğretim itibariyle tamlara denkliği Millî 
Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya 
dışındaki fakülte veya yüksek okullardan bi
rini bitirmiş olmak, 

II - Özel olarak : 
A) Birinci Başkanlık için : Sayıştay Daire 

Başkanlığında, Üyeliğinde, Savcılığında veya 
Barem Derecesi Birinci Başkanlığa eşit veya 
bunun bir veya iki derece aşağısındaki kadro 
aylığını kazanılmış hak olarak almış ve malî 
veya {iktisadi görevlerde en az 3 yıl çalışmış bu
lunmak, 

B) Daire Başkanlıkları için : Sayıştay Üye
liğinde, Savcılığında, Genel Sekreterliğinde bu
lunmuş olmak, 

C) Üyelik için : Sayıştay Savcılığında, 
Genel Sekreterliğinde, Raportörlüğünde, Uz
man Denetçiliğinde, Başdenetçiliğinde, 4 fncü 
Derece Savcı Yardımcılığında çalışmış olmak 
veya barem derecesi bunlara eşit Maliye Ba
kanlığı kuruluşuna dâhil görevlerde en az 3 yıl 
hizmet etmiş ve bu memuriyetlerin kadro aylık
larını kazanılmış hak olarak almış bulunmak, 

Ç) Genel Sekreterlik için : Sayıştay Ra
portörlüğü, Uzman Denetçiliği veya Başdenet
çiliğinde bulunmuş olmak, 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ,aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Teklif 

yer için iki aday seçilerek Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanlariyle Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Sayıştay işleriyle ilgili Komis
yonlarından kurulacak Karma Komisyon tara
fından adayların sicilleri üzerinde yapılacak 
inceleme sonunda, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğündeki seçim usullerine göre, her 
boş yer için bir aday seçilir ve Millet Meclisi 
ile Cumhuriyet Senatosunun onanıma sunu
lur. 

Sayıştay Genel Kurulunda yapılacak üye 
adayı seçimlerine üye vekilleri katılamaz. 

Sayıştay Genel Kurulunda üye adaylan, 
boş kadro sayısının üçte ikisi nisbetinde Sa
yıştay mensupları ile savcısı ve üçte biri nis
betinde de Maliye Bakanlığı kuruluşunda ça
lışmış veya çalışmakta olanlardan 4 ncü mad
denin (C) bendinde yazılı nitelikleri taşıyan 
istekliler arasından seçilir ve üçte bir ve üçte 
iki nisbetlerinin uygulanmasında tamsayı ya
nında meydana gelen kesirler bir aded olduğu 
takdirde Sayıştay mensupları, iki aded olduğu 
takdirde ise bunlardan biri Sayıştay mensup
ları ve diğeri Maliye Bakanlığı mensuplan 
kontenjanına aktarılır. 

Karma Komisyonda yapılan aslî üye aday
lan seçiminde de bu nisbetler uygulanır ve 
sağlanır. 

MADDE 7. — Sayıştay Başkan ve Üyeleri 
azlolunamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaşından 
önce emekliye aynlamaz. 

Memuriyetten çıkanlmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı hüküm giymiş olanların görev
leri kendiliğinden, görevini sağlık bakımından 
yerine getiremiyeceği tam teşkilâtlı sağlık ku
rulu raporiyle kesin olarak anlaşılanların da 
Sayıştay Genel Kurulu karariyle görevleri sona 
erer. 

MADDE 8. — Sayıştay savcı ve yardımcı
ları Maliye Bakanlığınca müşterek kararname 
ile atanı?. 

Bunlann, Hukuk, Siyafcâl Bilgiler, İktisat 
fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlimler akade
milerinden veya öğretim itibariyle bunlara eşit-

Gecici Ko, 

MADDE 7. — Sayıştay Başkan ve Üyeleri 
azlolunamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaşından 
önce emekliye ayrılamaz. (99 ncu madde hükmü 
saklıdır.) 

Memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı hüküm giymiş olanların görev
leri kendiliğinden, görevini sağlık bakımından 
yerine getiremiyeceği tam teşkilâtlı resmî sağ
lık kurulu raporiyle kesin olarak anlaşılanların 
da Sayıştay Genel Kurul karariyle görevleri 
sona erer. 

MADDE 8. — Tasannın â nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ligi Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt 
içinde veya dışındaki fakülte ya da yüksek 
okullardan birini bitirmiş olmaları şarttır. 

MADDE 9. — Raportör, Uzman Denetçi, 
Başdenetçi VÖ denetçiler denetçi yardımcılığın
dan yetişirler 

Denetçi yardımcılığına; Hukuk, Siyasal Bil
giler, İktisat fakülteleriyle İktisadi ve ticari 
İlimler akademilerinden veya öğretim itibariyle 
bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onan
mış yurt içind? veya dışındaki yüksek okulların 
birini bitirmiş olanlar arasından açılacak sınavı 
kazananlar aday olarak atanırlar. 

Denetçi yardımcısı adayları bir meslek kur
suna veya stajına tabi tutulurlar. Kurs veya 
satjı başariyle bitirip de bilgi, çalışma ve ahlâk 
bakımından hizmete elverişli görülenler Denet
çi Yardımcılığına asil olarak tâyin edilirler. 

Kursta okutulacak nazari ve tatbiki dersler
le stajın şekil ve şartları kursun veya stajın 
süresi, kurs veya staj sonundaki sınav usulleri 
ve diğer husuuar yönetmeliğinde belirtilir. 

Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yar
dımcılarının yükselme süreleri iki yıldır. Yük
selme ile ilgili diğer hususlarda genel hükümler 
uygulanır. 

MADDE 10. — Sayıştay Genel Sekreteri 
Birinci Başkan tarafından, raportörleriyle uz
man ve başdenetçileri, denetçi ve denetçi yardım
cıları 27 nci maddede gösterilen memurlar Se
çim Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın onayı 
ile atanırlar. 

Sayıştay yönetim mensuplarının nitelikleri ve 
atanmaları 

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

MADDE 12. — Müdür ve yardımcılarının, 
şef ve memurların Memurin Kanununda yazılı 
nitelikelri taşımaları gerektir. Bunlar, 27 nci 
maddede gösterilen Memurlar Seçim Kurulunun 

Geçici Kd. 

MADDE 9. — Raportör, Uzman Denetçi, Baş
denetçi ve Denetçiler Denetçi Yardımcılığından 
yetişirler. 

Denetçi Yardımcılığına; Hukuk, Siyasal 
Bilgiler, ; İktisat fakülteleri ile İktisadi ye Ti
cari İlimler acemilerinden veya öğretim iti
bariyle bunlara denkliği Millî Eğitim Bakan
lığınca onanmış yurt içinde veya dışındaki yük
sek okulların birini bitirmiş olanlar .arasından 
açılacak sınavı kazananlar aday olarak ata
nırlar. 

Denetçi Yardımcısı adayları bir meslek kuf-
suna veya stajına tabi tutulurlar. Kurs veya 
stajı başarıyla bitirip de bilgi, çalışma ve a k 
lâk bakımından hizmete elverişli görülenler 
denetçi yardımcılığına asil olarak tâyin edi
lirler. 

Kursta okutulacak nazari ve tatbiki ders
lerle stajın şekil ve şartları, kursun veya sta
jın süresi, kurs veya staj sonundaki sınav usul
leri ve diğer hususlar yönetmeliğinde belirtilir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Sayıştay yönetim mensuplarının nitelikleri 
ve atanmaları 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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kararı üzerine Birinci Başkanın onayı ile ata
nırlar. 

MADDE 13. — Hizmetliler, Genel Sekrete
rin teklifi ve Birinci Başkanın onayı ile hizmete 
alınırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay yargı ve karar organlarının görev ve-
yetkileri 

1. - Daireler : 

MADDE 14. — Bir Başkan ve dört Üyeden 
kurulu Daireler birer hesap mahkemesidir. Bir 
Başkan ve üç Üyeden kurulan Daire Heyeti hük
me yetkilidir. Her Dairenin bir üyesi bir yıl 
süre ve sıra ile vize işlerine bakar. 

a) Daireler sorumluların hesaplarını ilgili 
kanunlara göre inceleyip yargılıyarak hakların
da beraet veya tazmin hükmü verir. 

b) Kesinhesapları inceleyip sayman hesap-
lariyle karşılaştırarak uygunluk ve aykırılık 
noktalarını belirtmek suretiyle karara bağlar. 

c) Birinci Başkan tarafından incelenmek 
üzere verilecek işler hakkında görüşünü bildirir. 

Dairelerde kararlar, oyların çoğunluğu ile 
verilir. Oyların eşitliği halinde Daire Başkanı
nın bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Daire Başkanlarının mazeret, hastalık, Bi
rinci Başkanlığa vekillik gibi geçici sebeplerle 
vazife ıgörmemeleri halinde Birinci Başkan tara 
fından seçilecek üye Daire Başkan vekilliğini 
yapar. (Münhal vukuunda en kıdemli üye Dai
re Başkan vekilliğine atanır. 

Üyelerin yukarıdaki sebeplerle (bir ayı geç
memek partiyle vazife görmemeleri halinde 
yerlerine Birinci Başkan tarafımdan yetki ile 
bir uzman veya başdenetçi, münhal vukuunda 
veya bir jayı geçen ayrılış hallerinde ise 
uzman veya başdenetçilerden biri Birinci Baş
kan tarafından üye vekili olarak atanır. Şu 
kadar ki, her Dairede üye Mrili sıf atiyle an-
eak bir Uzman veya Başdenetçi bulunabilir. 

Gteçici Ko. 

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay yargı ve karar organlarının kuruluş 
işleyiş, görev ve yetkileri 

l. — Daireler : 

MADDE 14. — Bir başkan ve 4 üyeden 
kurulu daireler birer hesap mahkemesidir. Bir 
başkan ve 3 üyeden kurulan Daire Heyeti hük
me yetkilidir. Her dairenin bir üyesi bir yıl 
süre ve sıra ile vize işlerine bakar. 

Daireler : 
a) Sorumluların hesaplarını ilgili kanun

lara göre inceleyip yargılıyarak haklarına 
beraet veya tazmin hükmü verir. 

b) Kesinhesapları inceleyip sayman hesap-
lariyle karşılaştırarak uygunluk ve aykırılık 
noktalarını belirtmek suretiyle karara bağlar. 

c) Birinci Başkan tarafından incelenmek 
üzere verilecek işler hakkında görüşünü bildi
rir. 

Dairelerde kararlar oyların çoğunluğuyla 
verilir. Oyların eşitliği halinde Daire Başka
nının bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Daire başkanlarının mazeret, hastalık, Bi
rinci Başkanlığa vekillik gibi geçici sebeplerle 
vazife görmemeleri halinde ve münhal vu
kuunda en kıdemli üye Daire Başkanvekilliğini 
yapar. Kıdemde esas üyeliğe seçilmedir. 

Üyelerin yukardaki sebeplerle 1 ayı geçme
mek şartiyle vazife görmemeleri halinde yerle
rine Birinci Başkan tarafından yetki ile bir uz
man veya başdenetçi, münhal vukuunda veya 
bir ayı geçen ayrılış hallerinde ise uzman veya 
başdenetoilerden biri Birinci Başkan tarafın
dan üye vekili olarak atanır. Şu kadar ki, her 
dairede üye vekili sıfatiyle ancak bir uzman 
veya başdenetçi bulunabilir. 
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2. — Genel Kurul : 

MADDE 15. — Genel Kurul, Birinci Başka
nın başkanlığı altında Daire Başkanlafiyle Üye
lerden [kurulur. 

Genel Kurul bu kanunla kendisine verilmiş 
olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tara
fından incelenmesi istenilen diğer konu ve iş
lemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Birinci Baş
kanın çağırışı »üzerine; oy hakkı olmamak şar-
tiyle, Genel Kurulda bulunabilir. 

MADDE 16. — Genel Kurul üye tamsayı
sının en az üçte likisi ile toplanır. Mevcudun 
salt çoğunluğu ile ıkarar verir. Oyların eşitliğin
de Birinci Başkanın bulunduğu taraf üstün sa
yılır. 

MADDE 17. — Dairelerin kararları veya bir 
Dairenin iki kararı arasında aynı imeselede ay
kırılık bulunur veya bir içtihadın değişmesine 
lüzum görülür yada bu mahiyette bütün işlem
lere uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç 
duyulursa mesele Genel Kurulda görüşülerek 
karara bağlanır. Bu meselenin görüşülmesinde 
Savcı da bulundurulur. 

MADDE 18. — fSayıştaya ait kanun tasanla-
riyle tadil tekliflerini hazırlamak, vize ve de
netleme işleri için yönetmelikler yapmak Ge
nel Kurulun görevleri arasındadır. 

3. ı— Temyiz Kurulu : 

MADDE 19. — Temyiz Kurulu Birinci Baş
kanın başkanlığı altında daire (başkanları ile 
üyelerin birleşmesinden kurulur, itiraza konu 
olan üâmı veren daire başkanı ve üyeler o ilâm
la ilgili görüşmelere katılamazlar. Duruşmalı 
oturumlarda savcı kurul huzurumda savunması
nı yapar. 

Temyiz Kurulu üye tam sayısının üçte iki
si ile toplanır. Mevcudun salt çoğunluğu ile ka
rar verir. Oylarda eşitlik halinde Birinci Baş
kanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Temyiz (Kurulu Sayıştay dairelerince veri
len ilâmların son hüküm merciidir. 

Geçici Ko. 

2. — Genel Kurul : 

MADDE 15. — Teklifin 15 noi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Teklifin 16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Teklifin 17 noi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Teklifin 18 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

3. — Temyiz Kurulu : 

MADDE 19. — Teklifin 19 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Savcıhk 

MADDE 20. — Savcı aşağıdaki görevleri ya
par : 

a) Hesapların incelenmesi ve yargılanması 
safhalarında iddia ve düşüncesini bildirmek, 

b) Uygunluk bildirimlerinin ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulacak raporların 
Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında 
hazır bulunarak kanuni görüşünü açıklamak, 

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

ç) Hesapların yargılanması siradlhda Veya 
herhangi bir suretle sorumluların cezayı gerek
tiren hallerine vakıf olduğu takdirde durumu 
Maliye Bakanlığına ve ilgili makamlara yazı 
ile bildirmek, 

d) Birinci Başkan tarafından verilecek iş
leri görmek, 

e) Kanunda belli süreler içerisinde hesap
larını vermeyen saymanlar hakkında yapılacak 
kovuşturma dolayısiyle düşüncesini bildirmek, 

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yap
mak, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay Mensuplarının Görev ve yetkileri 

I — Meslek Mensupları : 

a) Birinci Başkan 

MADDE 21. — Birinci Başkan gayıştayın 
en büyük âmiri olup Sayıştayın genel işleyişin
den sorumludur. Genel Kurul ve Temyiz Ku
rulunun Başkanıdır. Bu kurullara verilecek iş
leri düşenler ve görüşmeleri yönetir. 

Birinci Başkan, Sayıştay» düşen btitün 
ödevlerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin dü
zenli bir surette yürütmesini dağlamak için ge
reken tedbirleri alır. 

Daire Başkanlarının ve Üyelerin Dairelere 
ayrılması, işlerin Dairelere dağıtılması, denet
çilerin ve personelin görevleri ve görev yer
lerinin tâyin ve tesbit olunması, denetleme 
gruplarının kurulması, hesapların merkezde 

Geçici Ko. 

Savcılık 

MADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

nÖHDÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay mensuplarının görev ve yetkileri 

t — Meslek mensupları t 

a) Birinci Ba§kan i 

MADDE 21. — Teklifin 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 
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veya yerlerinde incelenmelerine ilişkin prog
ramların yapılması Birinci Başkana aittir. 

Birinci Başkan görevinde bulunmıyacağı za
man Daire Başkanlarından birini yerine vekil 
bırakır. Vekil tâyin etmemiş olduğu veya Bi
rinci Başkanlığın açık bulunduğu hallerde Da
ire Başkanlarının en kıdemlisi vekillik yapar. 

b) Daire Başkanları ve Üyeler : 

MADDE 22. — Daire Başkanları, Daireleri
ne ayrılan hesapların yargılama ve bunlara iliş
kin tutanak ve ilâmların düzenlenme ve sonuç
landırılması işleriyle ve bu kanunla Daireleri
ne verilecek diğer işlerin yapılmasını sağlamak
la görevlidir. 

MADDE 23. — Üyeler Denetçi raporlarını 
inceler ve düşüncelerini yazılı olarak belirtir. 
Ayrıca bu kanunda gösterilen diğer işleri yapar. 

c) Raportör ve Denetçiler : 

MADDE 24. — Raportörler, bağlı bulun
dukları Daire ve Kurullara bu kanunla verilen 
görevlerle ilgili kararları yazmak ve verilen 
hükümler dairesinde tutanak ve ilâmları dü
zenlemek ve bunların gerektirdiği diğer bütün 
işlemleri yapmakla görevlidirler. 

MADDE 25. —- Denetçiler, incelenmek üze
re, Birinci Başkanlıkça veya onun adına Örüp 
Şeflerince verilen idare hesaplariyle kesin he
sapları ve işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik 
ve genelgelerdeki esaslar ve usuller dairesinde 
inceleyerek sonucunu birer raporla Birinci Baş
kanlığa bildirmek ve bu kanunla verilen diğer 
Sayıştay hizmetlerini yapmakla görevlidir. 

Geçici Ko. 

h) Daire başkanları, üyeler ve (İenel Sek
reter : 

MADDE 22. — Daire Başkanları, Daireleri
ne ayrılan hesapların yargılama ve bunlara iliş
kin tutanak ve ilâmların düzenlenme ve sonuç
landırılması işleriyle ve diğer işlerin yapılma
sını sağlamakla görevlidir, 

MADDE 23. — Üyeler denetçi raporlarını 
inceler ve düşüncelerini yazılı olarak belirtir. 
Ayrıca bu kanunda gösterilen diğer işleri ya
par. 

Genel Sekreter, Birinci Başkanın idarî yar
dımcısı olup yazışmaları idare, bizzat Başkanın 
imzası gereken yazılar dışındaki evrak ile ilâm 
ve sözleşmeleri onun adına imza, her türlü mes
lek ve yönetim kısımlarının iş dağıtımı ile gö
revlendirilmelerinde ve mahallî inceleme ekip 
ve programlarının hazırlanmasında Birinci Baş
kana yardım eder: Araştırma, inceleme ve mes
leki yayın işlerini düzenler, idari şubeleri Baş
kan adına denetler ve Başkanın vereceği diğer 
görevleri yerine getirir. 

c) Raportör ve Denetçiler : 

MADDE 24. — Teklifin 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Denetçiler, incelenmek üze
re, Birinci Başkanlıkça veya onun adına grup 
şeflerince verilen idare hesaplariyle kesin he
sapları ve işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik 
ve genelgelerdeki esaslar ve usuller dairesinde 
inceliyerek sonucunu birer raporla Birinci Baş
kanlığa bildirmek ve bu kanunla verilen diğer 
Sayıştay hizmetlerini yapmakla görevlidir. 

M. Meclisi ( S. ^Sayısı : 706 ) 



28 
Teklif 

Denetçiler tarafından hesap ve işlemlerin 
inceleme usulleri, denetleme gruplarının çalış
ma şekilleriyle grup şeflerinin görev ve sorum
lulukları yönetmeliğinde belirtilir. 

II — Yönetim Mensuptun : 

MADDE 26. — Sayıştay'ın işlemesiyle ilgili 
yönetim işleri bu kanuna bağlı kadrolarda ya
zılı memurlar tarafından yapılır. 

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

Memurlar tfeçim re Disiplin Kurulu 

MADDE 27. — Memurlar Seçim Kurulu, 
Daire Başkanlariyle Genel Sekreterden kurulur. 

Başkanlardan kıdemlisi Komisyona Başkan
lık eder. 

Toplantıya katılamıyan Daire Başkanları 
yerine o Daire Üyelerinden kıdemlisi katılır. 

Bu Kurul gerektiğinde Memurlar Kanunu 
hükümleri dairesinde Disiplin Kurulu ve Me
murlar Muhakeme Kanunu hükümleri dairesin
de Muhakeme Kurulu görevlerini de yapar. 
Bu takdirde Savcı Kurula katılır. 

Kararlar Kurul tam sayısının salt çoğunlu
ğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın 
katıldığı taraf üstün tutulur. 

Geçici Ko. 

Denetçiler; anlam, uygulama veya sonuçları 
itibariyle Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı 
nitelikte gördükleri malî kanun, tüzük ve ka
rarname hükümlerini, inceleme esnasında tesbit 
ederek bunları haklı sebepleriyle birlikte ve 
yazılı olarak Birinci Başkanlığa bildirmek zo
rundadırlar. Birinci Başkan, sözü edilen bildi
rimleri derhal Genel Kurula havale eder ve bun
lardan Genel Kurul karariyle kabule değer gö
rülenler, 3 aylık raporla Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bu hükmün uygulanma
sında izlenecek usul ve şekiller yönetmeliğin
de belirtilir. 

Denetçiler tarafından hesap ve işlemlerin 
inceleme usulleri, denetleme gruplarının çalış
ma şekilleri ile grup şeflerinin görev ve sorum
lulukları yönetmeliğinde belirtilir. 

Tl — Yönetim mensupları : 

MADDE 26. — Teklifin 26 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu 

MADDE 27. — Teklifin 27 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sayıştay m Görev ve Yetkileri Sayıştay in Görev ve Yetkileri 

Sayıştay in görevleri : Sayıştayın Görevleri : 

MADDE 28. — Sayıştay aşağıda gösterilen 
görevleri yapar. 

I — A) Genel ve katma bütçeli dairelerin, 
B) Özel idare ve belediyelerin, 
C) (A) bendinde yazılı daireler tarafın

dan sermayesinin yarısı veya yarısından fazla
sına katılmak suretiyle sabit veya döner serma
yeli veya fon şeklinde, kurulan ve özel kanun
larla başka bir denetime tabi tutulmayan ku
rum ve teşebbüslerin, 

D) Kanunlarla Sayıştayın denetlenmesine 
verilen diğer kurumların, 

Bütün gelir, gider ve malları ile nakit, tah
vil, senet gibi kıymetlerinin (Emanet mahiyetin
de olanlar dâhil) alınıp verilmesini, saklanma 
ve kullanılmasını denetler, sorumluların hesap 
ve işlemlerini yargılıyarak kesin hükme bağlar. 

II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütler
le çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım suretiy
le elde edilen nakdî ve aynî kıymetleri, Hazi
ne bonolarım, bütün kefalet, kredi ve Hazine 
avanslarını kaydedip denetler. 

III - Genel ve katma bütçelere ilişkin kesin-
hesapları inceliyerek düzenliyeceği uygunluk bil
dirimlerini Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nar. 

IV - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve 
işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gö
rülen hususlan raporla Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunar. 

V - Gerektiğinde malî işlere VÜ hesap usulle
riyle gelir tahakkuk sistemlerinin değiştirilmesi
ne dair Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor 
verir. 

VI - Diğer kanunlarla ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kararlariyle Sayıştaya verilen görev
leri yapar. 

MADDE 28. — Sayıştay aşağıda gösterilen 
görevleri yapar. 

I — A) Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin, 
B) özel İdare ve Belediyelerin, 
C) (A) ve (B) bentlerinde yazılı daireler 

tarafından sermayesinin yansı veya yansından 
fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner 
sermayeli veya fon şeklinde kurulan ve özel 
kanunlarla başka bir denetime tabi tutulmıyan 
kurum ve teşebbüslerin, 

D) Kanunlarla Sayıştayın denetlemesine ve
rilen diğer kurumların, 

Bütün gelir, gider malları ile nakit, tahvil; 
senet gibi kıymetlerinin (Emanet mahiyetinde 
olanlar dâhil) alınıp verilmesini, saklanma ve 
kullanılmasını denetler, sorumluann hesap ve 
işlemlerini yargılıyarak kesin hükme bağlar. 

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

III - Genel ve Katma Bütçelere ilişkin ke-
sinhesaplan inceliyerek düzenliyeceği uygun
luk: bildirimlerini Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunar. 

IV Denetimine tabi kuruluşların hesap ve 
işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gö
rülen hususları raporla Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunar. 

V - Gerektiğinde malî işlere ve hesap usul
leriyle gelir tahakkuk sistemlerinin değiştiril
mesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisine 
rapor verir. 

VI - Diğer kanunlarla ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararlariyle Sayıştaya verilen 
görevleri yapar. 

VII - Bütçe kanun tasanlan Büyük Millet 
Meclisine verildiği sırada bir nüshası da Sa
yıştaya gönderilir. Sayıştay mevcut bütçe taşa
nlarının gelir ve gider kanunlarına uygun ve 
düzenli bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını 
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Sayiftctyın yetkileri : 

MADDE 29. — Sayıştay, bu kanunla veya di
ğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine ge
tirilmesi sırasında Bakanlık, kurul ve kurumlar
la, tdare Amirleriyle, Sayman ve diğer sorumlu
larla doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü bel
ge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları 
vasıtasiyle görmeye veya dilediği yere getirtme
ye ve sözlü bilgi almak üzere her drece ve sınıf
tan ilgili memurları çağırmaya, Bakanlık, daire 
ve kurumlardan temsilci istemeye yetkilidir. 

Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili 
her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, Özel tdare, Be
lediye ve sair bütün resmî kurum ve kurullarla 
diğer gerçek ve tüzel kişilerden (Bankalar dâ
hil) istiyebilir. 

Sayıştay denetimine giren daire ve kurumla
rın işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, 
işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları 
veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve 
olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bi
lirkişinin hukukî durumu, yetkisi ve sorumlulu
ğu genel hükümlere tabidir. Bu maddenin uygu
lanmasında izlenecek usul ve esaslar yönetmeli
ğinde belirtilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Vize 

MADDE 30. — Bu kanunla veya diğer ka
nunlarla istisna edilenler hariçolrnak üzere, ge
nel ve katma bütçelerden Sayıştayın vizesi ol
maksızın hiçbir suretle harcama yapılamaz. 

30 — 
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inceliyerek, sonucu düşünceleri ile birlikte en 
geç onbeş gün içinde Meclise sunar. 

VIII - Hazine döviz işlemlerini denetler. 
Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılıyarak 
kesin hükme bağlar. 

Fayiştayın yetkileri : 

MADDE 29. — Sayıştay, bu kanunla veya 
diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine 
getirilmesi sırasında Bakanlık, kurul ve ku
rumlarla, idare âmirlikleriyle, sayman ve diğer 
sorumlularla doğrudan yazışmaya, gerekli gör
düğü belge, defter ve kayıtları göndereceği 
mensupları vasıtasiyle görmeye veya dilediği 
yere getirmeye ve sözlü bilgi almak üzere her 
derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, 
bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci iste
meye yetkilidir. 

Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili 
hen türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel idare, 
belediye ve sair bütün resımî kurum ve kurullar
la diğer gerçek ve tüzel kişilerden (Bankalar 
dâhil) istiyebilir. 

Sayıştay denetimine giren daire ve kurum
ların işlemleriyle ilgili kayıtlan, 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 esas
lar yönetmeliğinde belirtilir. 

Bu madde gereklerini haklı bir sebebe da
yanmaksızın tam olarak yerine getirmiyen bi
rinci ve ikinci fıkralarda yazılı ilgililer hak
kında, Sayıştayın istemi üzerine dairelerince 
disiplin kovuşturması yapılmakla beraber bu 
gibiler için ayrıca genel ve özel hükümler dai
resinde işlem de yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Vize 

MADDE 30. —- Teklifin 30 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 706 ) 



— 31 — 
Teklif I Geçici Ko. 

Genel ve katma bütçelerden sarftan önce vi
zeden istisna edilen işlemlerin belgeleri sarftan 
sonra vizeye tabidir. 

Sarftan sonra vizeye verilen âvraktan kabu
lü uygun görülenleri vize edilir. Kabulü uygun 
görülmiyenleri önceden hesaptan çıkarılmayıp 
bunların düzeltilmesi veya geri alınması daire
sine bir takrirle bildirilir. Hesap devresi sohuna 
kadar düzeltil miyen veya geri alınmıyan kıymet
lerin tazmini idare hesapları üzerine yapılacak 
incelemelerle hüküm altına alınır. 

MADDE 31. — Birinci Balkan tarafından MADDE 31. — Teklifin 31 nci maddesi ay 
sarftajı önce vize işlerine ayrılan denetçiler, vi- nen kabul edilmiştir. 
zeye ayrılmış üyelerin nezareti altında vize iş
lerine bakar. 

Bunlar, sarftan önce vizeye sunulan belgeleri 
kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerdeki 
esaslar ve usuller dairesinde inceliyerek vize 
eder. 

Tereddütlü görülen gider belgeleri denetçi 
ve üyenin yazılı düşünceleriyle birlikte dairesi
ne gönderilir. Alınacak karşılık üzerine bunlar 
ya vize edilir veya bir müzekkere ile Birinci 
Başkanlığa verilir. 

Bu belgeler, Birinci Başkanla üye tarafından 
verilecek kararla ya vize edilir veya dairesine 
geri gönderilir. 

Bunlardan gerekli gördüklerini Birinci Baş
kan, Sayıştay dairelerinden birine veya Genel 
Kurula verir va karara bağlatır. 

Bu kararlara dayanılarak yapılan ret işlem
lerine, usulü dairesinde itirazda bulunulması ha
linde, keyfiyet tekrar incelenmek üzere, ilgili 
Sayıştay dairsine veya Genel Kurula vrilir. Vi
zeye karar verildiği takdirde gider belgeleri, 
vize edilmek ü^ere, şubeye verilir. İtiraz kabul. 
edilmediği takdirde, belgeler karar gereğince, 
dairesine geri gönderilir. 

Denetçi ve üyenin vizesinde tereddtidettiği sarf
tan sonra vizeye tabi evrak, önce bir karara bağ
lanmak üzere, Birinci Başkan tarafından daire
lerden birine verilir. 

Sayıştaym tescilinden veya vizesinden kaçı
nıp gerekçeli bir takrir ile dairesine geri çevir
diği evraktan, maddi hataya veya ödenek yeter
sizliğine veya kadro üstünde tâyin ve istihdam
lara ilişkin olanlar hakkındaki reddi kesindir. | 
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Ancak, Sayıştayca vizesinden kaçınılan ka
nunların açıkça yasaklamadığı her hangi bir har
cama işinde birinci derecedeki ita âmirlerinin 
yazılı diretmesi halinde bu kanunun (45) nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 32. — Sayıştayın sarftan önce vize
sinden müstesna kanunla belli harcamalar şun
lardır ; 

I. Memur cylık ve Ödenekleri, 
§. Sürekli ve geçici hizmetliler ücreti ile 

yevmiyeleri, 
3. Emekli dul ve yetim aylıkları, 
4. Mahkeme harçları, 
5. Kanunin belirli beyiye aidatı, 
6. Nisbeti kanunla belirli aidat ve ikrami

yeler ile doğum ve ölüm yardımları, 
7. tki resmî daire arasında veya Hazine ile 

ilgili gelir ve gider suretiyle yapılan harcama
lar, 

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

9. Sayıştayca tescil edilmiş sözleşmelere da
yanılarak yapılacak kira bedelleri ödemeleri, 

10. Sınai ve ticari müesseseler ve imalâthane
lerin döner sermayeden yapacakları harcamaları, 

II. Geriverilecek paralar, 
12. Yolluk avansları, 

MADDE 33. — Merkezde 100 000 liradan 
daha fazla harcamayı gerektiren sözleşmeler ic
radan önce Sayıştayca tescil edilir. Ancak, ive
dilik ve gizlilik sebebiyle eksiltmeden istisnası
na Bakanlar Kurulunca karar verilen hususlarla 
yabancı memleketlerde yapılacak satınalmalara 
ilişkin sözleşmeler bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 34. — Merkez ve vilâyetlerde bağıt
lanacak sözleşmelerle dayanaklarının birer ör
nekleri yedi gün zarfında ve doğrudan Maliye 
Bakanlığı ile Sayıştaya gönderilmesi mecburidir. 

MADDE 35. — Merkez dairelerinin, bu ka
nunda yazılı kanunla belirli harcamalarından 
başka, ödemelere ait verile ve kredi emirleriyle 
avans senetleri, ikinci derece ita âmirlerine ve
rilen ödeme emirleri, önce Sayıştayca vize edil
medikçe, bunların muhtevaları saymanlar tara
fından ödenemez. | 
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MADDE 32. — Sayıştayın sarftan önce vi
zesinden müstesna kanunla belli harcamalar 
şunlardır : 

1. Memur aylık ve ödenekleri, 
2. Sürekli ve geçici hizmetliler ücreti ile 

yevmiyeleri, 
3. Emekli, dul ve yetim aylıkları, 
4. Mahkeme harçları, 
5. Kanunla belirli beyiye aidatı, 
6. Nisbeti kanunla belirli aidat ve ikrama 

yeler ile doğum ve ölüm yardımları, 
7. tki resmî daire arasında veya Hazine 

ile ilgili gelir ve gider suretiyle yapılan harca
malar, 

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

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

10. Sınai ve ticari müesseseler ve imalât
hanelerin döner sermayeden yapacakları harca
maları, 

11. Geriverilecek paralar, 
12. Harcırah avanslan. 

MADDE 33. — Teklifin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Teklifin &4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştiı*. 

MADDE 35. — Teklifin 35 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Kadrolar da aynı suretle Sayıştay vizesine 
tabidir. 

MADDE 36. — Sayıştaya gönderilen ve ili
şiği bulunmıyan belgelerden ödeme, kredi ve 
verile emirleriyle avans senetlerinin ve bu ka
nunun 33 ncü maddesinde yazılı sözleşmelerin 
en çok üç ve diğerlerinin onbeş gün içinde Sa-
yıştayca incelenerek sonuçlandırılması mecbu
ridir. 

MADDE 37. — Sayıştay Genel Kurulu Ka-
rariyle lüzum görülen yerlerde, bu kanunun 
35 nci maddesinde sayılı işlemlere ait belgeler 
bakımından, icra ve sarftan önce vize kurula
bilir. Bu takdirde bu bölgelerde Sayıştayca sü
rekli denetim heyetleri görevlendirilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetleme 

I - Genel esaslar : 

MADDE 38. — Sayıştay denetimine giren 
idare ve kurumların; 

a) Gelir, gider ve mal işlemlerini bu işlem
lere 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 mahiyetteki di
ğer hesapların kesilmesini, sayman hesaplarının 
neticelerini, ilgisine göre Kesinhesap Kanunu 
tasarıları veya kesin mizan ve bilançolarla kar
şılaştırmak suretiyle, 

c) Kanunlarda belirtilen diğer konuları, 
ilgili daire ve kurumlardan alınacak bilgi 

ve belgeleri incelemek Sayıştayda gerekli kayıt
lan kurmak suretiyle denetler. 

33 — 
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MADDE 36. — Teklifin 36 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Sayıştay Genel Kurulu ka-
rariyle lüzum görülen yerlerde, bu kanunun 
35 nci maddesinde sayılı işlemlere ait belgeler 
bakımından, icra ve sarftan önce vize kurula
bilir. Bu takdirde bu bölgelerde Sayıştayca de
netim heyetleri görevlendirilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetleme 

I - Genel esaslar : 

MADDE 38. — Sayıştay denetimine giren 
idare ve kurumların; 

a) Gelir, gider ve mal işlemlerini bu iş
lemlere ait sayman hesaplarını bütün kayıt ve 
belgeleriyle birlikte incelemek ve neticede bü
tün bu işlem ve hesaplan yargılama yolu ile, 

b) Bütçe hesabının ve bu mahiyetteki di
ğer hesaplann kesilmesini, sayman hesaplannın 
neticelerini, ilgisine göre Kesinhesap kanunu 
tasanlan veya kesin mizan ve bilançolarla 
karşılaştırmak suretiyle, 

c) Kanunlarda belirtilen diğer konulan, 
İlgili daire ve kurumlardan alınacak bilgi 

ve belgeleri incelemek ve Sayıştayda gerekli 
kayıtlan kurmak suretiyle denetler. 

Askerî kadrolarla, askerî teçhizat, levazım, 
ayniyat, fabrika ve müesseseler hiçbir şekil ve 
surette Sayıştay denetlemesi dışında bırakıla
maz. 

Ancak, bunların denetim usulleri Millî Sa
vunma ve Maliye bakanliklariyle Sayıştay ara
sında müştereken düzenlenecek özel bir yönet
melikte belirtilir. 
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/ / - Hesaplar : 

Hesapların verilme zamanı 

MADDE 39. — Hesap ve işlemleri Say la 
yın denetimine giren idare ve kurumların ka
nunlarına göre bir bütçe veya hesap yılı veya 
hesap devresi içindeki bütün gelirlerinin gider
lerinin ve mallarının hesapları saymanlar tara
fından erkesi yılın en geç üçüncü ayı sonuna 
kadar Sayıştaya verilir. 

Özel idare ve belediye hesaplan için bu müd
det, yetkili mercilerce kesinhesaplarm onanması 
tarihini kovalıyan ikinci ayın başıdır. Ancak 
bu müddet ertesi malî yılın sonunu aşamaz. 

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

Hesap ve işlemlere ait belge, kayıt, defter 
ve cetvellerin yıl veya hesap devreleri içinde, 
bir aydan az olmamak üzere, belirtilecek müd
detler sonunda gönderilmesine veya yerinde 
incelemeye hazır bulundurulmasına Sayıştayca 
karar verilebilir. Bu hal yukarıdaki fıkralar 
gereğince yıl veya hesap devreleri sonlarındaki 
hesap verme mecburiyetini kaldırmaz. 

Hesapların niteliği 

MADDE 40. — Gelir, gider ve mal işlemleri
nin hesapları Sayıştaya ayrı ayrı verilir. 

Daire ve kurumların bir bütçe veya hesap 
yılı da özel kanuna göre kabul edilmiş olan he
sap devresi içinde : 

a) Tahakkuk ©den ve tahsil edilen bütün 
gelirlerin, gelir artıklarının ve emanetlerin mik
tar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterler
le bunlarla ilgili her türlü belgeler gelir hesa
bını, 

b) Yapılan harcamaların ve bunlara ilişkin 
olarak alman para ve sair kıymetlerin miktar 
ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle 
bunlarla ilgili her türlü belgeler gider hesabını, 

c) Mevcut ve alman, sarf olunan, satış, yok 
etme veya sair suretlerle elden çıkarılan her 
türlü malların ve eşyanın miktar ve mahiyetini 
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/ / - Hesaplar : 
Hesapların verilme zamanı 

MADDE 39. —< Hesap ve işlemleri Sayış-
tayın denetimine giren idare ve kurumların 
kanunlarına göre bir bütçe veya hesap yılı ve
ya hesap devresi içindeki bütün gelirlerinin, 
giderlerinin ve mallarının hesapları saymanlar 
tarafından ertesi yılın en geç mahsup devresi 
sonuna kadar Sayıştaya verilir. 

Özel idare ve belediye hesaplan için bu 
müddet, yetkili meclislerce kesin hesapların 
onanması tarihini kovalıyan ikinci ayın başıdır. 
Ancak bu müddet ertesi malî yılın sonunu aşa
maz. 

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

Hesap ve işlemlere ait belge, kayıt, defter 
ve cetvellerin yıl veya hesap devreleri içinde, 
bir aydan fazla olmamak üzere, belirtilecek 
müddetler sonunda gönderilmesine veya yerin
de incelemeye hazır bulundurulmasına Sayış
tayca karar verilebilir. Bu hal yukardaki fık
ralar gereğince yıl veya hesap devreleri son
larındaki hesap verme mecburiyetini kaldır
maz. 

Hesapların niteliği 

MADDE 40. — Teklifin 40 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her 
türlü belgeler mal hesabını, 

Teşkil eder. 
Belediye ve özel idarelerle benzeri kuruluş

ların yetkili mercilerce onanmış bütçe ve kad-
rolariyle kesinhesapları ve bunlarla ilgili ka
rarlar, bilanço esasına göre hesap yürüten ku
rumlarda ise kesin mizan ve bilançolar Sayış-
taya verilecek hesaplara dâhildir. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü geçen cetvel, 
defter ve belgelerin cins ve nevileri, verilme dev
releri Sayıştayca düzenlenecek yönetmeliğinde 
belirtilir. 

özel mevzuatına göre bir saymanın aynı za
manda gelir, gider ve mal işlemlerini yapmakla 
görevli olması halinde hesapların bu işlemlerin 
tamamına veya bir kısmına şâmil olması veya 
ayrı ayrı verilmesi hallerini ve hesapların veril
me tarz ve şekillerini Sayıştay tesbit ile ilgili 
idare ve kurumlara ve saymanlara tebliğ eder. 

III - Saymanlar : 

MADDE 41. — Sayıştaya hesap vermekle 
yükümlü olan saymanlar şunlardır : 

1. Gelir Saymanları, 
2. Gider Saymanları, 
3. Mal Saymanları. 

Gdir Saymanları : 

Tahakuk eden her çeşit gelirleri tahsil et
mekle görevli memurlardan Daire ve Kurum
larınca Sayıştaya vermekle görevlendirilen
lerdir. 

Gider Saymanları : 

Daire ve Kurumlar adına her çeşit ödemele
ri yapmakla ve para veya para gibi değerli her 
türlü kıymetleri saklamakla görevli memurlar
dır. 

Mal Saymanları : 

Kanun ve nizamlarına göre her çeşit eşya 
ve malların muhafazası görevi verilmiş olanlar
la böyle bir memuriyet kadrosu bulunmadığı 
hallerde Daire ve Kurumlarınca Sayıştay'a he
sap vermekle görevlendirilmiş bulunanlardır. 

/ / / - Saymanlar : 
MADDE 41. — Sayıştaya hesap vermekle 

hükümlü olan saymanlar şunlardır 
1. Gelir saymanları, 
2. Gider saymanları, 
3. Mal saymanlan. 

'Gelir saymanları : 

Tahakkuk eden her çeşit gelirleri tahsil et
mekle görevli memurlardan daire ve kurumla
rınca Sayıştaya hesap vermekle görevlendiri
lenlerdir. 

Gider saymanları: 

Daire ve kurumlar adına her çeşit ödeme
leri yapmakla ve para veya para gibi değerli 
her türlü kıymetleri saklamakla görevli me
murlardır. 

Mal saymanları : 

Kanun ve nizamlarına göre her çeşit eşya ve 
malların muhafazası görevi verilmiş olanlarla 
öyle bir memuriyet kadrosu bulunmadığı hal
lerde daire ve kurumlarınca Sayıştaya hesap 
vermekle görevlendirilmiş bulunanlardır. 
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Her Bakanlık veya katma bütçeli Dairenin 
merkezinde özel kadrolu bir (Merkez Mal Say
manı) ile her il Merkezinde genel bütçeli Dai
relerin il, ilçe ve Bucak idare Kuruluşuna da
hil olanların tamamı için Maliye Bakanlığı il
ler kuruluşunda özel kadrolu bir (ti Mal Say-

-manı), Okul, Hastane, Atölye, Kütüphane, Mü
ze gibi idare kuruluşları dışında kalan müesse
selerin de kendi kadrolarında ayrı birer (Mü
essese Mal Saymanı) bulunur. Katma bütçeli 
Dairelerin iller veya Bölge kuruluşlariyle sair 
Kurumlann merkez ve diğer kuruluşlarında, Özel 
idare ve Belediyelerde Sayıştay'a hesap vere
cek Mal Saymanları kuruluş kadrolarında gös
terilir veya mevcut memurlardan birisi usulü 
dairesinde yetkili mercilerce mal saymanı ola
rak görevlendirilir. 

Askerî Birlik ve Müesseselerin Mal Sayman
ları Millî Savunma Bakanlığınca görevlendi
rilir. 

Elçilik, Temsilcilik, Konsolosluk, Müşavir
lik, Ateşelik ve benzeri yurt dışındaki Devlet 
kuruluşunun malları için o kuruluştaki memur
lardan birisi ilgili Bakanlıkça Mal Saymanı ola
rak görevlendirilir. 

Sayman durumunda olanlar : 

MADDE 42. — Usulüne uygun olarak say
man sıfatiyle görevlendirilmediği halde ken
diliğinden veya verilen emir üzerine gelirleri 
toplayan, harcayan ve mallan saklayan ve ida
re edenler de bu işlemler bir saymanın hesa
bına dâhil edilmediği takdirde, Sayman addo
lunur ve kanun hükümleri gereğince sayman sı
fatiyle hesabını Sayıştay'a vermeğe zorunlu 
olup saymanlar hakkındaki sorumluluk bunlar 
hakkında da uygulanır. 

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

Saymanlıkların ve Saymanların Sayıştaya 
bildirilmesi 

MADDE 43. — Bakanlıklar ve katma bütçe
li Dairelerle Sayıştay denetimine tabi olan bü
tün idare ve Kurumlar, her hesap yılı başın
dan önce, Merkez, yurt içi ve yurt dışındaki bü-
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Elçilik, temsilcilik, konsolosluk, müşavirlik, 
ataşelik ve benzeri yurt dışındaki devlet kuru
luşunun mallan için o kuruluştaki memurlar
dan birisi ilgili Bakanlıkça mal saymanı olarak 
görevlendirilir. 

Sayman durumunda olanlar : 

MADDE 42. — Teklifin 42 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Saymanlıkların ve saymanların Sayıştaya 
bildirilmesi 

MADDE 43. — Bakanlıklar ve katıma büt
çeli dairelerle Sayıştay denetimine tabi olan 
bütün idare ve kurumlar her hesap yılı başın
dan önce merkez yurt içi ve yurt dışındaki bü-
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tün kuruluşlarına giren saymanlıkların nevile-
riyle bulundukları mahalleri, görev saha
larının hudut ve şümulünü, Saymanlık
lara bağlı mutemetliklerle depo, ambar ve 
benzeri iş yerlerinin açık adreslerini, gö
rev başındaki saymanların ad ve soyadlariyle 
sicil numaralarını, aylık ücret ve derecelerini 
Sayıştaya bildirmekle yükümlüdürler. 

Saymanların hesap vermesi 

MADDE 44. — Hesaplar, saymanlar tarafın
dan bu kanunda ve diğer kanunlarda yazılı sü
reler içinde tamamlanarak incelenmeye hazır 
vaziyette bekletilir veya Sayıştayın bildireceği 
yere gönderilir. 

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

Hesabını tamam olarak hazırladıktan sonra 
başka yere naklolunan, emekliye ayrılan veya 
Bakanlık emrine alman saymanlar, haleflerine 
verdikleri devir sırasında, hazırladıkları hesap
larını da devrederler ve bu husus devir tuta
nağında belirtilir. 

ölüm, sağlık durumu ve sair mücbir sebep
lerle hesap vermeğe muhtedir olamayan veya 
hesap vermekten kaçınan saymanların hesap
lan bağlı bulunduklan Dairelerce kurulacak 
bir Kurul eliyle yeni saymana devredilir. 

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

IV — Sorumluluk halleri : 

MADDE 45. — a) Saymanlar: Kanunlara, 
Tüzüklere, Yönetmeliklere uygun surette har
candığını, verildiğini, tahakkuk ettirildiğini ve
ya tahsil edildiğini, kullanıldığını, muhafaza 
edildiğini isbat eyliyemedikleri para, kıymet, 
mal ve gelirleri ödemeye zorunludurlar. 

Geçici Ko. 

tün kuruluşlanna giren saymanlıkların nevile
ri ile bulunduklan mahalleri, görev sahalarının 
hudut ve şümulünü, saymanlıklara bağlı mute
metliklerle depo, ambar ve benzeri iş yerlerinin 
açılk adreslerini, görev başındaki saymanların 
ad ve soyadlariyle sicil numaralarını, aylık üc
ret ve derecelerini Sayıştaya bildirmekle ve so
rumluların imza sirkülerlerini göndermekle yü
kümlüdürler. 

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

Saymanların hesap vermesi 

MADbE 44. — Teklifin 44 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

IV - Sorumluluk halleri : 

MADDE 45. — Teklifin 45 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Malın ödettirilmesi, yok olma tarihindeki 
rayiç bedel üzerinden, bu tarih belli değilse ma
lın satın alındığı tarih ile kaybolmanın tesbit 
edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice göre 
bulunacak bedel üzerinden olur. Devlet malla
rının hasara uğratılması hakkındaki genel hü-
hümler saklıdır. 

b) Mal Mutemetleri: Kendilerine bağlı ol
duğu daire ve Kuruma ait malların muhafaza 
ve idaresi görevi verilmiş olup bu görevleri se
bebiyle bağlı bulundukları mal saymanlarına 
hesap veren mal mutemetleri kanunlara, tüzük
lere ve yönetmeliklere uygun olarak muhafaza 
ve idare ettiklerini isbat edemedikleri kayıp
ları ve kıymet eksilmelerini ödemeye zorunlu
durlar. 

c) Taahhüt Memurları: Belli bir giderin, 
bir atanma ve yükselmenin veya bütçeden bir 
para ödenmesini gerektirecek benzeri bir işle
min yapılması için ita âmirlerine veya diğer 
yetkili makamlara karşı onay yazılarını imza 
eden taahhüt memurları kanunlara, Tüzüklere, 
yönetmeliklere uygun surette hazırladıklarını is
pat edemedikleri taahhütlerden dolayı meydana 
gelen zararları ödemeye zorunludurlar. 

ç) Tahakkuk Memurları : Kanunlara, Tü
züklere, Yönetmeliklere uygun surette tahakkuk 
ettirdiklerini ispat edemedikleri giderleri ve 
gelirleri ödemeye zorunludurlar. 

d) Tahsil Memurları : Kanunlara, Tü
züklere, Yönetmeliklere uygun olarak tahak
kuk ettirilip tahsili için kendisine tevdi edilmiş 
bulunan gelirlerden bu hükümlere uygun olarak 
işlem yapmamak suretiyle tahsil edemedik
lerini ödemeye zorunludurlar. 

e) Birinci Derece îta Âmirleri Tertibe 
uygunluk, kanun, nizam ve kararlara uyarlık 
görülmemesi dolayısiyle, Sayıştayca geri çev
rilen evrak hakkında Bakan tarafından (so
rumluluğun yüklenildiğini bildiren yazılı baş
vurma üzerine keyfiyet Sayıştayca yeniden in
celenil". 

Sayıştay kaçınmasında direttiği ve Bakanlar 
Kurulunca keyfiyet incelenerek Bakanın görü
şünün yerinde görüldüğü hakkında karar 
verildiği ve bu karar Sayıştaya bildirildiği tak
dirde ihtiyat kaydiyle vize işlemi yapılır. 
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Sayıştay bu yolda ihtiyat kaydiyle vize ettiği 
evrak ile diğer işlemler ve yolsuzluklar hak
kında üç ayda bir sunacağı rapor ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bilgi verir. 

f) ikinci Derece ita Âmirleri : Saymanla
rın, taahhüt ve tahakkuk memurlarının itirazı ol
duğu halde sorumu kabul ettiklerine dair yazı ile 
verecekleri emir üzerine yapılan taahhüt, ta
hakkuk ve ödemelerden husule gelecek Hazine 
zararlarını ödemekle yükümlüdürler. 

ilgililerin itirazı üzerine ita âmirinin yazılı 
tekit emri ödemeye sebebolmuş ise sorum yalnız 
olarak emri veren ita âmirine aidolur. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı sorumluluk sebep
leri ve ödenmesine hükmedilen miktarlar sorum
luların ad ve görev unvanları belirtilmek sure
tiyle Sayıştay ilâmlarında ayrı, ayrı gösterilir. 

V - Hesapların incelenmesi : 

MADDE 46. — Sayman hesaplarından han
gilerinin merkez veya hesap yerlerinde incele
neceğine Genel Kurul karar verir. Bu hesaplar 
Birinci Başkanın görevlendireceği Denetçiler 
tarafından incelenir, inceleme sırasında, 

1. Gelirlerin, alacakların ve her türlü hak
ların kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere 
ve bütçedeki tertiplerine uygun olarak tahak
kuk, 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 ve
killerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılıp 
yapılmadığı, 

o) idare hesabına giren bütün işlemlerin 
para ve sair kıymet hareketlerinin kanun, tü
zük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uygun bu
lunup bulunmadığı, 

3. Taşınır ve taşınmaz malların giriş, kul
lanış, saklanış ve çıkışı kanun, tüzük ve yönetme
liklere uygun olarak yapılıp yapılmadığı, 

4. Yukarıdaki fıkralarda yazılı bütün iş
lem ve hesapların belgelere ve kayıtlarına uy
gun olup olmadığı, 

Araştırılır. 
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I V - Hesapların incelenmesi : 

MADDE 46. — Sayman hesaplarından han-
I gilerinin (merkezde veya hesap yerlerinde ince* 
I leneceğine Genel Kurul karar verir. Bu hesap-
I 1ar Birinci Başkanın görevlendireceği denetçiler 
I tarafından incelenir. 
I Ancak, kayıtlı malların değerleri toplamı 
I (500 000) üra ve dahaı yukarı olan mal say-
I manlıkları yerinde denetlenir. 
I Merkezde incelenmekte olan saymanlık he-
I saplarından her hangi birinin yerinde incelen-
I meşine ilgili denetçinin istemi üzerine hesabın 
I ıbağlı îbulunduğu dairece karar verilebilir. Bu 

karar Genel Kurulca da uygun bulunduğu tak-
I dirde bu hesaplar Birinci Başkanın görevlendi-
I receği denetçiler tarafından yerinde incelenir. 
I İnceleme sırasında; 
I 1. Gelirlerin, alacakların ve her türlü hak-
I ların kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere 
I ve bütçedeki tertiplerine uygun |Oİarak tahak-
I kuk, takip 've tahsil edilip edilmediği, 
I 2. Giderlerin, 
I a) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere 
I ve bütçedeki tertibine, |ödeneğine ve kadroya 

uygun olarak harcanıp harcanmadığı, 
b) Ödemenin istihkak sahiplerinin veya 

I vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle ya-
I pılıp yapılmadığı, 
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MADDE 47. — Sayıştay yapacağı incele
meler sırasında, yatırım bütçelerine konulmuş 
olan ödeneklerin bölüm ve madde itibariyle 
bütçe gerekçelerinde gösterilen iş, hizmet ve 
ihtiyaçlara harcanıp harcanmadığını araştırır. 

MADDE 48. — Denetçiler kendilerine veri
len hesaplan bu kanunla diğer kanunlarda ya
zılı esaslar ve yönetmeliğindeki usuller gere
ğince inceler ve sonucu gösterir bir rapor dü
zenler. Bu inceleme sırasında mevzuata uygun 
bulmadığı veya noksan gördüğü işler hakkın
da sorumluların yazılı savunmalarını alması 
ve düşüncesiyle birlikte raporda göstermesi 
şarttır. 

Usulü dairesinde yapılan tebligata tebellûğ-
dan itibaren bir ay içinde karşılık vermiyen 
sorumluların savunması beklenmiyerek mevcut 
bilgi ve belgelere göre rapor düzenlenir. 

Bu raporlarda hesabın doğruluğu ve denk
liği ve belgelerinin tamam olup olmadığı ve in
celeme neticesinde sorumluluğu gerektiren hu
suslar görülüp görülmediği ve ayrıca 28 nci 
maddenin birinci fıkrasının (C) bendinde ya
zılı sabit veya döner sermayeli veya fon şek
linde kurulan teşebbüs ve kurumların harcama 
ve çalışmalarının kuruluş gayelerine uygun bu
lunup bulunmadığı da raporların sonunda açık
lanır. 
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c) îdare Ihesabma giren bütün işlemlerin 
para ve sair kıymet hareketlerinin kanun, tü
zük ve yöneıtmeliklerdeki hükümlere uygun bu
lunup bulunmadığı, 

3. Taşınır ve taşınmaz malların giriş, sak
lanış, kullanış ve çıkışları ile bunların bulun
ması gerekli olan yerlerde tamamen mevcudo-
lup olmadığı hususlarının yürürlükteki kanun, 
tüzük ve yönetmelik esaslarına göre yapılıp ya
pılmadığı, 

4. YukardaJki fıkralarda yazılı bütün işlem 
ve hesapların belgelere ve kayıtlarına uygun 
olup olmadığı, 

Araştırılır. 

MADDE 47. ı— Sayıştay yapacağı /inceleme
ler sırasında, denetimine giren bütün daire ve 
kurumların bütçelerine; konulmuş olan ödenek
lerin tertip itibariyle fbütçe gerekçeleri ve da
yanaklarında gösterilen iş, hizmet ve ihtiyaç
lara harcanıp harcanmadığını, bütçenin uy
gulanmasında ekonomik ve maksada uygun olup 
olmadığını iaraştırır ve sonucu hakkındaki gö
rüşlerini uygunluk bildirimlerinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunar. 

MADDE 48. — Denetçiler kendilerine veri
len hesapları bu kanunla diğer kanunlarda va
zıh esaslar ve yönetmeliğindeki usuller gereğin
ce inceler ve sonucu gösterir bir rapor düzenler. 
Bu inceleme sırasında mevzuata (uygun bulma
dığı veya noksan gördüğü işler hakkında so
rumluların yazılı savunmalarını alması ve dü
şüncesiyle birlikte raporda göstermesi şarttır. 

Usulü dairesinde yapılan bildirime bilgi 
edinilmesinden itibaren en çok otuz gün için
de cevap vermiyen sorumluların savunmaları 
beklenmiyerek mevcut bilgi ve belgelere göre 
rapor düzenlenmekle beralber, bunlar hakkında 
ayrıca bu kanun esaslarına göre disiplin veya 
ceza kovuşturulması isteminde /bulunulur. 

Bu raporlarda hesabın (doğruluğu ve denk
liği ve belgelerin tamam olup olmadığı ve ince
leme neticesinde sorumluluğu »gerektiren hu
suslar görülüp görülmediği ve /ayrıca ,28 nci 
maddenin birinci fıkrasının (C) bendinde ya
zılı sabit veya döner sermayeli veya fon şek
linde kurulan teşebbüs ve kurumların harcama 
ve çalışmalarının kuruluş gayelerine uygun bu-
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MADDE 49. — Sorumlular veya diğer ilgili 
memurlar denetçilerin istiyeoeği bilgiyi verme
ye, kayıtlarla belgeleri geciktirmeksizin gös
termeye veya vermeye zorunludurlar. 

Sorumluların yanında bulunmıyan belgeler 
ilgili dairelerden istenir. Sorumlular belgele
rin asıllarını ve aslı gösterilemiyen belgelerin 
ikinci nüshalarını göstermeye zorunludurlar. 

MADDE 50. — İncelenmesi bitirilen hesap
ların raporları ona ait cetvel ve belgelerle bir
likte Birinci Başkanlığa verilir. Başkanlık 
bunları yargılanmak üzere dairelere verir. 

VI - Saymanlar hakkında uygulanacak ce
zalar : 

MADDE 51. — Hesabını kanun hükümleri 
dairesinde zamanında ve tam olarak vermiyen 
saymanların aylıkları, Sayıştayca ita âmirle
rine ve saymanlara bildirilmesi üzerine hesa
bını verinceye kadar yarım olarak verilir. Ya
rım aylık kesilmeye başlandığı aydan itibaren 
üç ay içinde yine hesap verilmediği takdirde 
alınacak kararla sayman memuriyetinden çı
kartılır. 

Denetleme ve yargılama sırasında istenilen 
her çeşit bilgi, belge ve defterleri ve gerekli 
açıklamayı vermiyen ve denetleme ve yargıla
mayı güçleştirenler verilecek kararla aylık is
tihkakının yarısına kadar aylık kesimi cezasiy-
le cezalandırılır ve bir mühlet verilir. Tâyin 
edilen mühlet içinde yine istenilen evrak ve 
vesikaları vermez veya denetleme ve yargıla
mayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmaz-
sa, hakkında verilecek kararın bildirilmesi üze
rine, bağlı olduğu dairece, iş ve memuriyetine 
son verilir. 

Sayıştay ilâmlarının icrasını izlemiyenler 
hakkında da aynı cezalar uygulanır. 

41 — 
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lunup bulunmadığı da raporların sonunda açık
lanır. 

MADDE 49. — Sorumlular veya jdiğer ilgili 
memurlar denetçilerin istiyeceği bilgiyi ver
meye, kayıtlarla belgeleri geciktirmeksizin gös
termeye veya vermeye mecburdurlar. 

Sorumluların yanında bulunmıyan belgeler 
ilgili dairelerden Menir. Sorumlular belgelerin 
asıllarını ve aslı gösterilemiyen belgelerin ikin
ci (nüshalarını göstermek zorundadırlar. 

Yukardaki hükme uymıyanlar hakkında bu 
kanun esaslarına göre ceza veya disiplin ko
vuşturması yapılır. 

MADDE 50. — Teklifin 50 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

VI - Saymanlar hakkında uygıdanacak ceza
lar : 

MADDE 51. — Teklifin 51 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 52. — Emeklilik, bakanlık emrine 
alınma ve benzeri sebeplerle hesabım devret
meden temelli veya geçici olarak vazifeden ay
rılmış bulunan saymanlara ilgili kurum ve dai
relerce aylık ve diğer istihkakları ödenemez. 

Başka vazifeye naklen atanan saymanlar 
da devrini vermedikçe yeni görevlerine başlı-
yamazlar. îstifa suretiyle ayrılan saymanlar
dan devrini zamanında vermiyenler sonradan 
Sayıştay denetimine tabi daire ve kurumlarda 
bir göreve atanamazlar. 

MADDE 53. — Yukarıdaki maddelerde Sa
yıştay bildirileriyle uygulanacağı gösterilen 
cezalara, ilgili savunması ve savcılığın düşün-
cesi alındıktan sonra, Birinci Başkanın dosya
yı havale edeceği Sayıştay Dairesince karar ve
rilir. 

Verilen kararlar ilgiliye tebliğ olunur. On-
beş gün içinde itiraz edilmiyen kararlar kesin-
leşir. 

İtiraz halinde dosya Sayıştay Genel Ku
rulunda incelenerek karara bağlanır. Genel 
Kurul kararı kesindir, tik karan veren Daire
nin Başkan ve üyeleri Genel Kurul toplan
tısına katılamazlar. 

Daire kararlarına karşı yapılacak itirazlar 
icrayı durdurmaz. 

MADDE 54. — Yukardaki maddelerde ya
zılı hükümlere aykırı olarak yapılacak ödeme
ler, ilgili ita âmiri ile saymana bu ödemeye ait 
hesabın yargılanması sonunda Sayıştayca taz
min hükmolunur. 

Bundan başka Sayıştayuı istemi üzerine bu 
hükümleri uygulamayanlar hakkında da daire
lerince disiplin kovuşturması yapılır. 

VII - İkraz, istikraz, kredi ve avansların de
netimi : 

MADDE 55. — a) Devletçe müessese ve 
fertlere ikraz ve taviz olarak verilip Hazinece 
hususi surette açılacak hesaplara kaydedilen 
paralar, sayman hesapları arasında Sayıştayca 
incelenir ve izlenir. 

€U§iei Ko. 

MADDE 52. — Emeklilik, Bakanlık emrine 
alınma ve benzeri sebeplerle hesabını devretme
den temelli veya geçici olarak vazifeden ayrılmış 
bulunan saymanlar, hesapları verinceye kadar ay
lık ve diğer istihkaklarının ödenmesi geciktiri
lir. 

Başka vazifeye naklen atanan saymanlar da 
devrini vermedikçe yeni görevlerine başlıyamaz-
lar. îstifa suretiyle ayrılan saymanlardan devri
ni zamanında vermiyenler sonradan Sayıştay de
netimine tabi daire ve kurumlarda bir göreve 
atanamazlar. 

MADDE 53. — Teklifin 53 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 54 — Teklifin 54 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

VII - İkrak, istikraz, kredi ve avamların de-
mtimi : 

MADDE 55. — a) Devletçe müessese ve 
fertlere ikraz ve tâviz olarak verilip Hazinece 
açılacak hesaplara kaydedilen paralar, sayman 
hesaplan arasında Sayıştayca incelenir ve izle
nir. 
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Özel kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği is
tikraz muameleleri dahi Sayıştayca incelemeye 
ve izlemeye tabidir. 

Bu inceleme neticeleri uygunluk bildirimle
rine yazılır. 

b) Genel ve katma bütçeli dairelerle özel 
idareler ve belediyelerce yapılan istikrazlarla 
alınan avanslar ve hizmet karşılığı olmıyarak 
çıkarılan Hazine bonoları miktar ve faizleri ve 
itfa bedelleri kanunlarındaki hükümlere göre 
Sayıştayca kaydolunur. İstikraz ve avans söz
leşmeleri hakkında bağıtlama tarihinden ve 
Hazine bonoları hakkında imza ve ihraç tari
hinden itibaren üç ay içinde Sayıştaya bilgi 
verilir. 

Bn işlemlere ilişkin gider belgeleri sayman 
hesapları arasında Sayıştaya verilerek usulü 
dairesinde hükme bağlanır. 

Bu konudaki inceleme sonuçları uygunluk 
bildirimlerinde gösterilir. 

c) Kanunları gereğince mutemet ve müta-
ahlhitlere verilen avanslarla açılan krediler da
hi Sayıştayca incelenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yargılama 

I - Hesapların yargılanması : 

MADDE 56. — Daire başkanları daireleri
ne verilen hesap raporlan hakkında Savcının 
yazılı düşüncesini alırlar. 

Savcılıktan gelen raporlar Daire Başkanlı
ğınca düşüncesi bildirilmek üzere üyelere ve
rilir. 

Üyeler kendilerine verilen raporlar üzerine 
gerekli incelemeyi yapar. Gerektiğinde raporda 
ilişiksiz görülen kısımların da her cihetine ba
kılıp bakılmadığını araştırır ve düşüncelerini 
yazmak suretiyle raporları Daire Başkanlığına 
geliverirler. 

Üyece, raporlar üzerinde yapılacak inceleme 
sırasında lüzum görüleni üyenin teklifi üzerine 
Daire Başkanlığınca hesabın her cihetine ba
kılıp bakılmadığının araştırılması için Uzman 
denetçilerden birine verilir. Uzman denetçi he
sapta yeniden ilişiküi hususlar görürse, usulü 

M. Mt«li«i 

Ctogttii JHLo. 

özel kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği is
tikraz muameleleri dahi Sayıştayca incelemeye 
ve izlemeye tabidir. 

Bu incelema neticeleri uygunluk bildirimleri
ne yazılır. 

b) Genel ve Katma bütçeli dairelerle özel 
idareler ve belediyelerce yapılan istikrazlarla 
alınan avanslar ve hizmet karşılığı olmıyarak 
çıkarılan Hazine bonalan miktar ve faizleri ve 
itfa bedelleri kanunlarındaki hükümlere göre 
Sayıştayca kaydolunur, istikraz ve avans sözleş
meleri hakkında bağıtlama tarihinden ve Hazi
ne bonoları hakkında imza ve ihraç tarihinden 
itibaren 3 ay içinde Sayıştaya bilgi verilir. 

Bu işlemlere ilişkin gider belgeleri sayman 
hesaplan arasında Sayıştaya verilerek usulü dai
resinde hükme bağlanır. 

Bu konudaki inceleme sonuçları uygunluk 
bildirimlerinde gösterilir. 

c) Kanunları gereğince mutemet ve müta-
ahhitlere verilen avanslarla açılan krediler dahi 
Sayıştayca incelenir. 

SEKİZlNOt BÖLÜM 

Yargılama 

I - Hesapların yargılanması : 

MADDE 56. — Teklifin 56 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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dairesinde sorumluların savunmasını alır ve 
yazacağı rapor düşüncesi bildirilmek üzere Sav
cılığa gönderilir. Savcılıktan gelen bu hesap 
dosyası Daire Başkanı tarafından tekrar aynı 
üyeye verilir. 

MADDE 57. — Üyelerin yazılı düşüncesi üze
rine dairece hesabın yargılanmasına başlanır. 
Yargılama sırasında lüzum görülürse Savcı da
vet edilerek düşüncesi sorulur. 

MADDE 58. — Resmî dairelere, mutemetlere 
veya istihkak sahiplerine posta veya bankalar 
vasıtasiyle gönderilen paralarla mukadder kıs
metli senet veya ayniyata ait alındılar saymanın 
beraetine yeterlidir. 

Merkez veya diğer saymanlıklar adına har
cama yapılmış ve bunlara ait para yerine geçen 
evrak ve senetler yerlerine gönderilmişse mer
kez veya ilgili saymanın bunların alındığını bil
diren belgeleri Sayıştaya göndermesi ödemeyi 
yapan saymanı beraet ettirir. 

Bu belgeler gönderilmediği takdirde bunla
rın postaya verildiği sırada yapılan tutanakla
rın veya kaybolan evrakın resmî kayıtlarından 
alınacak onanmış örnekleri dahi beraet için mu
teber sayılır. Ancak bu evrak ve senetler kanun, 
nizam ve kararlara uygun değilse saymanın bu 
kanuna göre olan sorumluluğu devam eder. 

Posta idarelerine tutanaklariyle kıymetli pos
ta paketi halinde teslim edilen paralar gönde
rildiği yerde tamam olarak çıkmazsa idare ve 
Adliyece yapılacak soruşturmaya ve verilecek 
karara göre sorumluluk belli olur. 

MADDE 59. — Zaruri sebeplerle asılları ve
ya ikinci nüshaları ibraz veya tevdi edilemiyen 
hallerde, hizmetin yapıldığını ve karşılığının 
hak sahibine verildiğini gösteren evraka, belge
ye ve mevcut kayıt ve delillere göre, Savcının 
düşüncesi alındıktan sonra sorumluların beraet 
veya zimmetine hükmedilir. 

MADDE 60. — Savaş, yangın, sel, deprem, 
idari ve askerî sebeplerle, tahliye gibi olağanüstü 
ve zaruri haller dolayısiyle veya çalınma ya da 
mücbir sebeplerle kaybolduğu anlaşılan belge 
ve kayıtların bulunmasına ve gönderilmesine 
imkân bulunmadığı idare kurulunca tutanakla 
onanırsa, sayman mevcut delillere göre yargı
lanır. 

Cteçici Ko. 

MADDE 57. — Teklifin 57 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Teklifin 58 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Teklifin 59 n*u maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Savaş, yangın, sel, deprem, 
idari ve askerî sebeplerle, tahliye gibi olağanüs
tü haller dolayısiyle veya çalınma ya da mücbir 
sebeplerle kaybolduğu anlaşılan belge ve kayıt
ların bulunmasına ve gönderilmesine imkân bu
lunmadığı idaıe kurullarınca tutanakla onanır
sa, sayman mevcut delillere göre yargılanır. 
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Ancak yukarıda yazılı hallerin vukuunda, 
saymanın durumu derhal yazı ile üstüne bildir
mesi ve zimmetini ibra için sekiz gün içinde 
bağlı olduğu Bakanlık veya daireye başvurması 
şarttır. Bu takdirde saymanın beraeti veya so
rumluluğu Bakanlık veya dairesinin düşüncesi 
alınmak suretiyle Sayı§tayca hükme bağlanır. 

MADDE 61. — Hesapların yukarıdaki mad
delere göre yapılan yargılanması sonunda beraet 
veya zimmet veya tazmin hükmü verilir. Verilen 
hükümler Daire Başkanı tarafından raporun 
fıkraları hizasına özet olarak yazılıp imza edilir. 
Ayrıca tutanak yapılması ve mahkeme başkanı 
ve üyeleri tarafından imza edilmesi lâzımdır. 

MADDE 62. — îlâm müsveddeleri mahkeme 
kurulu tarafından görülüp imza edildikten 
sonra bundan gereği kadar ilâm çıkarılır. Bu 
ilâmlardan ikişer nüshası Daire Başkanı ve üye
ler tarafından imza edildikten sonra imzalı nüs
halardan birisi dairede alıkonulup diğeri ve 
imzasız nüshalan hesap dosyası ile birlikte Bi
rinci Başkanlığa verilir. Bu ilâmlar Birinci Baş
kan veya tevkil edeceği kimseler tarafından Sa
yıştay mührü ile mühürlenip imza edildikten 
sonra mahkeme kurulu tarafından imzalı nüs
hası genel sekreterlikçe saklanır. 

MADDE 63. — Sayıştay ilâmlarının birer 
nüshası sorumlulara, birer nüshası sorumlula
rın bağlı olduğu Bakanlık veya daireye, iki nüs
hası da, bir nüshası ilgili saymanlığa gönde
rilmek üzere, Maliye Bakanlığına ve bir nüsha
sı da savcılığa usulüne göre tebliğ olunur. 

ti özel îdarelerile Belediyelere ait ilâmla
rın birer nüshası sorumlulara, bir nüshası İçiş
leri Bakanlığına, iki nüshası da, birisi ilgili say
manlığa verilmek üzere, Valiliğe ve bir nüshası 
da Savcılığa tebliğ olunur. 

Gtgiei Ko. 

Ancak yukarda yazılı hallerin vukuunda, 
saymanın durumu derhal yazı ile üstüne bildir
mesi ve zimmetini ibra için 15 gün içinde bağlı 
olduğu Bakanlık veya daireye başvurması şart
tır. Bu takdirds saymanın beraeti veya sorumlu
luğu Bakanlık veya dairesinin düşüncesi alın
mak suretiyle Sayıştayca hükme bağlanır. 

MADDE 61. —- Teklifin 61 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Teklifin 62 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Sayıştay ilâmlarının birer 
nüshası 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. 

ti özel idareleriyle belediyelere ait ilâmların 
birer nüshası Forumlulara, bir nüshası İçişleri 
Bakanlığına, iki nüshası da, birisi ilgili sayman
lığa verilmek üzere, valiliğe ve bir nüshası da 
savcılığa tebliğ olunur. 

Sayıştay daireleri veya Temyiz Kurulundan 
verilen kararlar müphem ise taraflardan herbiri; 
tavzihini yahut iki tarafın adı ve soyadı ile sı 
fatı ve iddialan sonucuna ilişkin yanlışlıklar 
ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının 
düzeltilmesini istiyebilir. 

Tavzih veya düzeltme dilekçeleri karşı taraf 
sayısından bir nüsha fazlasiyle verilir. 
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MADDE 64. — Sayıştay ilâmları kesinleş
tikten sonra îcra ve iflâs Kanunu gereğince 
yerine getirilir. İlâmların yürütülmesini kovuş
turmaktan ilâmların gönderildiği dairelerin en 
büyük âmiri sorumludur. 

İlâmlarda gösterilen zimmet ve tazminlerde 
zimmetler vukuu tarihinden, tazminler ise hük-
medildikleri tarihten itibaren faize tâbidir. 

MADDE 65. — Sayman hesabı arasında suç 
teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde hesa
bın bu kısmı ayrılarak kamu dâvası yönünden 
koğuşturulmak üzere dairesine verilir. Mahke
mece verilen hüküm Sayıştay'ın hesap yönün
den denetimine ve hükmüne engel değildir. 

MADDE 66. — Saymanların hesapları Sa-
yıştaya'a noksansız verildiği tarihten itibaren 
iki yıl içinde yargılanamadığı takdirde hük
men onanmış Bayılır. 

/ / — Kanun yolları : 

1 — Yargılamanın iadesi 

MADDE 67. — Aşağıdaki sebepler üzerine, 
Savcı, hükümlü, hükümlünün bağlı olduğu ba
kanlık veya daire ya da Maliye Bakanlığı tara-

,M. Meclisi 

Karan vermiş olan daire veya Temyiz Kuru
lu işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir 
nüshasını, tâyin edeceği süre içerisinde cevap 
vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Oevap 
iki nüsha olarak verilir, bunlardan birisi tavzih 
veya düzeltmeyi istiyen tarafa gönderilir. 

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

Tavzih, kararın yerine getirilmesine kadar 
istenilebilir. 

MADDE 64. — Teklifin 64 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Sarftan önce vize için Sayış-
taya gönderilmiş olan tahakkukat belgelerinin 
ve sarftan sonra sayman hesaplarının incelenme
si esasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı 
takdirde, ilgili denetçi tarafından derhal deliller 
tesbit edilerek durum, Birinci Başkanlığa bildi
rilir. Birinci Başkanın görevlendireceği hesap 
mahkemesince kamu dâvası yönünden kovuş
turma yapılmasına karar verilmesi halinde de iş-
lemli evrak veya hesabın bu kısmı, gereği yeri
ne getirilmek üzere toplanan ilk delillerle birlik
te sorumluların bağlı olduğu daireye ve Cumhu
riyet Savcılığına verilir. Genel mahkemelerce ve
rilen hükümler, Sayıştaym, hesap ve işlemler 
yönünden denetimine ve hükmüne engel değil
dir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili husus
lar yönetmeliğinde belirtilir. 

MADDE 66. — Teklifin 66 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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fından yargılanmanın iadesi istenebileceği gibi 
Sayıştay dairelerince de doğrudan doğruya bm-
na karar verilebilir. 

a) Hesapta maddî hatâ bulunması, noksan 
veya mükerrerlik olması, 

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

c) İnceleme veya yargılama sırasında gö
rülmeyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hü
kümden sonra meydana çıkmış olması, 

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

d) Hükme esas tutulan bir ilâmın bozulma 
suretile ortadan kalkmış olması, 

e) Kesin hesapların incelenmesi sonunda 
Genel Kurulca, bütçe tertip ve mahsubuna iliş
kin daire kararlarının aksine karar verilmiş ol
ması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesin he
sabı geçmiş olsun olmasın, ilâmın tebliği tari
hinden itibaren beş yıl sonra, yargılamanın 
iadesi isteminde bulunulamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesin he
sabın onanmış olması şahıs borçlarına etkili de
ğildir. 

MADDE 68. — Yargılamanın iadesi istemi, 
hükmü veren dairece incelenir ve ilk olarak 
yargılamanın iadesi lüzumuna karar verilir. 
Bu karardan sonra iade olunan hususlara inhi
sar etmek şartile yargılama yapılır. 

MADDE 69. — Yargılamanın iadesi dileğin
de bulunmak icrayı alıkoymaz. İade dilekçesini 
inceliyen daire, gerekli gördüğü takdirde 
kanunen muteber teminat karşılığında, ic
ranın geciktirilmesine karar verebilir. 

2 — Temyiz 

MADDE 70. — Sayıştay dairelerince verilen 
ilâmlar Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz 
olunur. Bu kurulca verilen kararlar kesindir. 

MADDE 71. — Sayıştay dairelerinin ilâm
ları; 

a) Kanuna aykırılık, 
b) Yetkiyi aşmak, 

M. Mteliai 
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/ / - Kanun, yolları : 

1. Temyiz 

MADDE 67. — Teklifin 70 nci maddesi 67 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. —- Teklifin 71 nci maddesi 68 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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c) Yargılama usullerine riayet etmemek 
gibi sebeplerle (63) ncü maddede yazılı ilgili
ler tarafından temyiz olunabilir. 

Temyiz süresi ilgiliye ilâmın tebliğinden 
itibaren doksan gündür. 

MADDE 72. — Temyiz isteği dilekçe ile ya
pılır. Dilekçeye ilgililer tarafından itirazlarını 
isbat edecek belgeler bağlanır. Temyiz evrakı
nın suretleri karşı tarafın sayısınca verilir. 

Temyiz dilekçesiyle buna bağlı evrak kar
şı tarafın sayısınca verilir. 

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

MADDE 73. — Cevaplar alındıktan sonra 
veya taraflardan biri süresi içinde karşılık ver
mediği takdirde temyiz incelenmesi yapılarak 
karara bağlanır. 

MADDE 74. — Temyiz dilekçesi ve lâyiha
lar Sayıştay Başkanlığına verilir. Merkezde bu
lunmayanlar, temyiz dilekçelerini, Sayıştay'a 
gönderilmek üzere bulundukları yerin en bü
yük mülkiye memuruna da verebilirler. 

ilgililer isterlerse evrakın alındığına dair 
kendilerine bir alındı verilir. 

MADDE 75. — Taraflar yazı ile isterler ve
ya Temyiz Kurulu lüzum görürse tarafları veya 
bir tarafı davet ederek savunmalarını dinler 
ve açıklama isteyebilir. 

MADDE 76. — Temyiz Kurulu temyiz olu
nan hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik 
eder, kaldırır ya da bozar. Bozma halinde ev
rak yeniden 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. 

MADDE 69. — Teklifin 72 nci maddesi 69 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Teklifin 73 ncü maddesi 70 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Teklifin 74 ncü maddesi 71 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Teklifin 75 nci maddesi 72 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73 — Teklifin 76 nci maddesi 73 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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3. — Karar düzeltmesi 
MADDE 77. — Temyiz Kurulu kararlarına 

karşı aşağıdaki sebeplerle temyiz isteğinde 
bulunmuş olanlar tarafından ilâmın tebliğ ta
rihinden itibaren onbeş gün içinde bir defaya 
mahsus olmak üzere karar düzeltmesi istene
bilir. 

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

M. Meclisi 

2. Yargılamanın iadesi 

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 bu
na karar verilebilir. Yargılamanın iadesi sebep
leri 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-
rülmiyen yanUş veya usulsüz bir işlemin hü
kümden sonra meydana çıkmış olması, 

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

d) Hükms esas tutulan bir ilâmın bozulma 
suretiyle ortadan kalkmış olması, 

e) Kesin hesapların incelenmesi sonunda 
Genel Kurulca, bütçe tertip ve mahsubuna iliş
kin daire kararlarının aksine karar verilmiş ol
ması, 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesin he
sabın onanmış olması şahıs borçlanna etkili de
ğildir. 

MADDE 715. — Teklifin 68 nci maddesi 75 
nci madde olarak kabul edilmiştir, 

MADDE 7ö. — Teklifin 69 ncu maddesi 76 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3. Karar düzeltmesi 

MADDE 77 — Teklifin 77 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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b) Bir ilâmda aynı konu hakkında birbiri
ne aykırı hükümler bulunması, 

c) Temyiz yolu ile görülen işlerde Temyiz 
Kuruluna ibraz olunan ve karara etkili bulu
nan evrakta bir sania veya sahtelik vukubul-
muş olması. 

MADDE 78. — Karar düzeltilmesi istem ve 
incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde 
yürütülür. Şu kadar ki, burada (75) nci madde 
hükmü uygulanmaz. 

MADDE 79. — Kanun yollarına başvurma 
hallerinde bu kanunda yer almamış olan husus
lar hakkında Hukuk Muhakeme Usulleri Ka
nununun ilgili hükümleri uygulanır. 

III — İçtihadın birleştirilmesi : 

MADDE 80. — İşin gereği ve ibraz edilen 
belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde, kesin
leşmiş olsun olmasın, birbirine aykırı gördüğü 
ilâmları Birinci Başkan içtihadın birleştirilmesi 
için Genel Kurula verir. 

içtihadı birleştirme kararları Resmî Gazete 
ile yayınlanır. 

İçtihadı birleştirme kararları yayımından 
sonraki ödemeler hakkında uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporları 

MADDE 81. — Sayıştay, bakanlıklar tara
fından düzenlenen kesin hesaplan sayman he
saplariyle ve Hazinece düzenlenen genel hesabı 
da Bakanlıklar kesin hesaplariyle karşılastınr 
ve uygunluk derecesini Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında belirtilen süre içerisinde genel 
uygunluk bildirimi ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunar. 

MADDE 82. — Genel bütçe dışında kalan 
ve bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisince 
onanan dairelerin kesin hesaplan hakkında da 
aynı suretle uygunluk bildirimi düzenlenir. 

Geçici Ko. 

MADDE 73. —- Karar düzeltilmesi istem ve 
incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde 
yürütülür. Şu kadar ki, burada (72) nci madde 
hükmü uygulanmaz. 

MADDE 79 — Teklifin 79 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

III - İçtihadın birleştirilmesi : 

MADDE 80. — îşin gereği ve ibraz edilen 
belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde kesin
leşmiş olsun olmasın, birbirine aykm gördüğü 
ilâmları Birinci Başkan içtihadın birleştiril
mesi için Genel Kurula verir. 

Birinci Başkan birleşmiş içtihadın değişti
rilmesi için de istemde bulunabilir. 

İçtihadı birleştirme veya değiştirme karar
lan resmî gazete ile yayınlanır. 

İçtihadı birleştirme kararlan yayımından 
sonraki ödemeler hakkımda uygulanır. 

DOKUZUNCU ©ÖLÜM 

Genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporları 

MADDE 81. — Teklifin 81 nci maddesi-ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Teklifin 82 noi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 83. — Yukarıdaki maddeler gere
ğince düzenlenecek kesin hesaplara Sayıştay 
ilâmlarının infaz derecesini gösterir bir cetve
lin bağlanması şarttır. 

MADDE 84. — Kesinhesap kanunu tasarısı, 
Anayasa'daki bir yıllık süreyi aşmamak şartiy-
le, idare hesaplan tam olarak Sayıştay'a veril
medikçe Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lamaz. 

MADDE 85. — Hesapların tatbikine ve uy
gunluk bildiriminin hazırlanmasına ilişkin iş
lemler Birinci Başkan tarafından denetçiler
den kurulu kesinhesap şubesine havale olunur. 
Kesinhesaplar hakkında bu şubece düzenlenen 
raporlar ikinci derecede dairelerce incelenerek 
karara bağlanır. 

MADDE 86. — Kesinhesaplar hakkında 
dairelerce verilen kararlar her yıl sıra ile bir 
üye tarafından incelenir ve bir rapor düzenle
nir. Bu rapor daire karariyle birlikte Maliye 
Bakanı namına yetkili bir zat ve Sayıştay 
Savcısı da hazır bulunduğu halde Genel Kurul
da görüşülür ve uygunluk bildiriminin son şek
li tesbit olunur. 

Katma bütçelerin kesinhesaplarının Genel 
Kurulda görüşülmesinde ayrıca ilgili dairenin 
yetkili temsilcisi de bulundurulur. 

Genel uygunluk bildirimleri Genel Kurul 
üyeleri ve Savcı tarafından imza edilerek Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 87. — Genel ve katma bütçeli dai
relerin bir hesap devresindeki mal işlemlerinin 
incelenmesi sonucunda beliren hata ve noksan
lıklar ve bu daireler dışında kalan idare ve ku
rumların bir yıllık hesaplarının incelenmesi so
nucu, bunların faaliyetlerinin kuruluş gayele
rine uygun ve verimli olup olmadığı da be
lirtilmek şartiyle, Sayıştay Genel Kurulu ra-
porlariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. 

MADDE 88. — İnceleme ve denetleme sı
rasında muttali olunan hesap ve işlemlerden 
Sayıştay Genel Kurulunca gerekli görülenler 
bu husustaki Sayıştay mütalâasiyle birlikte bir 

Geçici Ko. 

MADDE 83. — Teklifin 83 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Teklifin 84 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Teklifin 85 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Kesinhesaplar hakkında 
dairelerce verilen kararlar her yıl sıra ile bir 
üye tarafından incelenir ve bir rapor düzenle
nir. Bu rapor daire karariyle birlikte Maliye 
Bakanı namına yetkili bir zat ve Sayıştay sav
cısı da hazır bulunduğu halde Genel Kurulda 
görüşülür ve uygunluk bildiriminin son şekli 
tesbit olunur. 

Genel bütçe dışında kalan bütçelerin kesin
hesaplarının Genel Kurulda görüşülmesinde ay
rıca ilgili dairenin yetkili temsilcisi de bulun
durulur. 

Genel uygunluk bildirimleri Genel Kurul 
üyeleri ve savcı tarafından imza edilerek Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 87. — Genel ve gatma bütçeli dai
relerin bir hesap devresindeki mal işlemlerinin 
incelenmesi sonucunda beliren hata ve noksan
lıklar ve bu daireler dışında kalan idare ve ku
rumların bir yıllık hesaplarının incelenmesi so
nucu, bunların faaliyetlerinin kuruluş gayele
rine uygun ve ekonomik olup olmadığı da be
lirtilmek şartiyle, Sayıştay Genel Kurulu ra-
porlariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. 

MADDE 88. — İnceleme ve denetleme sıra
sında, hesap ve işlemlerden mevzuata uygun 
görülmiyenlerden Sayıştay Genel Kurulunca 
gerekli görülenler bu husustaki Sayıştay müta-
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raporla Türkiye Büyük Millet Meclisine du
yurulur. 

ONUNCU BÖLÜM 

Bütçe, personel ve özlük isleri 

MADDE 89. — Sayıştay, genel bütçe içinde 
kendi bütçesiyle yönetilir. 

Birinci Başkan tarafından hazırlanarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay 
bütçesi, Karma Bütçe Komisyonunda genel 
bütçe tasarısı ile birleştirilerek incelenir. 

Sayıştayın muhasebe işleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Saymanlık Müdürlüğünce yürü
tülür. 

Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu kararı
na lüzum gösterdiği işlerden Sayıştay hizmet
leriyle ilgili olanlar Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı kararı ile yürütürür. 

MADDE 90. — Sayıştay kuruluşuna dâhil 
memur ve hizmetliler Birinci Başkan tarafın
dan kadro unvanları ile bağlı olmaksızın Sa
yıştay kuruluşu ile ilgili hizmetlerde kendi 
kadroları ile görevlendirilebilirler. Bu suret
le görevlendirilenlerin kadroları ile ilgili her 
türlü hakları ve ödenekleri devam eder. 

MADDE 91. — Başkan ve üyelerle Savcı 
kadro aylıklarını alırlar. 

Başkan ve üyelerin kadro aylıklarını ka
zanılmış hak olarak aldıktan sonraki yükselme 
işlemleri ile izin ve geçici görevleri Birinci 
Başkanın onayı ile olur. Birinci Başkan hak
kında bu hüküm kendiliğinden uygulanır. 

Savcı ve yardımcılarının yükselme işlemle
ri Maliye Bakanlığına aittir. Bunların yıllık 
ve mazeret izinleri Sayıştay Birinci Başkanı
nın muvafakati üzerine Maliye Bakanlığınca 
verilir. 

Yukardaki fıkralar dışında kalan Sayıştay 
mensuplarının özlük ve emeklilik işlemleri ge
nel hükümlerle bu kanunun diğer maddelerin
de yazılı hükümler dairesinde yürütülür. 

Geçici Ko. 

lâasiyle birlikte bir raporla Türkiye Büyük Mil
let Meclisine duyurulur. 

ONUNCU BÖLÜM 

Bütçe, personel ve özlük isleri 

MADDE 89. — Sayıştay, genel bütçe içinde 
kendi bütçesi ile yönetilir. 

Birinci Başkan tarafından hazırlanarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay 
bütçesi, Karma Bütçe Komisyonunda genel 
bütçe tasarısı ile birleştirilerek incelenir. 

Sayıştay bütçe tasarısının toplam rakamı 
Ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına 
bildirilir. 

Sayıştayın muhasebe işleri Millet Meclisi 
Saymanlık Müdürlüğünce yürütülür. 

Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu Kara
rına lüzum gösterdiği işlerden Sayıştay hizmet
leri ile ilgili olanlar Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı karan ile yürütülür. 

MADDE 90. — Sayıştay kuruluşuna dâhil 
memur ve hizmetliler Birinci Başkan tarafın
dan kadro unvanları ile bağlı olmaksızın Sa
yıştay kuruluşu ile ilgili hizmetlerde kendi 
kadroları ile görevlendirilebilirler. Bu suretle 
görevlendirilenlerin kadroları ile ilgili her tür
lü hakları ve ödenekleri devam eder. 

Ancak, meslek mensupları Genel Sekreter 
yardımcılıkları hariç yönetim işlerinde görev
lendirilemezler. 

MADDE 91. — Başkan ve üyelerle savcı 
kadro aylıklarını alırlar. 

Başkan ve üyelerin kadro aylıklarını kaza
nılmış hak olarak aldıktan sonraki yükselme 
işlemleri ile izin ve geçici görevleri Birinci Baş
kanın onayı ile olur. Birinci Başkan hakkında 
bu hüküm kendiliğinden uygulanır. 

Savcı ve yardımcılarının yükselme işlemleri 
Maliye Bakanlığına aittir. Bunlann yıllık ve 
mazeret izinleri Sayıştay Birinci Başkanının 
muvafakati üzerine Maliye Bakanlığınca ve
rilir. 

Yukardaki fıkralar dışında kalan Sayıştay 
meslek mensuplarımın her çeşit özlük işlemleri 
bu kanun hükümleri uyannca yürütülür. An
cak sarahat olmıyan hallerde genel hükümler 
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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 ve Daire raportörleri ve 
denetçilerle, Genel Sekreter, Savcı ve Denetçi 
yardımcılarına derecelerine göre bu kanuna 
bağlı üç sayılı cetvelde yazılı miktarlarda, 

C) Sair Sayıştay memurlarına kadro ay
lıklarının yüzde otuzbeşi oranında, 

ödenek verilir. 
ödeneğe hak kazanılması Maaş Kanunu hü

kümlerine tabidir. 
Ancak, diğer bir göreve vekillik halinde 

yalnız bir yönden ve yüksek olanının ödeneği 
verilir. 

Memurlar Kanununun 78, 79 ve 84 ncü mad
delerinde yazılı izinleri kullananlarla geçici 
görevle başka tarafa gönderilenler ve Sayıştay 
kuruluşu ile ilgili diğer işlerle görevlendirilen
ler dışında her ne suret ve sebeple olursa olsun 
görevleri başında bulunmıyanlara görevlerin
den ayrı bulundukları sürece ödenek verilmez. 

Geçici Ko. 

dairesinde hareket edilir. Yönetim mensupları
nın özlük ve emeklilik işlerinde genel hüküm
ler uygulanır, özlük işlemlerine ilişkin hüküm
lerin uygulanma şekli yönetmeliğinde belir
tilir. 

Terfi süresini dolduran Başkan ve üyeler 
dışındaki Sayıştay mensuplarının bulundukları 
kadroda üst derece aylığı verilerek veya üst 
kadroya atanarak yükselmelerinde yeterlik 
esastır. Yeterlik, alınan sicillere göre belli olur. 

Boşalan bir üst kadroya atanmada aynı de
recede yeterli olanlar birden fazla ise, sırasiyle; 
kıdem, disiplin cezası almamış bulunmak, mes
lekî inceleme ve yayınlarda bulunmuş olmak, 
bir yabancı dilden Devlet Dil İmtihanını kazan
mış olmak tercih sebepleri sayılır. Tercih se
bepleri de eşit olduğu takdirde, yapılacak sı
navda daha üstün başarı gösterenler yükselme
ğe hak kazanırlar. 

Sayıştay kuruluşuna dâhil yönetim mensup
larının yükselme işlemleri, genel hükümler da
iresinde yürütülür. 

MADDE 92. — Sayıştay mensuplarından, 
a) Sayıştay Birinci Başkanı ile Daire baş

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

b) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Genel Ku
rul, Temyiz Kurulu ve daire raportörleri ve 
denetçilerle Genel Sekreter, savcı ve denetçi 
yardımcılarına derecelerine göre bu kanuna 
bağlı üç sayılı cetvelde yazılı miktarlarda, 

c) Sair Sayıştay mensuplarına ekli dört 
No. lu cetvelde yazılı miktarlarda, 

ödenek verilir. 
ödeneğe hak kazanılması Maaş Kanunu hü

kümlerine tabidir. i i 
Ancak, diğer bir göreve vekillik halinde 

yalnız bir yönden ve yüksek olanının ödeneği 
verilir. 

Memurlar Kanununun 78 ve 79 ncu madde
lerinde yazılı izinleri kullananlarla geçici gö
revle başka tarafa gönderilenler ve Sayıştay ku
ruluşu ile ilgili diğer işlerle görevlendirilenler 
dışında her ne suret ve sebeple olursa olsun gö
revleri başında bulunmıyanlara görevlerinden 
ayn bulundukları sürece, Memurlar Kanunu-
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MADDE 93. — Her yıl Sayıştay meslek 
mensuplarından en çok dört kişi malî hukuk 
ve malî işler alanında bilgilerini artırmak ve 
meslekle ilgili incelemelerde bulunmak üzere 
Birinci Başkan tarafından lüzum görülen ya
bancı memleketlere iki yıl için mezun sayılmak 
suretiyle gönderilirler. Bu süre içinde Sayış-
taydaki görevlerine ait aylıkları verilir, öde
nek hariç, diğer özlük hakları saklı kalır. Bu 
gibilere gidiş ve dönüş harcırahları ile yaban-
nı memleketlerde kaldıkları sürece Harcırah 
Kanunu hükümleri dairesinde yevmiye verilir. 

Bu suretle gönderilecek olanların nitelikle
riyle seçim usulleri, yabancı memleketlerdeki 
çalışmalarının izlenmesi, bu memleketlerdeki 
çalışmalarına^ ait düzenleyecekleri raporların 
şekli ve süresinden önce geriye çağrılma se
bepleri yönetmeliğinde ayrıca belirtilir. 

Yurda dönenler, yabancı memleketlerde 
kaldıkları sürenin iki katı Sayıştayda mecburi 
hizmet görürler. Zorlayıcı bir sebebolmaksızm 
daha önce ayrılanlardan ödenmiş olan yol pa
raları ile yevmiyeleri faizleriyle birlikte geri 
alınır. 

Bu madde hükmünden faydalanabilmek için 
Sayıştayda en az beş yıl çalışmış olmak şart
tır. 

MADDE 94. — özel bir kanun ile olmadık
ça Sayıştay Başkan ve üyeleriyle raportör ve 
denetçiler ve denetçi yardımcıları resmî veya 
özel daire ve kurum ve kurullarda paralı veya 
parasız hiçbir görev alamazlar. 

Bu maddeye aykırı hareket edenler istifa 
etmiş sayılırlar. Bu husus 27 nci maddedeki 
Disiplin Kurulunca karara bağlanır. 

Ancak mahkemelerce bilirkişi tâyin edilen
ler ve kooperatif şirketlerinin ve hayır kurum
larının yönetim kurullarında görev alanlar 
hakkında bu madde hükümleri, uygulanmaz. 

Geçici Ko. 

nun 84 ncü maddesi gereğince izinli olanlara 
da bir yıl içinde iki aydan fazlası için ödenek 
verilmez. 

MADDE 93. — Teklifin 93 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Özel bir kanun ile olmadık
ça Sayıştay Başkan ve üyeleri ile raportör ve 
denetçiler ve denetçi yardımcıları resmî veya 
özel daire ve kurum ve kurullarda paralı veya 
parasız hiçbir görev alamazlar. 

Bu maddeye aykırı hareket edenler istifa 
etmiş sayılırlar. Bu husus 27 nci maddedeki 
disiplin kurulunca karara bağlanır. 

Ancak, mahkemelerce bilirkişi tâyin edilen
ler, kooperatif, şirketlerin ve hayır kurumları
nın yönetim kurullarında g-örev alanlar, ilmî ve 
meslekî araştırma ve yayınlarda bulunanlar, 
davet olundukları millî ve milletlerarası kongre, 
konferans ve toplantılara katılanlar için bu 
madde hükümleri uygulanmaz. 
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ONtBİBÎNOÎ BÖLÜM 

Disiplin ve ceza kovuşturması 

Başkan ve üyeler hakkında disiplin kovuştur
ması : 

MADDE 95. — Birinci Balkan tarafından 
gösterilecek lüzum ve sebepler /üzerine Oenel 
Kuruldan bir zat hakkında disiplin cezası uy
gulanması Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanına aittir. 'Başkanlık Divanı bu 
yetkiyi kendiliğinden de (kullanabilir. 

Başkan ve üyeler hakkında ceza kovuşturması: 

MADDE 96. — Sayıştay Başkan ve üyele
rinden birinin göreviyle ilgili 'bir suç işlemesi 
halinde Sayıştay Oenel Kurulunca seçilecek 
üç daire başkanı ve iki üyeden kurulu bir heyet 
tarafından âk soruşturması yapılarak bazırla-

M. Meclisi 

MADDE 95. — Oenel Sekreter, Raportör, 
Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi 
yardımcılarının yükselebilmeleri, arka arkaya 

1 iki sicillerinin olumlu olmasına bağlıdır. Üç si
cil döneminde iki olumlu sicil alanlar da yükse
lirler. 

MADDE 96. — Oöreylerinde başarı göstere-
I medikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları 

yolunda sicil alanlara ve yeterli bulundukları 
halde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmi-

I yenlere durum, Birinci Başkan tarafından her 
yıl yazdı olarak bildirilir. 

MADDE 97. — Olumsuz sicil almaları veya 
yeterli oldukları halde yükseltiknemeleri sebe* 
biyle kendilerine yazılı bildirim yapılanların, 
Danıştay nezdinde dâva açma hakları saklıdır. 

I Bu gibiler hakkında yapılacak işlem, ancak dâ
va zaman aşımı veya açılan dâvanın kaybedil
mesi sonucunda kesinlesin 

I Sayıştay meslek mensupları dışında kalan 
memurlar bu konuda genel hükümlere bağlıdır. 

I MADDE 98. — Sayıştay meslek mensupları 
I ile yönetim mensuplarının sicillerine ilişkin 
I hükümlerin uygulanma şekli yönetmeliğinde be-
I lirtilir. 

ONBÎRİNOt BÖLÜM 

Disiplin ve ceza kovuşturması 

Başkan ve üyeler hakkında disiplin kovuştur
ması : 

MADDE 99. — Teklifin 95 nci maddesi 
99 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyeler hakkında ceza kovuştur
ması : 

MADDE 100. — Teklifin 96 ncı maddesi 
100 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 706 ) 
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nacak fezleke ile sair evrakı yargılamanın lü
zum veya men'ine karar alınmak üzere Genel 
Kurula verilir. Bu Kurulca verilen yargılamanın 
men'i karan kesindir. 

Genel Kurulca yargılama lüzumuna karar 
verilmesi halinde, bu karara ilgililer tarafın
dan 15 gün içinde yapılacak itirazlar Yargıtay 
Ceza Dairesinde incelenir. 

Yargıtay Ceza Dairesince yargılamanın lü
zumuna karar verilmesi işlemi bu maddede ya
nın yapılması için Anayasa Mahkemesine ve
rilir. 

Soruşturma Kurulunun seçimine ilgililer ve 
yargılamanın lüzum veya men'i karan görüş
melerine Soruşturma Kurulu üyeleriyle ilgililer 
katılamaz. 

Yukanki fıkrada yazılı olanların görev sı
rasında görevle ilgisi bulunmıyan şahsi bir suç 
işlemeleri halinde yargılamanın men veya lü
zumuna karar verilmesi işlemi bu maddede ya
zılı usuller dairesinde yürütülür. 

Genel Kurul kararlan şahsi davacılar varsa 
onlara da tebliğ olunur. 

Yargıtay Ceza Dairesinin yargılamanın lü
zumuna dair olan kararı kabul etmesi halinde 
yargılama, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Ku
rulunda yapılır. 

Bunlann görevleri dışında şahsi bir suç iş
lemeleri halinde yapılacak kovuşturmada Yar
gıtay üyelerinin şahsi suçlannın kovuşturma
sına ilişkin hükümler uygulanır. 

Memurlar hakkında disiplin ve ce&a kovuşturması 

MADDE 97. — Başkan ve üyeler dışında ka
lan Sayıştay mamurları hakkındaki disiplin ce
zalan ile Memurin Muhakemat Kanununun ge
rektirdiği kararlar 27 nci maddede yazılı kurul
lar tarafından verilir. 

Geçici Ko. 

Memurlar hakkında disiplin ve ceza kovuştur
ması : 

MADDE 101. — Başkan ve üyeler dışında 
kalan Sayıştay meslek mensupları ile yönetim 
mensuplan hakkındaki disiplin cezaları veya 
Memurin Muhakemat Kanununun gerektirdiği 
kararlar, Birinci Başkan veya Daire başkanla
rından birinin istemi üzerine, 27 nci maddede 
yazılı disiplin kurulu tarafından verilir. İstem
de bulunan zat daire başkanı ise, kurulun bu 
konu ile ilgili toplantılarına katılamaz. 

Haklannda kovuşturma yapılan meslek veya 
yönetim mensupları, disiplin veya lüzumu mu
hakeme kararlannm kendilerine tebliği tarihin
den itibaren en çok (15) gün içinde Genel Ku
rula itirazda bulunabilirler. Genel Kurul, bu 
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ONİKÎNÖÎ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 98. — Sayıştay Genel Kurulu, Tem
yiz Kurulu ve daireleri her yıl Temmuz ayının 
yirmisinden Eylül ayının beşine kadar çalış
maya ara verir. Bu müddet içinde Sayıştaya 
gelecek ivedili işlere bakmak ve gereken ka
rarları vermek üzere sıra ile bir Daire çalışmaya 
devam eder. 

Ara verme süresi içinde görevli Daire Baş
kan ve Üyeleri yılın diğer (aylarında aynı müd
detle izinlerini kullanabilirler. 

MADDE 99. — Hesapla ilgili olarak Sayış
taya verilen her çeşit gider ve gelir evrakı 
ile her çeşit belgeler Sayıştayda saklanır. Bun
ların saklanma süreleri ile yok edilme usulleri 
hakkında tüzüğündeki esaslar uygulanır. 

MADDE 100. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Sa
yıştay Başkanlığı kısmında mevcut ve sonra
dan çıkan kanunlarla yapılan ek kadrolar kaldı
rılarak yerine bu kanuna bağlı bir sayılı cetvel
de yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 101. — 16 . 6 . 1934 tarihli ve 2514 
sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ile bu ka
nuna ek 5999, 6736 ve 7241 sayılı kanunlar ve 
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır 

Geçici Ko. 

kanun esaslan dairesinde yeniden karar verir. 
Genel Kurulun, disiplin cezasının kaldırılması 
veya yargılamanın men'i kararı kesindir. Di
siplin kurulu kararına uyulması halinde ise, il
gilinin, neticenin kendisine tebliği gününden 
itibaren 15 iş günü içinde Danıştayda dâva açma 
hakkı saklıdır. 

ONİfCÎNOÎ ©ÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 102. — Teklifin 98 nci maddesi 
102 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Teklifin 99 ncu maddesi 
103 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Teklifin 100 ncu maddesi 
104 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 105. — Teklifin 101 nci maddesi 
105 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 106. — Bakanlıklar ve Sayıştay 
denetimine giren sair teşekküller, malî husus
larla ilgili tüzük ve yönetmelikleri ancak Sa-
yıştayın olurunu aldıktan sonra yürürlüğe ko
yabilirler. 

MADDE 107. — Sivil ve askerî âmirlerle 
daire üstleri, yönetimleri altındaki saymanla-
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GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ekli ikî sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelde Sayıştay 
başlığı altında eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği yıl ile önceki yıllara ait hesap 
ve işlemlerin denetiminde ve yargılanmasında 
eski hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarih ile daire ve kurulların bu 
kanunla gösterilen esaslara göre kuruluşu ta
rihine kadar toplanmalarında 2514 sayılı Ka
nunun bu konuya ilişkin hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

GEÇlCl MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sayıştayda görevli Baş
kan ve Üyelere Savcı ve Genel Sekreter yeni
den seçim ve atanma işlemine lüzum kalmadan 
bu kanunla kabul edilen kadro aylık ve ödenek
lerini alırlar. 

Bunların eski derecelerde geçen müddetleri 
yeni derecelerinde geçmiş sayılır. 

GEÇÎCI MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşunda 
görevli bulunanların - Savcı Yardımcıları dâ
hil - dereceleri bir derece yükseltilmiştir. Bun 

Geçici Ko. 

rm, hesaplarını kanunla belirtilen süreler için
de tam ve noksansız olarak hazırlayıp hazırla
madıklarını izlemek, inceleme görevi ile ma
halline gelen Sayıştay denetçilerine gereken 
yardım ve kolaylığı sağlamak ve işin selâmeti 
ile ilgili tedbirleri almakla zorunludurlar. 

GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ekli 2 sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar 1964 malî yılında kulla
nılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sayıştayda görevli başkan 
ve üyelerle savcı ve genel sekreter yeniden se
çim ve atanma işlemine lüzum kalmadan bu 
kanunla kabul edilen kadro aylık ve ödenekle
rini alırlar. 

Bunların eski derecelerde geçen müddetleri 
yeni derecelerinde geçmiş sayılır. 

Müktesep hakları olan aylıktan daha az 
bir aylıkla denetçi yardımcılığına atananlarla 
(35) lira aylıklı denetçi yardımcılığına ata
nanların yeterlik sınavını verinceye kadar de
netçi yardımcılığı kadrolarında geçirdikleri üç 
yıldan fazla süreleri halen bulundukları barem 
derecelerinde geçen terfi sürelerine ve artanı 
da mütaakıp derecedeki terfi sürelerine ekle 
nir. 

Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık iste
minde bulunulamaz. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşunda gö
revli bulunan meslek ve yönetim mensupları, 
yeni bir atanma işlemine lüzum kalmaksızın 
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larm eski derecelerinde geçen müddetleri yeni 
derecelerde geçmiş sayılır. 

Bu suretle dereceleri yükselmiş olanlara 
bu derece aylıklarının ödenmesinde işe baş 
lama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna dâ
hil kadrolarda çalışanların her türlü kazanıl
mış hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun yü
rürlüğe 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 ayıklariyle 5434 sayılı 
Kanunun geçici 42 nci maddesi voliyle veya 
1 . 1 . 1950 tarihinden tevvel tasfiye edilmiş 
olup da sonradan çeşitli kanunlarla yeniden 
bağlanan veya bağlanacak olan emekli, dul ve 
yetim aylıklarının tahsis ve düzeltme işlemleri
nin inceleme ve tesciline Sayıştayca devam 
edilir. 

MADDE 102. — Bu kanun.... tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 103. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yürütür. 

Geçici Ko. 

bağlı (1) sayılı cetveldeki derecelerden kazanıl
mış unvanlarına uygun olanlara atanmış sayı
lırlar ve aylık ve ödeneklerinin ödenmesinde işe 
başlama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlü* 
ğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna dâhil 
kadrolarda çalışanların her türlü kazanılmış 
hakları saklıdır. 

8 nci maddede sayılan savcı yardımcılıkla
rına bu kanunun yayımı gününden bağlıyarak 
beş yıl içinde yüksek eğitim görmüş istekli bu
lunmazsa, lise tahsili üzerine maliye kursunu 
bitirmiş olanlardan Maliye Bakanlığı Kuruluş 
Kanununa bağlı kadrolarda, taşrada müdür
lük, kontrol memurluğu, merkezde kontrolör
lük, şube müdürlüğü veya eşit işlerde on yıl 
süreli görev almış bulunanlar atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Teklifin geçici 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanun uyarınca 
düzenlenmesi gereken yönetmelikler, kanunun 
neşir tarihinden itibaren en çok üç yıl içinde 
yürürlüğe girecek şekilde Sayıştay Genel Ku
rulunca hazırlanır. Birinci Başkan bu madde 
hükmünün süresinde yerine getirilmesini temi
ne zorunludur. 

MADDE 108. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 109. — Teklifin 103 ncü maddesi 
109 ncu madde olarak aynen ka(bul edilmiştir. 
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(Millet Meclisi İdare Âmirlerinin teklifine 

bağlı cetveller) 

[1] sayılı kadro cetveli 

Görevler iAded D. Görevler lAided 

1 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
o o 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
1 
4 
5 
4 
3 
4 

Başkan 
Daire OBaş'kanı 
Üye 
'Grene! iSefeneter 
iSavcı 
iSavcı Yardımcısı 

» » 
Genel Kurul Raportörü 

» •». •» -

Temyiz Kurulu Raportörü 
» » » 

Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 
Başdenetçi 
1 nci Sınıf Denetçi 
2 nei Sınıf Denetçi 
3 ncü Sınıf Denetçi 

Daire Başkanı 
Üye 
Savcı Yardımcısı 

» » 
Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 
Başdenetçi 

[2] 

[3] s 

D. 

3) 
4) 
5) 

6) 
7) 
8) 

9) 
10) 

1 
8 
8 
1 
1 
8 
8 
1 
2 
1 
5 
8 

16 
70 

100 
110 
210 

sayılı ( 

2 
8 
2 
2 
2 
4 

30 

ayılı öd 

öde 

8 
9 

10 
5 
5 
6 
7 

• 7 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

6 

4 ncü Sınıf Denetçi 
1 nci Sınıf Denetçi Yardımcısı 
2 nci Sınıf Denetçi Yardımcısı 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Şube Müdürü 

•» » 
» » Yardımcısı 

Levazım ve Ayniyat Saymanı 
Şef 

Tetkik Memuru 
Zabıt, Tasnif ve Dosya Memuru 
Kâtip 

» 
» 

Daire Tabibi 

L) seiveli 

5 
6 
7 
8 

12 
13 

1 nci Sınıf Denetçi 
2 nci Sınıf Denetçi 
3 ncü Sınıf Denetçi 
4 ncü Sınıf Denetçi 
Kâtip 

» 

enek cetveli 

nek miktarı 

650 

550 

400 

250 
30 
30 

2 
6 
1 
6 
1 
3 
3 

30 
40 

-' 70 
25 
20 

1 

40 
26 

100 
115 
25 
20 
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(Geçici Komisyonum değiştiricine 

bağlı cetveller) 

0. 

1 
ı 
% 
3 
3 
4 
5 
(3 
4 
3 
4 
4 
3 
,4 
5 
6 
7 

Görevler 

Başkan 
Daire (Başkanı 
Üye 
(Jenel Sekreter 
Savcı 
ISavcı Yardümcıisı 

» » 
Oenel Kurul Raportörü 

:» » » 
Temyiz Kurulu Raportörü 

» > > 
Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 
Başdenetçi 
1 nci Sınıf Denetçi 
2 nci Sınıf Denetçi 
3 ncü Sınıf Denetçi 

[1] SAYILI CETVEL 

lAded 

1 
• S 

32 
1 
1 
8 
8 
1 
2 
1 
5 
8 

16 
70 

100 
110 
210 

D. 

8 
9 

10 
5 
5 
6 
7 
7 
7 
g 

9 
10 
11 
12 
13 
6 

Gıörevier 
• — 

4 ncü Sınıf Denetçi 
1 nci Sınıf Denetçi Yardımcısı 
2 nci Sınıf Denetçi Yardımcısı 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Şube Müdürü 

> » 
» » Yardımcısı 

Levazım ve Ayniyat Saymanı 
Şef 

Tetkik Memuru 
Zabıt, Tasnif ve Dosya Memuru 
Kâtip 

» 
» 

Daire Tabibi 

iAded 

250 
30 
30 
2 
6 
1 
6 
1 
3 
3 

30 
40 
70 
25 
20 
1 

[2] SAYILI CETVEL 

1 
2 
4 
5 
4 
3 
4 

Daire Başkanı 
Üye 
Savcı Yardımcısı 

» » 
Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 
Başdenetçi 

2 
8 
2 
2 
2 
4 

30 

5 
6 
7 
8 

12 
13 

1 nci Sınıf Denetçi 
2 nci Sınıf Denetçi 
3 ncü Sınıf Denetçi 
4 ncü Sınıf Denetçi 
Kâtip 

[3] SAYILI ÖDENEK CETVELİ 

D. ödenek miktarı 

Teklife bağlı (3) sayılı cetvel aynen kaJbul 
edilmiştir. 

40 
26 

100 
115 
25 
20 
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5 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

- 62 — 
[4] No.LU CETVEL 

Unvanı 

Şube Müdürü 
» » 
» » Yardımcısı 

Levazım ve Ayniyat Saymanı 
Şef 

» 
Tetkik Memuru 
Zabıt, Tasnif ve Dosya Memuru 
Kâtip 

» 
» 

ödenek 
miktarı 

Lira 

160 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
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