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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Köy İşleri Bakanı Salbit Osman Avcı, önce
ki biirıleşimıde konuşan Tekirdağ Milletvekili 
Kemal Nebıioğlu'nun demecine .cevap vererek, 
Y. ıS. E. Genel Müdürlüğü emrinde çalışan iş
çilerim ücretlerinin toplu iş sözleşmelerin/deki 
iş ücretleri seviyesinde olduğunu ve zamanında 
venildiğini belirtti. 

Tıralbzıon Milletvefeili Ali Rıza Uızuner, or
manların koıruroması konusunda bölgelerinim 
şahıslara (dağıtılmak istenmesıimn orman tahrip
lerine sebebıolaıcağına dair demıeçıte bulundu. 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re'nin,* Adıyaman'da heküm yokluğu sebebiyle 
çekilen silkinti .ve uğranılan can kayıplarına da
ir demecine Sağlık ve Soısyal Yandım Balkanı 
Edip Soımunoğlu cevap verdi. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık toke-
•resimde gösterilen neden ve şikelerle, izin ve
rilmesi kabul olundu, 

709 sayılı Özel Af Kanununun ıgenel af nite
liğinde alması sebebiyle Anayasanın 131 nci 
maddesinin ,sıon fıkrasına ayları bulunduğun
dan iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı teskeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Tarım Komisyonu Başkanlığının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve bölge birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Geneıl Binliği Kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona, İzmir Milletvekili Mustafa ' Uyar ve 
18 arkadaşının aynı konudaki tekliflerinin, 

Cumihuriyet Senatosu Tunoeli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demıir ive 9 arkadaşının aynı konu-
'daiki tekliflerinin de Tarım Bakanlığı Ziraat İş
leri Genle! Müdürlüğü ile Zirai Mücadeıle ve 
Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, olkul ve kuruluşlara ıdöner sermaye veril-
(meısi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek 
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üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine da
ir önergeleri kalbul olundu. 

Maaş ve ücretlere geçidi zam uygulanması
na dair kanun tasarısı iıkinoi defa açık oya 
sunularak ayların ayırımı sonunda kalbul olun
duğu bildirildi. 

Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve görevle
ri hak/kındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile 

'Giresun Milletvekili İbrahim Eıtem Kılıçoğlu 
ve 21 arkadaşının, Devlet memurları aylıkları
nın .tevhit ve teadülüne dair olan 3'656 sayılı) 
Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadro efelenmesi hakkındaki ka
nun teklifi kabul edildi., 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, lütfen beyaz düğmelere basınız. 

(Yoklama yapıldı.) 

'Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanı Edip So* 
munoğlu'nun öncelik önergesi kabul olunarak, 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı oetveller.de de
ğişiklik yapılması halkkımdaki kanun tasarısı
nın görüşülmesi tamamlanıp tümü açık oya su
nuldu ise de, oyların ayırımı sonunda çoğun
luk sağlanamadığı, (tasarının gelecek birleşim
de tekrar oylanacağı bildinildi. 

26 . 12 . 1966 Pazartesi günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17.30 da sıon 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Basjkanvelkili Tokat 
İsmail Arar Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, • 
görüşmelere başlıyoruz. 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ile 
Kocaeli Milletvekili Şevket IMaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü 
maiddeısıine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifi. (2/4Ö0) (İçişleri ve Çalışıma komisyonla
rıma) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine'nin, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Teşkilât ve gönevieri hakkımdaki 2825 
sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkın
daki 4607 sayılı Kanunun 1 nci maddesini de

ğiştiren ' 122 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/401) (Gümrük ve 

.Tekel ve Plân komisyonlarına) 
3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, teknikerlerin meslekî for
masyon - görev ve yetkileri hakkında kanun 
teklifi. (2/402) (Sanayi, Bayındırlık, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çatnga ve 
27 arkadaşının, 4785 sayılı Kanunun 5 nci ve 
5658 sayılı Kanunun Geçici Maddesinin deği§-
ıtirilımesine dair kanun teklifi. (2/403) (Tarım, 
Maliye, ve Plân komisyonlarına) 

»>-••<« ..«m 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin 24 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 119 — 

http://oetveller.de


M. Meclisi B : 24 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
tran Başbakanının daveti üzerine yaptığı îran 
ziyaretinden edindiği intihalara ve Türk - İran 
dostluğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek gündem dı
şı söz istemiştir. Gündemimiz çok yüklüdür. Bu 
bakımdan mümkün mertebe kısa olmasını rica 
edeceğim. Buyurun efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın millet
vekili arkadaşlarım, tran Millet Meclisinin se
lâmlarını huzurunuza arz etmek için kürsüye 
çıkmış bulunuyorum. îran Meclis Başkanını, 
İran'da Başbakanın davetlisi olarak bulunduğum 
vakit, ziyaret ettim. Şehinşah ile bir saatten faz
la mülakatta bulundum. Vardığım anda gelen 
televizyon ekiplerine Farsça hitabetiğim için pek 
memnun oldular. 

Sizlere iran'da geçirdiğim birkaç günün ve 
temas ettiğim şahsiyetlerin intibalarıni birkaç 
kelime ile arz etmek isterim. 

Türk - Iran dostluğu tarihe dayanan yakın 
tarihte modern iran'ın ve modern Türkiye'nin 
kurucusu Büyük Atatürk ile Büyük Rıza Şahın 
kurduğu dostluğu Şehinşah Muhammcd Rıza 
Pehlevi devam ettirmektedir, iran'la kültür 
bağlarımız, kardeşliğimiz vardır. Kültür bağ
larımız, onların diline, bizim dilimize tesir et
miştir. Fakat dostluk ve yakınlık bu hissî se
beplerin üstünde politikaya ve iktisada daya
nır. Dostluğumuzun politik sebepleri vardır, 
bunu CENTO ile belirtmişizdir. CENTO'da Tür
kiye, Iran, Pakistan, ingiltere ve Amerika be
raberdirler. Bunun siyasi faydalarına ek ola
rak maddi faydalan demiryolu, yol ve telekomü
nikasyonda kendini belli etmiştir, iktisadi fay
da, Bölgesel Kalkınma için işbirliğinde, Türki
ye, Iran ve Pakistan işbirliği ile meydana çık
mıştır. Burada da eserlerini görmekte olduğu
muz çalışmalar vardır. 

iran'da kalkman bir memleket gördüm. Kal
kınma hızı her yerde göze çarpmaktadır. Kal
kınmanın sosyal cephesi üzerinde bilhassa dur
maktadırlar. Şehinşah da konuşmamızda bunun 
üzerinde çok durdu. Toprak reformu, ziraat re
formu ile birlikte yapılmış. Kalkınmada teme
lin ziraat olduğunu, toprak ve ziraat reformu-
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GENEL KURULA ÎSUNUŞLARI 

nun beraber yapılması gerektiğini her yerde 
beyan ediyorlar. Şehinşah beyan etti bilhassa. 

Büyük problemleri su. Kurak bir memleket; 
onun için büyük barajlar yapılmış. Yeraltı su
larından faydalanıyorlar. Sanayi hamlesinin 
temelini gübre teşkil ediyor; ziraate faydası ol
sun diye. Şekeri pancardan yapıyorlar. Çimento 
ve tekstil bakımından memleketin ihtiyaçları 
karşılanabilmekte. Büyük bir petro - kimya sa
nayii kurulmakta. 

Sayın arkadaşlarım, bütün bu kalkınmanın 
temeli petrole dayanıyor. Orta - Doğu'nun üçün
cü petrol memleketi olan iran'ın petrolden ge
liri yılda 650 - 700 milyon dolar. Son zamanlar
da petrol istihsalinin artırılması için Şehinşahm 
yaptığı teşebbüs, Suriye hâdiselerinin do yar
dımı ile başarı kazandı. Petrol gelirinin dörtte 
üçünü kalkınmaya sarf ediyorlar. Petrolün yük
lenmesinde, ihracında Irak'la birtakım ihtilâf
ları var, bunları önlemek için yeni bir petrol 
limanı kurmuşlar. Muhterem arkadaşlarım; 
Irak'la olan ihtilâflarından, Şattül - Arap'dan 
nakilden kurtulan iran'a Süveyş Kanalından da 
kurtulmak için bir boru hattını Türkiye'den 
geçirmelerinin doğru olduğunu telkin ettik, is
kenderun'dan denize çıkacak olan bu boru hat
tının faydaları gayet aşikâr. Iran zaten kendi 
içinde tâ Şimale boru hattı yapıyor. Bunun 
bir parçasını Türkiye'den geçirerek iskende
run'dan denize çıkarabilir. Buna ilâveten, tabiî 
gazlarını şimdi yakmaktadırlar. Bunu evvelâ 
Rusya'ya sonra Avrupa'ya satacaklar. Bu boru
nun, Avrupa'ya satılacak gazın borusunun Tür
kiye'den geçirilmesi mümkün. Bunu da çok 
faydalı görmektedirler. Hükümetten bilhassa bu 
iki konu üzerinde önemle durmasını ve tâ 1956 
da Trak petrollerinin Türkiye'den geçirilerek 
iskenderun'dan akıtılması hususunda yapılmış 
bir projenin dosyaları Dışişleri Bakanlığında 
mevcut. Bu projeyi ele alarak hem Irak, hem 
Iran petrolünü, hem de bizim petrolümüzü be
raberce tskenderun'a akıtma konusu üzerinde 
durmasını bilhassa rica ederim. 

Gördüğüm diğer kalkınma konulan, yollar... 
Büyük şehirlerin, bilhassa büyük şehirlerin ve 
şehirlerarası yolların, asfalt, tertemiz, geniş ya
pılmış olduğunu gördüm. Okuma - yazma se-
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ferberliği, sağlık seferberliği İran'da yapılan 
son kalkınma hamlelerinin belirtileridir. 

Sayın arkadaşlarım, İran'ın Türkiye'ye ya
kınlığı büyük. Kıbrıs konusunda Birleşmiş 
Milletlerde bize oy veren jnemleketin başında 
geliyordu. Doğu depreminde bize ilk yardıma 
koşan memleketlerden biridir. Sayın Cumhur
başkanımız Sunay'm İran'daki ziyareti büyük 
intibalar bırakmış, tesiri hâlâ baki. Şehinşah ile 
yaptığım konuşmada, pek yakında Sayın Cum
hurbaşkanımızın ziyaretini iade edeceğini be
yan buyurdular. 

Aziz arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yüksek 
sesle konuşmalar hatibin sözünü işitememe de
recesinde çoğalmıştır. Biraz sükût rica edece
ğim efendim. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — İran'da kal
kınmanın temeli petroldür, dedim. Kalkınmanın 
önderi şüphesiz Şehinşah'tır. Bütün gayretiyle, 
varlığı ile bunun üzerinde çalışmaktadır. Tür
kiye ile İran bkbirine dosttur, birbirini sever, 
fakat birbirini tanımaz. Türkiye ile İran'ı iki 
göze benzetmek mümkündür. Çok yakın oldıık-
ları için birbirini göremmzler, ancak, bir aynada 
birbirini görebilirler. Çok 'defa ayna yabancı 
aynadır ve birbirlerini hakîki, olduğu ıgıbi göre
mezler. Bu 'seyahatimle 'anladım iki, bu duruma 
mutlaka, bir çare bulmaik lâzımdır. Bu iki mem
leket birbirini daha iyi tanımalıdır. Bilhassa 
Türkiye'nin dış politikada Orta - Doğumda oyna
mak istediği önderlik rolü bakımından civar 
memlektleri yakından tanımak, civar memle
ketlerle sıkı münasebet teısis etmek bakımından 
da bu önemlidir. Hepinizi saygılarımla selâmla
rım. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın Noel bayramı dolayısiyle yapılan ağaç 
katliamına ve bu hususta tedbir alınmasına dair 
demeci. 

BAŞKAN —Sayın Mustafa Akalın, buyurun 
efendim, çok kısa olmak şartiyle rica ediyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, sayın milletvökiller'i; 

Bugün Aralıkm 26 sı, yani Hıristiyanlığın 
büyük bayramı, Noel bayramları. Huzurunuza 
noel ve yılbaşı münasebetiyle ıgeniş çapta yapı
lan ağaç katliamı sebebiyle çıkmış bulunuyo

rum. 
Bu konuyu iki açıdan ele almak istiyorum. 

Birisi ladin, köknar ve çam ağacı (katliamı; ikin
cisi de, millî şuur, 'millî ahlâk, örf ve âdetlerimi
zin değiştirilmesi yönünden. 

Büyük Türk Hükümdarı Fâtih bir ferman 
çıkarıyor, hepinizin malûmudur, (diyor ki : 
«Kim ki, bir ağaç Ikoparır, onun kellesini alı
rım.» O devirde, Türkiye'nin belki her tarafının 
ormanlarla ıkaplı olduğu o devirde büyük Padi
şah bu fermanı çıkarıyor. Ağacın bu derecede 
önemli olduğu o 'zamandan kavranmış bir mese-
sele. 

Muhterem arkadaşlar, yıllar geçtikçe Anka
ra, istanbul, izmir, Adana gibi büyük şehirleri
mizde Hıristiyan âdetleri özentisi adamakıllı gö
ze batmaktadır. Bu özentilerden bir tanesi de 
Noel münasebetiyle vitrinlerin, apartman salon
larının Noel ağacı ile donatılması keyfiyetidir. 
içimiz sızlıyarak bakıyoruz, kafası 'koparılmış 
gencecik ladin, 'köknar .ve çam ağaçlarına çiçek
çi •dükkânlarında, Hıristiyan sefarethanelerinde, 
bilhassa Amerikan Elçiliğinde... Maalesef Orman 
Umum Müdürlüğü avlusunda da onlbinlerce la
din, 'köknar ve çam ağacının 'koparılmış başları, 
bir katliamın dehşetli manzarasını veriyor. Ola
yın iki yanı da acıdır, zararlıdır, Tür-k ve Müs
lüman olarak utanç vericidir. Bir defa Türkiye'
nin mahdut sahalarında az «miktarda bulunan 
kıymetli ve güzel ağaçlardan ladin ve köknar
ların binlercesi kesilmekle ormanlarımın tahri-
bedilmektedir. Anayasamızın 131 nci maddesi he
pimizin malûmudur. Anayasanın 131 nci mad
desi diyor ki ; «Ormanlara zarar verebilecek hiç
bir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.» 

Bu noel münaısebetiyle Türkiye'de miktarı 
az bulunan ladin ve köknar ağaçlarının tepele
rinin kesilmesi, ormanlara - Anayasanın tarifi 
veçhile - zarar verecdk nitelikte değil midir? 
Hâkimliğimizden dolayı ıçıok iyi biliyoruz ve or
mancılar da daha iyi bilirler 'ki, bu ladin, kök
nar ve çam ağaçlarının tepeleri ikoparıldığı za
man artık ağaçtan hayır kalmaz. 

Tetkik ettim muhterem arkadaşlar, 'çiçekçi
lere ve istiyen'lere bu ağaçları Onman Umum Mü
dürlüğü Memur ve Hizmetlileri Blriktirim -
Yardımlaşma Derneği satıyormuş. Görülüyor ki, 
Devlet ormanlarının katli pahasına elde edilen 
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para da Hazineye değil, dernek mensuplarının 
cdbine girmektedir. 

Şimdi Sayın Tarım Balkanı çıkıp diyclbilirler 
ki, Orman Umum Müdürlüğü mensuplarından 
aldıkları izahata göre : «Efendim, bu ağaçla
rın kesilmesi bir seyrekleştirme, ormanı genç
leştirme için yapılıyor, fennidir, tekniğte uy
gundur.» Bu gibi bir savunmada bulunabilir. 
Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki, ormanlar ma-
türel bir seleksiyono tabidir, eski tâbirle isti
fayı bu seyrekleştirmeyi kendisi yapar. Bu 
itibarla Orman Umum Müdürlüğünün or
manları sekreyleştiriyoruz bahanesiyle mah
dut miktarda olan bilhassa ladin ve köknar 
ağaçlarından binlercesinin kestirilmesine mü
saade etmesi ve bunların parasının da Devlete 
de'ğil, dermek mensuplarının cebine girmesine 
vesile olması her halde kabul edilecek hoş 
görülecek bir işlem olmasa gerektir. 

Bu itibarla Tarım Bakanının bu şekildeki 
vereceği Cevap her halde sizleri tatmin et-
miyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, müddetiniz bit
miştir efendim. Lütfen bağlamanızı rica edi
yorum. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, çoğunuz bozkırın çocukları 
olarak burada bulunuyorsunuz ve çoğunuz çok 
iyi biliyorsunuz ki, ormansız Anadolu'nun ge
niş yerlerindeki ağaca hasret köylüler, bu 
bozkır çocukları boyunduruk zelvesine takıla
cak parmak kadar bir ağacı bulduğu zaman 
kovuğa sokar, bir gün lâzım olur diye. Bu 
kadar ağaca hasret olan bu memlekette keyf 
için, zevk için ye hem de dinî inanışlarımızla 
bağdaşmıyan ve bağdaşmasına da imkân oıl-
mıyan bir örf ve ananeyi yaşatmak için, yay
mak için o güzelim gencecik köknar, ladin 
ağaçlarının kesilmesi her hakle tervicedilir bir 
hal değildir. 

Bu itibarla temas ettiğim Orman Umum 
Müdürlüğü mensuplarının bana dedikleri gibi, 
bunu Anayasanın sarih hükmüne rağmen or
manı seyreklcştirmek gilbi bir paravananın 
arkasına gizlenerek buna müsamaha etmek, 
buna aldırış etmemek, umursamamak ve daha 
doğrusu bu işi hafife almak, ciddiye alma
mak çok acıdır. Yüce Meclisinizin ve bu işle 
ilgili Bakanlığın buna parmak basması ve 

bundan sonraki yıllar için hiç olmazsa bu 
katliamın durdurulması yerinde olur kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN —• Sayın Akalın, bitmiştir vakti
niz..., 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Biti
riyorum, efendim. 

Asıl işin mânevi yönü vardır, ona da temas et
mek istiyorum, söze başlarken arz ettim .asırlarca 
Avrupa'ya medeniyet dağıtmış, adalet dağıtmış 
olan asıl Türk Milleti bugün büyük Padişah Fâ
tih'in istanbul'u fethettiği zaman daha keşfe
dilmemiş olan Amerika'nın her bakımdan âdet
lerini almak, Amerikalılara uymak, Amerika
lılaşmak gibi millî haysiyetle rimizi zedele
yici, millî gururumuzu kırıcı, dinî duygula
rımıza zıt bir davranış içinde bulunmakta
dır. Ben bilhassa Noel münasebetiyle bizim 
bâzı - züppelerin diyeceğim - vitrinlerde, apart
manların pencerelerinde Noel ağaçlarını gö
rüyorum. Her halde onlar ecnebi olmasa ge
rek. Nihayet ecnebilerin bir bayramıdır, el
bette yapacaklardır ve bunun bir çaresi bu
lunacaktır. Beni asıl üzen şey, bizim eski 
tâbirle şu frengi dediğimiz, şimdiki de Ame
rika] il aşmış, Türk karakterini, haysiyetini kay
betmek üzere bulunan bir kısım insanların 
bu âdetleri bcnimsetirccslne kendi dükkân
larında, apartman salonlarında aynı hıristiyan-
lar gibi Noel ağacı süslemek ve Noel Baha'nın 
getirdiği hediyeleri çocuklarına Noel ağacı
nın altında dağıtmak - sanki iyi bir şey ya
pıyorlarmış gibi güvene, güvene - bu, dinî duy
gularımızı da rencide etmektedir. Bakınız 
dünkü gazetede Refik Erduran şöyle demekte
dir... 

BAŞKAN — Sayın Akalın, lütfen bağlayın, 
yoksa sözünüzü 'kesmek mecburiyetinde kala
cağım. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Sözü
mü kesiyorum, konuşmamı bitiriyorum.. Daha 
doğrusu, bu her yıl artan bir katliam halinde 
devam .etmemelidir. Buna haysiyetli ve millî 
şuura sahip vazifeliler el koymalıdırlar. Buna 
şu veya bu bahane ile, s'cyreıklcştiırme veya 
para almak bahanesiyle ormanların daha fazla 
katliamına devam edilmemelidir. Ve millî hay
siyetimiz, Türk haysiyeti, millî duygularımız 
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daha fazla rencide edilmemelidir. Saygılarımla. 
(Sağdan alkışlar.) 

3. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, 
Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tesbit 
edilmesi için Hükümet hakkında bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/11) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme' başlıyoruz. Sayın Ağrı Milletvekili Ab
dülbâri Akdoğan'ın ' Meclis araştırması hak
kında bir önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de istihsal edilen kömürlerin fiyat 

tesbiti aşağıda arz ettiğim iki ana cephesiyle 
hatalıdır. 

1. 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait 24 ncü madde fiyat ve tarifeler başlığı al
tında şöyle der : 

Madde 24. — «Teşekküller mal ve hizmet 
fiyatlarını tcsbitte serbesttirler. 

Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hiz
met mahiyetinde olanların fiyatları gerektiğin
de Bakanlar Kurulunca tesbit edilebilir. Tesbit 
olunan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu 
takdirde zarar, en geç aidolduğu yılı kovalayan 
yılın genel bütçesine konulacak ödenekle kapa
tılır.» esasına âmirdir. 

Kanunun anacephesi bu olduğuna göre, te
mel maddeyi umumi mânada kömür kabul edi
leceği düşünüldüğünde Hükümet henüz karara 
dahi bağlamadığı ancak bir önyaziyle kok kö
mürleri için tesbit ettiği 200 TL. ton fiyatı ya
nında taşkömürü ve linyit kömürleri fiyatla
rını doğrudan doğruya TKİ. Müessesesine bırak
makla bir çelişmeye düşmektedir. 

2. Türkiye'de istihsal edilen kömürlerin en
ternasyonal klasifikasyonunu tesbit etmeden fi
yat tesbiti hatalıdır. 

3. Maliyete tesir edecek faktörler üzerinde 
bir etüd, inceleme yapmadan anormal şekilde 
maliyet fiyatının yanında yuvarlak rakamlarla 
kömür fiyatı şudur demek yanlıştır. Bütün bu 
anagörüş zaviyesi yönünden; 

a) Bugünkü durumiyle Türkiye'de kalitesi 
yüksek olan kömürler bilhassa sanayi yerlerine 
ucuza satılmakla Hazine her yıl 150 milyon lira 
zarara girmektedir. 

b) Kalitesi düşük olan kömürler vatanda
şa daha pahalıya satılmakla farkında olmadan 
vatandaş kandırılmaktadır. Bu durum Hüküme

tin itibarını düşürmekle de millî gururumuzu ren
cide etmektedir. Bütün bu hususlar muvacehe
sinde; Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden 
tesbit edilmesi için Hükümet hakkında bir Mec
lis araştırması açılmasını talebetmekteyim. Gere
ği için aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, Dev
let thale Kanunu tasarısı ve bu konudaki tekli
fin, özel yatırım bankası kanunu tasarısı ve bu 
konudaki teklifin, genel muhasebe, belediye 
gelirleri ve emlâk vergisi kanun tasarılarının 
Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(4/129, 1/150, 2/31, 1/141, 2/32, 1/112, 1/252, 
1/246) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Maliye Vekilinin iki geçici komisyon teşkiline ait 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birinci Dönem içinde Millet Meclisine sunul

dukları halde görüşmeleri tamamlanamadığı için 
kadük olan malî kanunlardan bâzılarının 1966 
yılı başlarında Hükümetinizce tekrar Yüce Mec
lise sevk olundukları yüksek malûmlarıdır. 

Bu kanun tasarılarından aşağıda adları sa
yılanların, gerek 1967 malî yılı bütçesiyle olan 
ilgileri, gerekse biran evvel kanunlaşmalarmdaki 
zaruret sebebiyle, Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek dörder 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

1. Devlet ihale kanun tasarısı; 
2. Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal 

ve 13 arkadaşı ile Tunceli eski Senatörü Mehmet 
Ali Demir ve 9 arkadaşının Devlet ihale kanun 
teklifi; 

3. Özel Yatırım Bankası kanun tasarısı; 
4. Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal 

ve 15 arkadaşının Özel Yatırımlar Bankası ka
nun teklifi; 

5. Genel muhasebe kanun tasarısı; 

- m-



M. Meclisi B : 24 

6. Belediye gelirleri kanun tasarısı; 
7. Emlâk Vergisi kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
gede de ıttılaınıza sunulduğu veçhile; Sayıştay, 
Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonların
dan dörder kişilik bir Geçici Komisyon kurulma
sını oylarınıza sunuyorum efendim. Geçici Ko
misyon kurulmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Geçici Komisyon kurulması kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işle ilgili Maliye 
Komisyonunun dört raporu vardır. Bu raporlar
da da aynı işlemi yapmak üzere birer önerge ol
duğundan bunun üzerinde bir işlem yapmaya lü
zum görmüyoruz. Aynı neticeyi verecektir. 

5. — Maliye Bakam Cihat Bilgehan'ın, Dev
let Malzeme Ofisi kuruluş kanun tasarısının Plân, 
Maliye, Sanayi, Ticaret, Tarım, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma 
ve Ulaştırma komisyonlarından seçilecek 3 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (4/130, 1/271) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Maliye 
Bakanının iktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili 
kanun tasarıları ve tekliflerinin görüşülebilmesi 
için geçici bir komisyon teşkilini istiyen bir öner
gesi vardır. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dkitisadi Devlet Teşekkül]erikle müessesele

ri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı Kanuna 
göre kurulan Yeniden Düzenleme Komisyonu 
tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ha
zırlanarak Ilükümeıtçc Yüksek Meclise sunul
muş bulunan Devlet Malzeme Ofisi Kuruluş 
Kanunu tasarısı halen Maliye Komisyonunda 
bulunmaktadır. 

Yeniden Düzenleme Komisyonu tarafından 
3rapılan çalışmalar sonucunda idiğer iktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait kuruluş kanun tasa
rıları da peyderpey Yüksek Meclise sunulacak
tır. Sayısı 27 yi bulacak bu tasarıların 440 
sayılı Kanuna uygun olarak aynı esas ve pren
sipleri havi olarak 'kanunlaşmasını sağlamak 
amaciyle bu tasarıların geçici bir komisyonda 
müzakeresi zaruri görülmektedir. 

Bu maksatla halen Yüksek Meclisde bulu
nan Devlet Malzeme Ofisi Kuruluş kanunu ta-
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sarısının Plân, Maliye, Sanayi, Ticaret, Tarım, 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Ulaştırma komisyonla-
rın'dan seçilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçi
ci Komisyonda müzakere edilmesini saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
gede ıttılaınıza arz edilmiş bulunan kanun ta
sarısını görüşmek üzere Plân, Maliye, Sanayi, 
Ticaret, Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İmar ve İskân, Turizmi ve Ulaştırma komis
yonlarından üçer üyeden teşekkül edecek bir 
Kanma Komisyonun teşkilini oylarınıza suna
cağım. Karma Komisyon teşkili hususunu ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

C). — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimi. 

BAŞKAN -— Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Hâkimler Kuruluna üye seçimine geçiyo
ruz. Yüksek Hâkimler Kurulundan gelen bir 
tezkere vardır okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi tarafından «Yüksek Hâkim

ler Kuruluna» seçilmiş 'bulunan 'asıl üye Ahmet 
Niyazi Gcneer, Zoki Evirgen ve yedek ı\yo, 
Hikmet Lûtfi Sancar'm 4 yıllık görev süreleri 
22 . 12 . 106fi tarihinde sona erecektir. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun 6 ve sonraki maddeleri hükümleri uya
rınca, i'ki asıl ve bir yedek üyenin 22 . İ2 . 19GG 
taıilhinden önce seçimlerinin yapılarak, 20 nei 
maddede yazılı bilgilerle düzenlenecek tuta
nağın gönderilımesi gereği tasviplerine arz olu
nur. 

Hikmet Gündüz 
Yüksek Hâkimler Seçim 

Kurulu Başkanı 
O Başsavcısı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, zapta 
geçmesi bakımından Yüksek Hâkimler Kurulu 
adaylıklarına talip olanların isimlerini okutu
yorum. 
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Millet Meclisine, Yüksek Hâkimler Kurulunda açık iki asıl üyelik için seçilmek 'üzere 
müracaat edenlere ait ad cetveli 

Memuriyeti 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Soyadı ve adı 

Bavbek Osman 
Benderlioğlu Necati 
Bilgin A. Fuat 
Denizci Mustafa Kemal 

'Ergi l Rahmi 
Eribol Fuat 
Erkan A. Nuri 
Ertün M. Reşat 
Gebizli Hasan 
Gencer Ali 
Güven A. Mithat 
Güner Hüseyin Kemal 
Köseoğlu M. Muhiddin 
Kadıoğlu Osman 
Levent Enver 
Memişoğlu Celâl 
Öncel M. Celâl 
Özdinçer Şerafettin 
Solak Ali 
Saka Zühtü 
Taşcıoğlu II. Sa'büha 
Yeltekin Niyazi 

Sicil. No. 

10888 
10856 
9802 

10384 
7493 

108'42 
8222 
9385 
7990 
7889 
6354 
8152 
8908 
8783 
9191 
7111 
8085 

10289 
10188 
6437 
6376 
7912 

Mihalıççık Hâkimi 
Yüksek Hâkimler Kurulunda Raportör 
Yargıtay Üye Yardımcısı 
'Sulh Hâkimi İstanbul 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
Yargıtay Üye Yardımcısı 
Afyon Hâkimi 
Yargıtay Üye Yardımcısı 
Yargıtay Üye Yardımcısı 
Ankara Hâkimi 
Adana Asliye Hukuk Hâkimi 
Çeşme Hâkimi 
Karabük Ceza Hâkimi 
Ankara Hukuk Hâkimi 
Yargıtay Üye Yardımcısı 
Lüleburgaz Hâkimi 
Balıkesir Hâkimi 
Çorum Hukuk Hâkimi 
Kütahya Hâkimi 
Yargıtay Üye Yardımcısı 
Yargıtay Üye Yardımcısı 

Millet Meclisine, Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bir yedek üyelik için seçilmek üzere 
müracaat edenlere ait ad cetveli 

Memuriyeti 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

- • 

Soyadı ve adı 

Akıncı Me'hmet 
Al'paz Mesut 
Benderlioğlu Necati 
Eribol Fuat 
Gencer Ali 
Köseoğlu M. Muhiddin 
Paşaoğlu Bahri 
Uzun A. Osman 
Yeltekin Niyazi 
Ulvi Kırdök 

Sicili No. 

8335 
7887 

10856 
10842 

7889 
890'8 
9971 

10493 
7912 
9746 

Samsun Hâkimi 
Ankara Hâkimi 
Yüksek Hâkimler Kurulunda Raportör 
Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
Yargıtay Üye Yardımcısı 
Çeşme Hâkimi 
Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Raportörü 
Yargıtay Üye Yardımcısı 
Çine Tapulama Hâkimi 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, simidi 
okunan >asıl ve yedek üye aday listelerini da
ğıttıracağım, lütfen aday listelerini dağıtınız. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu yedek asıl 
üye seçiminin ikisiııinde bir arada seçilmesi 
mümkün olduğu gibi ayrı ayrı seçilmesi de 
mümkündür («Bir arada olsun» sesleri.) Bir 
arada yapılması hususumu 'oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu adaylar hak
kında Başkanlık Divanınca yapılan bir işlem 
hakkında sizlere bilgi vermek ihtiyacını hisse-
diyoırum. 

Millet Meclisi tarafından Yüksek Hâ
kimler Kuruluna seçilmiş 'bulunan asıl üye 
Ahmet Niyazi Cleneer ve Zeki Evirgen ile 
yedek üye Hikmet Lûtfi Sancar'm, 4 yıllık 
görev sürelerinin 22 . 12 . 1966 tarihinde sona 
erdiği ve binnetice 45 sayılı Yüksek Hâkim-
ler Kurulu Kanununun hükümleri uyarınca 
Millet Meclisince 2 asıl ve 1 yedek üyenin 
seçimlerinin yapılarak neticenin düzenlene
cek bir tutanakla gönderilmedi Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulu Başkanlığının 24 . 9 . 1966 
gün ve 152 sayılı yazısiyle istenmiş bulun
maktadır. 

Alınan bu yazı üzerine Millet Meclisi Baş
kanlığı, Yüksek Hâkimler Kurulunda açık 
bulunan 2 asıl ve 1 yedek üyeliğe Millet Mec
lisince seçim yapılacağını ye seçilme isteğin
de bulunanların 30 Kasım 1966 tarihine kadar 
Millet Meclisi Başkanlığına başvurmalarını Tür
kiye rady ol aniyle devamlı olarak ilân etmiş 
bulunmaktadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına seçilme isteğin
de bulunanların 45 sayılı Kanun hükümlerine 
göre seçilme yeterliklerinin bulunup bulunmia-
dığı Yüksek Hâkimler Kurulundan cclbedil-
miş ve 'adayların bu muameleleri tamamlan
dıktan sonra toplanan Başkanlık Divanı asıl 
ve yedek üyeliklere talibolanların listeleri
nin bastırılarak üyelere dağıtılmasını karar
laştırmıştır. 

Seçilme isteğinde bulunanlardan Nevşehir 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman Işıl-

tan adaylığından vazgeçtiğini bildirmiş olup 
asıl üyeliğe 22 aday yedek üyeliğe de 10 aday 
talibolmuştur, 

Adayların muameleleri tamamlandıktan ve 
listeler bastırılkdıktan sonra Düzce Hukuk 
Hâkimi Şükrü Erdoğan Ulu ile Yargıtay üye 
yardımcısı Salih Sıtkı Karabel birer dilekçe 
ile Millet Meclisi Başkanlığına başvurarak 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
üyeliğe seçilme isteğinde bulunmuşlardır. 
Bu iki hâkimin dilekçelerinde asıl veya yedek 
üyeliklerden hangisine adaylıklarını koyduk
ları tasrih edilmediği gibi kendilerinin 45 
sayılı Kanuna göre gerekli yeterliği haz olup 
olmadıklarım Yüksek Hâkmler Kurulundan 
celbe zaman da bulunmadığından yeterlik bel
geleri temin edilememiş bulunmaktadır. 

Yargıtay C. Başsavcısı Yardımcısı Azmi Sa-
ğıroğlu asıl üyeliğe ve Zonguldak C. Sav
cısı Sebati Yalcın asıl ve yedek üyeliğe aday
lıklarını koymuşlarsa da Danıştay 5 nci Daire
sinin 1962/40>86 esas ve 1964/3365 sayılı Kada
rında zikredilen (Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçmek ve seçilebilmek için sadece 1 nci sı
nıfa ayrılmış olmak kâfi bulunmayıp, hâkim 
sınıfına da dâhil bulunmak lâzımgeleceği ci
hetle savcı sınıfına dâhil olanların Yüksek 
Hâkimler Kuruluna ilişkin kütüğe alınima-
ması suretiyle yapılan muamelede mevzuata 
aykırılık arz eden. bir cihet görülmediğini 
nazara alan Başkanlık Divanı savcı sınıfına 
dâhil bu iki savcının adaylığını dikkate alma
mış bulunmaktadır. Arz olunur. 

(«Oy kâğıtları yok mu?» sesleri) listelerde 
yok efendim. Listelere alınmamıştır. Müsaade 
buyurunuz efendim, şimdi asil ve yedek üye
lerin seçimine başladığımız zaman bir mühür
lü kâğıtları ayrı ayrı dağıtacağız, efendim. 

Asıl ve yedek üyelere ait bir mühürlü oy 
kâğıtlarını dağıtınız. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı daha izah 
etmeıme müsaadelerinizi rica edeceğim, lütfen 
dinlemenizi rica ediyorum. 

Şimdi dağıtılan bir mühürlü kâğıtlardan bi
risine iki asil isim yazacaksınız ve asil üye diye 
lütfen yazmanızı rica ederim. Diğer birisine 
de bir isim yazacaksınız, onu da yedek üye diye 
tasrih etmenizi rica ediyorum. Karışıklık olma
sın. 

Efendim şimdi tasnif heyetini seçiyoruz: 
Sayın Faruk Sükan (Konya)..? Yok. 
Sayın Ahmet Uysal (Çorum)...? Burada. 
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Sayın Mustafa Tayyar (Bursa)...? Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul)...? 

Yok. 
Arif Hikmet Güner (Kocaeli)...? Burada. 
Sayın Enver Turgut (tamir)...? Burada. Bu 

üç arkadaşımız asil üyeliklerin tasnifi için se
çilmişlerdir. Şimdi, yedeklerin tasnifi için üç 
arkadaş seçeceğiz: 

Sayın Kâmran Evliyaoğlu (Samsun)...? Yok. 
Sayın Kemal Satır (Elâzığ)...? Yok. 
Sayın Süreyya Sofuoğlu (Kocaeli)...? Yok. 
Sayın Neşet Tanrıdağ (Yozgat)...? Yok. 
Sayın Hasan Tez (Ankara)...? Yok. 
Sayın Mehmet Ersoy (Kütahya)...? Burada. 

Sayın Fuad Sirmen (İstanbul)..? Yok. 
Sayın Selâhattin Kılıç (Samsun)...? Burada. 
Yedek üyeliklerin tasnifi için bu arkadaş

lar seçilmişlerdir. 
Seçime hangi ilden başlıyacağımıza dair 

kura çekiyorum: Elâzığ. 
(Elâzığ milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmamış arka

daşlar lütfen acele buyursunlar. 
Oylamalara katılmamış arkadaş var mı?.. 
Oylama işlemi bitmiştir. Lütfen tasnif he

yeti arka sıralara otursunlar. Oraya teşrii bu
yursunlar. Arkada tasnif yapılacaktır. 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/272, 1/267, 2/375, 2/379: Cumhuriyet Senato
su 1/693) (Millet Meclisi S. Sayısı : 168; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 848) 

BAŞKAN — Bu tasarı, yapılan oylamada 
nisap hâsıl olmadığından, tekrar oylarınıza su
nulacaktır. Kutular sıralar arasında gezdirile-
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, gündemin 15, 16 ve 
17 nci sıralarında bulunan tasarılar hakkın
da öncelik önergesi vardır. Müsaadenizle ön
celikle görüşülmesini oylarınıza sunacağım. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuriyet Se
natosu 1/688) (Millet Meclisi S. Sayısı : 162; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 818) (1) 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 162 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü üzerinde 
söz istiyen var mı?.. Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
5 005 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

Hükümet tasarısına bağlı cetveller 
Bölüm Lira 

Tekel Genel Müdürlüğü 
(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 
34.000 Malî transferler 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi cetvelleri ile birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... 1 nci madde cetvelleri ile birlikte kabul 
edilmiştir. 
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Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
52.000 (Tekel gelirleri) bölümünün 52.420 (Te
kel safi hasılatı) maddesine 5 005 000 lira ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen ? Yok. 
'2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul ctmiyenler... 2 nci madde 'ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
3 ncü 'maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul ctmiyenler... 3 ncü madde 'ka
bul edilmiştir. 

Madde 4..-—• Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul ctmiyenler... 4 ncü'madde kabul edil
miştir. 

Bu kanunun tümü üzerinde söz istiyen var 
mı?... Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza su
nulmuştur, kutular sıralar arasında gezdirilecek-
tir. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 
yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/251; Cumhuri
yet Senatosu 1/689) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
163; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 819 (1) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. Tümü 
üzerinde söz istiyen var mı? Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.Raporu okutuyorum, efendim. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbül'edil mistir. 

(1) 163 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçesinin (A/3) işareti cetvelinde 'değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — Be'den Terbiyesi Genel Müdür

lüğü 1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetve
linin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünün 
36.400 ncü (İklima bağlı borçlar) maddesinin 
altına (Bu ödeneği ihtiyaç ııMıetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MaJdde 3. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde istiyen, yok. Ka
nun tasarısı açık oylarınıza sunulmuştur. Kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN 
(Çanakkale) — Efendim gündemin «Birinci gö
rüşülmesi yapılacak işler» bölümünün 20 nci sı
rasında bulunan Rıhtım Resmi kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında bir 
takririm olacaktır. 

BAŞKAN — Bakalım efendim. 
Sayın Bakan, Münakale kanun tasarılarının 

görüşülmesi bittikten sonra önergenizi oylıyaea-
ğım, efendim. 

4. —• Devlet Su İsleri ve Karayolları Genel 
müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişildik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/273; Cumhuriyet Senatosu 1/694) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 169, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 849) (1) 

(1) 169 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonul
dadır. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(«Bütçe Karma Komisyonu raporu» okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. 

Madelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Madelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel müdür
lükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarına bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin 22.000 nei (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümünün 12.411 nci (Yapı, 
tesis ve onarım giderleri) maddesindeki ödenekten 
45 000 000 lira düşülmüş ve sözü geçen madde
de (Proje kredisiyle temin edilen malzeme ve 
imkânın mahsubu için olup, nakden harcanamı-
yacağı belirtilen) 185 000 000 lira 140 000 000 
liraya indirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz etmeden evvel bir 
noktayı izah edeyim. Matbaa hatası olarak, Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri bölümü 12.411 
olarak yazılmıştır." Bölümü 22.411 olarak oyları
nıza sunuyorum. Bu değişiklik ile maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... 1 nci madde bu 
değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümü
nün 72.100 neü (Proje kredisi karşılıkları) mad
desinden 45 000 000 lira düşülmüştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 23.000 ncü (Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları) bölümünün 23.541 nci 
(Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarım
ları) maddesine 45 000 000 lira eklenmiş ve sö
zü geçen maddede (Proje kredisiyle temin edi
lecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabul 
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edilmiş olup, nakden harcanamıyacağı belirti
len) 80 000 000 lira 125 000 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.200 ncü (Proje kredisi karşılıkları) maddesine 
45 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye, Bayındır
lık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yü
rütür. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasansının tümü üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Kanun tasarısı açık oylarınıza su
nulmuştur. Kutular 4 numaralı olarak sıralar 
arasında gezdiril ecektir. 

5. — Rıhtım Resmi kanun tasarısı ve Ma
liye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve Plân ko
misyonları raporları (1/133) (S. Sayısı : 154) 
(D 

BAŞKAN — Maliye Bakanı ve Plân Komis
yonu sözcüsünün bu hususta önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Rıhtım Resmi kanun tasarısı ilgili komisyon

lardan geçerek gündeme ithal edilmiş bulun
maktadır. İşin müstaceliyeti ve önemine binaen 
154 Sıra Sayılı tasarının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi için karar istihsali ve öncelikle gö-

(1) 154 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nuna eklidir, 
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rüşülecek işlere takdimcn müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilg'chaıı 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünün 20 nci maddesindeki Rıhtım Resmi 
kanun tasarısının gündemdeki diğer işlere tak
dimcn öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Nuri Bayar 

Sakarya Milletvekili 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; oku
nan önergeler gereğince evvelâ tasarının önce
likle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeııler... Öncelikle görüşülmesi 
hususu kabul' edilin iştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeııler... 
İvedilikle' görüşülmesi hususu kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek 
istiyen arkadaşımız var mı ? 

Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın mili et vekili eri; Türkiye'mizin üç ta
rafı denizle çevrilmiştir. Ege Denizi, Akdeniz, 
Marmara yolu ile Karadeniz arasında geçit ol
ması hasebiyle ticari bakımdan mühim, çok mü
him bir uğrak noktası okluğu hepimizce malûm
dur. Bunun dışında kendi yönümüzden de bu 
kıyılarımızı muhtelif bakımlardan bizi meşgul 
eden gerek iktisadi, gerek malî yönlerden, dü
zenlenmesini zaruri kılan ve bâzı prensiplere 
ulaşmamızı icabettiren durumlar yaratagelmiş-
tir. Huzurunuza getirilmiş bulunan kanun tek
lifinde de belirtildiği gibi, 5842 sayılı Rıhtım 
Vergi ve rcsimleriyle alâkalı kanunda yapılacak 
değişiklikleri ihtiva etmektedir. Bu kanunun 
37 nci maddesine göre Rıhtım Resmi alınması 
işi sadece İstanbul, İzmir ve Zonguldak gibi 
mevcut limanlara teşmil edilmiş bulunmaktaydı. 
Türkiye'nin genel kalkınması ile alâkalı olarak 
bunlara ilâveten yeni limanların yapılmış olması 
yine iktisadi kalkınma ile alâkalı olarak itha
lâtımızın yurt içerisindeki muvasalat imkânla
rının fazlalaşmasından mütevellit kıyılarımızda 
bulunan diğer limanlara getirilmesi ve çıkarıl
ması münasebetiyle yalnız bu üç limana teşmil 

edilmiş bulunan Rıhtım Resminin diğer liman
lara da teşmil edilmesi esasını bu tasarı huzuru-
za getirmiş bulunmaktadır. 

İthal mallarında iki büyük esas bu resme te
mel, unsur alınmış bulunmakta idi, bunların 
bir kısmı eğer Muamele Vergisine esas teşkil 
ediyorsa bu matrah üzerinden, etmiyorsa CİF 
değeri üzerinden % 2,5 oranında Rıhtım Resmi 
alınmakta idi. Şimdi bu getirilmiş olan kanun 
tasarısı prensip itibariyle iki 'önemli hususu or
taya koymuş bulunmaktadır. Bunlardan 'bir 
tanesi coğrafî olarak ithal malı çıkarılan bü
tün limanlara da Rıhtım Resminin teşmil edil
mesi esasını getiriyor. 

Diğer taraftan da, bu yüzde 2,5 -gerek Mua
mele Vergisine esas teşkil eden matrah veya CİF 
değeri üzerinden alınmakla bulunan nisbeti 
5 e iblâğ ediyor. Bu kanunun çıkarılması 
1965 - 19GG programlarında da tavsiye edilmiş 
durumda idi. 

Şimdi, gerekçeye baktığımız zaman şu hu
susları görüyoruz. Gerekçede bir taraftan, pa
ranın bütçede toplanması v. <s. gibi önemli de-
ğişiklikleT olmakla beraber bir defa bütçeye 
gelir temin 'ütmek, tek kaynakta 'toplanmak, 
genel Devlet gelirleri arasına ithal etmek gibi 
bir prensip vaz'ediliyor. Diğer taraftan da de
niliyor ki, İstanbul, İzmir ve Zonguldak giıbi 
limanlar aleyhine cereyan etmiş olan hali ha
zır durumu ıslâh etmek gayesi güdülmektedir. 
Denizyolu ile taşıma, diğer nakliyata naza
ran - hepiniz de takdir buyurursunuz kî - da
ha kolay ve daha ucuz olmaktadır. Bu limanlar 
arasında bir taraftan böyle bir rekabet olma
dığı gibi bir düşünce ortaya atılırken, diğer 
taraftan da İstanbul, İzmir ve Zonguldak gibi 
diğer limanların aleyhine olması meselesi de 
bir çelişme arz etmektedir. Gerekçede de bu 
husus vardır. Yalnız bizim, komisyondan sor
mak istediğimiz bir nokta var, o da şudur: 
Acaba bu tatbikat devresinde eski kanunun, 
hali hazırda değişmiyen kanun tatbikat devre
sinde hangi limanlarımıza, İstanbul, İzmir ve 
Zonguldak limanları aleyhine ne kadar miktar 
mal çıkarılmıştır ve çşkarılmaktadır ve bunlar 
'hangi limanların aleyhinedir? Meselâ Anamur', 
Antalya limanına çıkarılmış bulunması İzmir'in 
aleyhine midir, yoksa Karadenizde Sinop'a 
çıkarılmış olması Zonguldak'm aleyhine midir 
gibi bîr takım meseleler varsa bu meselelerin 
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açıkça burada izah. edilmesini istirham ede
rim. Kaldı ki, bu husus normal gelmemekte
dir. Her ne kadar rekabet ve saire hususları 
bu gerekçede dercedilmlş ise de, bugün İç 
Anadolu'nun münakale imkânları artması mü
nasebetiyle karayolu ve demiryolu olarak esaslı 
bağlantılar kurduğumuza ve Anadolu'nun is-
t 'hlâk merkezleri ve satış merkezleri ticari 
bakımdan İstanbul, İzmir ve Zonguldak'in 
dışına kaydığı da bilindiğine göre gerekçede 
izah edilmiş bulunan bu husus bugünkü ikti
sadi veçhe ile nasıl izah edilecektir1? Komisyon
dan bu hususu da istirham etmekteyim. 

Diğer taraftan vergide genellik ilkesi v. s 
gibi yine esbabı mucibede dercedilmiş bulunan 
hususlar var. Bunlar da, bu kadar esasta ve 
kökte değişiklik yapıldığına göre, bu alışkan
lık hilâfına acaba bâzı meseleler doğuracak 
mıdır, doğurmayacak mıdır? Onu da sayın ko
misyondan öğrenmek istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Kanunun tümü üzerinde konuş
mak istiyen başka arkadaşlar var mı efendim. 

İLYx\'S ıSEÖKİN (Ankara) — Ben konuş
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın İlyaıs Seçkin. 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkan, 

•muhterem, arkadaşlarım, 5842 sayılı Kanunun 
37 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının, 1965 Ve 1966 programların
da hükümetlerce Mıoclis'e şevki ve biran evvel 
kanunlaşması tavsiye edilmiş, şimdi huzurunuz
da konuşulan tasarıya göre, .şimdiye kadar İs
tanbul, İzmir ve Tralbzon limanlarında uygula
nan Rıhtım Resminin nislbeti 'hem % 2,5 tan 
% 5 e çıkarılıyor, hem de Türkiye'de mevcut bü
tün ithal liman ve kapılarımda, deniz yoliyle ya
pılacak ithalâtta bu resim uygulanıyor. Şüphe
siz bu tasarının güttüğü gaye, .bütçe 'gelirlerini 
artırmak ve Devletin malî sıkıntısını hir ölçüde 
dahi olsa kaldırmaktır. Prensip itibariyle 1965 
yılı programında; o* zaman 19'64 ün Ekim ve 
Kasım aylarında mensulb olduğum partinin hü
kümeti tarafından hazırlanan programda oklu
ğuna göre, ıbu kanun tasarısının aleyhinde bu
lunacak değilim. Yalnız, bir seneden beri hü
kümetler, programın sadeoe Vasıtalı Vergileri 
•artırmak istikametindeki tavsiyeleri tuttuğunu 
bu istikamette çalışmalar yaptığını, ama buna 
mukalbil Vasıtasız Vergilerde düzeltmeler sosyal 

adaleti, Türkiye'de millî gelirin fertler ve va
tandaşlar arasında dağılımını daha ahenkli hale 
getirecek tasarılara hiç iltifat etmediğini gör-
ımdkteıyim... Kaldı ki, geçen sente çıkarılan bir 
kanunla tomruktan alınan ve.rgi 40 milyon li
radır, şimdi de Gümrük Resmini, Rıhtım Resmi
ni artırıyoruz. Asıl mühim olan yakında gele
cek, yine 1967 uygulama programında var, 
Hükümet her halde tasarı halinde getirecek, 
gümrüklerden alınan Damga Resmi nisbetini 
% 5 ten % 10 a çıkaran bir kanun da getire-
oek. O da zaten muvakkat bir .kanunla idi, 1964 
senesinde çıkarıldı. GATT ile anlaşma yapıla
cak. 1965 programına bu husustaki hüküm ko
nurken ithalâttan alınan Damga Resminin % 5 
ten % 10 a çıkarılması bahis konusu değildi. 
Acaba derim, bunu Türkiye'nin bütün limanla
rına teşmil edeeeğiz hem de nisbetini yüzde yüz 
artıracağız, % 2,5 tan % 5 e çıkaracağız, bil
hassa yatınım yapma temayülünü gerek özel 
sektörde, gerdk Devlet sektöründe baltalamaz 
ımı? Bilhassa Devlet sektörüne muafiyet filân 
da tanımıyor mu? Bir taraftan varidat elde 
ledenken bir taraftan da yatırım kapasitesini 
daraltır. Bu hususlara dair şıkndiye kadar ne 
ıbütçede ne de Sayın Maliye Bakanının ve Sayın 
Başıbaıkanın beyanlarında ferahlatıcı bir ifade
ye Taslamadığımız için, endişe etmekte haklı oldu
ğumuzu arz etmek üzere huzurunuza çıktım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen arkadaşımız var mı1? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir.. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Rıhtım Resmi Kanun 
MADDE 1. — Yabancı memleketlerden Tür

kiye'ye denizyolu ile taşınmak suretiyle ithal 
olunan bütün mallardan; 

a) Kıymet esasına göre, ithalden alınan 
İstihsal Vergisine tabi olanların, bu verginin 
matrahı üzerinden, 

b) Ölçü esasına göne ithalden alman İstih
sal Vergisine tabi olanların, bu verginin mat
rahının gümrüklü kıymeti üzeninden, 

c) İthalde alınan İstihsal Vergisine tabi ol-
mıyanların CİF kıymeti üzerinden, 

% 5 oranında Rıhtım Resmi alınısr. 
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Denizcilik Bankası, T. C. Devlet Demiryol
ları, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından iş
letilen liman, rıhtım ve iskelelerden yapılan 
ithalâttan alınan Rıhtım Resimleri bu teşekkül
lere verilir. 

Yukarda belirtilen toşekkülLcr dışındaki 
ıg-erçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen li
man, rıhtım ve iskelelerden yapılan ithalâttan 
alınan Rıhtım Resimleri Hazineye aittir. 

Gümrük idareler'incıe, Gümrük Vergisiyle bir
likte ve Gümrük Vergiısinin tahakkuk ve tahsi
line ,ailt hükümlere göre tahsil 'edilecek olan 
.nesinulerin bir aylılk tutarı, ertesi ayım sonuna 
kadar, yukarıki fıkrada belli edilen teşekkül
lere ödenir. 

Hazineye ait Rıhtım resimleri Gümrük Ver
gisiyle birlikte Hazineye irat kaydedilir. 

Bıu kanuna göre alınan Rıhtım Rosmıine ya-
pılacalk itirazlar, Gümrük Vergisine yapılacak 
itiraz mercilerine aynı usuller daiıreisinde yapı
lır. 

Rıhtım Resminden faydalanan teşekküller, 
Ibunları kayıtlarında ve netice hesaplarında ay
rı olarak göstermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiy enler... Birinci madde kalbul edil
miştir.. 

MADDE 2. — Rıhtım resmi olarak tahsil 
«dilen paralardan hor teşekküle intikal eden 
miktarlar genel bütçenin gerekçesinde gösteri
lir.1 

BAŞKAN — İkinci madde hafkkmda söz is
tiyen? Ydk. 

İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmıiycnier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Liman, rıhtım ve iskeleler 
arasında Millî Ekonomiye zarar verecek şekil
de yük kaydırmalarına matuf hareketleri önle
mek ve rasyonel işletmeciliği geliştirmek ama-
cıiyle gerekli tedbirler Maliye, Ulaştırma ve 
Grümrük ve Tekel Bakanlıklarınca birlikte alı
nır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde halkkımda söz 
istiyen? Yok. 

Üçüncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Üçüncü madde 
(kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür» 
lüğe girdiği tarihte liman, rıhtım ve iskelelere 
gelmiş olup da gümrük işlemleri yapılmamış 
olan 'mallara ait Rıhtım Resmi bu kanuna göre 
alınır. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde hakkın
da söız istiy.cn? Yok. 

Geçici birinci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmıiyenler... Geçici 'bi
rinci madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 6426 ve 6860 sayılı 
kanunlarla tasdik olunan anlaşmalar ve 6095 
sayılı Kanuna istinaden çıkarılan karaırnamıe-
lerle tesis olunan Rıhtım Resımi muafiyeti, bu 
kanunla alman resme ele şâmildir. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde hakkında 
söz istiyen? Yoik. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmıiyenler... Geçici madde iki kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 5842 sayılı Kanunun 29.5.1957 
tarih ve 6978 sayılı Kanunla değiştirilen 37 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Dördüncü madde hakkında 
ısöz istiyen? Ydk. 

Dördüncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyenler... Dördüncü madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınııza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edil-
'mistir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Tasarı açık oylarınıza sunulmuş tor. Kutular sı
ralar arasında gezdirilecektir. 

6. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân Ko
misyonları raporu (1/144) (S. Sayısı 124) 
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BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
ıbitmlişıti. Simidi maddelere geçilmesini ayılarını
za sunacağım. («Komisyıon ve ilgili Bakan yok» 
ıseısıleri)ı 

Konıisıyton ve ilgili Bakan olmladığından ka
mun tasarısının maddelerine gegilmesıi hususu 
itdhıir edilmlişıtir. 

1 ve 2 numaralı kutulara ait hususlar içim . 
oiy vermdıyeaı arıkadaşlarımıız var mı efendim? 
1 ve 2 numaralı kutularda oyalama işlemi bit-
ımişitiiır, kaldırınız. 

3 ve 4 numaralı kultulara oyumu kullanma-
onış arkadaşlar var mı efendim? Yok. 3 ve 4 
numaralı kutularla ilgili oylama işlemi bitmiş
tir. 

5 numaralı kutuya oyunu kullanmamış ar
kadaş var mı? Yok. 

5 numıaralı kutudaki oylama işlemi bitmiş
tir. 

7. — Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa
yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. Sayısı : 147) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve ilgili Bakan bu
ladalar, garüışımıesiime basılıyoruz. 

Oumıhurtoaşıkanlığı teskeresini okutuyorum. 
(Cumhurbaşkanlığı teızlkereısli oikunıdu) (1) 

BAŞKAN — Cumlhurâyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresini okutuyorum. 

(lÖumlhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
folkundu) (l)ı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayış
tay kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
arkadaşlar var mı? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adına.. 
BAŞKAN —" Evvelâ Mustafa Akalın, siz 

söz istiyor musunuz Grup adına ? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 

— İstiyorum. 
BAŞKAN — Önerge vermişlerdi efendim. 
Buyurun. 
M. P. GRUPU ADİNA MUSTAFA AKALIN 

(Afyon Karahisar) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayıştay kanun tasarısı üzerin
de uzun uzadıya konuşacak değilim. Cümleni
zin bildiği üzere bu kanun tasarısı uzun serü-

(1) 147 S. Sayılı hasmayazı ve tezkereler tu
tanağın sonuna eklidir. 

venler geçirmiş ve bugün son şeklini almış ola
rak Yüce Meclise gelmiş bulunmaktadır. Evvel
ce Büyük Millet Meclisinde maddeler komisyon
dan geldiği gibi tartışılmış ve Millet Meclisi bu 
Sayıştay kanun tasarısını kabul etmişti. Bilâha-
ra Cumhuriyet Senatosunda bâzı maddelerin de
ğiştirilmesi üzerine yeniden Geçici Komisyon ku
rulmuş ve Sayıştay Komisyonunda da ayrıca 
müzakeresi yapılmış. Şimdi yegân yegân bütün 
değiştirilmek istenen maddeleri okuyup zama
nınızı almak istemiyorum. Birçok maddeler uzun 
müzakere ve münakaşalardan sonra bir netice
ye bağlanmıştı. Yalnız bu Sayıştay Kanunu
nun belkemiğini teşkil eden ve üzerinde çok tar
tışmanın cereyan etmiş olduğu 45 ve 64 ncü 
maddeler uzun münakaşalara sebebiyet vermiş, 
neticede daha evvel Yüce Mecliste okunduğu 
üzere, Anayasa Komisyonunun aldığı bir karar 
üzerine, Senatoca 45 ve 64 ncü maddelerin de
ğiştirilmesi yolundaki teklif müzakerelerin cere
yanı sırasında zaman bakımından kanunlaştığı 
neticesine varılarak Sayıştay Komisyonunda 
üzerinde durulan mesele müzakeresi tamamlan
madan kanunlaşmış idi. Deminki okunan Sena
to Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına yazdığı 
yazı üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından, ma
lûm olduğu üzere, tekrar görüşülmesi temenni
siyle iade edilmiş bulunduğu cihetle, Geçici Ko
misyon 45 ve 64 ncü maddeleri Anayasanın 
127 nci maddesi ışığı altında tekrar ele almış ve 
Sayıştaym Anayasanın 127 nci maddesindeki 
prensipler dâhilinde hesap yönünden nevama 
bir yargı organı olduğu neticesine vararak 
45 nei maddeye son şeklini vermiş bulunuyor
du. Filhakika Anayasamız 127 nci maddesinde 
Sayıştaya iki esaslı görev ve yetki vermiş bulu
nuyordu ki, genel ve katma bütçeli idarelerin 
bütün gelir ve giderleri ile mallarının Büyük 
Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumlula
rının hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla
mak; bu prensipler dâhilinde Sayıştaym nasıl 
bir yargı organı olarak karar vereceği hususu 
nihayet tasarının, teklifin son şekli olarak 
45 nci maddede yerini bulmuş; Sayıştayca ve
rilen hesap işlerine ait hükümlerin Danıştaya 
gidemiyeceği prensibi kabul edilmiş; ve bu su
retle de ilk defa Millet Meclisinde kabul edilen 
metnin son fıkrası bu suretle tadil edilmiş ve me
tinden çıkarılmış bulunuyordu. Bu iki madde
den gayrı diğerlerinde esasen uzun tartışmalar 
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ve fikir ayrılıkları Komisyonda cereyan etme
mişti. 

Bu yönden maddelerin hepsi üzerinde ayrı 
ayrı duracak değilim. Bugünkü son aldığı şek
le göre, Yüce Meclisçe kabul edilmesi ve yıllar
dan beri bir türlü kanunlaşmamış bulunan Sa
yıştay Kanununun biran evvel kanunlaşması lâ-
zımgeldiğine Grupumuz kaanidir. Bu yolda bir 
tadile tabi tutulmadan, olduğu gibi teklifin ka
bulü yolunda rey vereceğimizi arz ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Kırca, buyurunuz. 

C H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; evvelâ, 
bu kanun hakkındaki veto gerekçesine dair 
bir iki ısöz söylememiz iktiza ediyor. 

Pek Sayın Cumlhurbaşkanımız, İni kanuna, 
Muhterem Cumhuriyet Senatosu Başkanından 
aldıkları bir tezkeredeki gerekçelere aynen iti
bar etmek suretiyle, ikinci defa müzakeresini 
gerektirecek işlemi yapmışlardır. Parlömanter 
teamüllerimiz bakımından kemali hürmetle bu 
teamülün bir defa daha yürütülmemesini şah
san temenni etmek isterim. Umumiyetle Cum
hurbaşkanımıza tanınan ıbu yetkiyi kanunların 
esası ile ilgili konularda kullanmak iktiza eder. 
Aynı Parlamento içerisinde yeralan iki yasa
ma meclisi arasında Anayasanın usule mütaal-
lik maddelerinin yorumlanmasına ve uygulan
masına mütaallik içtihat farklarına Sayın Cum
hurbaşkanımızın müdahale etmesi ve bu konu
da belli bir fikrin. tercihini yapması pek uy
gun .olmasa gerektir. Çünkü bu konu, Sayın 
Cumhurbaşkanının ikinci defa müzakereyi ta-
lebetmesi yoluyla çözülebilecek konulardan de
ğildir. Bendeniz, Millet Meclisinin bu konuda 
geçen toplantı yılında son defa aldığı kararın 
tamamiyle yerinde olduğuna inanıyorum ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da benimsedikleri 
Cumlhuriyet Senatosu Başkanının tezkeresinde 
yeralan görüşleri Anayasanın 92 nci maddesi
nin ciddî bir tefsirine dayandığına inanmıyo
rum. Halen Millet Meclisinin bu kararı yürür
lükte olduğuna göre, aynı durum tekrar or
taya çıktığında temenni €İunmaz ki, Sayın Cum
hurbaşkanımız (pek önemli bâzı kanunları seri 
ıhal'inde yeniden Meclise gündemiesinler. İki 
Yasama Meclisi arasında böyle bir ihtilâf çık
tığı zaman bu ihtilaf; kolaylıkla, nihayet mü-

camale yolu ile, anlaşma yolu ile halledilemi
yor ise (ki; maalesef, halledememiştir buıgüne 
kadar) Anayasa Mahkemesi belli bir şık üze
rinde bir karar alarak tesis edeceği içtihatla 
ıbu meıseleyi çözer. Sayın Cumhurbaşkanının, 
bütün Oumlhurbaşkanlarımızm kanunların ikin
ci defa^ müzakeresi söz konusu okluğu zaman, 
yasama meclisleri arasındaki usuli ihtilâflar 
konusunda vaziyet almamalarını yeniden kema
li hürmetle istirham ve temenni ederim. 

Meselenin esasına gelince; önümüzdeki Sa
yıştay kanunu teklifinde pek faydalı ve biran 
önce yürürlüğe ıgirmesinde zaruret olan hü
kümler mevcuttur. İki meclisli s'isteım içeri
sinde Sayıştay Başkanı ve üyelerinin seçilme
sini yeniden tanzim etmek bir emrivaki halin
de idi. Halen Sayıştayda pekçok boş kadro
lar vardır. Bizzat Sayıştay Başkanlığı boştur. 
Bu makamlara Parlamentomuzun biran önce ye
ni üyeler seçmesi icabetmektedir. Bu kanun 
bunu sağlıyacaktır. Ayrıca, Sayıştay persone
line hak ettikleri özlük haklarını da temin ede
cektir. Fakat kanunun doğrudan doğruya Ana
yasa ile Sayıştaya verilen yetki ve görev bakı
mından vaz'ettiği sistemin Anayasamızın esas-
lariyle bağdaşmadığına kaaniim. Bu konu Mec
lisimizde ötedemberi görüşülür. Daha Danıştay 
Kanunu geldiği zaman bu konu burada görü
şülmüştü. Sayıştay Kanunu geldiği zammı gör
dük ki; Danıştay, Sayıştayı birinci derecede 
bir idari mahkeme yahut mahiyeti itibariyle 
idari bir karar veren idarenin bir parçası te
lâkki ederek <her halükârda birinci şıkta Sa
yıştay kararlarını temyizen; ikinci şıkta da, 
doğrudan doğruya iptal etmek yetkisini alan 
bâzı hükümler sevk etmiş idi. O zaman bu hü
kümlerin karşısına çıkanlardan biri de bendim. 
Yine aynı kanaatteyim ve biraz sonra gerekçe
sini de arz edeceğim. Ne Danıştaym ne de di
ğer mahkemelerin, Sayıştaym zamanı idare he
sapları hakkında aldığı kararları iptal etmesi
nin Anayasamız bakımından mümkün olduğu
na inanmıyorum. O zaman Danıştay Kanunu 
ile, Sayıştaym malhiyetinc ve bünyesine bir 
nevi yetki tedahülü yapılıyordıu. Bu, Millet 
Meclisimizde sarih bir büküm ile önlendi. Fa
kat, Cumıhuriyet Senatosu bu hükmü çıkarın
ca mesele muallâkta kaldı. Halen yürürlükte 
olan Danıştay Kanunu ile bu mesele muallâk
tadır. Mesele muallâkta olduğu içindir ki; Da-
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nıştay, bu arada değiştirilmiş olan Anayasa 
hükmüne istinaidederek Sayıştayı birinci dere
cede bir idari mahkeme telâkki eden ve bu se
bepten ötürü Sayıştaym zamanı idare hesapla
rına mütaallik kararlarını temyizen tetkik ede
bileceğine dair bir içtihat 'çıkartmış bulunmak
tadır. Bendeniz bu içtihadın da doğru mesnet
lere istinadettiğine kaani değilim. 

Fakat buna mukabil, Sayıştay 'Kanunu ilk 
defa geldiği zaman daha geçen dönemde Yüce 
Meclis, Sayıştay Kanun teklifiyle de bu sefer 
Danışmayın Ibâzı yetkilerine Sayıştaym yetki 
sahasının tedahül ettirildiğini müşahede etti. 
Ve" başka bir sistem koydu. Bu sistem, sonra Se
natoda değiştirildi. Bugün hâlâ eski Anayasaya 
dahi uygunluğu kabilimünakaşa; fakat kanaa
timce, yeni Anayasa bakımından her halü-kârda 
değiştirilmesi gereken sistemi devam ettirici 
hükümler kondu. Bu hükümler, burada benim
sendi, ondan sonra da galiba vetoya uğradı. 
Bilâhara yapılan görüşmede muhafaza edilen 
sistem, Sayıştaym bu Anayasa çıkmadan önce 
uyguladığı sistemi muhafazaya matuf idi. Bu 
sistem, geleneksel olmuş bulunabilir. Bu sis
temin eski Anayasamıza uygun olup olmadığı 
münakaşa edilebilir. Kanaatimce pozitif huku
kumuz bakımından bunların hiçbirisi bizi ilgi
lendirmez. Pozitif hukukumuz bakımından 
bizi ilgilendiren tek şey, Anayasamızın vaz'etti
ği pozitif hukuk kaideleridir. Anayasamız 
yapılırken, Temsilciler Meclisi Anayasa Komis
yonu bu konuda bâzı hükümleri sevk etmiş
tir. Bu hükümlere bir de gerekçe vermiştir. Da
ha sonra bu hükümler, Temsilciler Meclisi Ge
nel Kurulunda verilen bir takririn kabulü yo-
liyle değil, bu takririn Anayasa Komisyonu 
iştirak etmediği için, Anayasa Komisyonuna 
alınması ve bilâhara Anayasa Komisyonunca 
yeni bir metnin tedvini suretiyle, bugünkü 
Anayasamızın 127 nci maddesi ortaya çıkmıştır. 
Binaenaleyh, hiçbir zaman kanun gerekçeleri
nin kanunların metninde yer alan sarahate 
rağmen kullanmak doğru bir tefsir kaidesi sa
yılmamakla beraber; esasen öyle sanıyorum ki, 
Anayasanın gerekçesinde yer alan hususlar şu 
sırada yürürlükte olan hükümle de ilgili hu
suslar değildir. Yapılacak ilk iş, pozitif hu
kuk kaidelerini yorumlama usullerine göre 
önümüzdeki Anayasayı yorumlamaktır. 

Ne diyor Anayasamız? «Sayıştay, genel ve 
katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gider
leri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlemek ve sorumluların hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve ka
nunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme 
bağlama işlerini yapmakla görevlidir.» Şimdi 
burada söz konusu husus, Sayıştaym bütün gö
revleri değil, sadece muayyen bir görevi, o da 
şu : «Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairele
rin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlamak...» Bu görevin mahiyeti nedir? Bir 
âmme salâhiyetinin mahiyeti tartışılırken, buna 
hukuk doktrininde iki açıdan bakmak mümkün
dür. Evvelâ görevin maddi muhtevası bakı
mından bakmak mümkündür. Bu bakımdan 
Sayıştaym genel ve katma bütçeli dairelerin 
bütün gelir ve giderleri ile mallarını 'Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetlerken ve 
sorumlularının hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlarken, mahiyeti itibariyle bir yargı organı 
<?ibi işlediğinde zerrece şüphe yoktur. Disip
lin mahkemeleri de böyledir; disiplin kurulları 
da böyledir. Yani Sayıştay bunu yaparken bir 
olay ile, bir işlem ile genel bir hukuk kaidesi 
arasında mutabakat olup olmadığına dair bir 
karar verecektir. Bu, maddi muhtevası itiba
riyle kazai bir faaliyettir. Bunda hiç kimsenin 
şüphesi yoktur. Fakat, bir faaliyetin mahiyeti 
itibariyle kazai sayılması onun pozitif hukuk 
açısında kazai sayılmasına yetmez. Çünkü, 
pozitif hukuk kaideleri, mahiyeti itibariyle şu 
veya bu ölçüde teşriî icrai, kazai sayılan birta
kım faaliyetleri değişik organlar arasında böl
müştür. Meselâ, idarenin tüzük ve yönetmelik 
çıkarma yetkisi. Bu tüzük ve yönetmelikler, 
özellikle genel, objektif ve gayrişahsi kaideleri 
ihtiva ettilderi zaman, bu, tam mânasiyle, saf 
anlamında, teşriî bir faaliyettir. Demek ki, 
idarenin ve icra organının da maddi anlamında 
birtakım teşriî faaliyetleri vardır. Tıpkı bunun 
gibi, Parlâmentonun da maddî anlamında birta
kım idari faaliyetleri vardır. Meselâ, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna üye seçmek gibi. Bu, mahi
yeti itibariyle idari bir tasarruftur. 

Demek oluyor ki; bir faaliyeltin, bir tasarru
fun mahiyeti itibariyle şu veya bu kategoriye 
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girmesi, pozitif hukulk bakımından faraziyeler sevk 
etmek suretiyle o kategoriye dâhil farz edilme
mesi imkânını selbetmez. Nitekim, mahiyeti itiba
riyle bir teşriî faaliyet olan tüzük yapma yetkisi, 
bizim pozitif hukuklumuz bakımından bir icraî, 
bir idari tasarruftur. Bir teşriî tasarruf değildir; 
tüzük, mahiyeti itibariyle teşriî olmasına rağ
men. 

Simidi burada da aynen böyle bir durumla 
karşı karşıya bulunduğumuzu sananlardanım. 
Ne diyor Anayasamız? «... Sayıştay, sorumlula
rın hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar.» 
Kimin adına bunu yapar? Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına. Demek ki, Sayıştay maddî muh
tevası, mahiyeti itibariyle kazai bir fonksiyon 
ihtiva ediyor, bu sahada. Fakat, Anayasamız sa
rih hükümle bu konuda, Sayıştayca ısdar edile
cek kararların, yapılacak tasarrufların Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına yapıldığını söylüyor. 
Yani, Anayasamız bir faraziye vaz'ediyor. Mahi
yeti itibariyle kazaî olan bu faaliyeti nıevii şahsı
na münhasır bir organ yapacak ve bunu teşriî 
organ adına yapacak; teşriî organ adına bir ta
sarruf yapılınca o tasarruf, mahiyeti itibariyle 
(hangi bünyeyi taşırsa taşısın, Anayasamız o ka
ran, o tasarrufu teşriî karar farz ediyor, de
mektir. Aksi halde Anayasa vazıının muhal ile, 
boş işlerle, lüzumsuz işlerle uğraştığını farz et
mek lâzımdır. Eğer Sayış/tayı Anayasamız bir ka
zai organ farz etse idi, Anayasamızın kazai or
gana mütaalilik 7 nci maddesi anlamında yargı 
yetkisini kullanan bir kazai organ farz etse idi, 
«T.B.M.M. adına bu işi yapar», diye bir ilâve 
koymasına lüzum olmazdı. Hukuk kaidelerini tef
sir ©derken vâzıı kanunun, hele, Anayasa vâzıı-
nm abes ile iştigal etmediğini ve kullandığı iba
releri belli hukukî neticelere ulaşabilmek amacı 
ile kullandığını farz etmek zorundayız. Aksi hal
de, Anayasa vazıını, birtakım ibareleri kullanır
ken, hükümleri sevk ederken ne yaptığını bilmez
likle itham etmiş oluruz ki, buna ne teşriî mec
lislerin, ne de Anayasayı yürüten ve tefsir eden 
Idiğer mercilerin hakkı olmasa gerektir. Demek 
ki, Anayasamız, Sayıştayın bu konuda ve sadece 
bu konuda verdiği kararlan teşriî karar farz et
miştir. Peki, bu teşriî kararların hukukî neticesi 
ne olacaktır? Yine bizim Anayasamızın dayandı
ğı sistem şudur: Meclisler, Anayasada ayrıca sa
rahat olmadıkça vatandaşları hukukan etkiliyen 

tasarruflarını ancak kanun voliyle yapabilirler. 
Karar yoliyle vatandaşlar üzerinde - daha geniş 
tabiriyle - kişiler üzerinde, gerçek ve tüzel kişi
ler üzerinde, hukukî netice doğuran tasarrufları 
Meclisler yapamazlar. Bunun istisnaları vardır. 
Meselâ; teşriî masuniyetin kaldırılması veya kal
dırılmaması kararları gibi... Ama, teşriî masuni
yetin kaldırılmaisının veya kaldırılmamasının hu
kukî neticelerinin ne olacağı, esasen bu istisnayı 
vaz'od idi Anayaısa kaidcl eriyle ve Anayasa hü
kümleri arasında yer almıştır. Bunun dışında, 
teşriî kararlar, sadece teşriî meclisleri ilzam eder. 
Meselâ içtüzükler böyledir - İçtüzükler sadece 
teşriî meclisleri ve orada çalışanları ilzam eder. 
Teşriî meclisler dışında içtüzüklerin bağlayıcı 
bir kuvveti yoktur. 

Böyle olduğu içimdir ki, Anayasamız içtü
züklerin iptalini Anayasa Mahkemesince ger-
eekleiştireıhilmck için, bunun tasrihi lüzumunu 
duymuştur; İçtüzüğü kanun farz etse idi, içtü
zükleri ayrıca Anayaısa Mahkemesinde iptalini 
düşününken bunu tasrih etmezdi. 

Şimdi; Meclislerin muhtelif karanları var
dır. Mcıselâ, bunlardaın bir tanesi Dilekçe Kar
ma Komisyonumun Meclis adına aldığı karar
lar. Hattâ hazan bunlar Senato'dan geçer, Mil
let Meclisinden geçer ve-karar hailini alır. Bun
lar umumiyetle zannedildiğinim tamamıiyie ak-< 
sine, ne idareyi, ne ele hiç kimseyi ilzam etmez. 
Bunlar tamamıiyie Meclisin kemdi adına izhar 
olunan fikirlerdir. Bir dıenetıleıme aracının, yo* 
.»lunun kullamıılımasıidır. jjdanc, bunlara uyar ve
ya uymaz. Uymadığı takdirde diğer mıımakabıe 
'yollarına milletvekili ve senatörler başvurımak1-
Ita serlbcısitltiriler. Akısıi anzu edilse idi Anayasa 
vıa-zıı tarafından, onun tasrihi gerekirdi. İşte, 
(burada onun a'ksi arzu edilmiş, denmiş ki, Sa
yıştay, hcısap ve İşıl emleri ketsin hükme bağlara 
kem teşriî farzolunan kararlar verir. Bu ka j 

•ranlar kişilerin üzerinde bir hukukî netice do•* 
gurur onu? Anayaısa. va;zıı doğurmasını arzu et
tiği içindir ki, «ketsin hüküm» tâbirini ku'llan-
imıştıır. Bu kesin hüküm novaıma bir kaziyei 
(muhkeme gibi mûtâ olarak herkes tarafından 
hukukî gerçek diye kabul edilmek gerekir. Sa
yıştay, bir hesabı veya bir işlemi kamuma uy* 
gun bulmuş ise; veya aksine, kanuna uygun 
(bulmamışısa, bu konuda verdiği kanar, kesin 
(bir kanarıdır. Vie bu kanarın yanlışlığı pozitif 
hukulk plânında iddia edilemez. Ve faırz edelim 
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İki, gerçekte yanlış olsa bile, hukuik plânında 
doğru olmanın giütirdiği .bütün neticeleri doğu
rur. Şimdi; böyle olunca, Sayıştay ve bilhassa 
idari mahkeme münasebeti erini incelerken şu 
suali sormak lâzımdır: Danıştaym, Sayıştayın 
verdiği kararlar karşısındaki durumu nedir? 
Bunun cevabı açıktır. Danıştay, Sayıştayın ver
diği bu karanları iptal edemez. Neden? İki se-> 
(hepten dolayı... Çünkü, Anayasa bunları teşriî 
karar saymıştır. Halbuki, Danıştay ancak, ida-> 
id tasarruflarla .meşgul olur. İkinci selbep, Ana
yasa vazıı, teşriî karar farz ettiği bu Sayıştay 
hükmümün kesin olduğunu söylemiştir. Binae-
maleyfh, bu Sayıştay hükmünü Danıştaym artık 
(bıoaması bu bakımından da mümkün değildir. 

Şimdi, zannımca meselenin asıl özüne temas 
eden noktaya geliyoruz. Sayıştay müessesesi 
fbakımmdan değişik sistemler düşüntmıek müım-
Ikündür. Sayıştayı, Fransa'da olduğu giibli bir 
hirinci derecede idari mahkeme kaıbul etmek, 
Ibu idari mahkememin aldığı kararın muhtevası
nı sınırlandırarak... «Sayıştay ancak objektif 
olarak hesap veya işlemin kamuna uygun veya 
aykırı olduğuna karar verir. Ama eğer, kanu
na aykırı ise bir hesap veya işlem, bunu yap
mış olan kimsenin bu kanuna aykırı işlemi ya
parken sübjektif sorumluluğunun mahiyeti ve 
derecesi ne idi? Ve binaenaleyh, sübjektif so
rumluluğun mahiyeti ve derecesıkıe göre tazmin 
mükellefiyeti ne olacaktır? Sayıştay, bu konu
da yetkisizdir» diyebiliriz. Ama Sayıştayın yet
kili olduğu hesap veya işlem kanuna uygun
dur veya aykırıdır; objektif hüküm verme yet
kisini kullanırken de onu birinci derecede biır 
idari mahkeme farz eder ve bu hükmü Danış-
tayın temyizen iptal etmesine cevaz veririz. Bu 
ıbdır sistem. Bizim sistemlimiz bu değil. Biraz ev
vel arz .ettiğim gibi, Danıştaym: 

1. — Teşriî karar fanz edildiği için; 
2. — Keşlin olduğu için, Sayıştay kararları

nı iptal etmesine imkân yok. Bilâkis, Danıştay 
ve diğer bütün merci ve mahkemeler bunu bir 
ımûtâ olaralk kabul etmek zorundadırlar. 

iDiğer sistemleri de düşünmek mümkün, Me
selâ; İtalyan sistemli... Sayıştayı tamamiyle bir 
yargı organı olarak kabul ötmek, yangı organ
ları arasında saymak ve kendisine (Fransa'da 
da gerçi yangı organı birinci derecede bir idari 
mahkemıe) yargı organı olarak daha geniş sa
lâhiyetler vermek... Bir kere hükümlerini ke

sin saymak, Yand malî hukuk alanında aldığı 
kararlanın artık Danışitaya temyizen gi!tımıe«i 
imkânım kaldırmak ve aynı zamanda, kanuna] 
aykırılığı tesibit edilen bir sebep veya işlem1-
den dolayı, «işlem veya hesalbı yapan insanım 
sübjektif sıorumluluğu var mıdır t Medeni hu
kukun ve İdare Hulkulkunun sıonımluluğa mtüs 
taallik bütün kaidelerini tatbik ederek, sorum
luluğum mahiyeti, şudur, dertecıesi şudur, demek 
ve binaenaleyh tazimin mükellefiyetinin sumla* 
lünü tâyin etmek» yetkisi de Sayıştaya verüe-
bilıir. İtaiyalda böyledir. Bu da bir sistem niha
yet... Yine bizi ilgilendiren şey, bu sliıstemılenv 
den .hangisinin hulkuk siyaseti açısından daıba 
uygun olduğunu münakaşa etmek değildir. Şu 
anda bizi ilgilendiren şey, Anayasamızın hüküm
leri muvacehesinde bu sistemlerden hangisinin 
tercih edilmiş olduğunu araştırmaktan ibarettir. 
Anayasamız bu bakımdan tamamiyle nevi şah
sına münhasır bir hal tarzı getirmiştir. Neden! 
Sayıştay bir yargı organı mıdır? Sayıştay, al
dığı bu kararlar teşriî karar farz olunan nevi 
şahsına münhasır bir organdır. Söz konusu et
tiğim görevi ifa ederken yaptığı faaliyet, mahi
yeti itibariyle kazai faaliyettir; ama, Anayasa
mızın bunu, (tıpkı, idarenin tüzük salâhiyetinin 
maddi mahiyeti, muhtevası itibariyle, teşriî bir 
faaliyet olmasına rağmen idari bir tasarruf say
ması gibi) bunu, teşriî bir karar saymıştır. Bu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına alman bir 
karardır. Halbuki, çok iyi biliyoruz ki, Anaya
samızın 7 nci maddesine göre yargı organları, 
yetkilerini doğrudan doğruya Türk-Milletinden 
alırlar ve kararlarını Türk Milleti adına verirler. 

Anayasamız, bir organ kursa ve bu organın 
yaptığı maddi mahiyeti bakımından bir yargı 
faaliyeti olsa; fakat ayrıca, ben, bu organı şöyle 
bir organ sayıyorum, demese; o zaman doğru 
olan tefsir tarzı, mahiyeti itibariyle yapılan fa
aliyet ne ise, kaideten o faaliyeti yapmakla gö
revli organın sıfatının o mercie verilmesidir. 
Yüksek Seçim Kurulunun durumu budur. Yük
sek Seçim Kurulu, seçim kanunlarının belli gık
lara tatbikine mütaallik ihtilâfları hallederken 
hukuku izhar eder. O zaman, yargı faaliyeti 
yapar. O zaman Yüksek Seçim Kurulunun bir 
yargı organı olduğunda şüphe yoktur. Çünkü, 
Anayasamızda bu faaliyeti icra ederken yargı 
organı olmadığına dair hiçbir tasrihe rastlan
maz. Başka faaliyetleri de vardır, Yüksek Seçim 
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Kurulunun. Onlar mahiyeti itibariyle idari fa
aliyetlerdir. Yüksek Seçim Kurulu, o faaliyet
lerini icra ederken kendine has özerk bir idari 
merci gibi hareket eder. Nitekim Sayıştayın da 
vize gibi; aslında, idari muamelenin tekemmül 
safhalarından bir tanesini teşkil eden, bâzı tasar
rufları yapma yetkisi vardır ki, şimdi söz konu
su olan husus bu değildir. Muayyen bir görevi
ni, zamanı idare hesaplarını tetkik ederken ve 
karar verirken Sayıştayın bir organ olarak ma
hiyeti nedir? Sadece bunu münakaşa ediyoruz. 

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na karar veriyorsa bir yargı organı olamaz. Çün
kü yargı organları, ancak, Türk Milleti adına 
karar verebilir. Böyle olunca, acaba Sayıştay 
şimdi mer'i olan kanun gereğince yaptığı gibi, 
hesap veya işlemin kanuna uygun olup olmadı
ğını karara bağlamak yetkisine ilâveten; eğer, 
kanuna aykırı olduğu bir hesap veya işlem tes
bit edilmiş ise, bu hesap veya işlemi yapan ida
ri ajanın sübjektif sorumluluğunun mahiyetini 
ve derecesini ve bu mahiyet ve dereceye paralel 
yetkisi verilebilir mi, Verilemez mi? Mü
nakaşa edilmesi gereken konu bu. Fran
sız sisteminde, bu bahsettiğim yetkiyi ver
memişler; kanunu böyle yaptıkları için... Bizde 
verilebilir mi, verilmez mi? Fransız sisteminde, 
isterse verirler. Çünkü, Anayasada tasrih edil
miş hiçbir şey yok. Bir kanun var; o kanun, 
muayyen bir sahada Sayıştayı birinci derecede 
idari bir mahkeme olarak telâkki etmiş; hcsiip 
veya işleminin kanuna uygunluğunu tesbit yar
gısı bakımından... 

Ama, sübjektif sorumluluk ve tanzim mü
kellefiyeti bakımından sen yetkili değilsin, de
miş. Kim yetkili? İdare yetkili. İdare tamamiy-
le bildiği gibi yetkili... Ama, isterse kanun de
ğişir, bu yetki de verilebilir. Bizde mümkün 
değildir. Niçin? Çünkü kuvvetler ayrılığında bu 
olmaz, Daha güzel bir tâbirle, fonksiyonlar ay
rılığı ilkesini Anayasamız kabul etmiştir. Ve 
bunu yumuşak bir ayrılik ilkesi kabul etmiş; 
bunun yuımşaklığı ne zaman var, ne zaman yok ? 
Bunu Anayasanın kendi hükümleri tâyin eder. 
Şimdi, burada T. B. M. M. adına alındığı farz 
olunan, böylelikle teşriî farz olunan birtakım ka
rarlar muayyen bir alanda verilebilir. Biz 
acaba, Sayıştaya, bunu aşarak yine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına karar vermek üze
re, hesap veya işlemi kanunsuz bulunan kim

senin, idari ajanın yaptığı bu kanunsuzluktan 
mütevellit sübjektif sorumluluğunu ve tazmin 
mükellefiyetini tesbit ve tâyin yetkisi de vere
bilir miyiz? Kanaatimce veremeyiz. Sebebi ga
yet basit. Çünkü bu, klâsik olarak dünyanın 
her yerinde yargı organlarının salâhiyetine dâ
hil bir mevzu olarak kabul edilir. Bir şahsın 
sübjektif mesuliyetini tesbit etmek ve o sübjek
tif mesuliyetin mahiyet ve derecesine göre taz
min mükellefiyetinin şümulünü tâyin etmek, 
yargı organlarının görevlerinin, yetkilerinin 
başında gelen faaliyetlerindendir, ta kadîm 
dünyadan beri. Efendim, 127 nci madde diyor
muş ki, kanunlarla verilen inceleme, denetle
me ve hükme bağlama işlerini yapmakla gö
revlidir; mademki böyledir, kanunla da klâ
sik anlamda yargı organının görevine giren 
bu işi yapmak imkânı tanmabilmelidir, diye 
bir mülâhaza ileri sürülürse, buna verilecek 
cevap şudur: Organların, Anayasanın vazetti
ği organların yetkilerini, yetki münasebetle
rini tesbit ederken yine Anayasanın vazettiği 
esaslardan ve hukuku yorumlama prensiplerin
den ayrılmamak lâzımdır. Kaide nedir? Kaide 
şudur: Mahiyeti ve maddi muhtevası itibariy
le kazai faaliyet olan işleri kaideten yargı or
ganları yaparlar. Bu işlerden istisnaen baş
ka organlar tarafından yapılabilecek olanları
nın tasrihi lâzımdır. Meselâ, Meclis soruşturma
sı gibi... Tasrih edilmemişse vazife, ancak 
maddi muhtevası itibariyle esasta hangi or
ganın yapması icabediyorsa o organa düşen bir 
görev olmak iktiza eder. Burada da bu durum
la karşı karşıyayız. Binaenaleyh, kanunla ve
rilebilecek sair işler aslında Anayasa ile ve
rilmiş olan işlerin muhteva ve mahiyetini aşa
maz. Nedir bunlar? Genel ve Katma bütçeli ida
relerin zamanı idare hesaplarının denetleme
nin yanı sıra mahallî idarelerinkini aynı şekil
de denetlemek gibi... Bunun dışına çıkıp, Ana
yasada, açıkça sarahat mevcudolmadan pren-
sibolarak, yargı organlarının klâsik faaliyet sa
hasına giren bir mevzuu Sayıştaya vermeye 
girişecek olursak zannediyorum ki, Anayasamı
zın yedinci maddesini ihlâl etmiş oluruz. 

Çünkü, hukukun tefsir kaidelerinden belli-
başlıl arından birisi şudur: İstisna hükümleri, 
istisnanın şümulü genişietilmeksizin tefsir edil
mek gerekir. Bu, o hükmün mahiyetinin istis
nai olmasından doğan Ibir neticedir. Blnaena-
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leyh, Anayasanın 127 nci maddesini de böyle 
tefsir etmek zorundayız. Sayı.ştaya mahiyeti 
itibariyle kazaî olan bir .görev verilmiş, bunu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapacak
sın, denmiş; binaenaleylh, o kararlara, teşriî 
karar itibar olunsun, denmiş. Bu bir istisna 
hükmü... Bu istisna hükmünün şümulünü, bu 
istisnayı aşarak tefsir etmemize imkân yoktur. 
Ne diyor, bu hüküm'? «Sorumluların hesap ve 
işlemlerini kesin hükme bağlar.» Kesin hükme 
bağlanan husus dikkat edelim. Hesap ve işlem
ler... Ve bundan başka birşey değil.. Burada 
çok sevgili eski İdare Hukuk Hocası Bocam 
Ragıp S.arıca'nm pekçiok Hukuk Fakültesi öğ
rencisine, bütün yaz aylarına malıolan, bir im
tihan nüktesini ıhatırlıyorum. Sorardı: «Bir öğ
retmen emekliye ayrılmış, Danıştay a müracaat 
ediyor, kimi dâva edecek?» En basitinden ilk 
akla 'gelen: «Efendim, Millî Eğitim Bakanlığı» 
Sınıf. «Hükümet1? Hayır, efendim» Dâva edilen 
şey, idari tasarrufun kendisidir. Dâva edilen 
şeyin idari tasarrufun kendisi olması başka, 
husûmetin tevcih edildiği makam başka. Bu
raca da bununla karşı karşıyayuz. Sayrştaym 
ftükmüne mevzu olacak olan şey, hesap veya 
işlemdir, bunun kanuna uygun olup, olmadığı
dır. Bu hesap veya işlemi yapan kimse eğer onu 
yaparken bir kanunsuzluk ika etmişse; bunu 
yaparken sübjektif mesuliyete mütaallik umu
mi kaideler ve idari hukuk kaideleri bakı
mından ya, isulbjektif olarak mesuldür veya de
ğildir. Mesul ise bu mesuliyetin de mahiyet ve 
derecesi vardır. Bunu tesbit yetkisini Fransız 
sistemi tamamiyle idareye bırakmış. Bizde kime 
bırakmalıdır? Muhakkak olan birşey varsa, 
Anayasamızın 127 nci maddesini, «bu işi Sayış-
taya bıraktı» tarzında tefsir etmeye imkân yok
tur. Bunu tesbit yetkisi bir yargı organına bı
rakılabilir. Çünkü bu, mahiyeti itibariyle kazaî 
bir faaliyettir. Bir başka sistem sadece bu 
noktadan Fransız sistemine benziyen bir sis
tem düşünülebilir ve denilebilir ki ; İdare, Sa-
yış'tayın verdiği kanuna aykırılık hükmüne, bi
raz evvel arz ettiğim sebeplerden dolayı, ka
bul etmek zorundadır. İdare kendi içtihadına 
göre o hesabı, o işlemi kanuna uygun, diye te
lâkki etse 'bile Sayrştaym kararını kabullene
cektir. Ama, sübjektif mesuliyet tesbit ederken, 
tıpkı Fransa'da olduğu gibi, kanunlarla bağlı 
olduğu ölçüde takdir yetkisine sahibolacaktır. 

Bu da bir sistem. İdare bu sistem içerisinde 
sübjektif mesuliyeti ve tazmin mükellefiyetini 
tesis eden bir idari tasarruf ısdar edince de 
bu idari tasarruf aleyhine, her idari tasarruf 
gibi, Danıştaya müracaat edilebilir veya ka
nunda," istisnai bir hüküm varsa hukuk mahke-
sine müracaat olunabilir. Bütün bunlar akla ge
len sistemlerdir. Bizde muhakkak olan birşey 
var: Sayıştaym, idari ajanının sübjektif mesu
liyetini tesbit ve tazmin mükellefinin şümulünü 
tâyin yetkisi yoktur. Efendim, Anayasada «so
rumlular» tabiri geçiyormuş. Bu «sorumlular» 
tabirini Borçlar Kanunumuzun (apartmanın al
tından geçerken, yukarıdan saksı düştü, bina
enaleyh, objektif mesuliyet vardır, bir sayman, 
'bir ita âmiri, bir tahakkuk memuru bir kere 
kanuna aykırı bir hesap veya bir işlem yaptı 
mı, o andaki sübjektif mesuliyet durumu ne 
olursa olsıun, mesuldür; objektif mesuliyet var
dır) misüllû tefsire imkân olmadığı açık. İşin 
malhiyeti böyle 'bir tefsire müsait değil. İşin 
mahiyeti buna müsaid olsaydı, Sayın (karda 
hatırlayacaklar, Dilekçe Komisyonuna bu ka
dar sayman müracaatı yapılmazdı. İşin mahi
yeti buna müsait değildir. Burada sorumlular
dan maksat aşikâr. Tıpkı Hükümetin Meclis 
karşısında sorumlu olması gibi.. Mânası ıbu; 
başka hiçbir şey değildir. Bir vazifeden so
rumlu olmayı kasdediyor, bir vazifeyi yerine 
getirme yükümünü kasdediyor, buradaki keli
me... Bunun gibi, «İşte efendim, bizim sistemi
mizde ıSayıştay, zimmet der; beraet, der; taz
min, der ve saire... Demek ki, sübjektif sorum
luluğu ve tazmin mükellefiyetine hükmeder.» 
Hayır efendim, hükmedemez. Fransada, bunla
rın Fransızca karşılıkları aynen, aynı anlamlar 
taşır, ilk bakışta zanedilir ki, tazmin mükellefi
yetine de Sayıştay hükmeder. Etmez. Bunlar 
malî hukuk terimleridir. Zimmet, beraet, taz
min; aslında bir hesabın veya işlemin kanu
na uygun olup olmadığını teslbite yarıyacak 
terimlerden ibarettir. Biz bütün terimleri Fran-
sadan almışızdır, ıbaşka türlü kullanmışızdır, 
ama o terimler, Fransa'da sadece bu mânaya 
'gelebilir tarzda istimal edilebildiğine göre, 
herhalükârda boı terimlerin mevzuatıımızda mev
cut oluşuna dayanarak Sayıştaym, sübjektif 
mesuliyete ve tazmin mükellefiyetine karar 
verme yotkisi olduğunu müdafaa etmeye im
kân yoktur. 
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Şimdi; ıbu da böyle olduğuna göre, bizde 
tatbik «olunması gereken sistem ne olmalıdır? 
Bu husustaki düşüncelerim şunlardır : Sayıştay, 
bir hesabın, bir işlemin kanuna aykırılığını tcs-
bit etmiş; ve içinde temyiz var. İçinde temyiz 
olabilir. Disiplin mahkemelerine de, mafekemc, 
denir; ama, yargı organı değildir; ve bunun da 
temyizini tasavvur etmek mümkündür. Temyizi 
var, diye bir karar merciinin; onun yargı or
ganı olması gerekmez. Bu da kâfi bir delil de
ğil. Ne yapmak lâzımdır? Benim kanaatimce 
Fransa'da olduğu gibi, «Sayıştay, kanuna aykı
rılığa hükmetti. Artık hesap veya işlemi idare 
kendi içtihadmca kanuna uygun bile telâkki et
se, Sayıştaym hükmü kesindir. Güzel. Ama 
sübjektif mesuliyeti var mı idari ajanın? Taz
min mesuliyeti ne olmalı? İdarenin takdir yet
kisine bırakalım.» Fransa'da olduğu gibi. Bu 
sistemin Türkiye bakımından mahzurlu olduğu
na kaaniim. Maalesef idarenin bu takdirde as
lında sübjektif mesuliyetle malûl ve tazmin mü
kellefiyeti olması gereken idari ajanları himaye 
etmesi ihtimali vardır. Böyle olunca, nasıl ha
reket etmek lâzımdır? Böyle olunca, zannediyo
rum ki, şöyle bir sistem kurmak en doğru yol
dur. İdareye, bir kanuni mükellefiyet, özel bir 
kanun hükmiyle yükletilir. Denilir ki, Sayıştay, 
bir hesabı veya işlemi kanuna aykırı bulduğu 
zaman idare olarak, Maliye Vekâleti olarak Sa
yıştaym hesap veya işlemi kanuna aykırı bul
ması keyfiyetini aynı zamanda sübjektif so
rumluluğun ve binaenaleyh tazmin mükellefi
yetinin bir kanuni karinesi olarak farz etmeye 
mecbursun, diye kanunla idareye bir emir veri
lebilir. Böyle olunca, idarenin bir yetkisi var
dır. O da şudur: Sayıştaym hükmünü alınca, 
'bunu mesul saydığı idari ajana Sayıştaym hesa-
'bmı veya işlemini kanıma aykırı gördüğü idari 
ajana tebliğ eden bir idari tasarruf ısdar etmek. 
Bu idari tasarrufu ısdar ederken artık idarenin 
Fransa'da olduğu gibi bir takdir yetkisi yok. 
Ya? Bir bağlı yetkisi var «Competenccliee». Bir 
bağlı yetkisi var. Hiçbir takdir imkânına sa-
hibolmaksızm kesin olarak yerine getirmeye 
mecbur olduğu bir görev. İdareye bu mükelle
fiyet böylelikle kanunla yüklenirken, işin ma
hiyeti icabı, tekrar edeyim, bir binanın hasar 
ve zarar ika etmesi misillû objektif mesuliyet 
kaidelerini burada tatbik etmek çok büyük bir 
haksızlık ve imkânsızlık olacağına göre ve biz

zat Sayıştay bu yolda bir tatbikattan mümkün 
mertebe kaçındığına göre, ne yapmak lâzımdır? 
Bu idari tasarrufun murakabesini sağlamak lâ
zımdır. Kaldı ki, bu zaten Anayasamızın 1J4 ncü 
maddesinin emridir. Her idari tasarruf, kazai 
organların murakabesine tabidir. Bu bir idari 
tasarruf olduğuna göre, aksine hüküm yoksa, 
Danıştayın murakabesine tabidir. Binaenaleyh, 
ilgili idari ajan, idarenin kanunen bilmecburiye 
kendisinin sübjektif mesuliyetini ve tazmin mü
kellefiyetini tesis eden tasarrufuna karşı Danış-
taya müracaat edebilir, iptali için. Danıştay 
ne yapar o zaman? Yine ilk söylediğim sözlere 
dönüyorum: Danıştay o zaman, Sayıştaym ka
rarını münakaşa edemez. Sayıştaym kararını 
bir hukukî gerçek, bir muta olarak kabul etmek 
zorundadır. Danıştayın kendi üyelerinin kendi 
iç kanaatleri Sayıştaym kararının yanlış oldu
ğu merkezinde bulunsa dahi; Danıştay, Sayış
tay kararını mûtâ olarak kabullenmek zorunda
dır. Neyi inceler? Danıştay: Hesap kanuna uy
gun mu, aykırı mı? Bunu inceliyemez. İnceliye-
ceği husus, özellikle hizmet kusuru ve şahsi ku
sur, diye idari hukukumuzda yapılan temel tef
rikin icaplarını ve sübjektif mesuliyete mütaal-
lik hukukun temel prensiplerini nazarı itibara 
alarak, hakikaten o kimse, o kanunsuz hesabı 
veya işlemi yaparken sübjektif durumu itiba
riyle ; veya, idarenin icaplarını yerine getirmek 
bakımından içinde bulunduğu özel durum itiba
riyle, mesul sayılabilir mi, sayılamaz mı, sayıl
sa ne derecede ? Bunu tesbit eder. 

Buna göre, alacağı karara göre de, idare
nin ödeme mükellefiyetini tesis eden tebliğini, 
tebligatını iptal eder veya etmez. Efendim, bu sis
tem kabul olununca Sayıştaym hiçbir kıymeti kal
mıyor; Sayıştaym kararlarını Danıştay bo
zabilir! Böyle bir şey söylediğime kaani deği
lim. Böyle bir cevap verildiği takdirde ben
denize, peşlin olarak arz edeyim ki1, bu 
cevap, benim düşüncelerime cevap değildir. 
Çünkü, ben, bu kanaatte değilim. Tamamiyle 
aksi kanaatteyim. Danıştayın; Sayıştaym 
verdiği kararın yanlış olduğu kanısında 
olsa bile o karara itti b a etmek mecburiye
tinde olduğunu, o kararı münakaşa ederaiyeeeğıini 
söylüyorum. Benim söylediğim şey, sadece şu : 
Sayıştay, Anayasamızın hükümleri! muvacehe
sinde bir yargı organı imişeeslino sübjektif 
mesuliyete ve tanzim mükellefiyetine karair 
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veremez. Şu mülâhaza da seni edilebilir. 
Efendim, bütün bunlar söyleniyor, güzel, 
Anayasada hüküm varmış ama ne diye sis
temleri Anayasada bir hüküm var diye iğ-
lâk ediyoruz, pratik »olalım, amelî olalım! 

Bir kere, eğer Anayasamızın hükümleri bâzı 
fikir sahiplerine göre, pratik olan hal çare
lerini önliyen hükümler getirmişse 'o zaman bu 
pratik çareleri »uygulamamıza imkân yoktur. 
Çünkü, Anayasamız buna mânidir. Ama, ben 
öyle sanıyorum ki, Anayasamızın çerçevesi 
dairesinde kurulacak bu Sistem ayrıca pra
tik bir sistemdir, Pratik bir sistemdir, çünkü, 
hem saymanın, 'Sair sorumlu idari ajanların 
etkili bir şekilde denetlenmesini sağlar, 
hem de bu denetlemenin, • idari ajanlar 
üzerine bir ...Demokles'in kılıcı gibi asılma
sını ve 'aslında, yaptığı tetkik kendi mahiyeti ve 
formasyonu, icabı objektif bir hesap veya işle
min kanuna uygun olup olmadığını tesbit faa
liyetinden ibaret bir organ tarafından idare 
hukukumuzun prensipleri açısından, «şahsi 
kusuru mu vardı, hizmet kusuru mu vardı», 
bütün bunlar bakımından: bir idari yargı -or
ganının tecrübesi içerisinde bulunmaksızın göz
den geçirilmesi ve karar vesrilmesi önlenir. îş-
te, hundan doğacak çelişmeler ortadan kalkar. 

Ne denetlemeyi zayıflatalım, ne de denet
leme yapacağız diye kamu harcamalarının 
suhuletle cereyanını önliyelim. Bugüne kadar 
ki, sistem aslında bu neticeyi doğurmuştur. 
Demetleme yapılmıştır, denetleme yapılırken 
kamu harcamalarının suhuletle cereyanını ön-
liyecek bir yola gidilmiştir. Bendeniz diyo 
ru'm ki, hem denetlemeyi bütün icaplariyle 
yerine getirelim, ama hem de kamu harca
malarının, ezcümle yatırım harcamalarının su
huletle yapılabilmesini sağlıyalım. Neden suhu
letle olur böyle olunca? Şundan dolayı: Biz de
miyoruz ki, kanunsuzluk yapan, cebine para 
atan memur cezalandırılmasın veyahut tazmin 
etmesin bu parayı, böyle bir şey söyliyen yok. 
Yalnız, sübjektif mesuliyeti var mı, yok mu 
bir insanın? Bazan öyle hâdiseler ollyor ki, 
sübjektif mesuliyeti falan yok. Sübjektif me
suliyet olmadığı için, tazmin mükellefiyeti de 
var adamın. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? 
Birtakım hile-i şeriyelere başvuruyoruz. Dilek
çe Komisyonuna başvuruyor sayman, Dilek
çe Komisyonu kararlar veriyor. İdare, ben Di

lekçe Komisyonunun kararını dinlerim, Sayış-
taym kararını dinlemem diyor. Tamamen yan
lış. İdare Sayıştaym kararını dinlemeye mec
burdur. Ama bu yanlış yola gitmek suretiyle 
hile-i şeriyeler bulup aslında bir zarureti kar
şılamak cihetini tercih ediyoruz veyahut Ke-
sinhesap kanunları geldiği zaman muhtelif 
saymanlar için ek tahsisat vermek suretiyle, 
tahsisat dışı harcamalar bakımından kararsızlık 
olmuşsa bilhassa, meseleyi hallediyoruz veyahut 
hiç ilgisi olmadığı halde, Af kanunlarımızın içine 
bu gibi idari ajanların bu gibi borçlarının terki
nine mütaallik hükümler koymak zarureti ile 
karşılaşıyoruz. Bu garip durum ancak bir şe
kilde giderilebilir. Sayıştay ve Danıştay bir
birlerinin yetkilerine saygılı olmalıdırlar. Ne 
Danıştay, «kendi ihtisas alanı içerisinde karar 
vermiş olan Sayıştay, bir kere bir hesap, bir 
işlem kanuna uygundur dediği zaman, hayır, 
aykırıdır, diyebilmelidir; ne de Sayıştay, bir 
h°sap veya işlem kanuna aykırıdır, dediği za
man, Danıştay, hayır efendim uygundur, diye
bilmelidir. Böyle şey olmaz, bu, mümkün ol
mamalıdır. Ama, buna mukabil hele idari 
ajan denilen ve Batı Kara Avrupasının hukuk 
sisteminden mülhem olarak yarattığımız Türk 
îdare Hukukunun esasları, içinde sübjektif me
suliyetinin şartları, mahiyeti ve şümulü ve bi
naenaleyh, tazmin mükellefiyetinin şümulü, 
özel surette tesbit edilen ve bu hususun mura
kabesi için de Danıştay denilen ve formasyon 
itibariyle bu şartları bilerek yetişmiş olanlar
dan kurulan bir Anayasa organı tesis etmiş bir 
hukuk düzeninde, böyle bir idare hukukunun 
ve bu idare hukukunun gereği olan bir yüksek 
mahkemenin mevcudiyetinin icabatma da ria
yet edelim. Her iki icaba da riayet edersek, o 
zaman hem suiistimallere meydan vermiyecek 
şekilde kuvvetli bir denetlemeyi kurmuş olu
ruz; hem de önüne gelen evrakı imzalarken, 
malî hukuk bakımından idari ajanlar, kendi
lerinin o andaki özel şartları bakımından, süb
jektif mesuliyetleri var mı, yok mu bunu Türk 
İdari Hukukunun ve hukukun umumi prensip
lerinin ışığı altında inceliyebilecek bir yargı 
organının mevrudolduğu teminatına kavuşarak 
hizmetlerini daha kolaylıkla ifa ederler. Bi
naenaleyh, teklif ettiğimiz sistem hem Anaya
saya uygun düşen sistemdir, hem de bugünkü 
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pratik icaplarımıza bilhassa uygun düşen bir 
sistemdir. 

Bu bakımdan, bu sistemin pratik olmadığı 
yolundaki iddialar da, zannımca, mesnetsizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu kanu
nun muhtelif maddelrini, biraz evvel huzuru
nuzda arz ettiğim ve Anayasaya uygun düşen 
sistem dairesinde düzeltmek için önerge tak
dim edecek değilim. Bunun sebebi şu; bu ka
nunun çabuk çıkması için daha önemli zaruret
ler olduğuna inanıyorum. Aksi halde, Sayış-
taym inhilâl etmesi tehlikesi ile karşı karşıya-
yız. Biraz daha, hastalananlar, izne gidenler, 
emekliye ayrılanlar olursa ve biz Sayıştay Baş
kan ve üyelerinin seçimine mütaallik kanuni 
hükümlere sahibıolamazsak, tehlikeli bir durum
la karşılaşırız. Bu sözleri şunun için söylüyo
rum-: Bir hukuk tekniği probleminin içindeyiz. 
Bu hukuk tekniği prdblomlcri her p 1ü r a List de
mokratik rejimde kendilerine göre .birer baskı 
grupu haline gelen Yüksek Anayasa organları
nın, Sayıştay gibi, Danıştay gilbi, kendi yetkile
rini genişletmek bakımından sahübıoldukları ve 
sosyolojik /bir_gerçok olan eğilimlere göre de 
halledilemez. Ben Sayıştayı seviyorum onun 
için böyle yapıyorum, ben Danıştayı seviyorum 
onun için böyle yapıyorum, denemez. Binaena
leyh, mesele aslında ince 'bir' hukuk tekniği me
selesidir. Bu ince hukuk tekniği meselesi artık 
(bugün varmış olduğu safhada, öyle zannediyo
rum ki, en iyi şekilde Anayasa Mahkemesi ta
rafından halledilecektir. Danıştayın esasen, 
kendi yetkilerine tecavüz eden kanunlar çıktığı 
zaman, ısadoce itiraz yolu ile değil fakat, doğ
rudan doğruya iptal dâvası açıma yetkisi mev
cuttur. Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası aç
ıma yetkisine sahip başka merciler ve kurum
larda vardır. Meseleleri, heyecanların, eğilim
lerin, sempatilerin dışında görmek istiyorsak, 
zannediyorum, yapılması icabeden asıl şey, ko
nuyu bu plânda vaz'etmektir. Böyle yaparsak 
yürürlüğe ginmesiyle önlenımiş olmaz. Anaya
sa Mahkemesi de, Sayış tayın kurulması ve per
sonelinin ziyadesiyle haketmiş oldukları özlük 
haklarının yürürlüğe girmesi de önlenmiş ol
maz. Anayasa Mahkemesi de kararını verene, 
kadar, ıbugünkü, 'zannımca Anayasaya aykırı 
sistem devam eder gider, belki de bu balcım
dan, 'birtakım, •mahkemeler yoluyla bâzı itiraz 
yolundan Anayasa Mahkemesine de müracaat

lar olması ihtimal dışı değildir. Fakat, Ana
yasa Mahkemesi kararını verene kadar da pra
tik olarak bir aksaklık olmaz. Anayasa Mahke
mesi böyle bir karar verince, zaten umumi
yetle, Anayasalını kendisine verdiği yetkiyi 
kullanır ve meselelerin aksamaması için bir 
meıhil tâyin eder. Anayasa Maihkemcsi kararını 
verince hangi istikâmette kararı tecelli ederse 
ona, göre hareket edilir. Eğer o karar Yüce 
Mealisin yeni bir sistemi, benim kanaatimce, 
Anayasaya uygun -ve aynı zam anda amelî icap
ları karşılayan bir sistemi yeniden tedvin et
mesini gerektiriyorsa, o zaman bu meseleye 
soğukkanlı lıikla eğilmek imkânını buluruz, 
efendini. 

Bu kadar uzun bir süre huzurumuzu al
dım. Bunun sebebi, ileride Yüksek Mahkemeye 
naçizane ışık tutabilecek bâzı mülâhazaları za
bıtlara de re etti rm ekten ibaretti. Bir görevi 
yaptığıma inanıyorum. Bunun için huzurunuzu 
işgal ettiğimden dolayı da özür dilerim. (Al
kışlar). 

C.KVA1) OD YAKMAZ (Sivas) 
na söz istiyorum. 

O rap adı-

B AŞK AN — Muhterem arkadaşlarımı, yal
nız grup adına söz istiyen arkadaşların isimle
rini tes'bit edeceğim. Ancak gelen açık oylama 
sonuçlarından ekseriyetin olmadığı anlaşılmış
tır. Celseyi talik etmek zaruretindeyim. Gele
cek oturumda bu tesbit edilecek sıraya göre 
söz vereceğiz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

ABD UR I i AKMAN GÜL VAİ (.Horum) — 
Şahsım adına söz istiyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen varsa isim
lerini yazalım. 

Muhterem arkadaşlar, biraz müsaade etme
nizi rica ediyorum. Çünkü gerek seçim neti
celerini ve gerekse oylama neticelerini Heyeti 
Umunıiyenizc arz etmek mecburiyetindeyim. 

Seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

(iki asil üyelik için yapılan seçime (280) üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede isimleri bulunan 
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zatlar hizalarında gösterilen oyları almışlatfc 
Arz olunur. 

Üye 
Çorum 

Ahmet Uysal 

Üye 
izmir 

A. 

Enver Turgut 

Rahmi Ergil 
Necati Benderlioğlu 
Celâl öncül 
A. Mithat Güven 
Ali Solalk 
Sabiha Taşcıoğlu 
Hüseyin Kemal Güner 
A. Nuri Erkan 
Hasan ödbezlii 
A. Fuat Bilgin 
Ali Gencer 
M. Reşat Ertun 
Osman Kadıoğlu 
Enver Levent 
Fuat Eribol 
Osman Kalıfbek 
Şerefettin özdinçer 
Niyazi Yeltekin 

Üye 
Kırklareli 

Hikmet Güner 

127 
125 
81 
64 
51 
38 
28 
15 

6 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan seçiıme (278) üye 
katılmış ve neticede aşağıda ismi bulunan zatlar 
hizalarımda gösterilen oyları almışlardır. Arz 
olunur. 

Üye Üye 
Yozgat. Kütahya 

Neşet Tanridağ Mehmet Ersoy 

Üye 
Samsun 

iSelâha'tftdn Kılıç 

Mesut Alpaz 
Fuat Eribol 
A. Osman Uzun 
Bahri Raşaoğlu 
Ulvi Kırdök 
Necati Benderlioğlu 
Ali Gencer 
Mehmet Akıncı 
Niyazi Yelltekin 

123 
55 
36 
27 
14 
4 
4 
3 
3 

Muhittin Köseoğlu 1 
(1 boş ve 7 iptal.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her İM 
seçimde de adaylar gereken nisabı sağlıyamamış, 
olduklarından seçim tekrarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, açik oyların netice-» 
ısıind arz ediyorum: 

1966 yılı Bütçe Kanunumla bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun t'a-
starısına (164) oy verilmiştir. (157) kabul, (5) 
ret, (2) çeikinıser, Çoğunluk sağlanamamıştır. 
Oyl'amıa tekrar edilecektir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1906 yılı Bütçe Ka^ 
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kamun tasarısına (120) oy veril-
ımişıtir. (115) kabul, (2) röt, (8) çekimser. Ço-t 
ğunluik sağlanamamıştır. Oylama telkrar edile-» 
eeiktir. 

Beden Terbiyesi Genıel Müdürlüğü 196'6 yı
lı Bütçeısdınin (A/ı3) işaretli •cetvelmıde değişik^ 
ilik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
(ıll3) ıoy verilmiştir. (108) kabul, (3) ret, (2)' 
çekinser. Çoğunluk sağlanamamıştır. Oylama 
tıelkrar eıdilecekltir. 

Devlelt Su İşleri ve Karlayolları Genel Mü
dürlükleri 1966 yılı Bütçe kanumılaırma bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması haikkındalki 
kanun tasarısına ('86) oy verilmiştir. (85) ka
bul, (1) ret. Çoğunluk sağlanamamıştır, oyla-
'ma tekrar edilecektir. 

Rıibtım resımi hakkındaki kanun tasarısına 
- (89) oy verilmiştir. (37) kabul, (2) ret. Çoğun
luk sağlanamamıştır. Oylama tekrar edülocıek-
ıtir. 

Muhterem arkadaşlar, bir önerge varıdır, 
'Okutuyorum. 

iSayın Baışîkanlığıa 
Ramlazan ayı sonuna kadar Senatıolda oldu

ğu 'gıilhi Millet Meclisinde de mesai saatlerinde 
değişiklik yapılmasını ve 16,30 - 17,30 arasmidal 
bir saatlik ara verilmesini arz ederdim. 

ıŞerafetltin Paker 

BAŞKAN — Çok mulhterem arkadaşlar, ev-< 
velce Heyeti Aliniz Meclisin hangi gün, hangi 
saatlere kadar çalışacağı hakkında bir karara 
varmış olduğundan, bu önerge hakkında bir 
işlem yapılamıyacağını arız ederüm. 
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Mu'hterem arkadaşlar, 38 . 12 . 1966 Çer- ] (sonra, toplantıya d«ram ttonfk W*B% BkÜHjflaM 
samba günü saat 14,30 da toplanacak olan | »oaı Ttediyararaı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısından Kapanma saati : 18,25 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanuna verilen oyların 
sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
AH ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
ismail Rügtü Aksal 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü K«ç 
Nahit Mentege 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 164 

Kabul edenler : 157 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 284 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul idenUr] 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettiın Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Düer 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Bagar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL v 

Hüseyin Ataman 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
llhami Sanear 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

Şeref Bakgık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközl/ü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
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İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet. Can Bilgin 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
S oy fi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Fefda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Pakcr 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

ANKARA 
llyas Seçkin 

[Reddedenler] 

ANTALYA 
Raf et Eker 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

ZONGULDAK 

Kâmil Kırıkoğlu . 

[ÇekinserlerJ 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

MANİSA 
Muammer Erten 

[Oya kahlmıy anlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül'ek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atal/ay 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki 'Güler (1.) 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüdcr 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 

Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Alkçali'oğlu (1.) 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kamal' Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgdhan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 
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BİLECİK I 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BtTLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim öop (I.) 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRT 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bgk. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENlZLt 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizrelıî. 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi üztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin. Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğhı (1.) 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü. Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Sülicyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğhı 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kut kıy 

İSTANBUL I 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Aid Aybar 
Ali Fuat Başgii 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkaıılı * 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kıırtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU | 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Vedat ÂM Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdcmir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder (t.) 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lîıtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önoli Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

" MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
tzaot O t o y (1. Ü.) 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 
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MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi. Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Ak al 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüUezoğlu 
(i.) 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasulı Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Pallaoğlu 

Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğiu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muslin Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Vusul: Ziya Bahadmllı 
Celâl 'Sungur (İ. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

»-•-<« 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasarı Aksay 
Sabahattin Baybura 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

AORT 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
lîasan Türkay 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 
Faik Kırbaşlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 328 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler]' 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Tar ık , Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kcvni Nedimoğlu 
Kemal Satır 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Pcrinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamcttin Erkmen 

GUMÜŞANE 
Ali İhsan Çclikkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Mustafa Ertuğrul 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
i. Hakkı Yılaıulıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem. 
Mckki Keskin 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yüccsoy 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Envov Kaplan 

MARDİN 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalip 

ORDU 
Raii! Aybar 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Mclâhat Gedik 
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SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Ya.şa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahi'j Karaknş 

[Reddedenler] 

ANKARA 
Uy as Seçkin 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoglu 
Bekir Tünay 

[ÇekinserlerJ 

İSTANBUL 

A. Coşkun Kırca 

[Oya kaUlmıy anlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir YücekÖk 

ADIYAMAN 
M. Ar it A taky 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler (1.) 
Murat Öner 
Muzafı'er özdağ 
Ali İhsan Ulubahriji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 

Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüdcr 
î. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Kasan Tez 
i l . Turgut Tokcr 
Alparslan Tiirkcş 
Ahmet üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlu (1.) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztcpc 
Rai'et Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî İslimycli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mlohmet Zeki Yüectürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİn 
Cevdet Gcboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrcttin Ganga 
Cemali Külâhlı 
Barla:; Küntay 
İbrahim Öktcm 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

Çx\NKIRl 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B,,k. V. 

ÇORUM 
Arslan Topçubaışı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
îlcmzi Şenel 
Âtı.; Şohoğlu 
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DİYARBAKIR 
Yusvu Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem 
Nazmi Özoğıü 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Same: Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven I 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Ccvat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrı Başar 
Scyfi üztürk (B.) I 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etcm Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akağım 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu (1.) 
Reşat Mursaloğlu 

Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
îr lan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetiın 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol I 
Ferruh Bozbcyli ı 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Scyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tckincl 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arii Ertunga | 

H'lsamcttin Gümüşpa'.r 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Lâti! Aküzüm 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kur tel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltckin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
L'ehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âlf". Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Ariiî Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkaı 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçcr (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalayc 
İsmet Kapısız 
Nazi? Kurucu 
Seyit Faruk Önder (1.) 
Fakih Özfakih 
Faruk S Likan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
I tamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgo 
Mııammci" Erten 
Mustafa Ok 
Ön ol Sakar 
Nahit Ycniçchirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı. Ahmet Özsoy 
Vcfik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Riîat Baykal 
Scyfi Güncr/an 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pchlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahin oğlu 

Namık Kemal Tüllczoğlu 
(t) 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Üzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Scyfi Kurtbek 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

Uyar. Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Kacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
Ir^an Solmazer-

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ilamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
AK Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Kasan Ünlü 

URFA 
AtaLay Akan 

Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muslih Görentas (1. Ü.) 
Kinyar, Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
YUSUJİ Ziya Bahadınh 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müf tüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

»>•••<« 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emro 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
H. Turgut Toker 
Kasan Türkay 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 

Uyo sayısı : 450 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 335 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIÖ 
Ömer Eken 
Kcvni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Settar Iksel 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Gölo 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERÎ 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RlZE 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SIIRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 
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SÎVAS 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ömer Usta 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

ANKARA 
İlyas Seçkin 

[Reddedenler] 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

[ÇckinserîerJ 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dillİgil 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücckök 

ADIYAMAN 
M. Arii Atalı:ıy 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAIIÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler (1.) 
Murat Öner 
Muzaficr Özdağ 
AH İhsan Ulubah^i 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çctincr 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 

Orhan Eren 
Recai Ergüdcr 
i. Sıtkı Hatipoğru 
Rıza Kuas 
idinin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Muştala Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlu (I.) 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 
İhsan Aîaöv 
liasan Fehmi Boztcpe 
Rai'et Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustaıa Rona 

AYDİN 
Sinan Bosna 
Muşta ı!a Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya üztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücotürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğln 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 
Zariıc Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrottin Çanga (t. Ü.) 
Cemal Külâhlı 
Barlar? Küntay 

İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammci' Baykan 
Sefil: «inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B],k. V.) 

ÇORUM " 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Ilüdai O rai 
Zaüor Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Ât ı ' Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuİ Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai İskcnderöğlu 
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EDİRNE 
Ahmet Bilgin (B§k. V.) 
îlhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Kayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ütılü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu (1.) 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ir^an Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Scyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
İ. Hakkı Tekincl 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpa1? 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad (B.) 

Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
A. Muzafier Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin (1.) 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Vehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat ÂLİ Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkaı 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder (I.) 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik PirinçcioğLu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güne§)tan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
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Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Ş e r a i t t i n Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
(t) 
Sürcyy?, Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

Şevki. Yücel 

SİİRT 
Abdüllıalim Arar, 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Naziı Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tcvfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Cültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyar: Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Üztrak 

TOKAT 
Uethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İn'an Solmazcr 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Sclâhattin Güven 
Iıamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
AHİ Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URPA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinya:; Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusıu Ziya Bahadmll 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetincr 
Bülent Ecevit 
Kenan Escngin 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 1 

»>o« 
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Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel müdürlükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarma bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emro 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 86 

Kabul edenler : 85 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katlimi yanlar : 362 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KONYA 
Yunus Koçak 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Samı Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
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[Reddeden] 

ANKARA 
îlyau Seçkin 

[Oya katıhnıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler (1.) 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahr&i 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğhı 
Rızp. Kuas 
Emin Paksüt 
Züht.ü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Tokcr 
Alparslan Türkeg 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlıı (1.) 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raîct Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustaîa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgchan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binny 

' İsmail Selçuk Cakıroğlu 
BİNGÖL' 

M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop (1.) 

Ahmet Çakmak 
Hasan üzcan 
Hami Tczkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlar, Küntay 
İbrahim Öktcm 
0. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRT 
Dursun Akçaoğlıı 
Tahlr Akman 
Mehmet Ali Arsan" 
Nurettin Ok (B3k. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
ÂÜJÎ Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizrcli 
Hasan Değer 
Recai Iskcnderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İlhamı Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samct Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasottin Karaca 
Ahmet Mustaîaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrl Başar 
Seyfi Öziürk (B.) 
Ertuğrııl Gazi Sakarya" 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Erkmen 
İbrahim Etcm Kılıçoğlu 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çclikkan 
Sabrı Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRt 
Ali Karahan 
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HATAY 
Sabahattin Adah 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu (î.) 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrian Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhaı* Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Arcn 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Muşta îa. Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç" 
Orhan Scyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
tlhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekincl 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

Aydın Yalçın 
Menmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Eieoğlu 
Aril Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtu Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtcl 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaficr Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin (I.) 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
A. Atı : Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güvcr 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V. 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Tıütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 

Kasan Dinçcr (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazii Kurucu 
Seyit Faruk Önder (I.) 
Fakih Öziakih 
Faruk Sükan (B.) 
Veia Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Ön ol Sakar 
Nahit Yeniçchirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy" 
Vcfik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Riiat Baykal 
Scyfi Günerıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (î. Ü.) 

Scyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 
İlhan Tckinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlü 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzçlcmir Tüzün 
Iİaydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
AriJ' Hikmet Onat 
Sadi Polılivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhav Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şcraicttin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
N^mık Kemal Tülezoğlu 
(t) 
Sıircyyr, Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
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SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal PalJaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay^ 

TEKlRDAÖ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
Irj-'an Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Soner 
Osman Turan 
Ömer Usta 

AH Rıza Uzuncr 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Kasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğiu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 
Kinyac; Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuii Ziya Bahadmh 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 
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Kıhtım Resmi kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur,) 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
llyas Seçkin 

AYDIN 
Reşat özarda 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 39 

Kabul edenler : 37 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 409 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İZMİR 
Şevket Adalan 

Settar îksel 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KIRKLARELİ 
Avil Hikmet Güner 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

[Oya katilmvyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahiv Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 
AH ihsan Ulubahnıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 

Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanl 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
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Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Kasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepc 
Rafot Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustaia Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
îsmct Sczg'.n 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgchan (B.) 
.Enver Güreli 
Fennî İslimycli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mcvlüi Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücctürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tczkan 

BURCA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barla-; Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
i'\ Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik. İnan 

ÇANKIRT 
Dursun Akçaoğlu 
Tah!r Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B3k. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Aralan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLı 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Ât ı ' Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yıi'm? Azizoğlu 
Metin Cizrela 
Hasan Değer 
Rccai İskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
ilham i Ertem 
Nazmi üzoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Ömer Eken 
Samct Güldoğan 
Kovni Ncdimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Ccvat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Scyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Erkmcn 
İbrahim Etcm Kılıçoğiu 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabrı Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talâi Köseoğlu 

Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Arcn 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Alıl Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Bir ol 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref L 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman. Özer 
Kaya Özdemir 
ilhamı Sancar 
Selim Sarpcr 
Puad Sirmcn 
Ahmet Tahtakılıç 
İ. Hakkı Tckincl 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 
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ÎZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şercjî Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Eieoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Ari! Ertunga 
H'isamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinas\ Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
L âtiıi Aküzüm 
Abbas Ali-Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltckin 

KASTAMONU 
A. Muzafîer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıcğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Ati-ıi Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güveı* 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
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Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya So-üioğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Solçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzcrdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati<Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunun Koçak 
Naziî Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özîakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vc.'a Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırr 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Iıamit Fcndoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
ErLuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgo 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişchirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vcysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
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Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlra 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Riîat Baykal 
Scyfi GûneTjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Scyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlr. 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
riaydar ÖzaLp 
)ğuzdemir Tüzün 

ORDU 
"iarü Aybar 
\ t a Bodur 
'•'eridim Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Ari! Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz AkçaL 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Ceva'j Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Al'ican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şcraîcttin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyapğhv 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülfezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
"Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Scyfi Kurtbek 
M. Kemal PaLaoğlu 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Uyan Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
Ir^an Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 



M. Meclisi B : 24 26 . 12 .1966 O : 1 

Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Bellice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentas (î. Ü.) 

Kinyar; Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmltı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

«•••^•< » e « »«.. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
24 . BİRLEŞİM 

26 . 1 2 .1966 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

X I . — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (M. Meclisi: 1/272, 1/267, 2/375, 2/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/693) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 168; C. Senatosu S. Sayısı: 848) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân Ko
misyonları raporu (1/144) (S. Sayısı 124) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa 

yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma iarihi : 
2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S, Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

4, — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 6. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 7. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Vardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 8. — Deniz İş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından sç-
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çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtımı 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 196? 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri 
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başka nlığ< 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüği 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı v< 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1960] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü Iflfi.'* 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri 
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlık 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüği 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı v< 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19661 

X 11. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 196-n 

bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi 
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 büte» 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko 
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19661 

X 12. — Devlet Üretme Çift!-Veri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Savıştny Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da 
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçs yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğun; 
dair Sayıştay Başkanlığı ı^z.ke^esi İle Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kannnu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966j 

X 14. — Devlet Hava Meydınldn İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe 
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devle 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğiı 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı vt 

Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 8 . 19G6] 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuri
yet Senatosu 1/688) (Millet Meeliei S. Sayısı : 
162; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 818) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

X 16. — Beden Terbiyesi Gerel Müdürlüğü 
1966 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/251; Cumhuriyet Senatosu 1/689) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 163; Cumhuriyet Senatosu 
3. Sayısı : 819) [Dağıtma tarihi : G . 12 . 1966] 

X 17. — Devlet Su işleri ve Karayolları Ge
nel Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
na Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/273; Cumhuriyet Senatosu 1/694) 
Millet Meclisi S. Sayısı : 169; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 849) [Dağıtma tarihi : 
16 . 12 . 1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca-
h'it Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 savdı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarMli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geç'c'r 5 noi. maddesin:-n değişjttlrH'mcsine 
la'r kanun teklifi ve Mal ive ve Plân kom'svon-
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma -tarihi : 26 . 4 . 1966] 

19. — Başbakanlık Basımevi d*Jnar sermaye 
'̂ l etmeni kuruluşu halikın da kanun 'tasarısına 
la ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı terCceresi 
•Q Cumıihuriyet Senatosunca yapılan değiş Jk-
''klcr halikında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
•aporu (MJllot Meclisi 1/3, Cumthunlyet Seroa-
)su 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
»enabosu S. Sayısı : 436; M'.İlet Meclisi 1 noi Dö-
lom S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi ; 26.4.1966] 



20. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine b'r fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let konvsvonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

21. — Alman uyruklu "VVilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Da&ıtma tarihi: 23 . 12 . 19661 

22. — Hendek kazası Kemal ive mahallesi nü
fusunda kavıtlı Mustafaoğlu 1329 dokumlu Faik 
özer'in bakı ve cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 19661 

23. — Cumhurivet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komfavonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 
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R . BÎRÎNCÎ ftftRÜSMESÎ YAPTLACAK 
ÎŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı E< 
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 v. 
112 nci maddeleriyle sreçiei 1 nci maddesinin do 
ğiştirilmesine ve bu kanuna ereçici 4, 5 y» 6 m-
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı v< 
Adalet, tçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonb 
nndan üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon r? 
ponı. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 w 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunb 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge 
çiei bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de 
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun 
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1966 ] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı: 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
llaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
lar* (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 .1966] 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka-
ıununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
>âzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
\dalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı

sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24.11.1966] 
6. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve thtiyat 

\fskerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
cinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S 
dayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 19661 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1. 3, 25. 
Î6 ve 40 nci maddelerinden «Tş kâğıtları» keli-
nelerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
-e Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
dayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1066] 

8. _ Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nımın 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
lâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve tçiş-
eri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.19661 

X 9. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Vvrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
»ulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara-
Mnda Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
arihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu-
unduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
-e Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14 .12 .19661 

X 11. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
nesuliyete dair Söyleşmeyi tadil eden Ek Proto

kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkm-
la kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo-
•u (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 

file:///dalet
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12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-

ün, geçe öğretimi yapan, yüksek dereceli is
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 111) [Dağıtma tamiki : 9 . 5 .1966] 

X 13. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
•değişik geçici 5 ve 6 ncı maıdıdelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 1 1 . 2 .1966 tarıihld ve 724 
s ayni ı Kanuna .ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1963] 

14. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 saydı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine daâr 'kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

15. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile P\köğ-
retmen okullarının biri estirilmesi hakkındaki*. 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

16. — Otuz bir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
nın Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı ma-l-
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi vo Ti
caret, Maliye vo Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

18. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 19. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 .1966] 

X 20 — Rıhtım resmî kanun tasarısı ve Ma
liye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve Plân ko
misyonları raporları (1/133) (S. Sayısı : 154) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19G6] 

21. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. O Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (ü/123) (S. Sayısı: 15o) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 



Dönem : 2 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay, Anayasa ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 

raporu (2 /338) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 27 . 6 . 1966 

Ankara 
4-211 ek : 2 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25 Haziran 1966 gün ve 2/532, 5696/34186 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen 763 numaralı Kanun metni ile ilgili 

olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçesinin tasdikli 
bir suretini ekli olarak takdim ediyorum. 

İşbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü mad
desi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurba şkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1966 
Sayı : 6493 

Cumhurbaşkanlığına 

İş - Deniziş - Tabiî Afetler - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel - Sayıştay kanun tasarıları Cum
huriyet Senatosu komisyonları ve Genel Kurulunda görüşülmüş , değişiklikler yapılmış ve Millet 
Meclisine iade edilmiştir. Son günler içinde sözü edilen tasarıların Anayasanın 92 nci madde
sinde tesbit edilen usul ve şekillere uygun olmayıp Millet Meclisince kanunlaştığı ilân edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Devletin teşkilâtı olarak yasama organının iki kanadına 
kanun, tasarı ve tekliflerinim görüşülmesine esas olan Anayasanın maksadını her iki Meclisin İç
tüzüklerine, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlarının ayrı ayrı ve müşte
rek olarak aldıkları kararlara ve yıllardan beri yürütülen münasip mutabakatlara dayanan meşru. 
ve hukukî geleneklere aykırı olan bu kanunlaştırma olayının Yüksek Makamınıza ulaştırılmasına ' 
karar vermiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Anayasanın maksadına ve hükümlerine 
uygun olmıyan ve Cumhuriyet Senatosunun tecelli etmiş iradesini bertaraf etmeye matuf bu davra
nışın, tasarıların kanun olma niteliklerinde zaıf ve tereddütler meydana getirmesi ve çeşitli ihti
lâflar doğurması ihtimallerini düşünerek meselenin hukukî yönünü ve oluşunu Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince uygun bulunmıyan kanunların Meclislere geri çevirme yetkisine sahip Yüksek 
Makamlarınıza duyurmayı bir ödev saymıştır. 
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Kanun tasarısı ve tekliflerinin kanun tekniğine uygun, memleket ihtiyaçlarına en iyi şekilde 

cevap verebilecek ve objektif, umumi, mecburi ve daimilik niteliğinde olmasını temin için uzun tec
rübe ve çabalardan sonra, çift Meclis sistemi demokratik ülkelerde esas olarak alınmıştır. Anaya
samız da kanunların belirtilen nitelikte olması maksadiyle çift Meclis sistemini siyasi hayatımıza 
getirmiştir. 

Kanunların yapılma şeklini tesbit eden Anayasamızın 92 nei madcsi, Millet Meclisi Komis
yon ve Genel Kurullarında görüşme süresini aşmamak ve 3 aydan çok olmamak kaydiyle 
metinleri görüşme yetki ve görevini Cumhuriyet Senatosuna vermiştir. Temel maksat, bü
tün kanun tasarı ve tekliflerinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmcsidir. Bir teklif ve tasan 
Millet Meclisinde tümü reddedilmiş olsa dahi Anayasa tasarı ve tekliflerin Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülmesini temel hukukî kaide olarak tesbit ederken işlerin sürüncemede kalma ve 
uzama ihtimallerini önlemek üzere tedbir almış bulunmaktadır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisi Komisyon ve Genel Kurullarında görüşme sü
relerine bu tedbirin çerçevesi olarak tâyin eden Anayasa, Cumhuriyet Senatosunu da bu süre 
ile kayıtlamıştır. Millet Meclisi komisyonlar ve Genel Kuruldaki görüşme' süresi kadar bir 
sürede görüşme hakkını Cumhuriyet Senatosuna tanımıştır. Ancak, bu sürenin 3 ayı geecmiye-
ceğini ayrıca tâyin etmiştir. Sürenin başlangıcı hesabı ve takibine ait teferruat hükümleri şüp
hesiz ki, Anayasa konusu ve hükmü olamaz. 

Sürenin başlangıcında Anayasa prensibi işaret etmiştir. Millet Meclisi komisyonları ve Ge
nel Kurulda görüşme süresi Millet Meclisinde görüşme süresinde başlangıç teklif ve tasarının Ko
misyona havale ve bunun hukukî idemi olarak Genel Kâğıda derç ise, Cumhui'iyet Senatosun
da da başlangıcın aynı şekilde hesabı tabiîdir. Bir hukukî kaide içinde aynı meselede iki ayrı 
ölçü mümkün olamaz. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İçtüzükleri hükümlerine göre 
(Cumhuriyet Senatosu içtüzük 23, Millet Meclisi İçtüzük G7 nei maddeleri) komisyonlara havale 
ile yasama faaliyetleri başlıyabilir. Sürenin başlangıcında Millet Meilisinin Komisyona havale, 
Cumhuriyet Senatosunda ise, Millet Meclisi Metninin Cumhuriyet Senatosunca alınma tarihleri
nin esas alınması gibi farklı bir şeklin müddetin hesabında esas tutulmasının hukukî bir mahi
yet ve mesnedi gösterilemez. Bu konuda iki Meclis arasında bir fikir ayrılığı mevcut değildir. 

A) 15 . 4 . 19GG tarihli 86 sayılı Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı, 
B) Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına bir soruya 22 . 12 . 19G3 günü Millet Meclisi 

Genel Kurulunda Millet Meclisi Başkan vekil inin verdiği cevap. 
C) Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunda görüşülen 500 ü aşan tasarı ve teklifte tatbik 

edilen gelenek. 
Sürelerin başlangıcında mutlak bir mutabakat göstermekte idi. Bu konuda Başkanlık Di

vanlarında bir anlaşmazlık mevcudolmadığı halde 23 . 3 . 19G6 tarihinde Millet Meclisi Baş
kanlığı Anayasa Komisyonuna meseleyi götürmüş, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ise, 
4 . 5 . 196G tarihinde süre başlangıcında Millet Meclisinin kayıttan beri, Cumhuriyet Senatosu
nu kayıtlayan bir görüşe varmıştır. Sürenin başlangıcının tesbitinde Cumhuriyet Senatosunda 
tatbik edilecek usul ve şeklin Anayasanın 92 nei maddesinin maksadına uygun ve devam eden 
tatbikat çerçevesinde «Gelen Kâğıtlara derç» tarihi olması gerekli ve hukukî iken bir anlaşmaz
lık olmadan bir Meclisin tok taraflı olarak değiştirme yoluna gitmesi ve yeni kayıtlar koy
ması hukuka aykırıdır. Sürenin başlangısında esas Anayasanın koyduğu objektif ölçünün dı
şında bir şekle sokularak Cumhuriyet Senatosunda görüşülme im/kânı ortadan kaldırılamaz. Cum
huriyet Senatosunun görüşme imkânlarımın kaldırılması, daraltılması Anayasanın temel fikri
ne ve ruhuna aykırılıktır. 

Sürelerin hesabında Anayasanın 92 nei maddesindeki «Bu fıkrada belirtilen süreler Mec
lislerin tatili süresince işlemez» kaydı tasrihi anlamındadır, tahdidi anlamında değildir. Ana
yasanın hazırlanması sırasında 21 Mayıs 19G1 talihinde Komisyon sözcüsünün açık ifadesin
de belirttiği gibi, sürenin hesabında tatil'a sayılmıyaeağı tabiî görülmüş ve tasrih kabul edilmiş-
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tir. Daha nelerin sürelere katılmıyacağını Anayasa yapıcısı tüzüklere, geleneğe ve tatbikata bı
rakmıştır. 

Nitekim iki Meclisin Başkanlık Divanları 28 Kasım 19G3 tarihli 28 nci toplantılarında me
seleyi karara bağlamışlar «Meclislerin Divanları ve komisyonları gibi teşrii faaliyet organlarının 
teşekkül edememesi sebebiyle teşrii faaliyette bulunamadıkları zamanın» tıpkı Meclisler tatil
de imiş gibi süreden sayılmıyacağım kesin bir şekilde tesbit etmişlerdir. Yüzlerce tasarı ve tek
lif bu tesbitin çerçevesindeki hesaplarla görüşülmüş ve hukukî tam neticeler tevlidetmiştir. Bu 
konuda hukukî esas Anayasa görüşmeleri esnasında teyidedilon maksada uygun olarak «Teşriî 
faaliyet organlarının teşekkül edememesi sebebiyle teşrii faaliyette bulunamamak halidh> 
yani teşrii faaliyette bulunma imkânları mevcut ise süre işliyecek, imkân mevcut değil ise süre 
işlemiyecektir. Objektif bir hukuk kaidesi bu şekilde gelenek olarak tesbit ve temin edilmiş bulu
nuyordu. Meclislerin Başkanlık Divanı ile komisyonların seçimi konusunda iki Meclis arasında ve 
divanlarında her hangi bir anlaşmazlık da mevcut değildi. Bir konuda anlaşmazlık kendisini 1965 
Kasım ayı Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve komisyon seçimlerinin uzaması üzerine gös
terdi. Teşriî faaliyette bulunabilmek için Meclis Divanları ile komisyonların seçimi kâfi ve müm
kün müdür? Komisyonların Başkanlık divanlarının seçimleri gerekli midir? Bu konu tartışmalara 
esas oldu. Teşriî faaliyet esas olduğuna göre onun tam işleme şeklinin temini zamanına gitmek ge
reklidir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne güre komisyonlar iki yılda bir seçilir ve iki yıllık görevi 
biten komisyon seçim döneminde görev yapamaz. Eski komisyon yenisi seçilene kadar görev yapa-
mıyacağına göre, görevi biten komisyon yerine yeni komisyonun seçilmiş olması kâfi değil, bu ko
misyonun çalışma imkânına sahibolabilmcsi için Başkanlık Divanının teşkili gerekir. 17 sayılı 
Müşterek Başkanlık Divanı Kararı bu görüşü toyidetmekte ve meclislerin divanları ve komisyon
lar gibi teşriî faaliyet organlarının teşekkülünü öngörmekte sadece Başkanlık Divanı ve komis
yon seçimlerini tasrih etmemekte bunlar teşriî faaliyet organlarının teşkilini öngörmektedir. Baş
kanlık Divanı ve komisyon seçimlerinin mutlak münasip mutabakat halinde bulunan Meclisler ve 
divanlar komisyonların divan seçimlerinde de anlaşmazlık halinde değillerdi. 22.12.1965 tarihin
de Millet Meclisi Genel Kurulunda bir somya cevap veren Millet Meclisi Başkanvekili Başkanlık 
Divanı adına «bu müddetin başlangıcının temin edilmesi için evvelemirde Senato komisyonlarının 
başkanlık divanlarının kurulması ve her hangi bir kanun tasarısının görüşülebilecek bir hale gel
miş olması lâzımdır» şeklindeki ifadeleri bunun kesin delilidir. Son aylarda Millet Meclisi bâzı ta
sarı ve tekliflerin, Cumhuriyet Senatosunda görüşülüp değiştirilen metinlerini Anayasa gereğince 
Millet Meclisince yeniden görüşülmesi cihetine gitmiyerek süresi İçinde görüşme yapılmamıştır iddi
ası dermeyan etmesi üzerine Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı anlaşmazlığa bir çözüm şekli 
bulma ümidi ile 4.1.1966 tarihli toplantısında konunun Müşterek Başkanlık Divanında görüşül
mesine karar vermiştir. Ve Müşterek Başkanlık Divanı toplantısını Millet Meclisinden talebet-
miştir. Millet Meclisi Başkanlığı Müşterek Divan gündemini tanzim yetkisine sahibolarak konuyu 
ancak istişari mahiyette görüşmek kaydı ile gündeme almıştır. Bu kayıtlı toplantıda (14 Ocak 
1966) ayrıca Komisyon Başkan, sözcü ve kâtiplerinin seçilmesi için geçecek zamana da sâri bulun-
mıyacağını istişari mahiyette karara bağlamıştır. Kararın Millet Meclisinin tâyin ve talebi ile isti
şari karakterde alınması sebebiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 18 Ocak 1966 tarihli top
lantısında Divanın daha önce aldığı karar gerekince «Komisyon Başkanlık Divanı seçilmesine 
kadar geçen sürenin sayılmıyacağım» esas tutan kararını benimsemiş ve Cumhuriyet Senatosu 
grupları temsilcilerinin iştiraki ile Danışma Kurulu 24.2.1966 tarihli toplantısında bu görüşü tas* 
rih etmiş, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu aynı günlü Birleşiminde Danışma Kurulunun bu ka
rarını kabul etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve genel kurullarında uzun ve dikkatli emeklerin sonu
cu olarak değişiklikler yapılan metinler Anayasanın 92 nci maddesindeki mekik sistemine göre 
Millet Meclisi komisyonlarına, Genel Kuruluna gerekli hallerde iki Meclisten eşit sayıda üyeden 
kurulu karma komisyonlarda görüşülmesi icabederken Millet Meclisi evvelce kabul ettiği metni 
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kanunlaştırması Cumhuriyet Senatosu komisyon ve Genel Kuruldaki değiştirmeleri bertaraf etme 
ve Millet Meclisi komisyon, Genel Kurul ve karma komisyonların sarf edeceiklcri çalışmaları ön
lemek de Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın maksadı tasarı ve tekliflerin iki Mecliste görüşülmesidir. Süreler, gecikmeleri ön
leme için bir tedbirdir. Tedbir mahiyet ve şümulünü, tesirini ve kullanış şeklini esas olarak tes-
bit eden Anayasa işleyiş ve tatbikattaki ihtiyaçlara cevap vermeyi İçtüzüklere ve geleneklere bı
rakmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasanın ruh ve mânasına uygun ve maksadı içinde olarak İçtüzük 
ve Müşterek Başkanlık Divanı kararları çerçevesi içinde metinleri görüşmüş, karara bağlamıştır. 
Millet Meclisi Anayasa ile bağdaşmıyan ve kurulun meşru gelenekleri tek taraflı olarak değişti
rerek süre içinde görüşme yapılmamıştır iddiası ile metinlerin kanunlaştığını iddia etmektedir. 
Cumhuriyet Senatosu gelen metinleri varılan mutaba'katlara uygun olarak görüşmüş ve karara 
bağlamış bulunuyordu. Bu mutabakatlara uygun olarak süreler hesabedilmiş ve değiştirmeler ya
pılmıştır. 

Millet Meclisi bilâhara bir karar almıştır. Bu karar haklı ve yerinde olsa dahi, önceki gelene
ğe uygun görüşme şeklini ve hukukî durumunu değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. 

Anayasanın çift Meclis sistemini temindeki asıl maksadına aykırı olan, Anayasanın maksadına 
uygun bir görüşe usulünde geçmiyen bu şekildeki kanunlar Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası ko
nusu. edilebileceği gibi muhatap kimseler tarafından her zaman mahkemelerde Anayasa aykırılığı 
iddia edilecek bir za'fı bünyelerinde taşıyacaklardır. 

Bu şekilde kanunların çıkmamasını arzu eden ve Anayasanın tasarı ve tekliflerinin belirli bir 
süre içinde behemehal Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesini emreden Anayasa maksadının mu
hafazasını ümideden Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı durumu Sayın Cumhurbaşkanına say^ 
gılariyte arz eder. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Sayıştay Kanununu görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 27 .7 .1966 
Esas No: 2/338 

Karar No: 5 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığınca, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen Sayıştay Kanununu görüşmek için Genel Kurulun 29 . G . 1966 tarihli 103 ncü Birleşi
minde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz tarafından bu kanun Sayıştay, Danıştay ve Ma
liye Bakanlığı temsilcileri de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
• Kanunun görüşülmesine geçilmeden önce; Cumhurbaşkanı tarafından aynı gerekçe ile bir daha 

görüşülmek üzere gönderilen kanunları görüşen komisyonlarca; Bu kanunların yeniden görüşülme is
teğinin gerekçesi ve görüşme prosedürü bakımından Anayasa Komisyonundan mütalâa alınmasının 
karara bağlanmasını istiyen Millet Meclisi Başkanlığı yazısı okundu ve keyfiyetin Anayasa Komis
yonuna yazılması kararlaştırıldı. 

Anayasa Komisyonunca tesbit edilecek görüşün Komisyonumuzun çalışmasiyle ilgisi olmıyacağm-
dan; bu mütalâayı beklemeden kanunun görüşülmesinin tamamlanması karar altına alındı. 

Bir daha görüşülmesi yapılan Sayıştay Kanununun Cumhuriyet Senatosunda ve • Millet Mecli
sindeki görüşülme safahati gözden geçirildi. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 147) 



— 5 — 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 30 . 6 . 1965 tarihli birleşiminde kabul olunan kanun teklifinin 

bâzı maddelerinde, Cumhuriyet Senatosunca değiş'klik yapıldığından; Millet Meclisine geri gönderil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapılarak kabul olunan maddeler ilgili komisyon üyelerinden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülerek beş maddesi hariç benimsenmiştir. 

Ancak, kanun tasarı ve tekliflerinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülme süresi hakkında, Anaya
sa Komisyonu görüşüne uygun olarak Millet Meclisinin aldığı karar muvacehesinde; kanun teklifi
nin, Cumhuriyet Senatosunda Anayasanın 92 nci maddesinde gösterilen süre içinde karara bağla-
namadığmdan, Millet Meclisinde kabul edilen şekliyle kanunlaşmış olduğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca; teklifin Millet Meclisince kabul edilip kesinleşmiş şekli görüşmeye esas alınmak
la beraber Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklerde nazarı itibara alınmıştır. 

Gerek kesinleşen metindeki maddelerin, gerekse Senatoca değiştirilen maddelerin bâzısında mat
lap bulunduğu; bâzısında ise matlap bulunmadığı görülmüş kanun tekniği bakımından bütün maddele
re matlap konulmuştur. 

I - Aynen kabul edilen maddeler : 
2, 3, 28f 29, 42, 43, 44 ncü maddelerle geçici I nci madde teklifin Millet Meclisince kabul edilen 

ve kesinleşen şekliyle aynen kabul edilmiştir, 
II - Matlap konan maddeler : 
1, 8, 11, 20, 21, 24, 26, 31, 33, 41, 46, 47, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 104, 107, 108, 109 ncu maddelerle geçici 6 nci mad
de, matlap ilâvesi veya matlabmda değişiklik yapılmak suretiyle Millet Meclisince kabul edilen ve ke
sinleşen şekliyle kabul edilmiştir. 

I I I - Değiştirilen maddeler : 
Madde 4. — Başkan ve üyelerin niteliklerini tesbit eden bu maddenin Millet Meclisince kabul olu

nan metninde, aylığa ilişkin hususlarda Maaş ve Teadül Kanunu hükümleri esas alınmıştır. Cumhu
riyet Senatosunca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesiyle sözü edilen Maaş ve 
Teadül Kanunu hükümlerinin yürürlükten kalkacağı; bu halde ise maddenin bu şekliyle uygulanma
sının mümkün olamıyacağı gerekçesiyle, maddenin amacını muhafaza etmek şartiyle Devlet Memur
ları Kanununun esaslarına göre değişik bir metin kabul olunmuştur. 

Komisyonumuzca da Cumhuriyet Senatosunca kabul olunan metin, 4 ncü madde olarak kabul edil
miştir. Yalnız maddeye matlap konmuş ve ikinci fıkradaki «denkliği» kelimesi yerine anlam bakı
mından daha uygun olan «eşitliği» kelimesi konmuştur. 

Madde 5. — Birinci Başkanın seçim usullerini tesbit eden bu maddenin Millet Meclisinde kabul 
olunan şekline göre; Birinci Başkan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin kendi İçtüzükleri ge
reğince Sayıştay işleriyle görevli komisyonlardan kurulu bir karma komisyonca seçilmesi öngörül
mektedir. -VS" 

Cumhuriyet Senatosunca ise; Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyon
larının kendi üyeleri arasında kuvvetler oranında seçecekleri onar kişiden kurulu geçici karma ko
misyonca yapılması uygun görülmüş ve madde bu esasa göre değiştirilerek kabul olunmuştur. 

Cumhuriyet Senatosunda, Sayıştay işlerine bakan komisyon Bütçe ve Plân Komisyonudur. Millet 
Meclisinde ise Sayıştay işlerine bakan Sayıştay Komisyonu mevcutsa da; yeni İçtüzüğün düzenlenme
sinde Millet Meclisinde de Sayıştaya ilişkin işlerin Bütçe ve Plân Komisyonunca incelenmesinin dü
şünüldüğü ifade edilmiştir. Hal böyle olunca her iki Meclisin Bütçe ve Plân Komisyonunun kendi 
aralarından seçecekleri onar kişiden kurulu ikinci bir komisyon kurulması yerine, bu iki komisyondan 
teşekkül eden Bütçe Karma Komisyonunca yapılması en uygun şekildir. Böylece her iki Meclisin gö
rüşü de telif edilmiş olmakta ve bütçeyi denetliyen organın başının, bütçeyi inceliyen Bütçe ve Kar
ma Komisyonunca seçilmesi temin edilmektedir. Madde bu esaslar dairesinde komisyonumuzca yeni
den düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Daire Başkanı ve üyelerin seçimini düzenliyen bu madde 5 nci maddede açıklanan 
•gerekçeye uygun olarak komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 7. — Maddeye matlap konmuş ve atıf yapılan 99 ncu madde % olarak değiştirildiğinden 

«96» olarak düzeltilmiştir. 
Madde 9. — Bu madde Cumhuriyet Senatosunca kabul ed'len şekliyle komisyonumuzca da kabul 

olunmuştur. Senatoca, maddeye meslek mensuplarının adaylık ve işe alınmada aranacak nitelikleri 
bakımından, Devlet Memurları Kanununa paralel, hükümler eklenmiştir. 

Madde 10. — Bu madde, Cumhuriyet Senatosunca ifade yönünden değiştirilmiş; Komisyonumuz
ca da Cumhuriyet Senatosu metni aynen kabul olunmuştu:*. 

Madde 12. — Bu maddedeki Memurin Kanununa yapılan atıf, Memurin Kanunu, Devlet Memur
ları Kanuniyle yürürlükten kaldırıldığından, Devlet Memurları Kanunu olarak değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Millet Meclisince kabul olunan bu maddeyle hizmetlilerin tâyin şekilleri hükme bağ
lanmakta ise de; Devlet Memurları Kanuniyle hizmetli personel kaldırılmakta olduğundan, uygula
ma yeri kalmamaktadır. Cumhuriyet Senatosunca bunun yerine yönetim mensuplarının, Devlet Me
murları Kanunu esaslarına göre sınıflandırılmasını öngören bir metin düzenlenmiştir. Komisyonumuz
ca bu değişik metin 13 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Millet Meclisince kabul olunup kesinleşen bu maddeye nazaran bir başkan, üç üye
den kurulu heyetin hükme yetkili olduğu ve üyelerden birinin de vize işlerine bakması öngörülmüş 
iken, Cumhuriyet Senatosunca, 15 ve 16 ncı maddeler muvacehesinde bir başkan, iki üyeden kurulu 
heyet hükme yetkili olarak değiştirilmiş ve üyelerden birinin vize işlerine bakmasını belirten fıkra 
maddeden çıkartılmıştır. Cumhuriyet Senatosunca düzenlenen metin komisyonumuzca da uygun bu
lunmuş ve kabul olunmuştur. 

Gerçekten, 16 ncı madde hükmüne göre, dairelerin iki üyesi Temyiz Kuruluna ayrılmakta; bu ku
rulun üyesi oldukları müddetçe daireleriyle ilişikleri kesilmemekle beraber, mahkemeye üye sıfa tiyle 
katılmamaktadırlar. Geriye daire balkanı ve iki üye kalmaktadır ki, yargılamayı bunlar yapaca
ğından hükme de yetkili olmaları gereklidir. 

Şu kadar ki, bu üyelerden her hangi birinin bulunamaması halinde Temyiz Kuruluna ayrılmış üye
yi daire başkanı mahkeme üyesi olarak görevlendirebilecektir. 

32 nci maddede vize işleminin denetçiler tararından yapılması ancak tereddüt ve uyuşmazlık ha
linde meselenin üyelerce ve dairelerce görüşülüp karara bağlanması öngörüldüğünden vize için bir 
üyenin ayrılmasına lüzum kalmamıştır. 

Gerçekten, bu kanun dolayısiyle düzenlenen Anayasa Komisyonu raporunda da belirtildiği üze
re: «Sayıştay tarihî gelişimi itibariyle de Türk ve yabancı maliye hukukunda daima (hesap mah
kemesi) olarak anılmaktadır. Sayıştayın klâsik mânada bir yargı yetkisi olmamakla beraber, yine 
de bir hesabın yürürlükteki hukuk kaidelerine uy^un olup olmaması- bakımından hukuku ih/,ar edi
ci bir faaliyette bulunduğu; bu faaliyetin metot itibariyle yargılama faaliyetini teşkil ettiği cihet
le, bu kurul için hesap mahkemesi (Coıır des comotes)» denilmektedir. Anayasanın 127 nci madde
sindeki, «Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar» ibaresiyle de, Sayıştayın kesin hü
küm veren bir prgan, bir hesap mahkemesi olduğu kabul edilmiştir. Anayasanın bu hükmüne uy
gun olarak düzenlenen madde yerinde bulunmujtur. 

Madde 15. — Bu maddenin Millet Meclisinde kabul olunan metni Cumhuriyet Senatosunca da 
aynen kabul olunmuş ise de; Komisyonumuzca son fıkradaki, «ve» kelimesi, «veya» olarak değişti
rilmiştir. 

Madde 16. — Millet Meclisi metninde 19 ncu madde olup Temyiz Kurulunun kuruluşunu dü-
zenliyen bu madde Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek 16 ncı madde olarak kabul olunmuştur. 
Millet Meclisi metnine nazaran Temyiz Kurulu, bütün daire başkanı ve üyelerden kurulur. Oysaki, 
15 nci maddeyle Temyiz Kuruluna ayrılan başkan ve üyelerin dışında kalan başkan ve üyelerden 
bir daireler kurulu kurulması hükme bağlanmıştır. Bu iki madde arasında çelişme vardır. 

Sayıştayın faaliyeti Anayasanın 127 nci mad leşi gereğince denetleme ve sorumluların hesap ve 
işlemlerini kesin hükme bağlamak olmak üzere iki noktada toplanmaktadır. Denetleme faaliyetinin 
bir kısmını, harcamadan önce vize uygulamak su-etiyle yapmaktadır. İşte yürürlükteki kanuna gö-
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re bu vize işlemleri dolayısiyle husule gelen tereddütler ve itilâflar dairelerce karara bağlanmakta; 
İlgili, karara itiraz ettiği takdirde konu Genel Kumulda görüşülmektedir. Sayıştayın yargılama faa
liyetini teşkil eden ve sorumluların hesap ve isimlerinin dairelerce yargılanması sonucunda çıka
rılan ilâmlarda temyizen Genel Kurulda incelenmektedir. Görülüyor ki, Genel Kurul hem idari ni
telikte kararlar alan bir kurul, hem de kesm hü'ciim veren bir kurul olarak görev görmektedir. 
Bu ise hukukî bakımdan sakıncalıdır. Bu sakıncayı gidermek için Senatoca, Temyiz Kurulunun 
her daireden ayrılacak iki üye ile dört daire başkanından kurulması; vize işlemleri dolayısiyle hâ
sıl olan tereddüt ve uyuşmazlıkların da Temyiz Kurulu dışında kalan üye ve daire başkanlarından 
kurulu Daireler Kurulunda incelenmesi esası kabul edilmiş ve 19 ncu madde bu esasa göre yeni
den düzenlenerek 16 ncı madde olarak kabul edil .niştir. Komisyonumuzca da Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik yerinde görülerek, Cumhuriyet Senatosunca değişik olarak düzenlenen 
16 ncı madde Komisyonumuzca da 16 ncı madde olarak kabul olunmuştur. 

Madde 17. — Millet Meclisince kabul olunan metnin 16 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca 
17 nci madde olarak kabul olunmuş, komisyonumuzca da 16 ncı madde 17 nci madde olarak kabul 
olunmuştur. 

Madde 18. — 17 nci madde 18 nci madde olarak kabul olunmuş ve bu maddeye matlap kon
muştur. 

Madde 19. — Bu maddeyle Sayıştaya ait kan m tasarılarının hazırlanması Sayıştay Genel Ku-
rulunan görevleri arasında sayılmışsa da; kanun tasarısı yapmak Anayasa gereğince Bakanlar Ku
ruluna verilmiş bir yetkidir. Her ne kadar bura :laki maksadın taslak, önçalışma olduğu anlaşılmak
ta ise de; her hangi bir iltibasa yer vermemek için madde maksadına uygun olarak yeniden düzenlen 
iniştir. 

Madde 22, 23. — 23 ncü maddede üyelerin ve Genel Sekreterin görev ve yetkileri tesbit edilmek
tedir. Oysa ki üyelerle Genel Sekreterin görev ve yetki bakımından pek ilgileri yoktur. Bunun için 
üyelerin görev ve yetkilerini düzenliyen birinci fıkra 22 nci maddeye son fıkra olarak alınmış ve 
23 ncü madde sadece Genelsekreterin görev ve yetkilerini düzenliyen metin olarak kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Bu maddenin ikinci fıkras'ndaki, «Hanine menfaatlerini zarara uğratıcı gördük
leri» ibaresini Cumhuriyet Senatosu ifade bakımlıdan, «Hazine menfaatini zarara uğratıcı nitelik
te gördükleri» olarak değiştirmiştir. Komisyonum ızca da değnik şekliyle kabul olunmuştur. 

Madde 27. — Memurlar seçim ve disiplin ku"'ulunun her yıl yerine iki yıl için seçilmesi daha 
uygun görülerek birinci fıkra buna göre değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Cumhuriyet Senatosunca bu ma İden in 5 nci fıkrasındaki «bütçelerden» kelimesi 
ifade bakımından daha doğrun olan «bütçelerin» olarak değiştirilmiştir. Komisyonumuzca da ay
nen kabul olunmuştur. 

Madde 32. — Bu maddenin 4 ncü fıkrasındaki «keyfiyet tekrar incelenmek» ifadesindeki, «tek
rar» kelimesi lüzumsuz olduğundan çıkarılmıştır. 

Madde 34. — Madde Cumhuriyet Senatosunca, redaksiyona tabi tutulmuş Komisyonumuzca da 
Cumhuriyet Senatosunca düzenlenen şekil aynen kabul olunmuştur. 

Madde 35. — Cumhuriyet Senatosunca bu ma İdenin birinci fıkrasındaki, «müstesna» kelimesi. 
«istisna» olarak; ikinci fıkrası da Devlet Memurla'i Kanununun getirdiği personel nizamına uygun 
olarak değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da Cumhuriyet Senatosunca düzenlenen metin kabul olun
muştur. 

Madde 36. — Cumhuriyet Senatosunca redaksiyona tabi tutulan bu madde, Senatoca düzenlen
diği şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Cumhuriyet Senatosunca redaksiyona'tabi tutulan bu madde, Komisyonumuzca 
da değişik şekliyle kabul olunmuştur. 

Madde 38. — Bu maddenin son fıkrası Cumh ıriyet Senatosunca redaksiyona tabi tutulmuş, 
Komisyonumuzca da bu değişik şekliyle kabul olunmuştur. 
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Madde 39. — Belediye ve özel idareler Sayıştay denetimi dışında bırakılmış bulunduğundan; 

Cumhuriyef Senatosunca bu maddedeki adı geçen müesseselere taallûk eden hükümler çıkarılmıştır. 
Komisyonumuzca da madde Senatoca düzenlenen değişik şekliyle kabul olunmuştur. 

Madde 40. — Cumhuriyet Senatosunca, bu maddedeki belediye ve özel idarelerle ilgili hükümler 
çıkarılmış, Komisyonumuzca da madde Senatoca düzenlenen değişik sekiliyle kabul olunmuştur. 

Madde 45. — Cumhuriyet Senatosunca, bu maddedeki belediye ve özel idarelerle ilgili hüküm
ler çıkarılmış, Komisyonumuzca da madde bu değişik şekliyle kabul olunmuştur. 

Madde 48. — Bu maddenin Millet Meclisince kabul olunup kesinleşen metnıinde; maddenin 
üçüncü, bendiyle, 28 nci maddenin (B) bendine de atıf yapılması gerektiği halde sadece (C) bendi
ne atıf yapılmış olması sebebiyle, bu atfı (B), (C) olarak değiştiren Cumhuriyet Senatosunca düzen
lenen değişik metin kabul olunmuştur. 

Madde 51. — Bu maddenin Millet Meclisince kabul olunup kesinleşen metninin ikinci bendini 
redaksiyona tabi tutarak daha açık hale getiren ve 52, 53 ncü maddeler ile uygunluğunu sağlıyan 
Cumhuriyet Senatosunca düzenlenen değişik metin kabul olunmuştur. 

Madde 52. — Bu maddenin Millet Meclisinde kabul olunup kesinleşen metninde; maddenin bi
rinci fıkrasmdaiki, «hesapları» kelimesi, «hesaplarını» olarak değiştiren Cumhuriyet Senatosunca 
düzenlenen şekli Komisyonumuzca da kabul olunmuştur. 

Madde 53. — Millet Meclisince kabul edilip kesinleşen metindeki, «bu maddenin» değimi daha 
doğru olan, «bu maddelerin» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 55. — Cumhuriyet Senatosunca bu maddedeki belediye ve özel idarelerle ilgili hükümler 
çıkartılmış, Komisyonumuzca da madde bu değişik şekliyle kabul olunmuştur. 

Madde 56. — Cumhuriyet Senatosunca bu maddenin Millet Meclisince kabul olunup kesinleşen 
metninin son fıkrasmdaiki, «üyece» kelimesi «üyelerce» olarak değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da 
Cumhuriyet Senatosunca düzenlenen metin kabul olunmuştur. 

Madde 63. — Cumhuriyet Senatosunca bu maddedeki belediye ve özel idarelerle ilgili hükümler 
çıkartılmış, Komisyonumuzca da madde bu değişik şekliyle kabul olunmuştur. 

Madde 64. — Bu maddenin Millet Meclisincb kabul olunup kesinleşen metnine göre, Sayıştay 
ilâmları âmme alacaklarının tahsili hakkındaki hükümlere istinaden infaz olunacaktır. Bu takdirde; 
İdarece, sorumluya Sayıştay ilâmlarından doğan borcun ödenmesi için tebligat yapılacak ve bir 
idari eylem ikame olunacaktır. Sorumlu bu tebligat keyfiyetine karşı önce Vergi İtiraz Komisyonu 
nezdinde itirazda bulunabilecek ve itiraz bu komisyonda reddedildiği takdirde, Sayıştay ilâmları 
Vergi.Temyiz Komisyonunda ve son merci olarak da Danıştayda temyizen incelenebilecektir. Vergi 
İtiraz Komisyonları muvazzaf olduğu takdirde, defterdarın başkanlığındaki iki maliye memurundan; 
gayrimuvazzaf olduğu takdirde ise, defterdarın başkanlığında belediye ve ticaret odasından seçile
cek birer temsilciden kurulacaktır. 

Görülüyor ki; 
a) İtiraz Komisyonları Sayıştaym denetimine tabi ve Sayıştaya hesap vermekle sorumlu kim

selerden kurulduğuna göre, Sayıştay ilâmlarına karşı böyle bir komisyon nezdinde itirazda bulu
nabilme hakkının doğması, bu ilâmların kesinliğini ortadan kaldırdığı gibi çeşitli kanun yolları kul
lanılarak, Sayıştay Temyiz' Kurulunca karara bağlanmış bir konunun bu şekildeki bir heyetçe görü
şülmesi Anayasanın 127 nci maddesine tamamen aykırı bir hukukî durum yaratacaktır. 

b) Yine bu ahvalde; sorumlu, bizzat kendisi veya maiyetindeki memurları hakkında Sayışta
ym ilâmına karşı karar ittihazında bulunabilecektir ki, bu da hukuk anlayışiyle kabili telif ola
maz. 

c) Yukarda belirtildiği üzere, bu suretle sorumlunun Sayıştay ilâmlarına karşı endireikt yollar
dan Danıştaya baş vurma hakkı doğmaktadır ki, Anayasanın 127 nci maddesine aykırıdır. 

d) Sonuç olarak Sayıştay ilâmlarının infazı hakkında 6183 numaralı Âmme alacaklarını tahsil 
usulü hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanması halinde, takdir idarenin eline bırakılmış olacak
tır ki, bu da Sayıştay denetiminin fiilî neticesini tamamen ortadan kaldıracaktır. 
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Daha doğru, bir sonuca varmak için Sayıştay Anayasa muvacehesindeki durumu ile ilâmlarının 

hukukî niteliğini ve doğurduğu sonuçları kısaca incelemekte fayda vardır. 
Anayasanın 127 nci maddesinde Sayıştay a iki esas görev ve yetki verilmiştir. 
a) Genel ve katma bütçeli idarelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarının Türkiye Büyük Mil

let Meclisi adına denetlemek, 
b) Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, 
Denetleme görevi üzerinde durulmıyacaktır. 
Burada sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama görev ve yetkisi üzerinde dura

lım. 
Anayasa koyucusu, Sayıştaya sorumluların he'.aıp ve işlemlerini kesin hükme bağlama yetkisi 

vermekle 'Sayıştayı bir yargı organı olarak kabul etmiştir. 
Ancak, Sayıştayın yargı bölümünde yer almıya 'ak yürütme bölümü içinde yer almış olması yargı 

fonksiyonu yanında, denetleme faaliyetinin yürüt ne ile de bağlantılı olmasındandır. Gerçekten, 
Sayıştay bütün tarihî gelişimi içinde daima kanun1 arla soru'mlu kılınanların hesap ve işlemlerini mu
hakeme eden ve sorumlular adına zimmet ve tazmin hükmü veren yargı organı olarak kabul edil
miştir. Nitekim 2514 sayılı ve 1934 tarihli Diva u Muhasebat Kanununun T.B.M. Meclisinde mü
zakeresi sıraısında temyiz konusunda iki ayrı görüüin münakaşası yapılmıştır. Birinci görüşe göre; 
Danıştaym eskisi gibi temyiz mercii olarak bırakılması ve bu suretle idarei kazada birliğin temin 
edilmesi fikri müdafaa 'edilmiştir. 

İkinci görüşe nazaran da; Sayıştayın incelediği konuların yalnız hukukî değil aynı zamanda hesabi 
ve teknik bir mahiyet arz 'ettiği; bu itibarla yap'ığı tetkiklerin ihtisasa dayandığı fikri ileri sürül
müş, ayrıca B.M.M. ne bağlı yüksek bir mahkemelin kararlarının şeklen de olsa Hükümete bağlı 
bir teşekküle temyiz hakkının tanınımasmın doğru olmıyacağı tezi ımüdafaa 'edilmiştir, üzün müza
kere ve münakaşalardan sonra ikinci görüş tarzı, birinciye tercih edilmiş ve bu suretle 2514 sayılı 
Divanı Muhasebat Kanunu ile temyiz müesssesi Savıştay bünye'sinde yer almıştır. O günden bu 
yana tatbikat bu yolda cereyan edegelmiş ve temyizin tekrar Danıştaya devri hususunda hiçbir ciddî 
sebep ve mesnet ileri sürülmemiştir. Bu görüş iledir ki, Anayasanın 127 nei maddesine Sayıştaym 
(soruımlüların hesaıp ve işlemlerini kesin hükme bağlıyacağı) hakkındaki fıkra eklenmiştir. 

Anayasanın 127 nci madesi ile ilgili gerekçede aynen : ('Sayıştay için 1924 Anayasasında olduğu 
gibi bu kurulun T.B.M.M. ne bağlılığı esası kabul edilmiş, Sayıştay üye ve başkanlarınım teminatı 
Sayıştayın kuruluşu ve işleyişinin tanzimi kanuna 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 ger-
çekleştiri'lebileceğiıni şimdiden tesbit etmek mümkün görülmemiş Ve Ibu meselenin halli Sayıştayın ku
ruluş Kanununa bırakılmıştır. Gerçekten, Kuruluş Kanunu 'Sayıştayın klâsik vazifelerine, geniş
lerini, kamu İhtiyaçları ve personel imkânlarının gelişmesine muvazi olarak yüMemtoesiıne hiçbir 
mâni yoktur) diye yazılı açıklamada Sayıştayın klâsik vazifelerinin devam edeceği, bu vazife ve 
yetkilerin artırılmasının da 'mümkün bulunduğu İfade edilmiş bulunmaktadır. 127 nc-i maddenin 
gerekçesine nazaran, Sayıştayın klâsik vazifeleri muhafaza edilmekle beraber daha da genişletilmesi 
teşkilât kanununa bır'akil'mıştır. 

Yukarda açıklandığı üzere Sayıştay kuruluşundan bugüne kadar yargı yetkisini haiz nevi şahsına 
münhasır bir hesap mahkemesi olarak görev görmüş ve lıesap hakkında verdiği hükümler, sorumluları 
da bağlamış ve "ilâmları icra ve îflâs Kanunu hükümlerine göre infaz olunmuştur. 

Anayasamızda sorumluları hesap ve işlemlerini kellin hükme bağlama yetkisini vermekle Sayıştayı 
yine nevi şahsına münhasır bir yargı organı olarak kabul etmiştir. 

Burada kesin hüküm deyimi ve bunun kapsamı üzerinde duralım : 
Anayasamız bir yargı merciinin kararlarının başka bir yargı merciinde incelenemiyeceğini gös

termek istediği zaman «kesin karar», «kesin hüküm» deyimlerini kullanmıştır, örneğin; Yüksek Se
çim Kurulu kararları, uyuşmazlık mahkemesi kara :'ları ve Anayasa Mahkemesi kararları hakkında 
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kesîn karar, kcsîn hüküm deyimlerini kullanmıştır. Aynı şekilde, Sayıştay için «sorumlulann he-
sap ve işlemlerini kesin hükme bağlar» demekle ar.ık. Sayıştayın verdiği kesin hükmün başka bir 
yargı merciinde incelenemiyeceğini tesbit ve hük ne bağlamıştır. Nitekim Danıştay Kanununun 
44 ncü maddesinin (E) fıkrasında yer almış bulu ıan Sayıştay Genel Kurul kararının iptal olunabi
leceği hakkındaki ibare bu anlayışa göre metinden çıkarılmıştır. 

Görüleceği üzere, Sayıştayın sorumlunun hesâ > ve işlemlerini kesin hükme bağlama fonksiyo
nunda bir sorumlu ve bunun hesap ve işlemleri va.-dır. Hesap ve işlemlerin kesin hükme bağlanması 
sonucunda bir sorumluluk doğacaktır. Hesap ve işlem kanuna uygun bulunmuşsa sorumluluk söz 
konusu değildir. Kanuna uygun bulunmamışsa; bu hesap ve işlemle ilgili sorumlunun, sorumluluğu 
ortaya çıkacaktır. Sorumluları ve bunların sorumlu ıık hallerini gerek bu kanunun 45 nci maddesi, ge
rekse Genel Muhasebe Kanunu tesbit etmiştir. An -,ak, burada sorumluların, sorumluluğunu bir hü
kümle tesbit ve ifade edilmesi icabeder ki, bu da Sayıştayca yapılacaktır. 

Sayıştayca hesap hakkında verilen kesin lıüküm'orle sorumluların sorumluluğunu tesbit eden hük
mü birbirinden ayırmak da mümkün değildir. Z ia ; Anayasanın 127 nci maddesinde yer alan hü
küm, kesin hüküm tâbirlerinin her hangi bir mah'ıemedc taraf lan kapsamı içine aldığında tereddüt 
caiz değildir. Binaenaleyh Sayıştay bir taraftan ö :el kanunlarla tarif ve tesbit edilmiş olan sorum
luyu, eylem ve işleminden dolayı ilzam ederken, di^-er taraftan hesap ve işlemlerin cari malî mevzua
ta uygun olup olmadığı hususunu da tesbit etmek1 e görevli kılınmış bulunmaktadır. Diğer taraftan 
hesap ve işlemi sorumludan ayırmak suretiyle nazari bir muhakeme usulüne tabi tutmaya hukuk 
mantığı bakımından imkân tasavvur olunamaz, üü'dim ve kesin hüküm denilen hukuk terimlerinin 
tarafları ilzam edeceği tabiîdir. Bu tâbirler Türk hukuk lügatinde şöyle tarif olunmuştur : 

1. Hukuk Muhakemesi Usulünde, hâkimin tah'dka.t ve muhakeme neticesinde taraflara yükletilen 
külfeti, vazifeyi ve tanınan hakları ve salâhiyetleri gösteren beyanı, yani niza ve ihtilâfı neticelendi
ren karandır. (H.M.U.K. 382, 393) 

2. Ceza Muhakemeleri Usulünde, hâkimin son tahkikatı bitiren ve maznunun beraetine ve
ya mahkûmiyetine veya duruşmanın tatiline, dâvanın düşmesine dair olan beyanıdır. (C. M. U. K. 
253,257.260,261) 

Katî hüküm : Katî olarak verilen yani aleyh'ne kanun yollarına müracaat imkânı olmıyan hü
kümdür. Denilmektedir. 

Gerek Anayasa hükümleri gerekse kanun hükümleri uygulamayı zor hale getirmek için değil, 
kolaylaştırmak amaciyle düzenlenir. 

Sayıştay ilâmlannı âmme alacakları kanunu hükümleri gereğince infazı yolun-a gidilerek bir 
•idari eylem ikame edip Danıştay yolu açıldığı talrdirde, uygulamada birçok zorluklar yaratacaktır. 

Şöyleki: 
Halen Sayıştay denetimine tabi 5471 saymanlık ve hor saymanlıkta en az on sorumlu vardır. 

(Genel Muhasebe Kanunuyla sorumlular daha da artırılmaktadır.) Bu hesaplardan yarısından faz
lasında kanunsuz işlem bulunacağı kabul edilir ve kendisine malî tazminat yükletilen her sorumlu
nun da Danıştaya başvuracağı düşünülürse; alelhesap her yıl Sayıştay ilâmlariyle ilgili olarak 
Danıştaya 75 000 ne yakın dâva açılacaktır. Esasen mahmul olan Danıştayın kendi ihtisasına gir-
miyen bu konularda güçlük çekeceği aşikârdır. 

Diğer yönden, Sayıştayın hesap hakkındaki kesin hükmü, Danıştayca bir mûtâ olarak kabulü 
gerekirse de; Danıştaya sorumlunun sorumluluk yönünden başvurması halinde, sorumlulukla sıkı 
sıkıya bağlı olan hesap ve işlemler hakkında da karar itihazı zorunda kalacaktır ki, bu yüzden 

bu iki organın yetkileri bakımından hukukî bir anlaşmazlığın ortaya çıkması kaçınılmaz bir hal 
olacaktır. 

Bundan başka Sayıştayda bir hüküm ancak üç yılda kesinleşebilmektedir. Bir de bu süreye 
Danıştayda incelenmesi için geçen süre eklenince bir tazmin hükmünün tahsil edilir hale gelmesi 
için 7 - 8 yıl geçecektir. 

Kesinleşen malî tazminat hükmü sorumludan tahsil edilecek; ancak sorumlu usulsüz ödemenin 
yapıldığı üçüncü şahsa rücu hakkını kullanma yoluna gidince; aradan geçen uzun süreden dola-
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yi bu üçüncü şahsı bulmakta ve ödediği tazminatı, buna rücu etmekte müşkülâta uğnyacak bu yüz
den mutazarrır olacaktır. 

Bütün bu hukukî sebepler ve uygulama yönünden doğacak mahzurlar dolayısiyle Sayıştay ilâm
larının şimdiye kadar olduğu gibi İcra ve îflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmesi geırek-
H görülmüş ve madde bu esas dairesinde değiştirilmiştir. 

Madde 65. — Bu maddenin Millet Meclisince kabul olunup kesinleşen metni Cumhuriyet Se
natosunca redaksiyona tabi tutulmuş ve ayrıca Cumhuriyet Senatosunca maddedeki; suç unsuru 
olan evrakın aynı zamanda ilgili dairesine ve Cumhuriyet Savcılığına verilmesini öngören hü
küm, suçun mahiyetine göre ilgili dairesine veya Cumhuriyet Savcılığına verilmesini sağlamak 
armaciyle (ve) edatı (veya) seklinde değiştirilmiştir. Metin Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul 
olunmuçtur. 

Madde 80. — Bu maddenin Millet Meclisince kabul olunup kesinleşen metninin Cumhuriyet 
Senatosunca redaksiyona tabi tutulmuş ve kararların yayımından sonraki ödemeler hakkında uygu
lanacağı hükmü genel hukuk kaideleri bakımından yerinde görülmiyerek metinden çıkarılmıştır. 
Madde Komisyonumuzca bu değişik şekliyle kabul olunmuştur. 

Madde 88. — Bu maddedeki; mevzuata uygun bulunmıyan işlemlerin Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisine duyurulacağı hakkındaki duyurulma keyfiyeti iltibasa meydan vereceğinden 
Cumhuriyet Senatosuna bilgi verir olarak değiştirilmiştir. Komisyonumuzca bu değişik şekliyle 
kabul olunmuştur. 

Madde 89. — Bu maddenin Millet Meclisinde kabul olunup kesinleşen metninin birinci fıkra
sında; Sayıştay bütçesinin Millet Meclisi Başkanlığına sunulması ve Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi idareci üyeleri tarafından genel Bütçe kanunu tasarısına ithal edilmek üzere 
Maliye Bakanlığına gönderilmesi öngörülmüştür. Oysa ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına dene
tim yapan ve idarenin denetim ve kontroluna tabi olmıyan Sayıştay bütçesinin Maliye Bakanlığına 
gönderilmesi keyfiyeti bir bakıma Maliye Bakanlığının bütçe üzerinde bir kontrolü mânasına ge
leceği düşünülerek bu hüküm değiştirilmiş, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçelerinde 
olduğu gibi bütçenin Bütçe Karma Komisyonuna tevdii, ancak gelir ve gider dengesini kuracak 
olan Maliye Bakanlığına da toplam rakam bakımından bilgi verilmesi hükme bağlanmıştır. Cumhuri
yet Senatosunca yapılan bu değişiklik komisyonumuzca da nazarı itibara alınmıştır. Ayrıca, son 
fıkrada çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu kararma lüzum gösterilen işlerden Sayıştay hizmetle
riyle ilgili olanlar, Millet Meclisi Başkanlık Divanının idari işlem niteliğindeki kararlariyle yürü
tüleceği belirtilmişse de; komisyonumuz bu yetkinin siyasi bir organ olan Meclisler Divanlarına 
bırakmaktadır. Sayıştaym kendi bünyesinde Ge tel Kurulda karara bağlanması keyfiyeti hizmetin 
yerine getirilmesi bakımından daha uygun görülmüş ve son fıkra bunu sağlıyacak şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 90. — Bu maddenin Millet Meclisince kabul olunup kesinleşen metnine Cumhuriyet 
Senatosunca; meslek mensuplarının teminatı., işten el çektirilmesi, başka görevde çalışma yasağına 
dair hükümler eklenerek madde, Devlet Memurları Kanununa uygun hale getirilmiştir. Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan bu değişiklik komisyonumuzca da benimsenerek, madde bu değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 91. — Sayıştaym meslek mensuplarının yükselmesi ile ilgili bu maddeye, Cumhuriyet 
Senatosunca, yükselmede sicilin ne suretle nazarı itibara alınacağını gösteren bir fıkra eklenmiştir. 
Komisyonumuzca da madde Cumhuriyet Senatosunca düzelenen şekliyle kabul olunmuştur. 

Madde 92. — Bu maddenin «C> bendinin ikinci fıkrasındaki «maaş kanunu hükümleri» ibaresi 
söz konusu kanun yürürlükten kalktığından «aylık hükümleri» şeklinde değiştirilmiştir. Cumhu
riyet Senatosunca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca nazara alnıarak, madde değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Malî hukuk ve malî işler alanında bilgilerini artırmak mesliekleriyle ilgili konu
larda incelemelerde bulunmak maksadiyle yabancı memleketlere gönderilecek Sayıştay mensupları 
en çok dört kişi olarak tesbit edilmişse de Komisyonumuzca bu miktar az bulunmuş ve 8 e çıknl-
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m iş buna karşılık yabancı memleketlerde kalma süresi 2 yıldan bir yıla indirilmiştir. Böylece da
ha çok Sayıştay mensubunun yabancı memleketlere gönderilme imkânı sağlanmıştır. 

Madde 94. — Bu maddenin Millet Meclisince kabul edilip kesinleşen metninde; maddenin ikin
ci fıkrasiyle istifa halini 27 nci maddedeki memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunun karara bağlıya
cağı öngörülmüş ise de; bu kurul, başkan ve üyeler hakkında karar verme yetkisini haiz olmadığın
dan, maddede «27 nci maddedeki» ibaresi çıkarılmış ve disiplin kurullarınca karara bağlanacağı 
şeklinde değiştirilmiştir. Madde ayrıca redaksiyana tabi tutulmuştur. Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan bu değişiklikler nazarı itibara alınarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 95. — Bu maddenin Millet Meclisince kabul edilip kesinleşen metninde; bu maddeye 
Cumhuriyet Senatosunca Devlet Memurları Kanununda ve benzeri kuruluşlarda olduğu gibi üç yıl 
olumsuz sicil alanlar hakkında yapılacak işlemi gösteren bir fıkra eklenmiştir. Madde Komisyor 

numüzca bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 
Madde 96. —• Bu maddenin Millet Meclisince kabul edilen metni Cumhuriyet Senatosunca ter

tip bakımından 99 ncu madde bölüm başlığı ile birlikte 96 nci madde olarak kabul olunmuş ve disiplin 
kovuşturması açılması keyfiyetinin başkanın takd.irinc bırakılması yerinde görülmiyerek birinci 
fıkradaki «lüzum görürse» ibaresi «sonucuna göre» şeklinde değiştirilmiş ve (D) fıkrasındaki 5 gün
lük müddet 10 güne çıkarılmıştır. Senatoca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da aynen 
k o bul edilmiştir. 

Madde 97. —• Millet Meclisince kabul edilen metnin; 100 ncü maddesi 97 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Ayrıca; Başkan ve üyeler hakkındaki ceza kovuşturmasını düzenliyen bu maddenin birinci 
fıkrasına veya görev sırasında, ibaresi eklenmek suretiyle görev sırasında vaki suçların da madde 
şümulüne girmesi sağlanmış ve yargılamanın lüzumu veya men'i hakkında kararın daireler kuru
lunca alınması, itiraz halinde Genel Kurulca incelenmesi ve Genel Kurulca yargılamanın lüzumu 
kararı verildiği takdirde, benzeri kuruluşlarda olduğu gibi dosyanın doğruca Anayasa Mahkeme
sine gönderilmesi esası kabul olunmuş ve Yargıtaya gidilmesiyle ilgili bendler metinden, çıkarılarak 
madde Senatoca yeniden düzenlenmiştir. 

Madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. . • . . 
Madde 98. — Millet Meclisince kabul edilen metinde 96 nci madde Senatoca tertip bakımından 

98 nci madde olarak kabul olunmuştur. Ayrıca; maddeye matlap konulmuş ve (B) bendinde ko
vuşturulma yapılması keyfiyetinin Birinci Başkann takdirine bırakılması yerinde görülmiyerek 
«lüzum görürse» ibaresi çıkarılarak yerine «sonucuna göre» ibaresi konulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Madde. 99. — Millet Meclisince kabul olunarak kesinleşen metinde 97 nci madde Cumhuriyet 

Senatosunca tertip bakımından 99 ncu madde olarak kabul olunmuş, ayrıca maddenin son fıkrası 
yine Cumhuriyet Senatosunca redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Madde Komisyonumuzca bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 
Madde 100. — Millet Meclisince kabul edilerek kesinleşen metinde, 101 nci madde Cumhuriyet 

Senatosunca tertip bakımından 100 ncü madde olarak kabul olunmuş ayrıca mat]abı- düzeltilmiş
tir. 

Madde Cumhuriyet Senatosunca düzenlenen değişik şekliyle kabul olunmuştur. 
Madde 101. — Millet Meclisince kabul edilerek kesileşen metinde 98 nci madde tertip bakımından 

101 nci madde olarak kabul edilmiş ve ilgisi yönünden onikinci bölümün içine alınmıştır. 
Bu maddedeki yönetim mensuplariylc ilgili hükümlerin bir kısmı 13 ncü maddede yer aldığından 

bu maddeden çıkarılmıştır. Ayrıca madde sadece meslek mensuplarım kapsamı içine almışken 
3 ncü maddeye mütenazır olarak Sayıştay mensuplarını kapsar şekle sokulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca kabul olunmuştur. 
Madde 102. — Çalışmaya ara vermeyle ilgili bu maddenin birinci fıkrasına «Daireler Kurulu» 

ilâve edilmiştir. 
Madde 103. — Millet Meclisince kabul edilerek kesinleşen metne, Cumhuriyet Senatosunca; bu 
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maddede öngörülen tüzüğün Maliye Bakanlığınca hazırlanmasını temin eden hüküm konulmuş; 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul olunmuştur. 

Madde 105. — Bu maddeye 12 Ocak 1961 tarih ve 231 sayılı Kanun" 7241 sayılı Kanuna atıf 
yapan hükümlerini saklı tutan bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 106. — Madde redaksiyona tâbi tutularak yeniden düzenlenmiştir. 
Geçici madde 2. —- Komisyonumuzca kabul edilen 6 neı maddeden vekil üyelerin üye seçimle

rine katılmıyacakjaraıı hükme bağlıyan fıkra çıkarılmış ancak, ilk seçimlerde halen mevcut vekil üyelerin 
seçimlerde üye sıfatiyle Genel Kurula katılmalarını önlemek için bu maddeye bir fıkra eklenmiş 
tir. 

Geçici madde 3. — Bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları 4 ncü maddede yazılı Sayıştay men-
suplariyle ilgili olduğundan bu maddeden çıkarılıp 4 ncü maddenin sonuna iki fıkra olarak eklen
miştir. 

Geçici madde 4. — Bu madde 3 ncü maddede açıklanan sebeplerle Komisyonumuzca yeniden dü
zenlenmiştir. • - . • 

Geçici madde 5. — Savcı ve savcı yardımcılarında 5 yıl için yüksek tahsil kaydı aranmaması
nı öngören fıkra yerinde bulunmıyarak metinden çıkarılmıştır. 

Geçici madde 7. — Kanunda 3 yıl içerisinde düzenlenmesi öngörülen tüzük ve yönetmelikler 
için bu süre çok bulunduğundan iki yıla indirilmiştir. 

Geçici madde 8. — Kanunun çeşitli maddelerindeki özel idare ve belediyelerle ilgili hüküm
ler çıkarıldığından bu madde de bu hükümlere atıf yapan fıkra da metinden çıkarılmıştır. 

Geçici madde 9. — Bu madde 64 ncü maddede yapılan değişiklik muvacehesinde haşiv olduğun
dan metinden çıkarılmış ve onun yerine geçici 9 ncu madde olarak aylıkları hakkında özel ka
nunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar Sayıştay mensuplarının aylıklarının Ödenmesini temin için 
bu maddenin tanzimine lüzum görülmüştür. 

Geçici madde 10. — Bu kanunun 4 ncü maddesinde yapılan değişiklik karşısında maddenin 
tekliften çıkarılması zaruri görülmüş ve geçici 10 ncu madde olarak bu teklifin 6 ncı maddesiyle 
Sayıştay Genel Kurulunca Daire Başkan ve üyelerinin seçimlerinde her boş yer için ikişer aday 
seçileceği ve bu adaylardan 2/3 sinin Sayıştay mensupları arasından ve 1/3 ünün de dışarıdan 
seçileceği tesbit olunmuş ise de, hâlen Sayıştayda bu nisbeti temin edecek nitelikte aday bulmanın 
imkânsızlığı göz önünde bulundurularak bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk 
seçimlerde bu kayıtlar bir defaya mahsus olmak üzere değiştirerek yeni bir geçici madde düzen
lenmiştir. 

1 numaralı cetvel : 15 nci maddeyle daireler kurulu kurulması öngörüldüğünden, cetvel bu 
kurul için 3 ncü dereceden 1 aded ve 4 ncü dereceden 2 aded raportör kadrosu konmuştur. Ayrı
ca 4 ncü derece savcı yardımcılarının unvanı savcı başyardımcısı olarak değiştirilmiştir. 

2 ve 3 numaralı cetveller : Bu cetvellerin Millet Meclisince kabul edilip kesinleşen şekilleri ay
nen kabul edilmiştir. 

Maddelerde ve madde numaralarında yapılan bu değişikliklerle kanun kabul edilmiştir. 
Biran önce kanuniyet kesbedeibilmesi için öncelik ve ivedilikle görüşülmesi komisyonumuzca 

kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun yüce tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Geçici Komisyon Başkam Sözcü Kâtip Bingöl 
Sinop Burdur Kütahya M. E. Gündoğdu 

M. Kaptan 1. II. Boyacıoğlu M. Ersoy İmzada bulunamadı 
Bursa Çorum Giresun Maraş 

A. Türkel 45 ve 64 ncü mad- A. Köymen V. Kadıoğlu 
delere muhalifim 

A. Güler 
Sivas Tekirdağ 

T. Koraltan H. Başol 
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Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Türkiye 

Büyük Millet Meclisine geri gönlerilen Sayıştay Kanunu 

Kabul tarihi : 
20 . 6 . 1969 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

MADDE 1. — Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri üe mallarım 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama 
yoliyle kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iş
lerini yapmakla görevlidir. 

Sayıştay yargı ve karar organları 

MADDE 2. — Sayıştay kuruluşuna dâhil yargı ve karar organları şunlardır : 
a) Daireler, 
b) Daireler Kurulu, 
c) Temyiz Kurulu, 
d) Genel Kurul, 
e) Yüksek Disiplin Kurulu, 
f) Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu. 
Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuruluşa dâhildir. 

Sayıştay mensuptan 

MADDE 3. — Sayıştay mensupları şunlardır: 
1. Meslek mensupları : 
a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve Üyeler, 
b) Genel Sekreter, 
c) Raportörler, 
ç) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları. 
2. Yönetim mensupları : 
a) Genel Sekreter yardımcıları, 
b) Müdürleı, Müdür yardımcıları ve memurlar. 
3. Savcı ve Savcı yardımcıları. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sayıştay meslek mensuplarının nitelikleri, seçilmeleri ve atanmalart 

MADDE 4. — Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Genel Sekreterinin aşağıdaki nitelikleri taşıma
ları şarttır. 

I - Genel olarak : 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleri ile İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinden veya 

İL Menisi (S. Sayısı ; 147) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sayıştay Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Sayıklayın görev ve yetkisi 

MADDE 1. — Sayıştay, genel ve katma bütçe'i dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama vo
liyle kesin hükme bağlamak ve kanunlarla veril on inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 
yapmakla görevlidir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM" 

Sayıştay meslek mensuplarının nitelikleri, seçilmeleri ve atanmaları 

Başkan ve üyelerle Genel Sekreterin nitelikleri 

MADDE 4. — Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Gonsl Sokreterinin aşağıdaki nitelikleri taşıma
ları şarttır : 

I - Genel olarak : 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinden veya 

M. Meclisi (S. Sayısı : 147) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

öğretim itibariyle bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya dışında
ki fakülte veya yüksek okullardan birini 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 aylı
ğını kazanılmış hak olarak almış ve malî veya iktisadi görevlerde en az 3 yıl çalışmış bulunmak, 

B) Daire Başkanlıkları için : Sayıştay Üyeliğinde, Savcılığında, Genel Sekreterliğinde bu
lunmuş olmak, 

C) Üyelik için : Sayıştay Savcılığında, Genel Sekreterliğinde, Raportörlüğünde, Uzman De
netçiliğinde, Başdenetçiliğinde, 4 ncü Derece Savcı Yardımcılığında çalışmış olmak veya barem 
derecesi bunlara eşit Maliye Bakanlığı kuruluşuna dâhil görevlerde en az 3 yıl hizmet etmiş ve bu 
memuriyetlerin kadro aylıklarını kazanılmış hak olarak almış bulunmak, 

Ç) Genel Sekreterlik için : Sayıştay Raportörlüğü, Uzman Denetçiliği veya Başdenetçiliğin
de bulunmuş olmak. 

MADDE 5. — Sayıştay Birinci Başkanı bu kanunda yazılı niteliklere sahip istekliler arasın
dan Cumhuriyet Senatosuyla Millet Meclisinin kendi İçtüzüklerine göre Sayıştay işleriyle görevli 
komisyonlarının üyelerinden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Geçici Karma Komis
yonu tarafından, üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Seçim sonucu, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel kurullarınca ayrı ayrı onaylanmak gerekir. Meclislerden 
her hangi biri bu onay işlemini, Karma Komisyonca seçimin sonuçlanmasından başlıyarak iki ay 
içinde tamamlamadıkları takdirde, Karma Komisyonun kararı kesinleşir. 

MADDE 6. — Sayıştay Daire Başkanları ile üyeleri Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştaya baş
vuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, bu kanunda yazılı şartlara sahibol-
dukları anlaşılanlar arasından Sayıştay Genel Kurulu üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun ve 
ilk oylamada bu yeter sayı sağlanamadığı takdirde ertesi oylamada salt çoğunluğun gizli oyu ile 
her boş yer için ikişer aday seçer. 
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Ooeici Komisyonun kabul ettiği metin 

öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya dışındaki 
fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş ve sonradan malî ve iktisadi konularla ilgili görev
lerde en az on yıl başarı ile çalışmış olmak; 

II - Özel olarak : 
A) Birinci Başkanlık için : 
a) Sayıştay Daire Başkanlığında, üyeliğinde, 
b) Müsteşarlık, müsteşar yardımcılığında, 
c) Profesörlükte, 
d) Genel ve katma bütçeli dairelerin genel iiüdürlüklerinde, 
e) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığında, 
f) Maliye Bakanlığı tetkik, teftiş, hesap uz aanları, bankalar yeminli murakıplar kurulu 

başkanlıklarında veya bunların sınıf ve derecesinle bulunan diğer görevlerde bulunmuş olmak. 
B) Daire başkanlıkları için : 
a) Sayıştay üyeliğinde, savcılığında, 
b) Maliye Bakanlığı kuruluşuna dâhil müsterar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ile bunla

rın sınıf ve derecesinde bulunan diğer görevlerde, 
c) Vergiler Temyiz Komisyonu başkanlıklarında, 
d) Maliye Bakanlığı tetkik, teftiş, hesap uz ianlan, bankalar yeminli murakıplar kurulu 

başkanlıklarında bulunmuş olmak. 
C) Üyelik için : 
a) Sayıştay Savcılığında, Genel Sekreterliğinde raportörlüklerinde, u^man denetçiliğinde, baş-

denetçiliğinde, Savcı basyardımcılığında, 
b) Bu maddenin (B) fıkrasının b, c, d bend^rinde sayılan görevlerle, Maliye Bakanlığı ku

ruluşuna dâhil genel müdür yardımcılığı veya bunların sınıf ve derecesinde bulunan diğer görev
lerde, 

c) Vergiler Temyiz Komisyonu üyeliklerinde, 
d) Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği, Başhes?p uzmanlığı, bankalar yeminli başmurakıplığın-

da, bulunmuş olmak. 
D) Genel Sekreterlik için : 
Sayıştay raportörlüğü, uzman denetçiliği veya başdenetçiliğinde bulunmuş olmak. 

Birinci Başlanın seçimi 

MADDE 5. — Sayıştay Birinci Başkanı bu ka:ıunda yazılı niteliklere sahip istekliler arasından, 
T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu tarafından gizli oyla seçilir. Komisyon, üye tam sayısının 
üçte iki çoğunluğu ile toplanır. Mevcudun saltçoğunluğunun oyunu alan seçilir. 

Seçim sonucunun Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi genel kurullarınca ayrı ayrı onaylan
ması gereklidir. Meclislerden her hangi biri bu onay işlemini, karma komisyonda seçimin sonuç
lanmasından başlıyarak iki ay içinde tamamlamadıkları takdirde karma komisyon kararı kesindir. 

Daire Başkanı ve üyelerin secimi 
MADDE 6. — Sayıştay daire başkanlıkları ile üyelikleri için, Sayıştay Genel Kurulunca, Sa-

yıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, bu kanunda yazılı şartlara 
sahibolduklan anlaşılanlar arasından üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun ve ilk oylamada bu 
yeter sayı sağlanamadığı takdirde ertesi oylamada saltçoğunluğun gizli oyu ile her boş yer için 
ikişer aday seçilir. 
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Beşinci maddede söz konusu Karma Komisyon bu adayların sicillerini inceledikten sonra her 
boş yer için birer adayı üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçer. Seçim sonucunun 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarınca ayrı ayrı onaylanması gereklidir. Mec
lislerden her hangi biri bu onay işlemini Karma Komisyonca seçimin sonuçlanmasından başlıya-
rak iki ay içinde tamamlamadıkları takdirde, Karma Komisyonun kararı kesinleşir. 

Sayıştay Genel Kurulunda yapılacak üye adayı seçimlerine üye vekilleri katılamaz. Sayıştay 
Genel Kurulunda üye adayları, boş kadro sayısının 2/3 oranında Sayıştay mensuplan ile savcısı 
ve 1/3 oranında da Maliye Bakanlığı kuruluşunda çalışmış veya çalışmakta olanlardan 4 neti 
maddenin (ö) bendinde yazılı nitelikleri taşıyan istekliler arasından seçilir ve 1/3 ve 2/3 oran
lanılın uygulanmasında tamsayı yanında meydana gelen kesirler bir aded olduğu takdirde Sayış
tay mensuplan, iki aded olduğu takdirde ise bunlardan biri Sayıştay mensuplan kontenjanına, di
ğeri de Maliye Bakanlığı kontenjanına aktanlır. 

Karma Komisyonda yapılan aslî üye adayı seçimlerinde de yukanki fıkrada yazılı oranlar ay
nı şekilde uygulanır. 

MADDE 7. — Sayıştay Başkan ve üyeleri azlolunamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaşından 
önce emekliye ayrılamaz. (99 ncu madde hükmü saklıdır.) 

Memuriyetten çıkanlmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlann görevleri ken
diliğinden, görevini sağlık bakımından yerine gotiremiyeceği tam teşkilâtlı resmî sağlık kurulu 
raporiyle kesin olarak anlaşılanlann da Sayıştay Genel Kurul karariyle görevleri sona erer. 

MADDE 8. — Sayıştay Savcı ve yardımcıları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ortak karar
name ile atanırlar. 

Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleri, İktisadi ve Ticari İlimler akademilerini 
veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yurt içindeki ve
ya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmalan şarttır. 

MADDE 9. — Raportör, uzman denetçi başdenetçi ve denetçiler denetçi yardımcılığın
dan yetişirler. 

Denetçi yardımcılığına; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleriyle İktisadi ve Ticari 
İlimler akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onan
mış yurt içinde veya dışındaki yüksek okullann birini bitirmiş olanlar arasından açılacak sınavı 
kazananlar aday olarak atanırlar. 

Denetçi yardımcısı adaylan bir meslek kursuna veya stajına tabı tutulurlar. Kurs veya 
stajı başariyle bitirip de bilgi, çalışma ve ahlâk bakımından hizmete elverişli görülenler denet
çi yardımcılığına asil olarak tâyin edilirler. 

Kursta okutulacak nazari ve tatbiki derslerle stajın şekil ve şartlan, kursun veya stajın 
süresi, kurs veya staj sonundaki sınav usulleri ve diğer hususlar yönetmeliğinde belirtilir. 

Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcılarının yükselme süreleri iki yıldır. Yük
selme ile ilgili diğer hususlarda genel hükümler uygulanır. 
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Sayıştay Genel Kurulunda,- üye adaylan, boş kadro sayısının 2/3 oranında Sayıştay mensupları 
ile savcısı ve İ/3 oranında da 4 ncü maddenin (C) fıkrasının b, c ve d bendlerinde yazılı nite
likleri taşıyan istekliler arasından seçilir. 1/3 ve 2/3 oranlarının uygulanmasında tam sayı yanın
da meydana gelen kesirler bir aded olduğu takdirde Sayıştay mensupları; iki aded olduğu tak
dirde ise bunlardan biri Sayıştay mensupları kontenjanına, diğeri de Maliye Bakanlığı kontenja
nına aktarılır. 

Bütçe Karma Komisyonu, sicillerini inceledikken sonra her boş yer için bu adaylardan birini 
seçer. 

Seçim 5 nci madde esaslarına göre yapılır. 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılan asli üye seçimlerinde ildnci fıkrada yazılı oranlar aynı 

şekilde uygulanır. 

Başkan ve üyelerin teminatı 
MADDE 7. — Sayıştay Başkan ve üyeleri azlolunamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce 

emekliye ayrılamaz. (96 ncı madde hükmü saklıdır.) 
Memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiş olanların görev

leri kendiliğinden, görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği tam teşkilâtlı resmî sağlık 
kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılanların da Sayıştay Genel Kurul karariyle görevleri sona 
erer. 

Savcı ve sava yardımcılarının nitelikleri, atanmaları 

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

Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleri, İktisadi ve Ticari İlimler akademileri
ni veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yurt içindeki 
veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları şarttır. 

Raportör ve denetçilerin nitelikleri, mesleke alınmaları 

MADDE 9. — Raportör, uzman denetçi, başdenetçi ve denetçiler denetçi yardımcılığından 
yetişirler. 

Denetçi yardımcılığına, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleriyle İktisadi ve Ticari 
İlimler akademilerinden veya öğrehim itibariyle bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca 
onanmış yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar ara
sından açılan sınavı kazananlar Birinci Başkan tarafından aday olarak atanırler. 

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

Adaylık süresi en az bir, en çok iki yıldır. Adaylık süresi sonunda : 
Bilgi, çalışma ve ahlâk bakımından hizmete elverişli görülenler Memurlar Seçim ve Disip

lin Kurulunun karan ve Birinci Başkanın onayıyla denetçi yardımcılığına atanırlar. 
Hizmete elverişil görülmiyenlerin görevine Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararı ve 

Birinci Başkanın onayıyla son verilir. 
Denetçi yardımcıları bir meslek kursuna veya stajına tabi tutulurlar. 
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MADDE 10. — Sayıştay Genel Sekreteri Birinci Başkan tarafından, raportörleriyle uz
man ve başdenetçileri, denetçi ve denetçi yardımcıları 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 Himler akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya dışındaki yüksek okulların birini bitirmiş olanlar ara
sından Birinci Başkan tarafından atanır. 

MADDE 12. — Müdür ve yardımcılarının, şef ve memurların Memurin Kanununda yazılı 
nitelikleri taşımaları gerektir. Bunlar, 27 nci maddede gösterilen Memurlar Seçim Kurulunun 
kararı üzerine Birinci Başkanın onayı ile atanırlar. 

MADDE 13. — Hizmetliler, Genel Sekreterin teklifi ve Birinci Başkanın onayı ile hizmete 
alınırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay yargı ve karar organlarının kuruluş, işleyiş, görev ve yetkileri 

1. — Daireler 

MADDE 14. — Bir başkan ve 4 üyeden kurulu daireler birer hesap mahkemesidir. Bir 
başkan ve 3 üyeden kurulan Daire Heyeti hükme yetkilidir. Her dairenin bir üyesi bir yıl 
süre ve sıra ile vize işlerine bakar. 

Daireler : 
a) Sorumluların hesaplarını ilgili kanunlara göre inceleyip yargılıyarak haklarında be-

raet veya tazmin hükmü verir. 
b) Kesinhesapları inceleyip sayman hesaplariyle karşılaştırarak uygunluk ve aykırılık nok

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

Denetçi olabilmek için kurs veya stajdan sonra yapılacak meslek sınavını başarmak şarttır. 
Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcılarının yükselme süreleri iki yıldır. 

Genel sekreter ile raportör ve denetçilerin atamaları 

MADDE 10. — Sayıştay Genel Sekreteri, Birinci Başkan tarafından; raportörler, uzman denet
çileri, başdenetçileri ve denetçileri, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunun karan ve Birinci Baş
kanın onayı ile atanırlar. 

Genel Sekreter yardımcılarının nitelikleri ve atanmaları 

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

^•.»««-.. .^.t,»»)*,.*^ Yönetim mensuplarının nitelik ve atanmaları 

MADDE 12. — Müdür ve yardımcılarının, şef ve memurların, Devlet Memurları Kanununun 
48 nci maddesinde yazılı nitelikleri taşımaları gerekir. Bunlar, Memurlar Seçim ve Disiplin 
Kurulunun kararı üzerine Birinci Başkanın onayı ile atanırlar. 

Yönetim mensuplarının sınıflandırılması 

MADDE 13. — Yönetim mensupları için Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre sınıflar 
tesis edilir.. 

Yönetim mensuplarının Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılacak yükseltilme ve kade
me ilerlemeleriyle, disiplin ve ceza kovuşturmalarında yetkili kurul, Memurlar Seçim ve Disip
lin Kuruludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay yargı ve karar organlarının kuruluş, işleyiş, görev ve yetkileri 

Daireler 

MADDE 14. — Bir başkan ve dört üyeden kurulu daireler birer hesap mahkemesidir. Bir baş
kan ve iki üyeden kurulan daire heyeti hükme yetkilidir. 

Dairelerde kararlar oyların çoğunluğuyla verilir. 
Daireler; 
a) Sorumluların hesaplarını inceleyip yargılı yarak haklarında beraet veya tazmin hükmü verir. 
b) Kesinhesapları inceleyip sayman hesaplar iyle karşılaştırarak uygunluk ve aykırılık nokta

larını belirtmek suretiyle karara bağlar. 
c) Birinci Başkan tarafından incelenmek üaerc verilecek işler hakkında görüşünü bildirir. 
Daire başkanlarının mazeret, hastalık, Birinci Başkanlığa vekillik gibi geçici sebeplerle vazife 

görmemeleri halinde ve münhal vukuunda en kıdemli üye daire başkanvekilliğini yapar. Kıdem
de esas üyeliğe seçilmedir. 

Üyelerden birinin her hangi bir sebeple bulunmaması halinde o daireden Temyiz Kuruluna 
ayrılmış üyelerden biri daire başkanının daveti üzerine mahkemeye katılır. 
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Daire başkanlarının mazeret, hastalık, Birinci Başkanlığa vekillik gibi geçici sebeplerle va-
jîife görmemeleri halinde ve münhal vukuunda en kıdemli üye Daire Başkanvekilliğini yapar. Kı
demde esas üyeliğe seçilmedir. 

Üyelerin yukardaki sebeplerle 1 ayı geçmemek şartiyle vazife görmemeleri halinde yerle
rine Birinci Başkan tarafından yetki ile bir uzman veya başdenetçi, münhal vukuunda veya 
bir ayı geçen ayrılış hallerinde ise uzman veya başdenetçilerden biri Birinci Başkan tarafın
dan üye vekili olarak atanır. Şu kadar ki, her dairede üye vekili sıfatiyle ancak bir uzman 
veya başdenetçi bulunabilir. 

2. Daireler kurulu 

MADDE 15. — Daireler Kurulu, Temyiz Kuruluna ayrılan başkan ve üyelerin dışında kalan 
başkan ve üyelerden kurulur. 

En kıdemli daire başkanı kurula başkanlık eder. 
Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Mevcudun çoğunluğu ile karar verir. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 
Daireler Kurulu bu kanunla kendisine veril niş olan görevleri yapar. Birinci Başkan tara

fından incelenmesi istenilen diğer konu ve işlemleri görüşerek karara bağlar. 
Savcı doğrudan doğruya ve başkanın çağırışı üzerine oy hakkı olmamak şartiyle kurula 

katılabilir. 

3. Genel kurul 

MADDE 16. — Genel Kurul, Birinci Başkanın Başkanlığı altında daire başkanlariyle üyelerden 
kurulur. 

Genel kurul bu kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tarafından 
incelenmesi istenilen diğer konu ve işlemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Birinci Başkanın çağrısı üzerine; oy hakkı olmamak şartiyle, 
Genel Kurulda bulunabilir. 

Genel Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Mevcudun salt çoğunluğu ile karar 
verir. Oyların eşitliğinde Birinci Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. 

MADDE 17. — Dairelerin kararları veya bir dairenin iki kararı arasında aynı meselede aykı
rılık bulunur veya bir içtihadın değişmesine lüzum görülür ya da bu mahiyette bütün işlemlere 
uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç duyulursa mesele Genel Kurulda görüşülerek karara 
bağlanır. Bu meselenin görüşülmesinde Savcı da bulundurulur. 
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Daireler Kurulu 
MADDE 15. — Daireler Kurulu, Temyiz Ku -uluna ayrılan başkan ve üyelerin dışında kalan 

başkan ve üyelerden kurulur. 
En kıdemli daire başkanı kurula başkanlık eder. 
Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Mevcudun çoğunluğu ile karar verir. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarai üstün tutulur. 
Daireler Kurulu bu kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapar. Birinci Başkan tarafın

dan incelenmesi istenilen diğer konu ve işlemleri görüşerek karara bağlar. 
Savcı doğrudan doğruya veya başkanın çağrısı üzerine oy hakkı olmamak şartiyle kurula ka

tılabilir. 
Temyiz Kurulu 

MADDE 16. — Temyiz Kurulu 4 yıl için Sayıştay Genel Kurulunca daire başkanları arasından 
seçilecek 4 daire başkanı ile her daireden seçilecek 2 üyeden kurulur. 

Her yıl kurul üyelerinin dörtte biri yenilenir. Üyeliği sona erenlerin yeniden seçilmeleri caizdir. 
Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder. 
Duruşmalı oturumlarda savcı kurul huzurunda savunmasını yapar. 
Temyiz Kurulu üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır. Mevcudun çoğunluğuyla karar verir. 

Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 
Kararı temyiz edilen daire başkan ve üyelerinin oy hakkı olamaz. 
Temyiz Kurulu üyeleri 22 nci maddede gösterilen görevleri de yapar. 
Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen ilâmların son hüküm merciidir. 

Genel Kurul 

MADDE 17. — Genel Kurul, Bilinci Başkanın Başkanlığı altında daire başkanlariyle üyelerden 
kurulur. 

Genel Kurul bu kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tarafından 
incelenmesi istenilen diğer konu ve işlemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Birinci Başkanın çağrısı üzerine, oy hakkı olmamak şartiyle, 
Genel Kurulda bulunabilir. 

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

İdari nitelikteki kararların birleştirilmesi 

MADDE 18. — Dairelerin kararlan veya bir dairenin iki kararı arasında aynı meselede ay
kırılık bulunur veya bir içtihadın değişmesine lüzum görülür ya da bu mahiyette bütün işlemlere 
uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç duyulursa, mesele Genel Kurulda görüşülerek karara 
bağlanır. Bu meselenin görüşülmesinde savcı da bulundurulur. 
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MADDE 18. — Sayıştay a ait kanun tasarılariyle tadil tekliflerini hazırlamak, vize ve denet
leme işleri için yönetmelikler yapmak Genel Kurulun görevleri arasındadır. 

4. Temyiz Kurulu 

MADDE 19. — Temyiz Kurulu Birinci Başkanın başkanlığı altında daire başkanları ile üye
lerin birleşmesinden kurulur. İtiraza konu olan ilâmı veren daire başkanı ve üyeler o ilâmla il
gili görüşmelere katılamazlar. Duruşmalı oturumlarda Savcı kurul huzurunda savunmasını yapar. 

Temyiz Kurulu üye tamsayısının üçte ikisi ile toplanır. Mevcudun salt çoğunluğu ile karar 
verir. Oylarda eşitlik halinde Birinci Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen ilâmların son hüküm merciidir. 

MADDE 20. — Savcı aşağıdaki görevleri yerine getirir : 
a) Hesaplann incelenmesi ve yargılanması safhalarında iddia ve düşüncesini bildirmek, 
b) Uygunluk bildirimlerinin ve Cumhuriyet Senatosuyla Millet Meclisine sunulacak raporla» 

rın Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında hazır bulunarak görüşünü açıklamak, 
c) Kanunların sorumlular hakkında cezai veya inzibati kovuşturmayı emrettiği hususlarda 

buna ait hükümlerin uygulanmasını izlemek, 
ç) Hesaplann yargılanması sırasında veya herhangi bir suretle sorumlulann cezai veya in

zibati cezayı gerektiren hallerine vâkıf olduğu takdirde durumu Maliye Bakanlığına ve diğer 
ilgili makamlara yazı île bildirmek, 

d) Birinci Başkan tarafından verilen işleri görmek, 
e) Kanunda yazılı süreler içinde hesaplanın vermiyen saymanlar hakkında yapılacak iş

lemler dolayısiyle düşüncesini bildirmek, 
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay mensuplarının görev ve yetkileri 

I - Meslek mensupları 

a) Birinci Ba§kan 

MADDE 21. — Birinci Başkan Sayıştayın en büyük âmiri olup Sayıştayuı genel işleyişinden 
sorumludur. Genel Kurulun Başkanıdır. Gerekli gördükçe temyiz ve daireler kuruluna da başkan
lık eder. Bu kurullara verilecek işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir. 

Birinci Başkan, Sayıştaya düşen bütün ödevlerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin düzenli bir 
surette yürütülmesini sağlamak için gereken tedbirleri alır. 

Daire başkanlarının ve üyelerin dairelere aynlması, işlerin dairelere dağıtılması, denetçi
lerin ve personelin görevleri ve görev yerlerinin tâyin ve tesbit olunması, denetleme gruplarının 
(kurulması, hesaplann merkezde veya yerlerinde incelenmelerine ilişldn programların yapılması 
Birinci Başkana aittir. 

Birinci Başkan görevinde bulunmıyacağı zaman daire başkanlarından birini yerine vekil bı
rakır. Vekil tâyin etmemiş olduğu veya Birinci Başkanlığın açık bulunduğu hallerde daire baş
kanlarının en (kıdemlisi vekillik yapar. 
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Sayıştay ilişkin kanun 'tasarı ve teklifleri 

MADDE 19. — Sayıştaya ilişkin olarak yapılan kanun tasarısı ve teklifler hakkında görüşle
rini tesbit etmek, vize ve denetleme işleri için yönetmelikler yapmak, Genel Kurulun görevleri ara
sındadır. 

Savcı 

MADDE 20. — Savcı aşağıdaki görevleri yerine getirir : 
a) Hesapların incelenmesi ve yargılanması safhalarında iddia ve düşüncesini bildirmek, 
b) Uygunluk bildirimlerinin ve Cumhuriyet Senatosuyla Millet Meclisine sunulacak raporla

rın Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında hazır bulunarak görüşünü açıklamak, 
c) Kanunların sorumlular hakkında cezai veya inzibati kovuşturmayı emrettiği hususlarda 

buna ait hükümlerin uygulanmasını izlemek, 
ç) Hesapların yargılanması sırasında veya her hangi bir suretle sorumluların cezai veya 

inzibati cezayı gerektiren hallerine vâkıf olduğu takdirde durumu Maliye Bakanlığına ve diğer 
ilgili makamlara yazı ile bildirmek, 

d) Birinci Başkan tarafından verilen işleri görmek, 
e) Kanunda yazılı süreler içinde hesaplarını vermiyen saymanlar hajkkında yapılacak işlemler 

dolayısiyle düşüncesini bildirmek, 
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay mensuplarının görev ve yetkileri 

Birinci Başkan 

MADDE 21. — Birinci Başkan Sayıştayın en büyük âmiri olup Sayıştayın genel işleyişinden 
sorumludur. Genel Kurulun Başkanıdır. Gerekli gördükçe temyiz ve daireler kuruluna da başkan
lık eder. Bu kurullara verilecek işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir. 

Birinci Başkan, Sayıştaya düşen bütün ödevlerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin düzenli bir su
rette yürütülmesini sağlamak için gereken tedbirleri alır. 

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

Birinci Başkan görevinde bulunamıyacağı zaman daire başkanlarından birini yerine vekil bıra
kır. Vekil tâyin etmemiş olduğu veya Birinci Başkanlığın açık bulunduğu hallerde daire başkanla
rının en kıdemlisi vekillik yapar. 
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t) Daire başkanları, üyeler ve Genel Sekreter 

MADDE 22. — Daire Başkanları, Dairelerine ayrılan hesapların yargılama ve bunlara iliş
kin tutanak ve ilâmların düzenlenme ve sonuçlandırılması 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 yapar. 

Genel Sekreter, Birinci Başkanın idarî yardımcısı olup yazışmaları idare, bizzat Başkanın 
imzası gereken yazılar dışındaki evrak ile ilâm ve sözleşmeleri onun adına imza, her türlü mes
lek ve yönetim kısımlannm iş dağıtımı ile görevlendirilmelerinde ve mahallî inceleme ekip 
ve programlarının hazırlanmasında Birinci Başkana yardım eder : Araştırma, inceleme ve mes
lekî yayın işlerini düzenler, idari şubeleri Başkan adına denetler ve Başkanın vereceği diğer 
görevleri yerine getirir. 

c) Raportör ve Denetçiler 

MADDE 24. — Raportörler, bağlı bulundukları Daire ve Kurullara bu kanunla verilen 
görevlerle ilgili kararları yazmak ve verilen hükümler dairesinde tutanak ve ilâmları düzen
lemek ve bunların gerektirdiği diğer bütün işlemleri yapmakla görevlidirler. 

MADDE 25, — Denetçiler, incelenmek üzere, Birinci Başkanlıkça veya onun adına grup şeflerince 
kendilerine verilen idare hesaplariyle kesinhesapları ve işlemleri, kanun, tüzük, yönetmelik ve genel-
gelerdeki esas ve usuller dairesinde inceliyerek soîiueunıı birer raporla Birinci Başkanlığa bildirmek 
ve bu kanunla verilen diğer Sayıştay hizmetlerini yapmakla görevlidirler. 

Denetçiler; anlam, uygulama veya sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı 
gördükleri malî kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve sair mevzuat hükümlerini, inceleme sıra
sında tesbit ederek bunları gerekçesiyle birlikte ve yazılı olarak Birinci Başkanlığa bildirirler. 
Birinci Başkan, bu bildirileri derhal Genel Kurula havale eder ve bunlardan Genel Kurul kara-
riyle kabule değer görülenler üç aylık raporlarla Cumhuriyet Senatosuna ve Millet Meclisine 
sunulur, Bu hükmün uygulanmasında izlenecek usul ve şekiller Sayıştay Genel Kurulunca hazır
lanacak bir talimatta belirtilir. 

II - Yönetim mensupları 

MADDE 26. — Sayıştayın işlemesiyle ilgili yönetim işleri bu kanuna bağlı kadrolarda yazılı me
murlar tarafından yapılır. 

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

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu 

MADDE 27. — Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu her takvim yılı için Genel Kurulca seçile
cek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi veya raportör, bir başdenetçi ile genel sekreter
den kurulur. 
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Daire başkanları ve üyeler 

MADDE 22. — Daire başkanları, dairelerine ayrılan hesapların yargılama ve bunlara ilişkin 
tutanak ve ilâmların düzenlenme ve sonuçlandırılması işleriyle ve diğer işlerin yapılmasını sağla
makla görevlidir. 

üyeler denetçi raporlarını inceler ve düşüncelerini yazılı olarak belirtir. Ayrıca bu kanunda 
gösterilen diğer işleri yapar. 

Genel Sekreter 

MADDE 23. — Genel Sekreter, Birinci Başkanın idari yardımcısı olup yazışmaları idare, 
bizzat başkanın imzası gereken yazılar dışındaki evrak ile ilâm ve sözleşmeleri onun adına imza, 
her türlü meslek ve yönetim ikısımlarının iş dağıtımı ile görevlendirilmelerinde ve yerinde incele
me grup ve programlarının hazırlanmasında Birinci Başkana yardım eder; araştırma, inceleme 
ve meslekî yayın işlerini düzenler, idari şubeleri Başkan adına denetler ve Başkanın vereceği diğer 
görevleri yerine getirir. 

Raportörler 

MADDE 24. — Raportörler, bağlı bulundukları daire ve kurullara bu kanunla verilen görevlerle 
ilgili kararları yazmak ve verilen hükümler dairesinde tutanak ve ilâmları düzenlemek ve bunla
rın gerektirdiği diğer bütün işlemleri yapmakla görevlidirler. 

Denetçiler 

MADDE 25. — Denetçiler, incelenmek üzere Birinci Başkanlıkça veya onun adına grup şefle-
rince kendilerine verilen idare hesaplariyle kesinhesapları ve işlemleri, kanun, tüzük, yönetmelik 
ve genelgelerdeki esas ve usuller dairesinde inceliyerek sonucunu birer raporla Birinci Başkanlığa 
bildirmek ve bu kanunla verilen diğer Sayıştay hizmetlerini yapmakla görevlidirler. 

Denetçiler; anlam, uygulama veya sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı 
nitelikte gördükleri malî kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve sair mevzuat hükümlerini, ince
leme sırasında tesbit ederek bunları gerekçesiyle birlikte ve yazılı olarak Birinci Başkanlığa bildi
rirler. Birinci Başkan, bu bildirileri derhal Genel Kurula havale eder ve bunlardan Genel Kurul 
karariyle kabule değer görülenler üç aylık raporlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine su
nulur. 

Denetçiler tarafından hesap ve işlemlerin inceleme usulleri denetleme gruplarının çalışma şe
killeri ile grup şeflerinin görev ve sorumlulukları bir talimatta belirtilir. 

Yönetim mensupları 

MADDE 26. — Sayıştajhn işlemesiyle ilgili yönetim işleri bu kanuna bağlı kadrolarda yazılı 
memurlar tarafından yapılır. 

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

Memurlar seçim ve Disiplin Kurulu 

MADDE 27. — Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu iki takvim yılü için Genel Kurulca seçile
cek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi veya raportör, başdenetçi ile Genel Sekreterden 
kurulur. 
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Aynı şekilde birer yedek seçilir. 
Kurula daire başkanı başkanlık eder. 
Kurul üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. 
Genel sekreter, uzman denetçi veya raportör, başdenetçi şahıslarını ilgilendiren konuların gö

rüşüldüğü toplantılara katılamazlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sayıştaym görev ve yetkileri 

Sayıştay'ın görevleri 

MADDE 28. — Sayıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir : 
I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin, 
B) (A) bendinde yazılı daireler tarafından sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına katıl

mak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerin, 
C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurumların bütün gelir, gider ve mal-

lariyle nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin (Emanet niteliğinde olanlar dâhil) alınıp verilme
sini, saklanma ve kullanılmasını denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılıyarak kesin 
hükme bağlar. 

II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım suretiyle 
elde edilen nakdî veya aynî kıymetleri, Hazine bonolarını, bütün kefalet, kredi ve Hazine avans
larını kaydedip denetler, 

III - Genel ve katma bütçelere ilişkin kesinhesapları inceliyerek düzenliyeceği uygunluk bil
dirimlerini, ilişirin olduğu Kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak en geç 6 ay 
içinde Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

IV - Gerektiğinde malî işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemlerine dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir. 

V - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gördü
ğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir. 

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

Sayıştaym yetkileri 

MADDE 29. — Sayıştay, bu kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine geti
rilmesi sırasında Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare âmirlikleriyle, sayman ve diğer sorumlu
larla doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları 
vasıtasiyle görmeye veya dilediği yere getirtmeye ve sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan 
ilgili memurları çağırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye yetkilidir. 

Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel idare, belediye 
ve sair bütün resmî kurum ve kurullarla diğer gerçek ve tüzel kişilerden (Bankalar dâhil) istiyebi-
lir. 

Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, 
işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve 
olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukukî durumu, yetkisi ve sorumluluğu 
genel hükümlere tabidir. Bu maddenin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar yönetmeliğinde 
belirtilir. 

Bu madde gereklerini haklı bir sebebe dayanmaksızın tam olarak yerine getirmiyen birinci ve 
ikinci fıkralarda yazılı ilgililer hakkında, Sayıştayın istemi üzerine dairelerince disiplin kovuştur
ması yapılmakla beraber bu gibiler için ayrıca genel ve özel hükümler dairesinde işlem de yapılır. 
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Aynı şekilde birer yedek seçilir. 
Kurula daire başkanı başkanlık eder. 
Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. 
Genel Sekreter, uzman denetçi ve raportör, baş denetçi şahıslarını ilgilendiren konulann gö

rüşüldüğü toplantılara katılamazlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sayıştaym görev ve yetkileri 

MADDE 28. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Aynen kabul edilmiştir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Vize 
MADDE 30. — Merkezde ve Sayıştay Genel Kurulunca harcamadan önce (denetimin) uygu

lanmasına karar verilen yerlerde bu kanunla istİ3na edilenler hariç genel ve katma bütçelerden 
Sayıştaym vizesi olmaksızın harcama yapılamaz, kredi açılamaz ve avans ödenemez. 

Kadroların dağıtım işleri de önceden Sayıştayın vizesine bağlıdır. 
Harcamadan önce denetim yapılmasına karar verilen yerlerde Sayıştay Başkanlığınca teşkilât 

kurulabilir veya denetim grupları görevlendirilebilir. 
Genel ve katma bütçelerden önce vize işlemine tabi tutulmıyan harcamaları sonradan vize işle

mine tabidir. 
Harcamadan sonra vizeye verilen belgelerden kabule uygun görülenleri vize edilir, kabule uy

gun görülmiyenleri önceden hesaptan çıkarılmayıp bunların düzeltilmesi veya geri alınması dai
resine bir önergeyle bildirilir. Hesap devresi sonuna kadar düzeltilmiyen veya geri almmıyan kıy
metlerin ödettirilmesi sayman hesapları üzerinde yapılacak incelemelerle hükme bağlanır. 

MADDE 31. — Merkezde ve harcamadan önce denetimin uygulandığı yerlerde 100.000,00 lira
dan daha fazla harcamayı gerektiren sözleşmeler yerine getirilmeden önce Sayıştayca tescil edilir. 
Ancak ivedilik ve gizlilik sebebiyle eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilen hu
suslarla yabancı memleketlerde yapılan satmalmalara ilişkin sözleşmeler bu hükmün dışındadır. 

MADDE 32. — Harcamadan önce vizeye sunulan belgeleri, Birinci Başkan tarafından görev
lendirilen grup şefi ve gözetimindeki denetçiler, mevzuat dairesinde inceliyerek vize ederler. 

Tereddütlü görülen gider belgeleri denetçi ve grup şefinin yazılı düşüncesiyle birlikte dairesi
ne gönderilir. Alınacak karşılık üzerine bunlar ya vize edilir, ya da bir müzekkere ile Birinci Baş
kanlığa verilir. 

Birinci Başkan bu belgeleri dairelerden birine gönderir ve karara bağlatır. 
Bu kararlara dayanılarak yapılan ret işlemlerine, usulü dairesinde itirazda bulunulması halin

de, keyfiyet tekrar incelenmek üzere ilgili Sayıştay Dairesine veya Daireler Kuruluna verilir. 
Vizeye karar verildiği takdirde gider belgeleri vize edilir. İtiraz yerinde görülmediği takdirde bel
geler karar gereğince dairesine geri gönderilir. 

Sonradan vizeye tabi harcamaların vizesinde tereddüt husule gelirse önce karara bağlanmak 
üzere, bu harcamaya ait belgeler, Birinci Başkan tarafından dairelerin birine verilir. 

MADDE 33. — Sayıştayın tescilinden veya vizesinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle dairesine 
geri çevirdiği harcamadan maddi hataya veya ödenek yetersizliğine veya kadro üstünde tâyin ve 
istihdamlara ilişkin olanları hakkındaki reddi kesindir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Vize 

Vizenin kapsamı 

MADDE 30. — Merkezde ve Sayıştay Genel Kurulunca harcamadan önce denetimin uygulan
masına karar verilen yerlerde, bu kanunla istisna edilenler hariç, genel ve katma bütçelerden Sa 
yıştayın vizesi olmaksızın harcama yapılamaz; kredi açılamaz ve avans ödenemez. 

Kadroların dağıtım işleri de önceden Sayıştayın vizesine bağlıdır. 
Harcamadan önce denetim yapılmasına karar verilen yerlerde Sayıştay Başkanlığınca teşkilât 

kurulabilir veya denetim grupları görevlendirilebilir. 
Genel ve katma bütçelerin önce vize işlemine tabi tutulmıyan harcamaları sonradan vize işle

mine tabidir. 
Harcamadan sonra vizeye verilen belgelerden kabule uygun görülenleri vize edilir, kabule uy

gun görülmiyenleri önceden hesaptan çıkarılmayıp bunların düzeltilmesi veya geri alınması dai
resine bir önergeyle bildirilir. Hesap devresi sonuna kadar düzeltilmiyen veya geri alınmıyan 
kıymetlerin ödettirilmesi sayman hesapları üzerinde yapılacak incelemelerle hükme bağlanır. 

Sözleşmelerin tescili 

MADDE 31. — Merkezde ve harcamadan önce denetimin uygulandığı yerlerde yüzbin liradan 
daha fazla harcamayı gerektiren sözleşmeler yerine getirilmeden önce Sayıştayca tescil edilir. An
cak ivedilik ve gizlilik sebebiyle eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilen husus
larla yabancı memleketlerde yapılan satınalmalara ilişkin sözleşmeler bu hükmün dışındadır. 

Harcamadan önce vize 

MADDE 32. — Harcamadan önce vizeye sunulan belgeleri, Birinci Başkan tarafından görevlen
dirilen grup şefi ve gözetimindeki denetçiler, mevzuat dairesinde inceliyerek vize ederler. 

Tereddütlü görülen gider belgeleri denetçi ve grup şefinin yazılı düşüncesiyle birlikte dairesi
ne gönderilir. Alınacak karşılık üzerine bunlar ya vize edilir, ya da bir müzakere ile Birinci Baş
kanlığa verilir. 

Birinci Başkan bu belgeleri dairelerden birine gönderir ve karara bağlatır. 
Bu karara dayanılarak yapılan ret işlemlerine, usulü dairesinde itirazda bulunulması halinde, 

keyfiyet incelenmek üzere ilgili Sayıştay dairesine veya daireler kuruluna verilir. Vizeye karar 
verildiği takdirde gider belgeleri vize edilir. İtiraz yerinde görülmediği takdirde belgeler karar 
gereğince dairesine geri gönderilir. 

Sonradan vizeye tabi harcamaların vizesinde tereddüt husule gelirse önce karara bağlanmak 
üzere, bu harcamaya ait belgeler, Birinci Başkan tarafından dairelerin birine verilir. 

Kesin geri çevirme 

MADDE 33. — Sayıştayın tescilinden veya vizesinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle dairesine 
geri çevirdiği harcamadan maddî hataya veya ödenek yetersizlijğine veya kadro üstünde tâyin ve 
istihdamlara ilişkin olanları hakkındaki reddi kesinleşir. 
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MADDE 34. — Ancak Sayıştayca vizesinden kaçınılan kanunların açıkça yasaklamadığı her 
hangi bir harcama işinde : 

Birinci derecedeki ita âmirlerinin yazılı diretmesi halinde keyfiyet Sayıştayca yeniden incele
nir. 

Sayıştay kaçınmasında direttiği ve Bakanlar Kurulunca keyfiyetin incelenerek ita âmirinin 
görüşünün yerinde görüldüğü hakkında karar verildiği ve bu karar Sayıştaya bildirildiği takdirde 
ihtiyat kaydiyle vize işlemi yapılır. 

Sayıştay bu yolda ihtiyat kaydiyle vize ettiği evrak ile diğer işlemler ve yolsuzluklar hakkın
da üç ayda bir sunacağı raporla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine bilgi verir. 

ikinci derecedeki ita âmirlerinin yazılı diretmesi halinde ihtiyat kaydiyle vize işlemi yapılır ve 
direttiği hususa ait sorumluluk kendisine aidolup ilgili sayman hesabının yargılanması sırasında 
kesin hükme bağlanır. 

MADDE 35. — Sayıştaym harcamadan önce vizesinden müstesna kanunla belli harcamalar şun
lardır : 

1. Memur aylıklariyle bunlara yapılan yardımlar ve görevlerine ilişkin olarak tanınan diğer 
haklar, 

2. Sürekli ve geçici hizmetlilerle sözleşmeli personelin ücret ve yevmiyeleri, 
3. Emekli, dul ve yetim aylıkları, 
4. Mahkeme hardan, 
5. Kanunla belirli beyiye aidatı, 
6. Nisbeti kanunla belirli aidat ve ikramiyeler, 
7. iki resmî daire arasında veya Hazine ile ilgili gelir ve gider suretiyle yapılan harcamalar, 
8. Vergi, resim ve diğer adlarla resmî daireler adına yapılan kesintiler, 
9. Sayıştayca tescil edilmiş sözleşmelere dayanılarak yapılacak kira bedeli ödemeleri, 

10. Geriverilecek paralar, 
11. Harcırah avansları. 

MADDE 36. — Merkez ve vilâyetlerde bağıtlanacak sözleşmelerle dayanaklarının birer örnek
leri yedi gün zarfında ve doğrudan Maliye Bakanlığı ile Sayıştaya gönderilmesi mecburidir. 

MADDE 37. — Sayıştaya gönderilen ve ilişiği bulunmıyan belgelerden ödeme, kredi ve verile 
emirleriyle avans senetlerinin ve bu kanunun 31 nci maddesinde yazılı sözleşmelerin en çok üç 
ve diğerlerinin onbeş gün içinde Sayıştayca incelenerek sonuçlandırılması mecburidir. 
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Sorumluluğun yüklenümesi 

MADDE 34. — Sayıştayca vizesinden kaçınılan kanunların açıkça yasaklamadığı her hangi 
bir harcama işinde, birinci derecedeki ita âmirlerinin yazılı diretmesi halinde keyfiyet Sayıştay 
Genel Kurulunda incelenir. 

Bu kurulda vizeyi uygun bulmazsa, Bakanlar Kurulunca keyfiyetin incelenerek ita âmirinin 
görüşünün yerinde görüldüğü hakkında karar verildiği ve bu [karar Sayıştaya bildirildiği takdirde 
ihtiyat kaydiyle vize işlemi yapılır. 

Sayıştay bu yolda ihtiyat kaydiyle vize ettiği işlemi, diğer işlemler ve yolsuzluklar hakkında 
üç ayda bir sunacağı raporla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarına bildirilir. 

İkinci derecedeki ita âmirlerinin yazılı diretmesi halinde ihtiyat kaydiyle vize işlemi yapılır 
ve direttiği hususa ait sorumluluk kendisine aidolup ilgili sayman hesabının yargılanması sırasın-
da kesin hükme bağlanır. 

Harcamadan önce 

Vizeden istisnalar 

MADDE 35. — Sayıştayın, harcamadan önce vizesinden istisna edilen kanunla belli harcama
lar şunlardır : 

1. Memur aylıklariyle bunlara yapılan yardımlar ve görevlerine ilişkin olarak tanınan diğer 
haklar, 

2. Sözleşmen* ve yevmiyeli personelin ücret ve yevmiyeleri, 
3. Emekli, dul ve yetim aylıkları, 
4. Mahkeme harçları, 
5) Kanunla belirli beyiye aidatı, 
6) Nisbeti kanunla belirli aidat ve ikramiyeler, 
7) İki resmî daire arasında veya Hazine ile ilgili gelir ve gider suretiyle yapılan harca

malar, 
8) Vergi, resim ve diğer adlarla resmî daireler adına yapılan kesintiler, 
9) Sayıtayca tescil edilmiş sözleşmelere dayanılarak yapılacak kira bedeli ödemeleri, 
10) Geri verilecek paralar, 
11) Harcırah avansları. 

Sözleşmelerin Sayıştaya gönderilmesi 

MADDE 36. — Merkez ve vilâyetlerde bağıtlanacak sözleşmelerle dayanaklarının birer 
örneğinin yedi gün zarfında Sayıştaya gönderilmesi mecburidir. 

İnceleme süresi 

MADDE 37. — Sayıştaya gönderilen ve ilişiği bulunmıyan belgelerden ödeme, kredi ve veri
le emirleriyle avans senetleri ve bu kanunun 31 nci maddesinde yazılı sözleşmeleri en çok üç 
ve diğerleri onbeş gün içinde Sayıştayca incelenerek sonuçlandırılır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetleme 

I - Genel esaslar 

MADDE 38. — Sayıştay denetimine giren idare ve kurumların: 
a) Gelir, gider ve mal işlemlerini, bu işlemlere ait sayman hesaplarını bütün kayıt ve belge

leriyle birlikte incelemek ve neticede bütün bu işlem ve hesapları yargılama yolu ile; 
b) Bütçe hesabının ve bu nitelikteki diğer hesapların kesilmesini, sayman hesaplarının so

nuçlarını, ilgisine göre Kesinhesap kanunu tasarıları veya kesin mizan ve bilançolarla karşılaş
tırmak suretiyle; ve 

c) Kanunlarda belirtilen diğer konuları; 
İlgili daire ve kurumlardan alınacak bilgi ve belgeleri incelemek ve Sayıştayda gerekli ka

yıtları kurmak suretiyle denetler. 
Askerî kadrolarla askerî teçhizat, levazım, ayniyat, fabrika ve müesseseler, hiçbir şekil ve su

rette Sayıştay denetlemesi dışında bırakılamaz. Ancak, bunların denetim usulleri, Sayıştayın gö
rüşü alındıktan sonra Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca yapılacak bir yönetmelikle be
lirtilir. 

II - Hesaplar 

Hesapların verilme zamanı 

MADDE 39. — Hesap ve işlemleri Sayıştayın denetimine giren idare ve kurumların kanunla
rına gere bir bütçe veya hesap yılı veya hesap devresi içindeki bütün gelirlerinin, giderlerinin 
ve mallarının hesaplan saymanlar tarafından ertesi yılın en geç mahsup devresi sonuna kadar 
Sayıştaya verilir. 

özel idare ve belediye hesaplan için bu müddet, yetkili meclislerce kesinhesaplann onanması 
tarihini kovalıyan ikinci ayın başıdır. Ancak bu müddet ertesi malî yılın sonunu aşamaz. 

Mal işlemlerinin hesap devresi, 5 yıldan fazla olmamak şartiyle, ilgili saymanlık işlemlerinin 
durumuna göre, Sayıştayca tesbit olunur. 

Hesap ve işlemlere ait belge, kayıt, defter ve cetvellerin yıl veya hesap devreleri içinde, bir 
aydan fazla olmamak üzere, belirtilecek müddetler sonunda gönderilmesine veya yerinde incele
meye 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 işlemlerinin hesaplan Sayıştaya ayrı ayrı verilir. Daire ve 
kurumlann bir bütçe veya hesap yılında veya özel kanuna göre kabul edilmiş olan hesap devresi 
içinde: 

a) Tahakkuk eden ve tahsil edilen bütün gelirlerin, gelir artıklarının ve emanetlerin miktar 
ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her türlü belgeler, gelir hesabını; 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetleme 

Genel esaslar .? 

MADDE 38. — Sayıştay denetimine giren idare ve kurumların; 
a) Gelir, gider ve mal işlemlerini, bu işlemlere ait sayman hesaplarını bütün kayıt ve bel

geleriyle birlikte incelemek ve neticede bütün bu işlem ve hesaplan yargılama yolu ile; 
b) Bütçe hesabının ve bu nitelikteki diğer hesapların kesilmesini, sayman hesaplannın so-

nuçlannı, ilgisine göre kesinhesap kanunu tasanlan veya kesin mizan ve bilançolarla karşı
laştırmak suretiyle; 

c) Kanunlarda belirtilen diğer konulan ilgili daire ve kurumlardan alınacak bilgi ve bel
geleri incelemek ve Sayıştayda gerekli kayıtlan kurmak suretiyle; 

Denetler. 
Askerî kadrolarla askerî teçhizat, levazım, ayniyat, fabrika ve müesseseler, Sayıştay dene

timine tabidir. Ancak, bunlann denetim usulleri, Sayıştaym görüşü alındıktan sonra Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıklarınca yapılacak bir yönetmelikte belirtilir, 

Hesapların verilme zamanı 
MADDE 39. — Hesap ve işlemleri Sayıştaym denetimine giren idare ve kurumlann kanunla-

nna göre bir bütçe veya hesap yılı veya hesap devresi içindeki bütün gelirlerinin, giderlerinin 
ve mallannm hesaplan saymanlar tarafından en geç mahsup devresini takibeden bir ay için
de Sayıştaya verilir. 

Mal işlemlerinin hesap devresi, 5 yıldan fazla olmamak şartiyle, ilgili saymanlık işlemlerinin 
durumuna göre, Sayıştayca tesbit olunur. 

Hesap ve işlemlere ait belge, kayıt, defter ve cetvellerin yıl veya hesap devreleri içinde, 
bir aydan fazla olmamak üzere, belirtilecek müddetler sonunda gönderilmesine veya yerinde in
celemeye hazır bulundurulmasına Sayıştayca karar verilebilir. Bu hal yukardaM fıkralar ge
reğince yıl veya hesap devreleri sonlarındaki hesap verme mecburiyetini kaldırmaz. 

Hesapların niteliği 

MADDE 40. — Gelir, gider ve mal işlemlerinin hesaplan Sayıştaya ayrı ayn verilir. Daire 
ve kurumlann bir bütçe veya hesap yılında veya özel kanuna göre kabul edilmiş olan hesap dev
resi içinde : 

a) Tahakkuk eden ve tahsil edilen bütün gelirlerin, gelir artıklannın ve emanetlerin mik
tar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her türlü belgeler, gelir hesabını; 
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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 alınan, sarf olunan, satış, yok etme veya sair suretlerle elden çıkarılan her tür
lü malların ve eşyanın miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her tür
lü belgeler, mal hesabını teşkil eder. 

28 nci maddenin (I/B) ve (I/O) bendlerinde söz konusu sabit veya döner sermayeler veya 
fonlar veyahut kurumların ve il özel idareleri ile belediyelerin yetkili mercilerce onaylanmış büt
çe ve kadrolariyle kesinhesaplan ve bunlarla ilgili kararlar, bilanço esasına göre hesap yürüten 
kurumlarda ise kesin mizan ve bilançolar, ,Sayıştaya verilecek hesaplara dâhildir. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü geçen cetvel, defter ve belgelerin cins ve nevileri ve verilme dev
releri, Sayıştayca bir genelgeyle belirtilir. 

özel mevzuatına göre bir saymanın aynı zamanda 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 verilme tarz ve şekillerini, Sayıştay bir genelgeyle 
tesbit ederek ilgili idare, kurum ve saymanlara tebliğ eder. 

III - Saymanlar 

MADDE 41. — Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlar şunlardır : 
1. Gelir saymanları; 
2. Gider saymanları; 
3. Mal saymanları. 

Sayman durumunda olanlar 

MADDE 42. — Usulüne uygun olarak sayman sıfatiyle görevlendirilmediği halde kendiliğin
den veya verilen emir üzerine gelirleri toplıyan, harcıyan ve mallan saklıyan ve idare edenler de 
bu işlemler bir saymanın hesabına dâhil edilmediği takdirde, sayman addolunur ve kanun hü
kümleri gereğince sayman sıfatiyle hesabını Sayıştaya vermeye zorunlu olup saymanlar hakkın
daki sorumluluk bunlar hakkında da uygulanır. 

Eğer bu hal âmirlerinin yazılı emirleri üzerine cereyan etmiş ise sorumlulukta onlar da ortak
tırlar. 

Saymanlıkların ve saymanların Sayıştaya bildirilmesi 

MADDE 43. — Bakanlıklar ve katma bütçeli dairelerle Sayıştay denetimine tabi olan bütün 
idare ve kurumlar her hesap yık başından önce merkez yurt içi ve yurt dışındaki bütün kuru
luşlarına giren saymanlıkların nevileri ile bulunduklan mahalleri, görev sahalarının hudut ve 
şümulünü, saymanlıklara bağlı mutemetliklerle depo, ambar ve benzeri iş yerlerinin açık adresle
rini, görev başındaki saymanların ad ve soyadlariyle sicil numaralarım, aylık ücret ve derecele
rini Sayıştaya bildirmekle ve sorumluların imza sirkülerlerini göndermekle yükümlüdürler. 

Yıl içinde yapılan değişiklikler de değişiklik tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı 
suretle Sayıştaya bildirilir. 

Saymanların hesap vermesi 

MADDE 44. — Hesaplar, saymanlar tarafından bu kanunda ve diğer kanunlarda yazılı sü
reler içinde tamamlanarak incelenmeye hazır vaziyette bekletilir veya Sayıştaym bildireceği yere 
gönderilir, 
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b) Yapılan harcamaların ve bunlara ilişkin olarak alınan para ve sair kıymetlerin miktar 
ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her türlü belgeler, gider hesabını; 

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

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

Yukarıdaki fıkralarda sözü geçen cetvel, defter ve belgelerin cins ve nevileri ve verilme dev
releri, Sayıştayca bir genelgeyle belirtilir. 

özel mevzuatına göre bir saymanın aynı zamanda gelir, gider ve mal işlemlerini yapmakla 
görevli olması halinde, hesapların bu işlemlerin tamamına veya bir kısmına şâmil olması veya 
ayrı ayn verilmesi hallerini ve hesapların verilme tarz ve şekillerini, Sayıştay bir genelgeyle 
tesbit ederek ilgili idare, kurum ve saymanlara tebliğ eder. 

Saymanlar 

MADDE 41. — Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlar şunlardır : 
1. Gelir saymanları; 
2. Gider saymanları; 
3. Mal saymanları. . 

MADDE 42. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Hesaplar görev başında bulunan sonuncu sayman tarafından hazırlanır ve verilir. Hesabın ve
rilmemesinden doğan sorumluluk buna aittir. 

Hesabını tamam olarak hazırladıktan sonra başka yere naklolunan, emekliye ayrılan veya 
Bakanlık emrine alınan saymanlar, haleflerine verdikleri devir sırasında, hazırladıkları hesapları
nı da devrederler ve bu husus devir tutanağında belirtilir. 

ölüm, sağlık durumu ve sair mücbir sebeplerle hesap vermeye muktedir olamıyan veya he
sap vermekten kaçınan saymanların hesaplan bağlı bulunduklan dairelerce kurulacak bir kurul 
eliyle yeni saymana devredilir. 

Saymanlığın başka bir saymanlığa katılması halinde, sayman o tarihe kadarki hesabını yeni 
saymana devre, saymanlığın kaldınlması halinde ise, sayman bu hesabı üç ay içinde Sayıştaya 
vermeye zorunludur. 

IV Sorumluluk haller* 

MADDE 45. — Sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak ta
hakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği 
Sayıştayca kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesin
den başlıyarak üç ay içinde Hazineye ödemekle zorunludurlar. 

Sayıştayca haklarında verilen kesin hükümler sorumlulara ve aynca gerekli kovuşturma ya
pılmak üzere Maliye Bakanlığı ve mahallî idarelerin yetkili mercilerine 63 ncü madde uyarınca 
bildirilir. 

Malın ödettirilmesi, yok olma tarihindeki rayiç bedel üzerinden, bu tarih belli değilse malın 
satınalındığı tarih ile kaybolmanın tesbit edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice göre buluna
cak bedel üzerinden olur. Devlet mallarının hasara uğratılması halinde uygulanacak genel hü
kümler saklıdır. 

Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Danıştaya başvurulamaz. 

V - Hesapların incelenmesi 

MADDE 46. — Sayman hesaplarından hangilerinin merkezde veya hesap yerlerinde incelene
ceğine Genel Kurul karar verir. Bu hesaplar Birinci Başkanın görevlendireceği denetçiler tara
fından incelenir. 

Ancak, kayıtlı mallarının değerleri toplamı (500 000) lira ve daha yukan olan mal sayman-
hklan yerinde denetlenir. 

Merkezde incelenmekte olan saymanlık hesaplarından her hangi birinin yerinde incelenmesine 
ilgili denetçinin istemi üzerine hesabın bağlı bulunduğu dairece karar verilebilir. Bu karar Ge
nel Kurulca da uygun bulunduğu takdirde bu hesaplar Birinci Başkanın görevlendireceği denet
çiler tarafından yerinde incelenir. 

İnceleme sırasında; 
1. Gelirlerin, alacakların ve her türlü haklann kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere ve 

bütçedeki tertiplerine uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmediği, 
2. Giderlerin, 
a) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve kadroya uygun 

olarak harcanıp harcanmadığı, 
b) ödemenin istihkak saMplerinin veya vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılıp 

yapılmadığı, 
c) idare hesabına giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerdeki hükümlere uygun bulunup bulunmadığı, 
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Sorumluluk halleri 

MADDE 45. — Sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk 
ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayış-
tayca kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden baş-
lıyarak üç ay içinde Hazineye ödemekle zorunludurlar. 

Sayıştayca haklarında verilen kesin hükümler sorumlulara ve ayrıca gerekli kovuşturma ya
pılmak üzere Maliye Bakanlığına 63 ncü madde uyarınca tebliğ edilir. 

Malın ödettirilmesi, yok olma tarihindeki rayiç bedel üzerinden, bu tarih belli değilse malın 
satınalındığı tarih ile kaybolmanın tesbit edildiği tarih arasınraki en yüksek rayice göre bulu
nacak bedel üzerinden olur. Devlet mallarının hasara uğratılması halinde uygulanacak genel 
hükümler saklıdır. 

Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Danıştaya başvurulamaz. 

Hesapların incelenmesi 

MADDE 46. — Sayman hesaplarından hangilerinin merkezde veya hesap yerlerinde incelene
ceğine Genel Kurul karar verir. Bu hesaplar Birinci Başkanın görevlendireceği denetçiler tara
fından incelenir. 

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

Merkezde incelenmekte olan saymanlık hesaplarından her hangi birinin yerinde incelenmesi
ne ilgili denetçinin istemi üzerine hesabın bağh bulunduğu dairece kardır verilebilir. Bu karar 
Genel Kurulca da uygun bulunduğu takdirde bu hesaplar Birinci Başkanın görevlendireceği de
netçiler tarafından yerinde incelenir. 

İnceleme sırasında; 
1. Gelirlerin, alacakların ve her türlü hakların kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere ve 

bütçedeki tertiplerine uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmediği, 
2. Giderlerin, 
a) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve kadroya 

uygun olarak harcanıp harcanmadığı, 
b) ödemenin istihkak sahiplerinin veya vekülerinln kimliği araştırılmak suretiyle yapı

lıp yapılmadığı, 
c) tdare hesabına giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin kanun, tüzük 

ve yönetmeliklerdeM hükümlere uygun bulunup bulunmalığı, 
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S. Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, kullanış ve çıkışları ile bunların bulunması 
gerekli olan yerlerde tamamen mevcudolup olmadığı hususlarının yürürlükteki kanun, tüzük ve 
yönetmelik esaslarına göre yapılıp yapılmadığı, 

4. Yukardaki fıkralarda yazılı bütün işlem ve hesapların belgelere ve kayıtlarına uygun olup 
olmadığı, 

Araştırılır. 

MADDE 47. — Sayıştay, yapacağı incelemeler sırasında, denetimine giren bütün daire ve ku
rumların bütçelerine konulmuş olan ödeneklerin bütçede gösterilen iş, hizmet ve ihtiyaçlara har
canıp harcanmadığı hakkındaki görüşünü uygunluk bildirimlerine derceder. 

MADDE 48. — Denetçiler kendilerine verilen hesapları bu kanunla diğer kanunlarda yazılı 
esaslar ve yönetmeliğindeki usuller gereğince inceler ve sonucu gösterir bir rapor düzenler. Bu 
inceleme sırasında mevzuata uvetm bulmadığı veya noksan gördüğü işler hakkında sorumlula
rın yazılı savunmalarını alması ve düşüncesiyle birlikte raporda göstermesi şarttır. 

Usulü dairesinde yapılan bildirime bilgi edinilmesinden itibaren en çok otuz gün içinde ce
vap verniyen sorumluların savunmaları beklenmiyerek mevcut bilgi ve belgelere göre rapor dü
zenlenmekle beraber, bunlar hakkında ayrıca bu kanun esaslarına göre disiplin veya ceza kovuş
turulması isteminde bulunulur. 

Bu raporlarda hesabın doğruluğu ve denkliği ve belgelerin tamam olup olmadığı ve inceleme 
neticesinde sorumluluğu gerektiren hususlar görülüp görülmediği ve ayrıca 28 nci maddenin bi
rinci fıkrasının (C) bendinde yazılı sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan teşeb
büs ve kurumların harcama ve çalışmalannm kuruluş gayelerine uygun bulunup bulunmadığı da 
raporların sonunda açıklanır. 

MADDE 49. — Sorumlular veya diğer ilgili memurlar denetçilerin istiyeceği bilgiyi vermeye, 
kayıtlarla belgeleri geciktirmeksizin göstermeye veya vermeye mecburdurlar. 

Sorumluların yanında bulunmıyan belgeler ilgili dairelerden istenir. Sorumlular belgelerin 
asıllarını ve aslı gösterilemiyen belgelerin ikinci nüshalarını göstermek zorundadırlar. 

Yukardaki hükme uymıyanlar hakkında bu kanun esaslarına göre ceza veya disiplin kovuş
turması yapılır. 

MADDE 50. — İncelenmesi bitirilen hesapların raporları ona ait cetvel ve belgelerle birlikte 
Birinci Başkanlığa verilir. Başkanlık bunları yargılanmak üzere dairelere verir. 

VI - Saymanlar hakkında uygulanacak cezalar 
MADDE 51. — Hesabını kanun hükümleri dairesinde zamanında ve tam olarak veraıiycn say

manların aylıkları, Sayıştayca ita âmirlerine ve saymanlara bildirilmesi üzerine hesabını verin
ceye kadar yarım olarak verilir. Yarım aylık kesilmeye başlandığı aydan itibaren üç ay içinde 
yine hesap verilmediği takdirde alınacak kararla sayman memuriyetinden çıkartılır. 
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3. Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklalanış, kullanış ve çıkışları ile bunların bulun
ması gerekli olan yerlerde tamamen mevcudolup olmadığı hususlarının yürürlükteki kanun, tü
zük ve yönetmelik esaslarına göre yapılıp yapılmadığı, 

4. YukardaM fıkralarda yazılı bütün işlem ve hesapların belgelere ve kayıtlarına uygun 
olup olmadığı, 

Araştırılır. 

Ödemelerin gerekçelerine uygunluğu 

MADDE 47. — Sayıştay, yapacağı incelemeler sırasında, denetimine giren bütün daire ve ku
rumların bütçelerine konulmuş olan ödeneklerin bütçede gösterilen iş, hizmet ve ihtiyaçlara har
canıp harcanmadığı hakkındaki görüşünü uygunluk bildirimlerine derceder. 

Denetçi raporları 

MADDE 48. — Denetçiler kendilerine verilen hesapları bu kanunla diğer kanunlarda yazılı 
esaslar ve yönetmeliğindeM usuller gereğince inceler ve sonucu gösterir bir rapor düzenler. Bu 
inceleme sırasında mevzuata uygun bulmadığı veya noksan gördüğü işler hakkında sorumluların 
yazılı savunmalarını alması ve düşüncesiyle birlikte raporda göstermesi şarttır. 

Usulü dairesinde yapılan bildirime bilgi edinilmesinden itibaren en çok otuz gün içinde ce
vap vermiyen sorumluların savunmaları beklenmiyerek mevcut bilgi ve belgelere göre rapor dü
zenlemekle beraber, bunlar hakkında ayrıca bu kanun esaslarına göre disiplin veya ceza kovuş
turulması isteminde bulunulur. 

Bu raporlarda hesabın doğruluğu ve denkliği ve belgelerin tamam olup olmadığı ve inceleme 
neticesinde sorumluluğu gerektiren hususlar görülüp görülmediği ve ayrıca 28 nci maddenin bi
rinci fıkrasının (B) ve (C) bencilerinde yazılı sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kuru
lan teşebbüs ve kurumların harcama ve çalışmalarının kuruluş gayelerine uygun bulunup bulun
madığı da raporların sonunda açıklanır. 

Bilgi ve belge verme zorunluluğu 

MADDE 49. — Sorumlular veya diğer ilgili memurlar denetçilerin istiyeceği bilgiyi vermeye, 
kayıtlarla belgeleri geciktirmeksizin göstermeye veya vermeye mecburdurlar. 

Sorumluların yanında bulunmıyan belgeler ilgili dairelerden istenir. Sorumlular belgelerin asıl
larını ve aslı gösterilemiyen belgelerin ikinci nüshalarını göstermek zorundadırlar. 

YukardaM hükme uymıyanlar hakkında bu kanun esaslarına göre ceza veya disiplin kovuş
turması yapılır. 

Raporlar üzerinde yapılacak işlem 

MADDE 50. — İncelenmesi bitirilen hesapların raporları ona ait cetvel ve belgelerle birlikte 
Birinci Başkanlığa verilir. Başkanlık bunları yargılanmak üzere dairelere verir. 

Saymanlar hakkında uygulanacak cezalar 

MADDE 51. — Hesabını kanun hükümleri dairesinde zamanında ve tam olarak vermiyen say
manların aylıkları, Sayıştayca ita âmirlerine ve saymanlara bildirilmesi üzerine hesabını verin
ceye kadar yarım olarak verilir. Yanm aylık kesilmeye başlandığı aydan itibaren üç ay içinde 
yine hesap verilmediği takdirde alınacak kararla sayman memuriyetinden çıkartılır. 
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Denetleme ve yargılama sırasında istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri ve gerekli açık
lamayı vermiyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenler verilecek kararla aylık istihkakı
nın yarısına kadar aylık kesimi cezasiyle cezalandırılır ve bir mühlet verilir. Tâyin edilen mühlet 
içinde yine istenilen evrak ve vesikaları vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren se
bepleri ortadan kaldırmazsa, hakkında verilecek kararın bildirilmesi üzerine, bağlı olduğu daire
ce, iş ve memuriyetine son verilir. 

Sayıştay ilâmlarının icrasını izlemiyenler hakkında da aynı cezalar uygulanır. 

MADDE 52. — Emeklilik, Bakanlık emrine alınma ve benzeri sebeplerle hesabını devretme
den temelli veya geçici olarak vazifeden ayrılmış bulunan saymanlar, hesapları verinceye kadar 
aylık ve diğer istihkaklarının ödenmesi geciktirilir. 

Başka vazifeye naklen atanan saymanlar da devrini vermedikçe yeni görevlerine başlıyamaz-
lar. istifa suretiyle ayrılan saymanlardan devrini zamanında vermiyenler sonradan Sayıştay de
netimine tabi daire ve kurumlarda bir göreve atanamazlar. 

MADDE 53. — 51 ve 52 nci maddeler hükümleri, ilgili dairelerce yerine getirilir, ilgili daire
ler bu maddenin uygulanışından Sayıştaya bilgi verirler. 

MADDE 54. — Sayıştayın istemi üzerine 51 ve 52 nci maddeler hükümlerini uygulamıyanlar 
hakkında dairelerince disiplin kovuşturması yapılır. 

VII - İkraz, istikraz, kredi ve avansların denetimi 

MADDE 55. — a) Devletçe müessese ve fertlere ikraz ve tâviz olarak verilip Hazinece açıla
cak hesaplara kaydedilen paralar, sayman hesapları arasında Sayıştayca incelenir ve izlenir. 

özel kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği istikraz muameleleri dahi Sayıştayca incelemeye ve 
izlemeye tabidir. 

Bu inceleme neticeleri uygunluk bildirimlerine yazılır. 
b) Genel ve Katma bütçeli dairelerle özel idareler ve belediyelerce yapılan istikrazlarla alı

nan avanslar ve hizmet karşılığı olmıyarak çıkarılan Hazine bonoları miktar ve faizleri ve itfa 
bedelleri kanunlarındaki hükümlere göre Sayıştayca kaydolunur. İstikraz ve avans sözleşmeleri 
hakkında bağıtlama tarihinden ve Hazine bonoları hakkında imza ve ihraç tarihinden itibaren 
3 ay içinde Sayıştaya bilgi verilir. 

Bu işlemlere ilişkin gider belgeleri sayman hesapları arasında Sayıştaya verilerek usulü dai
resinde hükme bağlanır. 

Bu konudaki inceleme sonuçlan uygunluk bildirimlerinde gösterilir. 
c) Kanunları gereğince mutemet ve mütaahhitlere verilen avanslarla açılan krediler dahi 

Sayıştayca incelenir. 
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Denetleme ve yargılama sırasında istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri ve gerekli açık
lamayı vermiyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenler aylık istihkakının yarısına kadar ay
lık kesimi cezasiyle cezalandınlır ve bir mühlet verilir. Tâyin edilen mühlet içinde yine istenilen 
evrak ve vesikaları vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldır-
mazsa, iş ve memuriyetine son verilir. 

Sayıştay ilâmlarının icrasını izlemiyenler hakkında da aynı cezalar uygulanır. 

Hesap vermiyen saymanlar 
MADDE 52. — Emeklilik, Bakanlık emrine alınma ve benzeri sebeplerle hesabını devretmeden 

temelli veya geçici olarak vazifeden ayrılmış bulunan saymanlar hesaplarını verinceye kadar, ay
lık ve diğer istihkaklarının ödenmesi geciktirilir. 

Başka vazifeye naklen atanan saymanlar da devrini vermedikçe yeni görevlerine başlıyamaz-
lar. İstifa suretiyle ayrılan saymanlardan devrini zamanında vermiyenler sonradan Sayıştay de
netimine tabi daire ve kurumlarda bir göreve atanamazlar. 

Cezaların infazı 

MADDE 53. — 51 ve 52 nci maddeler hükümleri, ilgili dairelerce yerine getirilir, ilgili daireler 
bu maddelerin uygulanışından Sayıştaya bilgi verirler. 

Disiplin kovuşturması 

MADDE 54. — Sayıştayın istemi üzerine 51 ve 52 nci maddeler hükümlerini uygulamıyanlar 
hakkında dairelerince disiplin kovuşturması yapılır. 

İkraz, istikraz, kredi ve avansların denetimi 

MADDE 55. — a) Devletçe müessese ve fertlere ikraz ve tâviz olarak verilip Hazinece açıla
cak hesaplara kaydedilen paralar, sayman hesapları arasinda Sayıştayca incelenir ve izlenir. 

özel kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği istikraz muameleleri dahi Sayıştayca incelemeye ve 
izlemeye tâbidir. 

Bu inceleme neticeleri uygunluk bildirimlerinde yazılır. 
b) Genel ve katma bütçeli dairelerce yapılan istikrazlarla alman avanslar ve hizmet karşılığı 

olmıyarak çıkarılan Hazine bonoları miktar ve faizleri ve itfa bedelleri kanunlarındaki hükümlere 
göre Sayıştayca kaydolunur. İstikraz ve avans sözleşmeleri hakkında bağıtlama tarihinden ve Ha
zine bonoları hakkında imza ve ihraç tarihinden itibaren 3 ay içinde Sayıştaya bilgi verilir. 

Bu konudaki inceleme sonuçları uygunluk bildirimlerinde gösterilir. 
c) Kanunları gereğince mutemet ve mütaahhitlere verilen avanslarla açılan krediler dahi Sa

yıştayca incelenir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yargılama 

I - Hesapların yargılanması 

MADDE 56. — Daire başkanları dairelerine verilen hesap raporları halanda Savcının yazılı 
düşüncesini alırlar. 

Savcılıktan gelen raporlar Daire Başkanlığınca düşüncesi bildirilmek üzere üyelere verilir. 
Üyeler kendilerine verilen raporlar üzerine gerekli incelemeyi yapar. Gerektiğinde raporda 

ilişiksiz görülen kısımların da her cihetine bakılıp bakılmadığını araştırır ve düşüncelerini yaz
mak suretiyle raporları Daire Başkanlığına geliverirler. 

Üyece, raporlar üzerinde yapılacak inceleme sırasında lüzum görüleni üyenin teklifi üzerine 
Daire Başkanlığınca hesabın her cihetine bakılıp bakılmadığının araştırılması için uzman denet
çilerden birine verilir. Uzman denetçi hesapta yeniden ilişikli hususlar görürse, usulü dairesinde 
sorumluların savunmasını alır ve yazacağı rapor düşüncesi bildirilmek üsere Savcılığa gönderilir. 
Savcılıktan gelen bu hesap dosyası Daire Başkanı tarafından tekrar aynı üyeye verilir. 

MADDE 57. — Üyelerin yazılı düşüncesi üzerine dairece hesabın yargılanmasına başlanır. 
Yargılama sırasında lüzum görülürse Savcı davet edilerek düşüncesi sorulur. 

MADDE 58. — Resmî dairelere, mutemetlere veya istihkak sahiplerine posta veya bankalar 
vasıtasiyle gönderilen paralarla mukadder kıymetli senet veya ayniyata ait alındılar saymanın be-
raetine yeterlidir. 

Merkez veya diğer saymanlıklar adına harcama yapılmış ve bunlara ait para yerine geçen ev
rak ve senetler yerlerine gönderilmisse merkez veya ilgili saymanın bunların alındığını bildiren 
belgeleri Sayıştaya göndermesi ödemeyi yapan saymanı beraet ettirir. 

Bu belgeler gönderilmediği takdirde bunların postaya verildiği sırada yapılan tutanakların 
veya kaybolan evrakın resmî kayıtlarından alınacak onanmış örnekleri daîıi beraet için muteber 
sayılır. Ancak bu evrak ve senetler kanun, nizam ve kararlara uygun değilse saymanın bu kanuna 
göre olan sorumluluğu devam eder. 

Posta idarelerine tutanaklariyle kıymetli posta paketi halinde teslim edilen paralar gönderil
diği yerde tamam olarak çıkmazsa idare ve Adliyece yapılacak soruşturmaya ve verilecek karara 
göre sorumluluk belli olur. 

MADDE 59. — Zaruri sebeplerle asılları veya ikinci nüshaları ibraz veya tevdi edilemiyen hal
lerde, hizmetin yapıldığını ve karşılığının hak sahibine verildiğini gösteren evraka, belgeye ve 
mevcut kayıt ve delillere göre, Savcının düşüncesi alındıktan sonra sorumluların beraet veya zim
metine hükmedilir. 

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 bulunmadığı idare kurullarınca tutanakla onanırsa, 
sayman mevcut delillere göre yargılanır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yargılama 

Hesapların dairelerce incelenmesi 

MADDE 56. — Daire başkanları dairelerine verilen hesap raporları hakkında savcının yazılı 
düşüncesini alırlar. 

Savcılıktan gelen raporlar daire başkanlığınca düşüncesi bildirilmek üzere üyelere verilir. 
Üyeler kendilerine verilen raporlar üzerine gerekli incelemeyi yapar. Gerektiğinde raporda ili

şiksiz görülen kısımların da her cihetine bakılıp bakılmadığını araştırır ve düşüncelerini yazmak 
suretiyle raporları Daire Başkanlığına geriverirler. 

Üyelerce, raporlar üzerinde yapılacak inceleme sırasında lüzum görüleni üyenin teklifi üze
rine Daire Başkanlığınca hesabın her cihetine bakılıp bakılmadığının araştırılman için uzman de
netçilerden birine verilir. Uzman denetçi hesapta yeniden ilişikli hususlar görürse, usulü dairesin
de sorumluların savunmasını alır ve yazacağı rapor, düşüncesi bildirilmek üzere savcılığa gönde
rilir. Savcılıktan gelen bu hesap dosyası Daire Başkanı tarafından tekrar üyeye verilir. 

Hesapların yargılanması 

MADDE 57. — üyelerin yazılı düşüncesi üzerine dairece hesabın yargılanmasına başlanır. Yar
gılama sırasında lüzum görülürse savcı davet edilerek düşüncesi sorulur. 

Saymanın beraetine yeterli belgeler 

MADDB 58. — Resmî daireler, mutemetlere veya istihkak sahiplerine posta veya bankalar va-
sıtasiyle gönderilen paralarla mukadder kıymetli senet veya ayniyata ait alındılar saymanın be
raetine yeterlidir. 

Merkez veya diğer saymanlıklar adına harcama yapılmış ve bunlara ait para yerine geçen 
evrak ve senetler yerlerine gönderilmişse merkez veya ilgili saymanın bunların alındığını bildiren 
belgelen Sayıştaya göndermesi ödemeyi yapan saymanı beraet ettirir. 

Bu belgeler gönderilmediği takdirde bunların postaya verildiği sırada yapılan tutanakların 
veya kaybolan evrakın resmî kayıtlarından alınacak onanmış örnekleri dahi beraet için muteber 
sayılır. Ancak bu evrak ve senetler kanun, nizam ve kararlara uygun değilse saymanın bu 
kanuna göre olan sorumluluğu devam eder. 

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

Belge ibraz edilememesi 

MADDE 59. — Zaruri sebeplerle asılları veya ikinci nüshalan ibraz veya tevdi edilemiyen hal
lerde, hizmetin yapıldığını ve karşılığının hak sahibine verildiğini gösteren evraka, belgeye ve 
mevcut kayıt ve delillere göre, savcının düşüncesi alındıktan sonra sorumluların beraet veya zim
metine hükmedilir. 

Olağanüstü Jıallerde belge ibraz edilememesi 

MADDE 60. — Savaş, yangın, sel, deprem, idari ve askerî sebeplerle, tahliye gibi olağanüstü 
haller dolayısiyle veya çalınma ya da mücbir sebeplerle kaybolduğu anlaşılan belge ve kayıtlann 
bulunmasına ve gönderilmesine imkân bulunmadığı idare kurullarınca tutanakla onartırsa, say
man mevcut delillere göre yargılanır. 
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Ancak yukarda yazılı hallerin vukuunda, saymanın durumu derhal yazı ile üstüne bildirmesi 
ve zimmetini ibra için 15 gün içinde bağlı olduğu Bakanlık veya daireye başvurması şarttır. Bu 
takdirde saymanın beraeti veya sorumluluğu Bakanlık veya dairesinin düşüncesi alınmak suretiy
le Sayıştayca hükme bağlanır. 

MADDE 61. — Hesapların yukarıdaki maddelere göre yapılan yargılanması sonunda beraet 
veya zimmet veya tazmin hükmü verilir. Verilen hükümler Daire Başkanı tarafından raporun fık
raları hizasına özet olarak yazılıp imza edilir. Aynca tutanak yapılması ve mahkeme başkanı ve 
üyeleri tarafından imza edilmesi lâzımdır, 

MADDE 62. — tlâm müsveddeleri mahkeme kurulu tarafından görülüp imza edildikten son
ra bundan gereği kadar ilâm çıkarılır. Bu ilâmlardan ikişer nüshası Daire Başkanı ve üyeler 
tarafından imza edildikten sonra imzalı nüshalardan birisi dairede alıkonulup diğeri ve imzasi* 
nüshaları hesap dosyası ile birlikte Birinci Başkanlığa verilir. Bu ilâmlar Birinci Başkan veya 
tevkil edeceği kimseler tarafından Sayıştay mühürü ile mühürlenip- imza edildikten sonra mahke
me kurulu tarafından imzalı nüshası genel sekreterlikçe saklanır. 

MADDE 63. — Sayıştay ilâmlarının birer nüshası sorumlulara, birer nüshası sorumluların bağ
lı olduğu bakanlık veya daireye, iki nüshası da, bir nüshası ilgili saymanlığa gönderilmek üze
re, Maliye Bakanlığına ve bir nüshası da Savcılığa usulüne göre tebliğ olunur. 

İl özel idareleriyle belediyelere ait ilâmların birer nüshası sorumlulara, bir nüshası İçişleri 
Bakanlığına, İM nüshası da, birisi ilgili saymanlığa verilmek üzere, valiliğe ve bir nüshası da 
savcılığa tebliğ olunur. 

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

Tavzih veya düzeltme dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlasiyle verilir. 
Karan vermiş olan daire veya Temyiz Kurulu işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüs

hasını, tâyin edeceği süre içerisinde cevap vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki nüs
ha olarak verilir, bunlardan birisi tavzih veya düzeltmeyi istiyen tarafa gönderilir. 

Görevli daire veya kurulun bu husustaki karan taraflara tebliğ olunur. 
Tavzih, kararın yerine getirilmesine kadar istenilebilir. 

MADDE 64. — Sayıştay ilâmlan kesinleştikten sonra 45 nci madde gereğince yerine getirilir. 
îlâmlann yerine getirilmesini izlemekten, ilâmlann gönderildiği dairelerin en büyük âmiri sorum
ludur. 

Hamlarda gösterilen zimmet ve tazminlerde zimmetler vukuu tarihinden; tazminler ise hük-
medildikleri tarihten itibtuon faize tabi olarak, âmme alacaklarının tahsili hakkındaki hüküm
lere göre tahsil olunur. 

Ancak, bu suretle eklenecek faizin tutan, zimmet veya tazminine karar verilen miktarın % 10 
unu geçemez. 
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Ancak yukarda yazılı hallerin vukuunda, saymanın durumu derhal yazı ile üstüne bildirmesi 
ve zimmetini ibra için 15 gün içinde bağlı olduğu bakanlık veya daireye başvurması şarttır. Bu 
takdirde saymanın beraeti veya sorumluluğu bakanlık veya dairesinin düşüncesi alınmak suretiyle 
Sayıştayca hükme bağlanır. 

Hüküm ve tutanaklar 

MADDE 61. — Hesapların yukardaki maddelere göre yapılan yargılanması sonunda, beraet veya 
zimmet veya tazmin hükmü verilir Verilen hükümler daire başkanı tarafından ra
porun fıkraları hizasına özel olarak yazılıp imza edilir. Ayrıca tutanak yapılması ve mahkeme 
başkanı ile üyeleri tarafından imza edilmesi lâzımdır. 

İlâmlar 

MADDE 62. — İlâm müsveddeleri mahkeme k ırulu tarafından görülüp imza edildikten sonra 
bundan gereği kadar ilâm çıkarılır. Bu ilâmlar lan ikişer nüshası daire başkanı ve üyeler tara
fından imza edildikten sonra imzalı nüshalardan birisi dairede alıkonulup diğeri ve imzasız 
nüshalan hesap dosyası ile birlikte Birinci Başkanlığa verilir. Bu ilâmlar Birinci Başkan veya 
tevkil edeceği kimseler tarafından Sayıştay mührü ile mühürlenip imza edildikten sonra mah
keme kurulu tarafından imzalı nüshası genel sekreterlikçe saklanır. 

İlâmların bildirilmesi ve tavzihi 

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 Savcılığa usulüne göre tebliğ olunur. 

Sayıştay daireleri veya Temyiz Kurulundan vorilen kararlar müphem ise taraflardan her 
biri; tavzihini yahut iki tarafın adı ve soyadı il3 sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlış
lıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklamın düzeltilmesini istiyebilirler. 

Tavzih veya düzeltme dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlasiyle verilir. 
Karan vermiş olan daire veya Temyiz Kurulu işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüs

hasını, tâyin edeceği süre içerisinde cevap vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki 
nüsha olarak verilir; bunlardan birisi tavzih veya düzeltmeyi istiyen tarafa gönderilir. 

Görevli daire veya kurulun bu husustaki karan taraflara tebliğ olunur. 
Tavzih, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

İlâmların infazı 

MADDE 64. — Sayıştay ilâmlan kesinleştikten sonra 45 nci madde gereğince yerine getirilir. 
İlâmların yerine getirilmesini izlemekten,, ilâmların gönderildiği dairelerin en büyük âmiri sorum
ludur. 

İlâmlarda gösterilen zimmet ve tazminlerde z'mmetler vukuu tarihinden; tazminler ise hükme-
düdikleri tarihten itibaren faize tabi olarak, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Ancak, bu suretle eklenecek faizin tutarı, zimmet veya tazminine karar verilen miktann 
% 10 unu geçemez. 
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MADDE 65. — Sarftan önce vize için Sayıştaya gönderilmiş olan tahakkukat belgelerinin ve 
sarftan sonra sayman hesaplarının incelenmesi esnasında suç teşjkil eden bir fiile raslandığı tak
dirde, ilgili denetçi tarafından derhal deliller tesbit edilerek durum, Birinci Başkanlığa bildirilir. 
Birinci Başkanın görevlendireceği hesap mahkemesince kamu dâvası yönünden kovuşturma yapıl
masına karar verilmesi halinde de işlemli evrak veya hesabın bu kısmı, gereği yerine getirilmek 
üzere toplanan ilk delillerle birlikte sorumluların bağüı olduğu daireye ve Cumhuriyet Savcılı
ğına verilir. Genel mahkemelerce verilen hükümler, Sayıştayın, hesap ve işlemler yönünden dene
timine ve hükmüne engel değildir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar yönetmeliğinde 
belirtilir. 

MADDE 66. — Saymanların hesapları Sayıştaya noksansız verildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde yargılanamadığı takdirde hükmen onanmış sayılır. 

77 - Kanun yolları 

1. Temyiz 

MADDE 67. — Sayıştay dairelerince verilen İlâmlar Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz olu
nur. Bu kurulca verilen kararlar kesindir. 

MADDE 68. — Sayıştay dairelerinin ilâmları; 
a) Kanuna aykırılık, 
b) Yetkiyi aşmak, 
c) Yargılama usullerine riayet etmemek gibi sebeplerle 63 ncü maddede yazılı ilgililer ta

rafından temyiz olunabilir. 
Temyiz süresi ilgiliye ilâmın tebliğinden itibaren doksan gündür. 

MADDE 69. — Temyiz isteği dilekçe ile yapılır. Dilekçeye ilgililer tarafından itirazlarını is-
bat edecek belgeler bağlanır. Temyiz evrakının suretleri karşı tarafın sayısınca verilir. 

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

MADDE 70. — Cevaplar alındıktan sonra veya taraflardan biri süresi içinde karşılık verme
diği takdirde temyiz incelenmesi yapılarak karara bağlanır. 
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Suç teşkil eden fiiller 

MADDE 65. — Harcamadan önce vize için Sayıştaya gönderilmiş olan tahakkukat belgelerinin 
ve harcamadan sonra sayman hesaplarının incelen nesi esnasında suç teşkil eden bir fiile raslandığı 
takdirde, ilgili denetçi tarafından derhal delir.er tesbit edilerek durum, Birinci Başkanlığa 
bildirilir. Birinci Başkanın görevlendireceği heıap mahkemesince kamu dâvası yönünden kovuş
turma yapılmasına karar verilmesi halinde de işlemli evrak veya hesabın bu kısmı, gereği ye
rine getirilmek üzere toplanan ilk delillerle b'rlikte sorumluların bağlı olduğu daireye veya 
Cumhuriyet Savcılığına verilir. Genel mahkemelerce verilen hükümler, Sayıştayın, hesap ve iş
lemler yönünden denetimine ve hükmüne engel değildir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili hu
suslar yönetmeliğinde belirtilir. 

Hükmen onanma 

MADDE 66. — Saymanların hesapları Sayıştaya noksansız verildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde yargılanamadığı takdirde hükmen onanmış sayılır. 

Kanun yalları 

1. Temyiz 

Temyiz mercii 

MADDE 67. — Sayıştay dairelrince verilen ilâ nlar Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz olunur. 
Bu kurulca verilen kararla kesindir. 

Temyiz sebepleri 

MADDE 68. — Sayıştay dairelerinin ilâmları; 
a) Kanuna aykırılık, 
b) Yetkiyi aşmak, 
c) Yargılama usullerine riayet etmemek gibi sebeplerle 63 ncü maddede yazılı ilgililer tarafın

dan temyiz olunabilir. 
Temyiz süresi ilgiliye ilâmın tebliğinden itibaren doksan gündür. 

Temyiz isteği 

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

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

Temyiz isteğinin karara bağlanması 

MADDE 70. — Cevaplar alındıktan sonra veya taraflardan biri süresi içinde karşılık vermediği 
takdirde temyiz incelenmesi yapılarak karara bağlanır. 
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MADDE 71. — Temyiz dilekçesi ve lâyihalar Sayıştay Başkanlığına verilir. Merkezde bulun-
mıyanlar, temyiz dilekçelerini, Sayıştaya gönderilmek üzere bulunduklan yerin en büyük mül
kiye memuruna da verebilirler. 

İlgililer isterlerse evrakın alındığına dair kendilerine bir alındı verilir. 

MADDE 72. — Taraflar yazı ile isterler veya Temyiz Kurulu lüzum görürse tarafları veya 
bir tarafı davet ederek savunmalarını dînler ve açıklama isteyebilir. 

MADDE 73. — Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, 
kaldınr ya da bozar. Bozma halinde evrak yeniden karara bağlanmak üzere o karan veren da
ireye gönderilir. 

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

2. Yargılamcmm iadesi 
MADDE 74. — Aşağıdaki sebepler üzerine savcı, hükümlü, hükümlünün bağlı olduğu Ba

kanlık veya daire ya da Maliye Bakanlığı tarafından yargılamanın iadesi istenebileceği gibi Sa
yıştay Dairelerince de doğrudan doğruya buna karar verilebilir. Yargılamanın iadesi sebepleri 
şunlardır : 

a) Hesapta maddi hata bulunması, noksan veya mükerrerlik olması, 
b) tbraz edilen belgede sahtecilik bulunup da hükme etki yapmış olması, 
c) inceleme veya yargılama sırasında görülmiyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hükümden 

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 suretiyle ortadan kalkmış olması, 
e) Kesinhesapların incelenmesi sonunda G-enel Kurulca, bütçe tertip ve mahsubuna ilişkin 

daire kararlarının aksine karar verilmiş olması. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhesabı geçmiş olsun olmasın, ilâmın tebliği tarihin

den itibaren beş yıl sonra, yargılamanın iadesi isteminde bulunulamaz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhesabm onanmış olması şahıs borçlarına etkili de

ğildir. • • » • « • - > • 

MADDE 75. — Yargılamanın iadesi istemi, 
gılamanm iadesi lüzumuna karar verilir. Bu 
mek şartiyle yargılama yapılır. 

hükmü veren dairece incelenir ve ilk olarak yar-
karardan sonra iade olunan hususlara inhisar et-
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Temyiz dilekçesinin verileceği yerler 

MADDE 71. — Temyiz dilekçesi ve lâyihalar Sayıştay Başkanlığına verilir. Merkezde bulun-
mıyanlar, temyiz dilekçelerini, Sayıştaya gönde ilmek üzere bulundukları yerin en büyük mülkiye 
memuruna da verebilirler. 

İlgililer isterlerse evrakın alındığına dair kendilerine bir alındı verilir. 

Murafaa 

MADDE 72. — Taraflar yazı ile isterler veya Temyiz Kurulu lüzum görürse tarafları veya bir 
tarafı davet ederek savunmalarını dinler ve açıklama istiyebilir. 

Temyiz Kurulu karart 

MADDE 73. — Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, 
kaldırır ya da bozar. Bozma halinde evrak yeniden karara bağlanmak üzere o kararı veren daireye 
gönderilir. 

Daire ilk kararında diretir ve bu diretme üzeine temyiz olunarak tekrar Temyiz Kurulunca 
bozma kararı verilirse daire bu karara uymak zorundadır. 

2. Yargılamanın iadesi 

Yargılamanın iadesi sebepleri 

MADDE 74. — Aşağıdaki sebepler üzerine sa/cı, hükümlü, hükümlünün bağlı olduğu bakanlık 
veya daire ya da Maliye Bakanlığı tarafından yargılanmanın iadesi istenebileceği gibi Sayıştay 
dairelerince de doğrudan doğruya buna karar ve ilebilir. Yargılamanın iadesi sebepleri şunlardır: 

a) Hesapta maddî hata bulunması, noksan ve7a mükerrerlik olması, 
b) İbraz edilen belgede sahtecilik bulunup da hükme etki yapmış olması, 
c) İnceleme veya yargılama sırasında görül niyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hükümden 

sonra meydana çıkmış olması, 
ç) Hükme tesir edebilecek bâzı belgelerin in jeleme ve yargılama sırasında bulunmayıp, hü

kümden sonra meydana çıkması, 
d) Hükme esas tutulan bir ilâmın bozulma suretiyle ortadan kalkmış olması, 
e) Kesinhesapların incelenmesi sonunda Genel Kurulca, bütçe tertip ve mahsubuna ilişkin daire 

kararlarının aksine karar verilmiş olması. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhesabı sfeçmiş olsun olmasın, ilâmın tebliği tarihinden 

tibaren beş yıl sonra, varsıl amanın iadesi isteminde bulunulamaz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhe sabin onanmış olması şahıs borçlarına etkili de

ğildir. 

Yargılamanın iadesi 

isteminin görüşülmesi 

MADDE 75. — Yargılamanın iadesi istemi, hükmü veren dairece incelenir ve ilk olarak yar
gılamanın iadesi lüzumuna karar verilir. Bu karardan sonra iade olunan hususlara inhisar etmek 
şartiyle yargılama yapılır. 
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MADDE 76. — Yargılamanın iadesi dileğinde bulunmak icrayı alıkoymaz. îade dilekçesini 
inceliyen daire, gerekli gördüğü takdirde, kanunen muteber teminat karşılığında, icranın gecik
tirilmesine karar verebilir. 

3. Karar düzeltmesi 

MADDE 77. — Temyiz Kurulu kararlarına karşı aşağıdaki sebeplerle temyiz isteğinde bu
lunmuş olanlar tarafından ilâmın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir defaya mah
sus olmak üzere karar düzeltmesi istenebilir. 

a) Hükmün zatına etkili iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, 
b) Bir ilamda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) Temyiz yolu ile görülen işlerde Temyiz Kuruluna ibraz olunan ve karara etkili bulunan 

evrakta bir sania veya sahtelik vukubulmuş olması. 

MADDE 78. — Karar düzeltilmesi istem ve incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde 
yürütülür. Şu kadar ki, burada 72 nci madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 79. — Kanun yollarına başvurma hallerinde bu kanunda yer almamış olan husus
lar hakkında Hukuk Muhakeme Usulleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

III - içtihadın birleştirilmesi 

MADDE 80. — tşin gereği ve ibraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde kesinleşmiş 
olsun olmasın, birbirine aykırı gördüğü ilâmları Birinci Başkan içtihadın birleştirilmesi için 
Genel Kurula verir. 

Birinci Başkan birleşmiş içtihadın değiştirilmesi için de istemde bulunabilir. 
İçtihadı birleştirme ve değiştirme kararları ile 17 nci madde gereğince alınan Genel Kurul 

kararlan Resmî Gazete ile yayınlanır. 
Bu kararlar yayımından sonraki ödemeler hakkında uygulanır. 

DOIECUZUNCU BÖLÜM 

Genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporları *>ı; * w'" ~" 

MADDE 81. — Sayıştay, bakanlıklar tarafından düzenlenen kesinhesaplan sayman hesaplariyle 
ve Hazinece düzenlenen genel hesabı da bakanlıklar kesinhesaplariyle karşılaştırır ve uygunluk 
derecesini Anayasanın 128 nci maddesinde belirtilen süre içinde Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

MADDE 82. — Genel bütçe dışında kalıp da bütçeleri bir kanunla Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden geçen dairelerin kesinhesaplan hakkında da yukardaki madde hükmü uygulanır. 
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İcranın geciktirilmesi 

MADDE 76. — Yargılamanın iadesi dileğinde bulunmak icrayı alıkoymaz, tade dilekçesini 
inceliyen daire, gerekli gördüğü takdirde, kanunen muteber teminat karşılığında, icranın gecik
tirilmesine karar verebilir. 

3. Karar düzeltilmesi 

Karar düzeltilmesi sebepleri 

MADDE 77. •— Temyiz Kurulu kararlarına karşı aşağıdaki sebeplerle temyiz isteğinde bu
lunmuş olanlar tarafından ilâmın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir defaya mahsus 
olmak üzere karar düzeltilmesi istenebilir. 

a) Hükmün zatına etkili iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, » 
b) Bir ilâmda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) Temyiz yolu ile görülen işlerde Temyiz Kuruluna ibraz olunan ve karara etkili bulunan 

evrakta bir sania ve sahtelik vukubulmuş olması. 

Karar düzeltilmesi isteminin incelenmesi 

MADDE 78. — Karar düzeltilmesi istem ve incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde 
yürütülür. Şu kadar M, burada 72 nci madde hükmü uygulanmaz. 

Bu kanunda hüküm bulunmıyan haller 

MADDE 79. — Kanun yollarına başvurma hallerinde bu kanunda yer almamış olan hususlar 
hakkında Hukuk Muhakeme Usulleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

İçtihadın birleştirilmesi 

MADDE 80. — işin gereği ve ibraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde aynı ko
nu hakkında dairelerce eya Temyiz Kurulunca verilen ilâmlar birbirine aykırı ise, Birinci Baş
kan bu ilâmları içtihadın birleştirilmesi için Genel Kurula verir. 

Birinci Başkan birleşmiş içtihadın değiştirilmesi için de istemde bulunabilir. 
içtihadın birleştirilmesi ve değiştirilmesi kararlan ile 18 nci madde gereğince alınan Genel 

Kurul kararlan Resmî Gazete ile yayınlanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporları 

Genel uygunluk bildirimleri 

MADDE 81. — Sayıştay, bakanlıklar tarafından düzenlenen kesin hesaplan sayman hesapla-
riyle ve Hazinece düzenlenen genel hesabı da bakanlıklar kesinhesaplariyle karşılaştırır ve uy
gunluk derecesini Anayasanın 128 nci maddesinde belirtilen süre içinde Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunar. 

Genel bütçe dışındaki idarelerin kesinhesapları 

MADDE 82. — Genel bütçe dışında kalıp da bütçeleri bir kanunla Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçen dairelerin kesin hesaplan hakkında da yukardaki madde hükmü uygulanır. 
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MADDE 83. — Yukardaki maddeler gereğince düzenlenecek kesinhesaplara Sayıştay ilâmları
nın infaz derecesini gösterir bir cetvelin bağlanması şarttır. 

MADDE 84. — Kesinhesap kanunu tasarısı, Anayasanın 128 nci maddesinde belirtilen bir yıl
lık süreyi aşmamak şartiyle, idare hesapları tam olarak Sayıştaya verilmedikçe Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulamaz. 

MADDE 85. — Hesapların tatbikine ve uygunluk bildiriminin hazırlanmasına ilişkin işlemler 
Birinci Başkan tarafından denetçilerden 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 sırayla bir üye ta
rafından incelenir ve bir rapor düzenlenir. Bu rapor daire karariyle birlikte Maliye Bakanı adına 
yetkili bir zat ve Sayıştay Savcısı da hazır bulunduğu halde genel kurulda görüşülür ve uygunluk 
bildiriminin son şekli tesbit olunur. 

Genel bütçe dışında kalan bütçelerin kesinhesaplarmın Genel Kurulda görüşülmesinde ayrıca 
ilgili dairenin yetkili temsilcisi de bulunur. 

Genel uygunluk bildirimleri, Genel Kurul üyeleri ve savcı tarafından imza edildikten sonra 
Birinci Başkanlıkça Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. 

MADDE 87. — Genel ve katma bütçeli dairelerin bir hesap devresindeki mal işlemlerinin ince
lenmesi sonucunda beliren hata ve noksanlıklar ve bu daireler dışında kalan idare ve kurumla-, 
nn bir yıllık hesaplarının incelenmesi sonucu, bunların faaliyetlerinin kuruluş gayelerine uygun 
olup olmadığı da belirtilmek şartiyle, Sayıştay Genel Kurulu raporlariyle Birinci Başkanlıkça Cum 
huriyet Senatosuna ve Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 88. — İnceleme ve denetleme sırasında, hesap ve işlemlerden mevzuata uygun görül-
miyenlerden Sayıştay Genel Kurulunca gerekli görülenler, bu husustaki Sayıştay mütalâasiyle bir
likte bir raporla Birinci Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosuna ve Millet Meclisine duyurulur. 

ONUNCU BÖLÜM 

Bütçe, personel ve özlük işleri 

MADDE 89. — Sayıştay, Genel Bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
Birinci Başkanlıkça hazırlanarak Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Sayıştay bütçesi, Cum-
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İlâmların infaz cetveli 

MADDE 83. — Yukardaki maddeler gereğince düzenlenecek kesin hesaplara Sayıştay ilamla
rının infaz derecesini gösterir bir cetvelin bağlanması şarttır. 

Kesinhesap kanun tasarılarının Millet Meclisine sunulabilmesi 

MADDE 84. — Kesinhesap kanun tasarısı, Anayasanın 128 nci maddesinde belirtilen bir 
yıllık süreyi aşmamak şartiyle, idare hesapları tam olarak Sayıştaya verilmedikçe Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulamaz. 

Uygunluk bildirimlerinin hazırlanması 

MADDE 85. •— Hesapların tatbikine ve uygunluk bildiriminin hazırlanmasına ilişkin işlem-
ler Birinci Başkan tarafından denetçilerden kurulu kesin hesap şubesine havale olunur. Kesin 
hesaplar hakkında bu şubece düzenlenen raporlar ikinci derecede dairelerce incelenerek karara 
bağlanır. 

Üye raporları ve bunların Genel Kurulda görüşülmesi 

MADDE 86. — Kesinhesaplar hakkında dairelerce verilen kararlar her yıl sırasiyle bir üye 
tarafından incelenir ve bir rapor düzenlenir. Bu rapor daire karariyle birlikte Maliye Bakanı 
adına yetkili bir zat ve Sayıştay Savcısı da hazır bulunduğu halde Genel Kurulda görüşülür ve 
uygunluk bildiriminin son şekli tesbit olunur. 

Genel bütçe dışında kalan bütçelerin kesinhesaplannm Genel Kurulda görüşülmesinde ayrı
ca ilgili dairenin yetkili temsilcisi de bulunur. 

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

Devlet mallariyle bâzı idare ve kurumlar hakkında Sayıştay raporları 

MADDE 87. — Genel ve Katma Bütçeli dairelerin bir sebep devresindeki mal işlemlerinin in
celenmesi sonucunda beliren haıa ve noksanlıklar ve bu daireler dışında kalan idare ve kurumla
rın bir yıllık hesaplarının incelenmesi sonucu, bunların faaliyetlerinin kuruluş gayelerine uygun 
olmadığı da belirtilmek şartiyle,, Sayıştay Genel Kurulu raporlariyle Birinci Başkanlıkça Cum
huriyet Senatosuna ve Millet Meclisine sunulur. 

Mevzuata uygun görülmiyen işlemler 

MADDE 88. — İnceleme ve denetleme sırasında, hesap ve işlemlerden mevzuata uygun görül-
miyenlerden Sayıştay Genel Kurulunca gerekli görülenler hakkında bu husustaki Sayıştay mütalâa-
siyle birlikte bir raporla Birinci Başkanllıkça Cumhuriyet Senatosuna ve Millet Meclisine bilgi 
verilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Bütçe, personel ve özlük işleri 

Bütçe 

MADDE 89. — Sayıştay, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
Birinci Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Sayıştay 
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huriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci üyeleri tarafından, Genel bütçe kanunu tasarısına ithal 
edilmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesiyle birlikte yaziyle Maliye Bakanlığına gön
derilir. 

Sayıştayın muhasebe işleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlık Müdürlüğünce yönetilir. 
Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu kararına lüzum gösterdiği işlerden Sayıştay hizmetleriyle 

ilgili olanlar, Millet Meclisi Başkanlık Divanının idari işlem niteliğindeki kararlariyle yürütülür. 

MADDE 90. — Sayıştay kuruluşuna dâhil memur ve hizmetliler Birinci Başkan tarafından 
kadro unvanları ile bağlı olmaksızın Sayıştay kuruluşu ile ilgili hizmetlerde kendi kadroları ile 
görevlendirilebilirler. Bu suretle görevlendirilenlerin kadroları ile ilgili her türlü hakları ve öde
nekleri devam eder. 

Ancak, meslek mensupları Genel Sekreter yardımcılıkları hariç yönetim işlerinde görevlendiri
lemezler. 

MADDE 91. — Başkan ve üyeler birinci derece memur aylıkları tutarını alırlar. Bu suretle ah-
nan aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış hak sa
yılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde hizmet sürelerine 
göre kazandıkları derece aylıkları esastır. 

Daire başkanları ve üyelerin izin ve geçici görevleri Birinci Başkanın onayı ile olur. Birinci 
Başkan hakkında bu hüküm kendiliğinden uygulanır. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları ile savcı ve savcı yardımcılarından yükselme şu
lelerini dolduranların bulunduklan kadroda üst derece aylığı verilerek veya üst kadroya atanarak 
yükselmelerinde yeterlik esastır. Yeterlik sicillerine göre belli olur. 

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

Tercih sebepleri yoksa yapılacak sınavda üstün basan gösterenler yükseltilir. 
Genel Sekreter, Raportör, Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi yardımcılarının 

yükseltilme işlemi memurlar seçim ve disiplin kurulu karan ve Birinci Başkanın onayı ile olur. 
Savcı ve Savcı yardımcılannın yükselme işleriyle diğer özlük işleri Maliye Bakanlığına aittir. 

Ancak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi Sayıştay Birinci Başkanının uygun görmesine bağlıdır. 
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bütçesi, genel bütçe kanunu tasarısına ithal edilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi bütçeleriyle birlikte Bütçe Karma Komisyonuna verilir ve bir sureti de Maliye Bakanlığına gön
derilir. 

Sayıştayın muhasebe işleri, Millet Meclisi Saymanlık Müdürlüğünce yönetilir. 
Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu Kararına lüzum gösterildiği işlerden, Sayıştay hizmetle

riyle ilgili olanlar, Sayıştay Genel Kurulunun idari işler niteliğindeki kararlariyle yürütülür. 

Meslek mensuplarının teminatı, işten el çektirme 

MADDE 90. — Sayıştay meslek mensuplarının görevlerine, bu kanunda yazılı haller ile Dev
let memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller dışında son verilemez. Aylık ve başka haklan 
elinden alınamaz. Meslek mensuplan için tesis edilmiş sınıflardan başka bir sınıftaki görevde ça-
lıştmlamazlar. 

Ancak, sağlık bakımından görevlerini yerine getirmiyecek durumda olduklan tam teşekküllü 
Resmî Sağlık Kurulu raporuyla anlaşılanlarla, bulunduklan derecede yaş haddini doldurduküan 
halde bir üst dereceye yükselemiyenlerin görevine Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu karan ve 
Birinci Başkanın onayıyla son verilir. 

Haklarında disiplin veya ceza kovuşturması yapılmasına karar verilen genel sekreter, rapor
tör ve yardımcıları, uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının görevleri 
başında kalmalarında soruşturmanın veya hizmetin gereği bakımından sakınca görülürse, Me
murlar Seçim ve Disiplin Kurulu karariyle gemici bir süre için işten el çektirilebilir. 

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

Aylıklar 

MADDE 91. — Başkan ve üyeler birinci derecede memur aylıkları tutarını alırlar. Bu suret
le alınan aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış hak 
sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde hizmet sürelerine 
göre'kazandıkları derece aylıkları esastır. 

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

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplan ile savcı ve savcı yardımcılanndan yükselme 
sürelerini dolduranların bulundukları kadroda üst derece aylığı verilerek veya üst kadroya 
atanarak yükselmelerinde yeterlik esastır. Yeterlik sicillerine göre belli olur. 

Bunlann yükselebilmeleri, üstüste iki sicillerinin olumlu olmasına bağlıdır. Üç sicil dönemin
de iki olumlu sicil alanlar da yükselebilirler. 

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

Tercih sebepleri yoksa yapılacak sınavda üs ün basan gösterenler yükseltilir. 
Genel Sekreter, raportör, uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının yük

seltilme işleri Memurlar Seçim ve Disiplin Kunf.u kararı ve Birinci Başkanın onayıyla olur. 
Savcı ve savcı yardımcılannın yükselme işleriyle diğer özlük işleri Maliye Bakanlığına aittir. 

Ancak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi Sayıştay Birinci Başkanının uygun görmesine bağ
lıdır. 
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MADDE 92. — Sayıştay mensuplarından, 
a) Sayıştay Birinci Başkanı ile Daire başkanlarına, üyelere, savcı ve Genel Sekretere her ay 

aylıklarından ayrı olarak kadro aylık tutarlarının yüzde altmışı oranında, 
b) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve daire raportörleri ve denet

çilerle Genel Sekreter, savcı ve denetçi yardımcılarına derecelerine göre bu kanuna bağlı iki sayılı 
cetvelde yazılı miktarlarda, 

c) Sair Sayıştay mensuplarına ekli üç No. lu cetvelde yazılı miktarlarda, 
Ödenek verilir. 
ödeneğe hak kazanılması Maaş Kanunu hükümlerine tabidir. 
Ancak, diğer bir göreve vekillik halinde yalnız bir yönden ve yüksek olanının ödeneği verilir. 

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 yabancı memleketlere iki yıl için mezun sayılmak suretiyle gönderilebi
lir. Bu süre içinde Sayış taydaki görevlerine ait aylıkları verilir. Ödenek hariç, diğer ÖEİük hak
ları saklı kalır. Bu gibilere gidiş ve dönüş harcırahları ile yabancı memleketlerde kaldıkları sü
rece Harcırah Kanunu hükümleri dairesinde yevmiye verilir. 

Bu suretle gönderilecek olanların nitelikleriyle seçim usulleri, yabancı memleketlerdeki çalış
malarının izlenmesi, bu memleketlerdeki çalışmalarına ait düzenliyeeckleri raporların şekli ve sü
resinden önce geriye çağrılma sebepleri yönetmeliğinde ayrıca belirtilir. 

Yurda dönenler, yabancı memleketlerde kaldıkları sürenin iki katı Sayıştayda mecburi hizmet 
görürler. Zorlayıcı bir sebebolmaksızm daha önce ayrılanlardan ödenmiş olan yol paraları ile yev
miyeleri faizleriyle birlikte geri alınır. 

Bu madde hükmünden faydalanabilmek için Sayıştayda en az beş yıl çalışmış olmak şarttır. 

MADDE 94. — özel bir kanun ile olmadıkça Sayıştay mensupları resmî veya özel daire ve 
kurum ve kurullarda ve özel kişiler yanında paralı veya parasız hiçbir görev alamazlar. 

Bu maddeye aykırı hareket edenler istifa etmiş sayılırlar. Bu husus 27 nci maddedeki disip
lin kurulunca karara bağlanır. 

Ancak, mahkemelerce bilirkişi tâyin edilenler, kooperatif şirketlerin ve hayır kurumlarının 
yönetim kurullarında görev alanlar, ilmî ve meslekî araştırma ve yayınlarda bulunanlar, davet 
olundukları millî ve milletlerarası kongre, konferans ve toplantılara katılanlar için bu madde 
hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 95. — Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının sicilileri her takvim yılı 
sonunda : 

Kişisel ve meslekî nitelikleri, kanun ve nizamlara saygı derecesiyle görevine uyabilme yeteneği, 
bulundukları görevlerdeki başarı derecesi, yükselmeye yeterli olup olmadıklarını belirtecek şe
kilde, 

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

MADDE 92. — Sayıştay mensuplarından; 
a) Sayıştay Birinci Başkanı ile daire başkanlarına, üyelere, Savcı ve Genel Sekretere her 

ay aylıklarından ayrı olarak kadro aylık tutarlarının yüzde altmışı oranında, 
b) Uzman denetçi, başdenetçi, Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daire ra

portörleri ve denetçilerle Genel Sekreter, Savcı ve denetçi yardımcılarına derecelerine göre, bu 
kanuna bağlı iki sayılı cetvelde yazılı miktarlarda, 

c) Sair Sayıştay mensuplarına ekli üç No. lu cetvelde yazılı miktarlarda, ödenek verilir. 
ödeneğe hak kazanılması aylık hükümlerine tabidir. 
Ancak, diğer bir göreve vekillik halinde yalnız bir yönden ve yüksek olanının ödeneği verilir. 

Yabancı memleketlere gönderilme 

MADDE 93. — Her yıl Sayıştay meslek mensuplarından en az iki, en çok sekiz kişi malî hu
kuk ve malî işler alanında bilgilerini artırmak ve meslekle ilgili incelemelerde bulunmak üzere 
Birinci Başkan tarafından lüzum görülen yabancı memleketlere bir yıl için mezun sayılmak su
retiyle gönderilebilir. Bu süre içinde Sayıştaydaki görevlerine ait aylıkları verilir, ödenek ha
riç, diğer özlük hakları saklı kalır. Bu gibilere gidiş ve dönüş harcırahları ile yabancı memleket
lerde kaldıkları sürece Harcırah Kanunu hükümleri dairesinde yevmiye verilir. 

Bu suretle gönderilecek olanların nitelikleriyle seçim usulleri, yabancı memleketlerdeki çalış
maların izlenmesi, bu memleketlerdeki çalışmalarına ait düzenliyecekleri raporların şekli ve sü
resinden önce geriye çağrılma sebepleri yönetmeliğinde ayrı belirtilir. 

Yurda dönenler, yabancı memleketlerde kaldıkları sürenin iki katı Sayıştayda mecburi hiz
met görürler. Zorlayıcı bir sebebolmaksızın daha önce ayrılanlardan ödenmiş olan yol paraları 
ile yevmiyeleri faizleriyle birlikte geri alınır. 

Bu madde hükmünden faydalanabilmek için Sayıştayda en az beş yıl çalışmış olmak şarttır. 

Başka görev yasağı 

MADDE 94. — Özel bir kanun ile olmadıkça Sayıştay mensupları resmî veya özel daire ve 
kurum ve kurullarda ve özel kişiler yanında par;;.lı ve parasız hiçbir görev alamazlar. 

Bu maddeye ayları hareket edenler istifa etmh sayılırlar. Bu husus disiplin kurullarınca kara
ra bağlanır. Genel hükümler saklıdır. 

Ancak, mahkemelerce bilirkişi tâyin edilenler, kooperatif şirketlerinin ve hayır kurumlarının 
yönetim kurullarında görev alanlar, ilmî ve meslekî araştırma ve yayınlarda bulunanlar, davet 
olundukları millî ve milletlerarası kongre, konferans ve toplantılara katılanlar için bu madde 
hükümleri uygulanmaz. 

Meslek mensııplannm sicilleri 

MADDE 95. — Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının sicilleri her takvim yılı so
nunda : 

Kişisel ve meslekî nitelikleri, kanun ve nizamlara saygı derecesiyle görevine uyabilme yeteneği, 
bulundukları görevlerdeki başarı derecesi, yüksel neye yeterli olup olmadıklarını belirtecek şekilde; 

A) Uzman denetçiler, raportörler, grup ve rube şefleri hakkında ilk derecede bir üye, ikinci 
derecede bir daire başkanı; 
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B) Denetçiler ve denetçi yardımcılariyle denetçi yardımcı adayları hakkında ilk derecede 
bağlı bulunduğu grup şefi, ikinci derecede bir üye; 

C) Genel sekreter hakkında Birinci Başkan tarafından düzenlenir. 
Sicillerde aykırılık olması halinde, üst derecede sicil âmiri üye olanlar için daire başkanı, di

ğerleri için Birinci Başkan ilgili hakkındaki düşüncesini belirtir. 
Ayrıca, yerinde inceleme sonucunda yerinde inceleme grup şefi tarafından grupundaki gö

revliler hakkında sicil düzenlenir. 
Görevlerinde başarı gösteremedikleri veya yülnelmeye yeterli olmadıkları yolunda sicil alan

lara ve yeterli bulunduklan halde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere dunun 
Birinci Başkan tarafından gizli olarak bildirilir. 

Yukarda belirtilen hususların uygulama şekli içyönetmeliğinde belirtilir. 

MADDE 96. — Başkan ve üyeler dışındaki Sayıştay meslek mensuplarının; 
A) Meslekin vakar ve şerefiyle bağdaşamıyan, 
B) Hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucibolan, çalışma düzenini veya disiplini bozan 

hal ve hareketleri görülmesi veya öğrenilmesi ü^erinev Birinci Başkan durumu inceledikten sonra 
' lüzum görürse haklarında bu kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılmak üzere 

memurlar seçim ve disiplin kuruluna bildirir. 
Bu kurul eldeki bilgi ve karinelere ve isnadolunan hal ve hareketin mahiyetine göre disiplin 

kovuşturması yapılmasına lüzum olup olmadığını takdir eder. 
Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, kurulca kurul dışından seçilecek bir üyenin başkanlı

ğında bir uzman denetçi ile bir başdenetçi veya raportörden teşekkül eden kurul tarafından so
ruşturma yapılır. 

Soruşturma şekli ve raporun verilmesi, rapcr üzerinde memurlar seçim ve disiplin kurulunca 
yapılacak işlemle ilgili hususlar hakkında 99 ncu maddede yazılı hükümler uygulanır. 

Memurlar seçim ve disiplin kurulunca dosya üzerinde gizli olarak yapılan inceleme ve görüşme 
sonunda isnadolunan hal ve hareket sabit görülmezse dosyanın işlemden kaldırılmasını, bu hal 
ve hareket sabit görüldüğü takdirde 97 nci maddede yazılı disiplin cezalanndan birinin veril
mesini karar altına alır. 

MADDE 97. — Disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli davranmasının gerektiğini yazı ile bildir

mektir. 
B) Kınama : Memura, görevinde ve davranırında kusurlu sayıldığım yazı ile bildirmektir. 
C) Ohbeş günlüğü geçmemek üzere aylığın kesilmesi. 
D) Kıdeminin durdurulması : Memurun bulunduğu derecedeki kıdeminin ilerlemesinin altı 

ay ile 1 yıl veya 2 yıl için durdurulmasıdır. 
E) Hizmet süresine göre istifaya veya emekliliğe davet : tlgili bu davet kararına tebliğ ta

rihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Ancak ilgilinin karara karşı Danış-
taya başvurması halinde boşalan kadrosuna atanma yapılamaz. 

Yukarda belirtilen disiplin kovuşturmasını gerektiren hallerin neler olduğu ve bunlara hangi 
disiplin cezasının verileceği içyönetmelikle tesbit edilir. 
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B) Denetçiler ve denetçi yardımcılariyle denetçi yardımcı adaylan hakkında ilk derecede 
bağlı bulunduğu grup şefi, ikinci derecede bir üye; 

, C) Genel Sekreter hakkında Birinci Başkan tarafından düzenlenir. 
Sicillerinde aykırılık olması halinde, üst derece sicil âmiri üye olanlar için Daire Başkanı, di

ğerleri için Birinci Başkan ilgili hakkındaki düşüncesini belirtir. 
Aynca, yerinde inceleme sonucunda yerinde inceleme grup şefi tarafından grupundaki görev

liler hakkında sicil düzenlenir. 
Görevlerinde basan gösteremedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yolunda sicil alanlara 

ve yeterli bulunduklan halde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere durum Birinci Baş
kan tarafından gizli olarak bildirilir. 

Üç defa üst üste olumsuz sicil alan meslek mensuplanna, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu
nun karan ve Birinci Başkanın onayı üzerine emekliliklerini istemeleri veya istifa etmeleri bildiri
lir. Bir ay içinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayılırlar. 

Yukarda öngörülen hususların uygulama şekli îçyönetmeliğinde belirtilir. 
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MADDE 98. — Bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde, Sayıştay meslek mensupları ve yö
netim mensupları hakkında da diğer kanunların Devlet memurlariyle ilgili hükümleri uygulanır. 

Yönetim mensupları için bu kanunlarda öngörülen yükseltilme, disiplin ve ceza kovuştur-
masıyla ilgili kurullar memurlar seçim ve disiplin kuruludur. 

ONBÎRÎNCt BÖLÜM 

Disiplin ve ceza kovuşturması 

Başkanlarla üyeler hakkında disiplin kovuşturması 

MADDE 99. — A) Sayıştay daire başkanları ve üyelerinin görevlerinin vakar ve şerefi ile 
bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasını mucibolan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, 
Birinci Başkan, durumu inceledikten sonra lüzun görürse, haklarında disiplin kovuşturması 
yapılır. 

Birinci Başkanın yukarda yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde, 
Yüksek Disiplin Kurulu. Başkanı, olayı Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirir. 

B) Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel Kurulunca her daireden se
çilecek birer üye ile daire başkanları arasında seçilecek beş daire başkanından kurulur. 

Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder. 
Kurul üye tamsayısı ile toplanır. 
Başkan veya üyelerden her hangi biri kurula katılamadığı veya boşalma olduğu hallerde baş

kan veya üyenin bağlı bulunduğu dairenin en kıdemli üyesi kurula katılır. 
Kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. 
Haklarında isnatta bulunulanlar, Disiplin Kurulu üyesi ise, kurula katılamazlar. 
C) Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnadolunan hal ve hareketin mahi

yetine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığını takdir eder. 
Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul dışındaki daire başkanları ve 

üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. 
Soruşturmayı yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnadolunan hal ve hareketi bildirerek 

savunmasını alırlar; lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve 
sübût delillerini tesbit ederler. 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek 
ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

Soruşturmayı yapanlar, yaptıkları soruşturmaları ve ekle ettikleri bilgi ve delilleri gösteren 
ve bunlara göre disiplin cesaları verilmesine yer olup olmadıkı hakkındaki kanaatlerini belirten 
bir rapor hasırlayıp müsbit evrak ve belgeleri bu rapora bağlıyarak Yüksek Disiplin Kuruluna 
verirler. 

D) Kurul Başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve beş günden az olma
mak üzere tâyin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye kendisini davet eder. 

Kurul Başkam, soruşturma dosyasını Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine ve derinleştiril

mesine karar verir. 
îlgili, bu dosyayı raportörün önünde inceliyebilir. 
E) Yüksek Disiplin Kurulu, isnadolunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden 

kaldırılmasına karar verir. 
Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, 

ilgilinin uyarılmasına veya hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davet 
edilmesine karar verir. 
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OıVBİRtNOÎ BÖLÜM 

Disiplin ve ceza kovuşturması 

Başkanlarla üyeler hakkında disiplin kovuşturması 

MADDE 96. — A) Sayıştay daire başkanları ve üyelerinin görevlerinin vakar ve şerefi ile 
bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasına mucibolan hal ve hercketleri görülür veya öğrenilirse, 
Birinci Başkan durumu inceledikten sonra sonucuna göre, haklarında disiplin kovuşturması yapı
lır. 

Birinci Başkanın yukarda yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde, Yük
sek Disiplin Kurulu Başkanı, olayı Yüksek Disiplin Kuralıma intikal ettirir. 

B) Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel Kurulunca her daireden se
çilecek birer üye ile daire başkanları arasından içilecek beş daire başkanından kurulur. 

Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder. 
Kurul üye tamsayısı ile toplanır. 
Başkan veya üyelerden her hangi biri kurula katılmadığı veya boşalma olduğu hallerde baş

kan veya üyenin bağlı bulunduğu dairenin en la demli üyesi kurula katılır. 
Kararlar üoto iîd çoğunlukla verilir. 
Haklarında isnatta bulunulanlar, Disiplin Kumlu üyesi ise, kurula katılamazlar. 
C) Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnadolunan hal ve hareketin mahi

yetine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığını takdir eder. 
Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul dışındaki daire başkanları ve 

üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. 
Soruşturmayı yapmakla .görevlendirilenler, ilgiliye isnadolunan hal ve hareketi bildirerek savun

masını alırlar; lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut 
delillerini tesbit ederler. 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek 
ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

Soruşturmayı yapanlar, yaptıkları soruşturmaları ve elde ettilderi bilgi ve delilleri gösteren ve 
bunlara göre disiplin cezaları verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatlerini belirten bir 
rapor hazırlayıp müsbit evrak ve belgeleri bu rapora bağlıyarak Yüksek Disiplin Kuruluna ve
rirler. 

D) ,Kunıl başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve on günden az olma
mak üzere tâyin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye kendisini davet eder. 

Kurul başkam, soruşturma dosyasını Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine ve derinleştiril

mesine karar verir. 
İlgili, bu dosyayı raportörün önünde inceliyebilir. 
E) Yüksek Disiplin Kurulu, isnadolunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden 

kaldırılmasına karar verir. 
Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, 

ilgilinin uyarılmasına veya hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davet 
edilmesine karar verir. 
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İlgilinin uyarılmasına karar verildiği takdirde, kurul kararı, Birinci Başkan tarafından ilgi
liye tebliğ edilir. Karar, Birinci Başkan hakkında ise, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanınca teb
liğ olunur. 

F) Yüksek Disiplin Kurulunca hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini isteme
ye davete karar verilmesi halinde, olay en geç bir hafta içinde bir defa da Sayıştay Genel Ku
rulunda görüşülür. Bir haftalık müddet, kanuni tatillere ve 102 nci madde gereğince çalışmaya 
araverme zamanına raslarsa, bu tatillerin bitimi tarihinden başlar. 

Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu kararını onaylar veya ilgilinin uyarılmasına karar 
verir. 

Bu halde Genel Kurul, hastalık, geçici görev ve izin gibi kanuni sebeplerle vazife başında 
bulunamıyan üyeler dışındaki seçimle gelen üyelerin tamsayısı ile toplanarak üçte iki çoğun
lukla karar verir. Hakkında kovuşturma yapılan üye toplantıya katılamaz. 

Genel Kurul kararı ilgiliye yukardaki esaslar dairesinde tebliğ edilir. 
G) ilgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye davete dair olan karara, tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır. 
ilgili karar aleyhine Danıştayda dâva açtığı takdirde, dâva sonuçlanıncaya kadar boşalan 

yer doldurulamaz. 

Başkan ve üyeler hakkında ceza kovuşturması 

MADDE 100. — Sayıştay Başkan ve üyelerinden birinin göreviyle ilgili bir suç işlemesi ha
linde Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek üç daire başkanı ve iki üyeden kurulu bir heyet ta
rafından ilk soruşturması yapılarak hazırlanacak fezleke ile sair evrakı yargılamanın lüzum veya 
men'ine karar alınmak üzere Genel Kurula verilir. Bu Kurulca verilen yargılamanın men'i 
kararı kesindir. 

Genel Kurulca yargılama lüzumuna karar verilmesi halinde, bu karara ilgililer tarafından 
15 gün içinde yapılacak itirazlar Yargıtay Ceza Dairesinde incelenir. 

Yargıtay Ceza Dairesince yargılamanın lüzamu kararı kabul edilirse, dosya yargılamanın 
yapılması için Anayasa Mahkemesine verilir. 

Soruşturma Kurulunun seçimine ilgililer ve yargılamanın lüzum veya men'i kararı görüşme
lerine Soruşturma Kurulu üyeleriyle ilgililer katılamaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı olanların görev sırasında görevle ilgisi bulunmıyan şahsi bir suç iş
lemeleri halinde yargılamanın men veya lüzumuna karar verilmesi işlemi bu maddede yazılı usul
ler dairesinde yürütülür. 

Genel Kurul kararları şahsi davacılar varsa onlara da tebliğ olunur. 
Yargıtay Ceza Dairesinin yargılamanın lüzumuna dair olan kararı kabul etmesi halinde yar

gılama, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulunda yapılır. 
Bunların görevleri dışında şahsi bir suç işlemeleri halinde yapılacak kovuşturmada Yargıtay 

üyelerinin şahsi suçlarının kovuşturmasına ilişkin hükümler uygulanır. * 

Memurlar hakkında disiplin ve ceza kovuşturması 

MADDE 101. — Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevleriyle ilgili bir suç 
işlemesi halinde, Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir uz
man denetçi, bir başdenetçi veya raportörden teşekkül eden bir kurul ilk soruşturmayı yaparak 
düzenliyeceği fezlekeyi Memurlar Seçim ve Disiplin Kuruluna verir. Bu kurul ya yargılamanın 
men'ine veya soruşturma açılmasını karar altına alır. 

• Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edilir, ilgililerin karar itirazları halinde rapor bir 
defa da Yüksek Disiplin Kurulunda incelenir. Alman karar ilgililere tebliğ edilir. 
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ilgilinin uyarılmasına karar verildiği takdirde, kurul karan Birinci Başkan tarafından ilgi
liye tebliğ edilir. Karar, Birinci Başkan hakkında ise, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanınca tebliğ 
olunur. 

F) Yüksek Disiplin Kurulunca hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye 
davete karar verilmesi halinde, olay en geç bir hafta içinde bir defa da Sayıştay Genel Kurulun
da görüşülür. Bir haftalık müddet, kanuni tatillere ve 102 nci madde gereğince çalışmaya ara 
verme zamanına raslarsa, bu tatillerin bitimi tarihinden başlar. 

Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu karanın ya onaylar veya ilgilinin uyanlmasına karar 
verir. 

Bu halde Genel Kurul, hastalık, geçici görev ve izin gibi kanuni sebeplerle vazife başında bu-
lunamıyan üyeler dışındaki üyelerin tamsayısı ile toplanarak üçte iki çoğunlukla karar verir. Hak
kında kovuşturma yapılan üye toplantıya katıla ıas. 

Genel Kurul karan ilgiliye yukarda açıklanan e3aslar dairesinde tebliğ edilir. 
G) İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye davete dair olan karara, tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayı'ir. Bir aylık süre için ilgili izinli sayılır. 
İlgili karar aleyhine Danıştayda dâva açtığı takdirde, dâva sonuçlanıncaya kadar boşalan yer 

doldurulmaz. 

Başkan ve üyeler hakkında ceza kovuşturması 

MADDE 97. — Sayıştay Başkan ve üyelerinden birinin görevi ile ilgili veya görev sırasında 
iplediği bir suçtan dolayı Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek üç daire başkanı ve iki üyeden kurulu 
bir heyet tarafından ilk kovuşturulması yapılarak hazırlanacak fezleke ile sair evrakı yargılamanın 
lüzum veya menine karar alınmak üzere Daireler Kuruluna verilir. Bu Kurulun vereceği yargıla
manın men'ine dair olan karar kendiliğinden, yargılamanın lüzumuna dair olan karar itiraz üzerine 
Sayıştay Genel Kurulunca incelenir. İtiraz süresi kararın tebliği tarihinden itibaren onbeş gündür. 

Genel Kurulca verilen yargılamanın men'ine dair karar kesindir. 
Soruşturma kurulunun seçimine ilgililer ve yargılamanın lüzum veya men'i kararı görüşme

lerine soruşturma kurulu üyeleri ile ilgililer katılamaz. 
Yukardaki fıkrada yazılı olanlann görev sırasında görevle ilgili bulunmıyan şahsi bir suç işle

meleri halinde yargılamanın men veya lüzumuna karar verilmesi işlemi bu maddede yazılı usuller 
dairesinde yürütülür. 

Daireler Kurulu kararlan şahsi davacılar var: a onlarada tebliğ olunur. 
Yargılamanın lüzumuna dair verilen kesin karar üzerine dosya Anayasa Mahkemesine tevdi 

olunur. 
Bunların görevleri dışında şahsi bir suç işlemeleri halinde yapılacak kovuşturmada Yargıtay 

üyelerinin şahsi suçlarının kovuşturmasına ilişkin hükümler uygulanır. 
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Yargılama Yargıtayın görevli ceza dairesinde yapılır. 
Bunların kişisel suçlarının kovuşturulmasmda ise 2 nci sınıfa mensup hâkimlerin kişisel suç

larının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 
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Başkam ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması 

MADDE 98. — Başkan ve üyeler dışındaki Sayıştay meslek mensuplarının; 
A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşan»yan; 
B) Hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucibolan, çalışma düzenini veya disiplini bozan 

bal ve hareketleri görülmesi veya öğrenilmesi üzerine Birinci Başkan durumu inceledikten sonra 
sonucuna göre haklarında bu kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılmak üzere 
Memurlar Seçim ve Disiplin Kuruluna bildirir. 

Bu kurul eldeki bilgi ve karinelere ve isnadolunan hal ve hareketin mahiyetine göre disiplin 
kovuşturması yapılmasına lüzum olup olmadığını takdir eder. 

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

Soruşturma şekli ve raporun verilmesi, rapor üzerinde Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca 
yapılacak işlemle diğer hususlar hakkında 96 ncı maddede yazılı hükümler uygulanır. 

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca dosya üzerinde gizli olarak yapılan inceleme ve görüşme 
sonunda isnadolunan hal ve hareket sabit görülmezse dosyanın işlemden kaldırılmasını, bu hal 
ve hareket sabit görüldüğü takdirde 99 ncu maddede yazılı disiplin cezalarından birinin verilme
sini karar altına alır. 

Disiplin cezalan 

MADDE 99. — Disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli davranmasının gerektiğini yazı üe bildirmek

tir. 
B) Kınama : Memura, görevinde ve davranırında kusurlu sayıldığını yazı ile birdirmektir. 
0) Onbeş günlüğü geçmemek üzere aylığının kesilmesi. 
D) Kıdeminin durdurulması : Memurun bulunduğu derecedeki kıdeminin ilerlemesinin altı 

ay ile 1 yıl veya 2 yıl için durdurulmasıdır. 
E) Hizmet süresine göre istifaya veya emekliliğe davet : ilgili bu davet kararına tebliğ tari

hinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Ancak ilgilinin karara karşı Danıştaya 
başvurması halinde boşalan kadrosuna atanma yapılamaz. 

98 nci maddede belirtilen disiplin kovuşturma MIU gerektiren hallerin neler olduğu ve bunlara 
hangi disiplin cezasının verileceği içyönetmelikle tesbit edilir. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek me nsuplan hakkında ceza kovuşturması 

MADDE 100. — Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevleriyle ilgili bir suç 
if.lemesi halinde, Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir uzman 
denetçi, bir başdenetçi veya raportörden teşekkül eden bir kurul ilk kovuşturmayı yaparak düzen-
liyeceği fezlekeyi Memurlar Seçim ve Disiplin Kuruluna verir. Bu kurul ya yargılamanın menini 
veya soruşturma açılmasını karar altına alır. 

Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edilir, ilgililerin, karara kendilerine tebliği tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde itrazları halinde rapor bir defa da Yüksek Disiplin Kurulunda incelenir. 
Alman karar ilgililere tebliğ edilir. 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 102. — Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve daireleri her yıl Temmuz ayının 
yirmiginden Eylül ayının beşine kadar çalışmaya ara verir. Bu müddet içinde Sayıştaya gelecek 
ivedili işlere bakmak ve gereken kararları vermek üzere sıra ile bir daire çalışmaya devam eder. 

Ara verme süresi içinde görevli daire başkan ve üyeleri yılın diğer aylarında aynı müddetle 
izinlerini kullanabilirler. 

MADDE 103. — Hesapla ilgili olarak Sayıştaya verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile her 
çeşit belgeler Sayıştayda saklanır. Bunların saklanma süreleriyle yokedilme usulleri hakkında, 
Sayıştayın da mütalâası alınmak suretiyle yapılacak tüzükte yer alan esaslar uygulanır. 

MADDE 104. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Sayıştay 
Başkanlığı kısmında mevcut ve sonradan çıkan kanunlarla yapılan ek kadrolar kaldırılarak ye
rine bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 105. — 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ile bu ka
nuna ek 5 Ocak 1953 tarihli ve 5999 sayıh Kanun, 8 Haziran 1956 tarihli ve 6736 sayıh Kanun 
ve 28 Şubat 1959 tarihli ve 7241 sayıh Kanun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır. 

Bu kanunun 28 nci maddesi gereğince Sayıştay denetimine tabi dairelerle bu dairelere bağlı 
sabit veya döner sermayeler veya fonlar üzerindeki Sayıştay denetimini kaldıran özel kanunların 
hükümleri de kaldırılmıştır. 
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Yargılama Yargıtayın görevli ceza dairesinde yapılır. 
Bunların kişisel suçlarının kovuşturulmasında ise 2 nci sınıfa mensup hâkimlerin kişisel suçla

rının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

O N I K İ N C Î BÖLÜM: 

Çeşitli hükümler 

Sayıştay mensuplarının diğer haklan 

MADDE 101. — Bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde Sayıştay mensupları hakkında Dev
let Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Çatışmaya ara verme 

MADDE 102. — Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve diareleri her yıl 
Temmuz ayının yirmisinden Eylül ayının beşine kadar çalışmaya ara verir. Bu müddet içinde 
Sayıştaya gelecek ivedili işlere bakmak ve gereken kararları vermek üzere sıra ile bir daire çalışmaya 
devam eder. 

Ara verme süresi içinde görevli Daire Başkan ve üyeleri yılın diğer aylarında aynı müddetle izin
lerini kullanabilirler. 

Belgelerin saklanması 

MADDE 103. — Hesapla ilgili olarak Sayıştaya verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile her 
çeşit belgeler Sayıştayda saklanır. Bunların sakUnma süreleriyle yokedilme usulleri hakkında Sa-
yıştayın da mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte yer alan esaslar 
uygulanır. 

Kadro cetvelleri 

MADDE 104. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı I sayılı cetvelin Sayıştay Baş
kanlığı kısmında mevcut ve sonradan çıkan kanunlarla yapılan ek kadrolar kaldırılarak yerine bu 
kanuna bağlı I sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 105. — 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ile bu kanuna 
ek 5 Ocak 1953 tarihli ve 5999 sayılı Kanun, 8 Haziran 1956 tarihli ve 6736 sayılı Kanun ve 28 Şu
bat 1959 tarihli ve 7241 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmış
tır. 

Bu kanunun 28 nci maddesi gereğince Sayıştay denetimine tabi dairelerle bu dairelere bağlı sa
bit veya döner sermayeler veya fonlar üzerindeki Sayıştay denetimini kaldıran özel kanunların hü
kümleri de kaldırılmıştır. 

12 Ocak 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanunun ve bu kanunun 7241 sayılı Kanuna atıf yapan hü
kümleri saklıdır. 
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MADDE 106. — Bakanlıklar ve Sayıştay denetimine giren diğer teşekküller, Sayıştayın gö
revlerine ilişkin yönetmelikleri Sayıştayın istişari mütalâasını aldıktan sonra yürürlüğe koyabilir
ler. Aynı konudaki tüzükler için de Bakanlar Kurulu için aynı hüküm uygulanır. 

Sayıştay bu mütalâasını, istemin alınması tarihinden başlıyarak iki ay içinde verir. 

MADDE 107. — Sivil ve askerî âmirlerle daire üstleri, yönetimleri altındaki saymanların, 
hesaplarını kanunla belirtilen süreler içinde tam ve noksansız olarak hazırlayıp hazırlamadıkları
nı izlemek, inceleme görevi ile mahalline gelen Sayıştay denetçilerine gereken yardım ve kolay
lığı sağlamak ve işin selâmetiyle ilgili tedbirleri almakla zorunludurlar, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıl ile önceki yıllara ait hesap ve iş-
lemlerin denetiminde ve yargılanmasında eski hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile daire ve kurulların bu kanunla 
gösterilen esaslara göre kuruluşu tarihine kadar toplanmalarında 2514 sayılı Kanunun bu konuya 
ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştayda görevli başkan ve 
üyelerle savcı ve genel sekreter yeniden seçim ve atanma işlemine lüzum kalmadan bu kanunla 
kabul edilen kadro aylık ve ödeneklerini alırlar. 

Bunların eski derecelerde geçen müddetleri yeni derecelerinde geçmiş sayılır. 
Müktesep hakları olan aylıktan daha az bir aylıkla denetçi yardımcılığına atananlarla (35) 

lira aylıklı denetçi yardımcılığına atananların yeterlik sınavını verinceye kadar denetçi yardımcı
lığı kadrolarında geçirdikleri üç yıldan fazla süreleri halen bulundukları barem derecelerinde ge
çen terfi sürelerine ve artanı da mütaakıp derecedeki terfi sürelerine eklenir. 

Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık isteminde bulunulamaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşunda görevli 
bulunan meslek ve yönetim mensupları, yeni bir atanma işlemine lüzum kalmaksızın bağlı (1) sa
yılı cetveldeki derecelerden kazanılmış unvanlarına uygun olanlara atanmış sayılırlar ve aylık ve 
ödeneklerinin ödenmesinde işe başlama kaydı aranmaz. 
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Malî. konularla ilgüi tüzükler ve yönetmelikler hakkında isticarı mütalâa 

MADDE 106. — Bakanlıklar ve Sayıştayın denetimine giren diğer idare ve kurumlarca malî 
konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler, Sayıştayın istişari mütalâası alındıktan sonra yü
rürlüğe konulabilir. 

Sayıştay bu mütalâayı, istemin yapılması tarihinden bağlıyarak iki ay içinde bildirir. 

Denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması 

MADDE 107. — Sivil ve askerî âmirlerle daire üstleri, yönetimleri altındaki saymanların, hesap
larını kanunla belirtilen süreler içinde tam ve noksansız olarak hazırlayıp hazırlamadıklarını izle
mek, inceleme görevi ile mahalline gelen Sayıştay denetçilerine gereken yardım ve kolaylığı sağla
mak ve isin selâmeti ile ilgili tedbirleri almakla zorunludurlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile daire ve kurulların bu kanunla 
gösterilen esaslara göre kuruluşu tarihine kadar toplanmalarında, 2514 sayılı Kanunun bu konuya 
ilişkin hükümlerinin uygulamasına devam olunur. 

Ancak, Genel Kurulun, daire başkanı ve üye adayları seçimi için toplanmasında vekil üye
ler Kurula katılamazlar ve Genel Kurul görev başındaki üyelerin tam mevcudiyetiyle toplanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştayda görevli başkan ve 
üyelerle Savcı ve Genel Sekreter yeniden seçim ve atanma işlemine lüzum kalmadan bu kanunla 
kabul edilen kadro aylık ve ödeneklerini alırlar. 

Bunların e3ki derecelerde geçen müddetleri yeni derecelerinde geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Sayıştay kuruluşunda görevli 
bulunan meslek ve yönetim mensupları, savcı yardımcıları yeni bir atanma işlemine lüzum 
kalmaksızın bağlı (1) sayılı cetveldeki derecelerden kazanılmış unvanlarına uygun olanlara atan
mış sayılırlar ve aylık ve ödeneklerinin ödenmesinde işe başlama kaydı aranmaz. 

Bir üst sınıfa yükselmeye hak kazanmış olanların kazanılmış unvanları, bu üst sınıftır. 
Ancak, ikinci fıkra gereğince başdenetçi veya uzman denetçi sınıflarının kazanılmış unvan 

sayılması Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararına bağlıdır. 
Müktesep hakları olan aylıkdan daha az bir aylıkla denetçi yardımcılığına atananlarla (35) 

lira aylıklı denetçi yardımcılığına atananların yeterlik sınavını verinciye kadar denetçi yardım
cılığı kadrolarında geçirdikleri üç yıldan fazla süreleri halen bulundukları barem derecelerinde 
geçen terfi sürelerine ve artanı da mütaakıp derecedeki terfi sürelerine eklenir. 

Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık isteminde bulunulamaz. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna dâhil kad
rolarda çalışanların, 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Kanunla tanınmış hakları saklıdır. Ha
len Maliye Bakanlığı teşkilâtında ve Maliye Bakanlığınca atanan malî vazifelerde çalışan ve 
90 liralık kadro aylığını müktesep hak olarak almış olan yüksek okul mezunları da bir defaya 
mahsus olmak üzere üye seçilebilirler. 

8 nci maddede sayılan savcı yardımcılıklarına bu kanunun yayımı gününden başlıyarak beş yıl 
içinde yüksek eğitim görmüş istekli bulunmazsa lise tahsili üzerine maliye kursunu bitirmiş olan
lardan Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanununa bağlı kadrolarda, taşrada müdürlük, kontrol memur
luğu, merkezde kontrolörlük, şube müdürlüğü v,eya eşit işlerde on yıl süreli görev almış bulunan
lar atanabilirler. 

GEÇİCÎ MADDE 6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun yürürlü
ğe 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 hiz
met aylıklariyle 5434 sayılı Kanunun geçici 42 nci maddesi voliyle veya 1.1.1950 ta-d hinden ev
vel tasfiye edilmiş olup da sonradan çeşitli kanunlarla yeniden bağlanan veya bağlanacak olan 
emekli, dul ve yetim aylıklannın tahsis ve düzeltme işlemlerinin inceleme ve tesciline Sayıştayc* 
devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun gereğinoe düzenlenmesi gereken tüzük, yönetmelik ve ge
nelgeler, işbu kanunun yayınlanması tarihinden başlıyarak üç yıl içinde yürürlüğe girecek şekil
de hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasanın 116 nci maddesi gereğince il özel idareleriyle belediyele
rin malî işlemlerinin denetlenmesine dair Kanun yürürlüğe girinceye kadar, 16 Haziran 1934 tarih
li ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ve bu kanuna ek kanunların il özel idareleri ve beledi
yelere ait hükümleri, işbu kanunda il özel idareleri ve belediyelerle ilgili olarak sevk edilmiş hü
kümlere aykırı olmamak kaydiyle yürürlükte kalır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan tazmin ve zim
metlere ait takibat işlemlerine eski hükümlere göre devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanun gereğince yapılacak ilk seçimlerde 4 ncü maddenin (o) ben
dinde yazılı 4 ncü derece kadro aylığını kazanılmış hak olarak almış olmak kaydiyle her hangi 
bir derecede Maliye Bakanlığı Teşkilâtına dâhil görevlerde 3 yıl çalışmış olanlar için bu hizme
ti 4 ncü derecede yapmış olma kaydı aranmaz. 

MADDE 108. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 109. — Bu kanun hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna dâhil kad
rolarda çalışanların, 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Kanunla tanınmış hakları saklıdır. 

Halen Maliye Bakanlığı Teşkilâtında ve Maliye Bakanlığınca atanan malî vazifelerde çalışan 
ve 90 liralık kadro aylığını müktesep hak olarak almış olan yüksek okul mezunları da bir defaya 
mahsus olmak üzere üye seçilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun gereğince düzenlenmesi gereken tüzük, yönetmelik ve genel
geler, iş bu kanunun yayınlanması tarihinden başlıyarak iki yıl içinde yürürlüğe girecek şekilde 
hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasanın 116 ncı maddesi gereğince il özel idareleriyle belediyelerin 
malî işlemlerinin denetlenmesine dair kanun yürürlüğe girinceye kadar. 16 Haziran 1934 tarihli 
ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ve bu kanuna ek kanunların il özel idareleri ve beledi
yelere ait hükümleri yürürlükte kalır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — I sayılı cetvelde gösterilen Sayıştay mensupları hakkında, Devlet 
memurları Kanununun geçici 15 nci maddesi hükmüne göre bunların aylık ve ödeneklerini düzen-
liyen özel kanun yürürlüğe girinciye kadar, 1108 sayılı Maaş ve 3656 sayılı Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanunlar ile bunların tadil ve eklerinin kendileri ile ilgili 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 6 ncı maddeye göre Sayıştay Genel Kurulunca yapılacak ilk daire 
başkanlığı ve üye adayı seçimlerinde; 

A) Seçim işlemi 5 defa tekrarlandığı halde, daire başkanlığı adaylığı için gerekli çoğunluk sağ
lanamadığından seçim tamamlanamazsa salt çoğunluk aranmaz. En çok oy alan seçilmiş sayılır. 

B) Bu maddede tesbit edilen kontenjan 1/2 olarak uygulanır. Maliye Bakanlığı Teşkilâtında 
evvelce en az beş yıl hizmet etmiş olup da halen başka kuruluşlarda bulunanlardan 4 ncü madde
de Maliye mensupları için gösterilen görevlere denk görevlerde bulunanlar da Maliye Bakanlığı 
kontenjanından üye seçimine katılabilirler. 

Yürürlük 

MADDE 108. —- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 109. — Bu kanun hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 147) 



— 74 — 
TKK L i h\K BAĞ. IVI (JUTV UIJIJ.'KR 

D, Görevler Aded 

1 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
3 
4 
3 
4 
4 
•t 

4 
5 
6 
7 

Başkan 
Daire Başkanı 
Üye 
Genel Sekreter 
Savcı 
Savcı Yardımcısı • 

» » 
Genel Kurul Raportörü 

» » » 
Temyiz Kurulu Raportörü 

» » » 
Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 
Başdenetçi 
1 nci Sınıf Denetçi 
2 nci Sınıf Denetçi 
3 ııcü Sınıf Denetçi 

D. Görevle 

1 
8 

32 
1 
1 
8 
8 
1 
2 
1 
5 
8 

16 
70 

100 
110 
210 

8 
î) 

10 
5 
5 
f> 
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 

[2] sayılı ödenek cetveli 

D. ödenelk miktarı 

31 

61 

n 
n 

10 j 

650 

550 

400 

[3] NO.LÜ CETVEL 

Unvanı 

Şube Müdürü 
» » Yardımcısı 

Levazım ve Ayniyat Saymanı 
Şef 
Tetkik Memuru, Zabıt Kâtibi ve Kâtip 

Ödenek 
miktarı 

Lira 

250 
200 
200 
150 
100 
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M. M. Geçici Komisyonun değiştiricine bağlı 

cetvel 
(50) 

[1] SAYILI CETVEL 

T). Görevler 

7 
8 
9 

10 
5 
5 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
6 

3 ncü Sınıf Denetçi 
4 ncü Sınıf Denetçi 
1 nci Sınıf Denetçi Yardımcısı 
2 nci Sınıf Denetçi Yardımcısı 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Levazım ve Ayniyat Saymanı 
Şef 
Şef 
Tetkik Memuru 
Zabıt, Tasnif ve Dosya Memuı 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Daire Tabibi 

(2) Sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir, 

(3) Sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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D. Görevler Aded i 

1 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
5 
f> 

Başkan 
Daire Başkanı 
Üye 
Genel Sekreter 
Savcı 
Savcı Başyardımcı 
Savcı Yardımcısı 
Genel Kurul Raportörü 
Genel Kurul Raportörü 
Temyiz Kurulu Raportörü 
Temyiz Kurulu Raportörü 
Daireler Kurulu Raportörü 
Daireler Kurulu Raportörü 
Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 
Başdenetçi 
1 nci Sınıf Denetçi 
2 nci Sınıf Denetçi 

1 
8 

32 
1 
1 
8 
8 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
8 

16 
70 

100 
110 





Dönem : 2 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Rıhtım Resmi kanun tasarısı ve Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma 
ve Plân komisyonlrrı raporları (1 /133) 

T. C. 11.2.1966 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/293/885 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 29 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Rıhtım Resmi Kanunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

RIHTIM RESMİ KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

5842 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesi hükmüne göre İstanbul, izmir ve Trabzon liman
ları vasıtasiyle ithal edilen mallar üzerinden bunların muamele vergisine matrah olanlarda bu 
verginin matrahı, olmıyanlarda da CİF1 kıymeti üzerinden % 2,5 oranında rıhtım resmi alınmak
tadır. Resmin yalnız bâzı limanlar vasıtasiyle yapılan ithalâttan alınması, limanlar arasındaki re
kabet şartlarını resmin alındığı limanlar aleyhin3 olarak bozmakta, ithalâtın sun'i olarak resim 
lalınmıyan limanlara kaymasına sebebolmalktadır. Bu bakımdan, resmin bütün liman, rı'htıım ve iske
lelere teşmili yerinde mütalâa edilmektedir. 

Deniz nakliyatının, diğer yollarla yapılan nakliyattan daha ucuz olması liman işleten teşekkül
lerin finansman ihtiyaçlarının 'karşılanması 'bakımından resmin oranının % 2,5 tan % 5 c çıkarıl
ması gerekmiştir. 

Resmin teşmili ve oranının artırılması hususları 1965 ve 1966 yılı programlarında da öngörül
müş 'bulunmaktadır. 

Tasarının 1 nci maddesi, resmin konusunu, matrahını ve nisbetiııi ve tahsil usulünü tâyin etmek
tedir. Madde ile resim bütün liman, rıhtım ve iskelelere teşmil edilmektedir. Bu suretle, resim se
bebiyle ithalâtın limanlar arasında sun'i olarak kayması önlenecek ve gelir sağlama imkânları 
'bakımından eşitlik sağlanmış olacaktır. Resim oranının artırılması finansman ihtiyacını karşıla-
malk için yapılmıştır. Deniz yolu taşıması diğer yollardan yapılan taşımalardan daha ucuz oldu
ğundan bu iarttırma rekabet şartları ibakımında ı deniz taşıması aleyhine bir durum yaratmıyacak-
tır. 

İkinci fıkra, kendi hizmetleri için, liman, rıhtım ve iskele işletenlere ait yerlerden yapılacak ' 
ithalâta ait resmin Hazineye aidolacağı hükmünü ihtiva etmektedir. 

Vergide genellik ilkesi gereğince buralardan yapılacak ithalâtın resmin dışında bırakılması 
doğru görülmemektedir. Resim alınınca da bunun Hazineye ait bulunması gerekir. Buralardan alı
nan resmi, işleticilerine bırakmak yerinde olmadığı gibi, başka bir teşekkül ve idareye vermek de 
mümkün görülmemiş, Genel Bütçeye ait bir gelir olarak nazara alınması uygun bulunmuştur. Mad
denin 3 ncü fıkrası resmin tahsilinin- nasıl yapılacağını göstermektedir. 

54 
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Maddenin son fıkrası rıhtım resmi 'hasılatının, diğer hasılat arasında gösterilerek faaliyet so

nuçları hakkında yanıltıcı fi'kir vermeyi önlemek amacını gütmektedir. 
ikinci madde ile resmin tahsilatı ve bu yolla liman, rıhtım ve iskele işleten teşebbüs ve idare

lere sağlanan paralar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermek ve bu suretle resim 
üzerinde yasama organının denetimine im'kân vermek amacı güdülmektedir. 

Üçüncü madde, rıhtım resmini almak hususunda liman, rıhtım ve iskeleyi işleten teşebbüs ve 
idareler arasında doğacak rekabet şartlarını ihlâl edici hareketleri önlemeye ve rıhtım, liman ve 
iskelelerde rasyonel işletmeciliği geliştirmeye matuftur. 

Geçici 1 madde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, liman, rıhtım ve iskelelere, gelmiş olup da 
gümrük işlemleri henüz yapılmamış 'bulunan eşyanın tabi bulunacağı işlemi belli etmektedir. 

Tasarının 4 ncü maddesiyle 5842 sayılı Kanunun 6978 sayılı kanunla değişik 37 nci maddesi 
yürürlükten kaldırıldığı cihetle, mezkûr kalmamaktadır. Bu sebeple, geçici 2 nci madde ile sözü 
edilen muafiyetin devamı sağlanmış 'olacaktır. 

Dördüncü madde 'kaldırılan hükümlere, 5 nci madde yürürlük tarihine altıncı madde, yürütme 
organına taallûk etmektedir. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 6.7. 1966 

Esas No. : 1/133 
Karar No. : 99 

Yüksek Başkanlığa 

.Rıhtım Resmi kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyı numuzca uygun mütalâa edilmiş ve tasarı mad
delerde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

Çankırı Tekirdağ Burdur Gaziantep 
T. Akman H. Başol F. Kırbaşlı N. Sanca 

Uri'a 
Çekiı ıser 
B. Boran 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Esas No. : 1/133 28 . 7 . 1966 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Rıhtım Resmi kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da- uygun mütalâa edilmiş ve tasarı, 
3 ncü maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ,S. Sayısı : 154) 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Ulaştırma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel 
Komisyonu Başkanı 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Sözcü 
Hatay 

T. Köseoğlu 

Muğla 
/. Tekinalp 

Adana 
1 nci maddesinin % 5 Rıh
tım Resmi gerektiren fıkra
sına muhalifim. 

A. Karcı 
Muğla 

1. Oktay 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

Ulaştırma Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Ulaştırma Komisyonu 
Esas No.: 1/133 
Karar No.: 17 

29 .7 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Rıhtım Resmi kanunu tasarısı, Maliye ve Gümrük ve Tekel komisyonları raporu ile birlikte 
Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır 'oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Rıhtım Resmimin bütün limanlarımıza teşmilini öngören kanun tasarısı -prensip itibariyle ka
bul edilmiş, ancak; Maliye ve Gümrük ve Tekel komisyonlarınca yapılan değişiklikler nazarı iti
bara alınarak Maliye Komisyonunun 1 ve 2 nci maddeler üzerinde yaptığı tadil benimsenmiş, 
3 ncü maddenin metinden çıkarılması ka/buil edilmiyerek Gümrük ve Tekel Komisyonunca 3 ncü 
madde üzerinde yapılan değişiklik Komisyonumuzca da aynen kaibul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle ıgörüşülmesi temennisiyle, Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kâtip İzmir Muğla 
Sivas / / . Gümüşpala 1. Oktay 

K. Kangal 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı ve 

Bu Rapor Sözcüsü 
Antalya 
İ. Ataöv 

Sinop 
İV. Özgüç 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu, 

Esas No.: 1/133 
Karar No.: 28 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

1.8 .1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma (Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kuru
lunca 29 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan (Rıhtım Resmi kanunu tasarısı) .ilgililerin iştirakiyle 
incelendi ve görüşüldü: 

5842 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesi hükmü icalbı olarak istanbul, izmir ve Trabzon 

M. Meclisi (S. Sayısı : 154) 
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limanları vasitasiyle ithal olunan mallardan Muamele Vergisine matrah olanlarda bu yengimin, mat
rahı, olmıyanlarda da ÖİF kıymeti üzerinden % 2,5 'Oranında Rıhtım Resmi alınmaktadır. Rıhtım 
Resminin yukarıda yazılı limanlardan alınması hususu limanlar arasındaki rekabet şartlarını res
min alındığı limanlar aleyhine olarak bozmakta, dolayısüyle ithalâtın resim almmıyan limanlara 
kaymasına yol açmaktadır. Bu bakımdan ortada mevcut eşitsizliği kaldırmak ve liman işleten te
şekküllerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak suretiyle alınmakta olan resmin 
% 2,5 tan % 5 e çıkarılmasını ve bütün liman, rıhtım ve iskelelere teşmil edilmesini öngören bu ta
sarı yerinde 'görülerek Ulaştırma Komisyonunun kabul ettiği şekliyle Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle ıgörüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
lAydm 

/ . Sezgin 

Bursa 
C. Külâhlı 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Erzincan 

/ / . Atabeyli 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz 

A. Türkel 
Samsun 

Söz hakkım mahfuz 
S. Kılıç 

Sözcü 
'Sakarya 

N. Bayar 

Edirne 
1. Ertem 

Trabzon 
A. 1. Birin cioğlu 

Bolu 
H. t. Cop 

Gümüşane 
8. Ö. San 

Trabzon 
Muhalifim 
E. Dikmen 

Hükümetin teklifi 

Rıhtım Resmi kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerden Tür
kiye'ye deniz yolu ile taşınmak suretiyle ithal 
olunan bütün malların Gider Vergisine matrah 
teşkil eden değerleri üzerinden, adı geçen ver
giye tabi olmıyanların ise CİF değerleri üzerin
den malın ithal edildiği liman, rıhtım ve iskeleyi 
işleten teşebbüsler veya idareler lehine % 5 
oranında Rıhtım Resmi alınır. 

Kendi mallarını yüklemek ve boşaltmak için 
liman, rıhtım ve iskele işletenlere ait liman, 
rıhtım ve iskelelerden yapılan ithalâta ait Rıh
tım Resmi Hazineye aittir. 

Gümrük İdaresince, Gümrük Resmi ile bir
likte ve Gümrük Resminin tahakkuk ve tahsi
line ait hükümlere göre tahsil edilecek olan re
simlerin bir aylık tutarı, ertesi ayın sonuna ka
dar birinci fıkrada belli edilen teşebbüs veya 
idarelere ödenir. 

Rıhtım Resminden faydalanan teşebbüs veya 
daireler bunları kayıtlarında ve netice hesapla
rında ayrı olarak göstermek zorundadırlar. 

Maliye Komisyonunun değiştirişi 

Rıhtım Resmi Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerden Tür
kiye'ye denizyolu ile taşınmak suretiyle ithal 
olunan bütün mallardan; 

a) Kıymet esasına göre, ithalden alınan 
istihsal vergisine tabi olanların, bu verginin 
matrahı üzerinden, 

b) ölçü esasına göre ithalden alınan istih
sal vergisine tabi olanların, bu verginin mat
rahının gümrüklü kıymeti üzerinden, 

e) İthalde alman istihsal vergisine tabi ol
mıyanların CİF kıymeti üzerinden, 

% 5 oranında rıhtım resmi alınır. 
Denizcilik Bankası, T. C. Devlet Demiryol

ları, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından iş
letilen, rıhtım ve iskelelerden yapılan ithalât
tan alınan rıhtım resimleri bu teşekküllere ve
rilir. 

Yukarda belirtilen teşekküller dışındaki ger
çek ve tüzel kişiler tarafından işletilen liman, 
rıhtım ve iskelelerden yapılan ithalâttan alınan 
rıhtım resimleni Hazineye aittir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 154) 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu 
değiştirişi 

Rıhtım Resmi Kanun Tasarısı 

MADDE' 1. — Tasarının 
1 nei maddesi aynen ka'bul 
edilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonunun 
değiştirişi 

Rıhtım Resmi Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Mal'iye Ko
misyonunun 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
Metni 

Rıhtım Resmi Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Komis
yonunun 1 nei maddesi aynen 
•kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 154) 



Hükümetin Teklifi 

MADDE 2. — Rıhtım Resmi' olarak tahsil 
edilen paralardan her teşebbüs ve idareye inti
kal eden. miktarlar genel bütçenin gerekçesinde 
gösterilir. 

MADDE 3. — Liman, rıhtım ve iskeleler 
arasında millî ekonomiye zarar verecek şekilde 
yük kaydırmalarına matuf hareketleri önlemek 
ve rasyonel işletmeciliği geliştirmek amaeiyle 
gerekli tedbirler Maliye ve Ulaştırma Bakan
lıkların ca birlikte alınır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte liman, rıhtım ve iskelelere 
gelmiş olup da gümrük işlemleri yapılmamış 
olan mallara ait Rıhtım Resmi bu kanuna göre 
alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 6426 ve 6860 sayılı 
kanunlarla tasdik olunan anlaşmalar ve 6095 
sayılı Kanuna istinaden 'çıkarılan kararname
lerle tesis olunan Rıhtım Resmi muafiyeti, bu 
kanunla alınan resme de şâmildir. 

MADDE 4. — 5842 sayılı Kanunun 29.5.1957 
tarih ve 6978 sayılı Kanunla değiştirilen 37 nci 
maddesi yürürlükten •kaldırılmıştır. 

M. Meclisi 
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I Maliye Komisyonunun değıiştirişi 

Gümrük idarelerince, gümrük vergisiyle bir
likte ve gümrük vergisinin tahakkuk ve tahsi
line 'ait hükümlere göre tahsil edilecek olan re
simlerin bir aylık tutar], ertesi ayın sonuna 'ka
dar, yükarıki fıkrada belli edilen teşekküllere 
ödenir. 

Hazineye ait rıhtım resimleri gümrük ver
gisiyle birlikte Hazineye irat kaydedilir. 

Bu kanuna göre alınan rıhtım resmine ya
pılacak itirazlar, gümrük vergisine yapılacak 
itiraz mercilerine aynı usuller dairesinde yapı
lır. 

Rıhtım resminden faydalanan teşekkülle!', 
[ bunları kayıtlarında ve netice hesaplarında ay

rı olarak göstermek zorundadırlar. 

MADDE 2. — Rıhtım resmi olarak tahsil 
edilen paralardan her teşekküle intikal eden 
miktarlar genel bütçenin gerekçesinde gösteri
lir. -

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmliştir. 

MADDE 3. — Tasarının 4 ncü maddesi 3 ııcü 
madde olarak 'aynen kabul •edilmiştir. 

(S. Sayısı : 154) 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu 

değiştirişi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen ka'bul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Liman, rıh
tım ve iskeleler arasında Mil
lî Ekonomiye zarar verecek şe-
ikilde yük kaydırmalarına ma
tuf hareketleri önlemek ve ras
yonel işletmecliliği geliştirmek 
amaeiyle gerekli tedbirler Ma
liye, Ulaştırma ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarınca 'birlikte 
alınır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ta
sarının geçici 1 nci maddesi ay
nen kabul 'edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ta
sarının geçici 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kalbul 
edilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. - Maliye Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun 3 ncü 
maddesi ayen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ta
sarının 'geçlici 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa
rının geçici 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
4 ncü maddesi 
edilmiştir. 

— Tasarının 
aynen kalbul 

Bütçe Plân Komisyonunun 
Metni 

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun 2 noi maddesi aynen 
kahul edilmiştir. 

MADDE 3. — Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen ka'bul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ta
sarının Geçici 1 nci maddesi ay
nen kabul «edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ta
sarının geçici 2 ndi maddesi ay
nen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M, Meclisi (S. Sayısı : 154) 



— 8 
Hükümetin Teklifi 

MADDE ı5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
Süleyman D emir el 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Ali§an 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kür§ad 

29 . 1 . 1966 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
t. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağda§ 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Deriner 

imar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

Maliye Komisyonunun değiştıirişi 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 154; 



Gümrük ve Tekel Komisyonu 
değiştirişi 

MADDE 5. — Tasarının 
5 nci maddesi ayn'en kaıbul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 
6 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 5. 
4 ncü ımaddesi 
edilmiştdr. 

— Tasarının 
aynen kabul 

MADDE 6. — Tasarının 
6 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
Metni1 

MADDE 5. — Tasarının 
5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. • 

MADDE 6. — Tasarının 
6 nci maddesi aynen kabul edil-
miştlir. 

» • - « 

M. Meclisi t S. Sayısı : 154) 





Dönem : 2 I CO 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | O Z 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuriyet 

Senatosu 1/688) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 818) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5.8. 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6699 

1/688 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 30.7.1966 gün ve 1/256-39 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 4.8.1966 tarihli 99 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek 
dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet. Senatosu Başkanı 
Not : 

Açık oy neticesi : (104) 
Kabul 103 
Ret — 
Çekinser 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu. • 5 , 12 . 1966 

Esas No. : 1/259 
Karar No. : 59 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Guumhuriıydt Senatosu Genel Kurulunun 4 . 8 . 1966 tarihli 99 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Tekol Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Kanma Komisyonu Başlkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesinin ( A / 3 ) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/251; 

Cumhuriyet Senatosu 1/689) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 819) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5 . 8 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6700 

1/689 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.7.1966 gün ve 1/251-38 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 4.8.1966 tarihli 99 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : 

" Açık oy neticesi : (94) 
Kabul 93 
Ret — 
Çekinser 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

5 . 12 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

^Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 8 . 1966 tarihli 99 ncu Birleşimimde aynen kabul 
edilen «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Gene] Kurulun tas
vibine arz edilmelk üzıere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Kanma Komisyonu Balkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

163 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/251 
Karar No. : 58 





Dönem : 2 I A A 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | DÎJ 

Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel müdürlükleri 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/273; Cumhuriyet Senatosu 1/694) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 849) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7019 -1/694 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 12 .1966 gün ve 1/273 -41 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller

de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen 
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 12 .1966 tarihli 14 ncü Birleşiminde aynen ve 

,açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Ndt : Açık oy neticesi (108) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

105 
2 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 14 . 12 . 1966 
Esas No. : 1/273, C. S. 1/694 

Karar No. : 65 ' 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.12.1966 tarihli 14 ncü Birleşiminde aynen kabul 
olunan (Devlet Su işleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




