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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üniversitelerimizin verimini artırmak, sıkın
tılarına çare bulmak için meler yapılabileceğinin 
tâyin ve tesbiti hakkındaki Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu görüşüldü ve 
bilgi edinildi. 

24 Şubat 1966 Perşembe günü toplanılmak 
üzere Birleşime, sat 18,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 
Kadri Kaplan Nizamettin özgül 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

B Î R İ N C î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
• 

BAŞKAN — 51 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER 

i . — İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, 
hasta işçilerin tedavilerindeki gecikmeler ve 
bu durumun tevlidettiği neticelere temasla Ça
lışma Bakanlığının yakın alâkasını istiyen de
meci. 

BAŞKAN — Bir konuşma isteği vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Hasta işçiler hakkında gündem dışı konuş

mam için müsaadenizi arz ederim. 
Rifat öztürkçine 

istanbul 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 
Efendim, Öztürkçine üç gün evvel müracaat 
eti, kendisine bugünü söyledim, çok kısa konu
şacağını kendisi vadetti. 

VE SÖYLEVLER 

I RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aziz 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; işçilerimiz 
hiç şüphe yok ki, hasta olmadan evvel primle
rini ödeyen kimselerdir. Böyle şahısların öde
miş olduğu pirimlerledir ki, bugün Sosyal si
gortalar ayakta durabilmektedir. Bir işçinin 
hasta olduğu zaman da bunların kendi kurumla
rında yatırılması için, hele tüberküloz ise gün
lerce diyebilirim ki, aylarca sıra beklemektedir. 
Tüberküloz hastalığı sosyal bir hastalık ol
makla beraber tedavide esas, erken teşhis ve 

I hastayı erken yakalamaktır. Bu işçilerimiz 
paralarını peşin ödedikleri halde bu gibi sağlık 
kurumlarının bunları aylarca sırada bekletmesi 
kanaatim de odur ki, gayriinsanî bir harekettir. 
Memleket içerisinde mütaaddit hastalar oldu-

I ğuna göre pekâlâ kendi iç bünyesinde bir hastayı 

— 378 — 
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50 lira, 60 lira günlük ücretle tedavi ettirin-
ceye kadar diğer kurumlarda daha ucuz has
tayı tedavi ettirmek imkânı varken bu ku
ramlara hasta göndermeyip kendi kurumu içinde 
daha pahalıya malolan bir ücretle hastaları aylarca 

sırada bekletmesi doğru olmadığı düşüncesiyle 
yüksek huzurunuzu işgal ettim; özür dilerim. 
Hükümetin, bilhassa Çalışma Bakanlığının bu 
husustaki alâkalarım beklemekteyim. Hürmetle
rimle. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz. 

1. — Diyarbakır Üyesi İhsan Bamit Tig-
rel'in, Malî ve İktisadi İşler Komisyonundan is
tifasına dair önergesi 

BAŞKAN — Bir istifa yazısı vardır, 
tuyorum. 

oku-

Yüksek Başkanlığa 
Seçilmiş bulunduğum Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonundan istifa ettiğimi arz ederim. Say
gılarımla. 

Diyarbakır 
İhsan Hamit Tigrel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi Vasfi 
Gerger'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/476) 

BAŞKAN 
yorum. 

İzin tezkeresi vardır, okutu-

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 

Gerger'in hastalığıma binaen 18 Ocak 1966 tari
hinden itibaren 44 gün müddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 23 Şubat 1966 tarihli 
toplantısında kararl artırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
Yerine Başkan. V. 

Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senatosu 
Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, hastalığına binaen 
18 Ocak 1966 tarihinden itibaren 44 gün gün 
müddetle izinli sayılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
ile idari bürolarının mevcut büyük ve küçük 

binada yerleşebilme imkânlarını teferruatlı ola
rak incelemek ve sonradan nihai karara vara
bilmek için bir Alt Komisyon seçilmesine, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 
18 . 1 . 1966 tarihli toplantısında almış olduğu 
«Kanunların Cumhuriyet Senatosunda görüşme 
sürelerinin, Jwmisy onların Başkanlık Divanları
nın seçilmesinden sonra işlemesine dair 7 sayılı 
kararın» kabulüne dair Danışma Kurulunun 
24 .2 . 1966 tarihli kararı. 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 

24 . 2 . 1966 tarihinde toplanarak ilişik 4 sayılı 
kararı almıştır. 

Arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Yerine 
Başkanvekili 

Kadri Kaplan 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 

Karar No. : 4 
Karar tarihi : 24 . 2 . 1966 

Toplantı No. : 4 
1. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 

ile idari bürolarının mevcut büyük ve küçük 
binada yerleşebilme imkânlarım tefarruatlı 
olarak incelemek ve sonradan nihai karara va
rabilmek için Divandan İdare Âmiri Kâmil 
Karavelioğlu, C. H. P. den Hıfzı Oğuz Bekata, 
A. P. den Cemal Tarlan, M. B. Grupundan Fahri 
Özdilek, Kontenjan Grupundan Ömer Ergün, 
Y. T. P. den Azmi Erdoğan, Bağımsız Üye 
Ferit Alpiskender, ve Genel Sekreter Azmi Sor-
gun'dan müteşekkil bir Alt Komisyon seçilmesi, 

2. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nının 18 . 1 . 1966 tarihli toplantısında almış 
olduğu «Kanunların Cumhuriyet Senatosunda 
görüşme sürelerinin; komisyonların Başkanlık 

379 
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Divanlarımın seçilmesinden sonra işlemesine 
dair 7 sayılı kararının» kabulü ile, Genel Kuru 
lun tasvibine sunulması, 

Kararlaştırılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Yerine 
Kadri Kaplan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 
îdare Âmiri 

Kâmil Karavelioğlu 
Kâtip 

Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Nahit Altan 
Kâtip 

Âdil Ünlü 
A. P. 

Cemal Tarlam 

Başkanvekili 
Fikret Turhangil 

îdare Âmiri 
Hilmi Onat 
îdare Âmiri 

Necip Seyhan 
Kâtip 

Ahmet Naci Arı 
Kâtip 

Nizamettin özgül 
C. H. P. 

Hıfzı Oğuz Bckata 
M. B. Grupu 

Fahri özdiiek 

BAŞKAN 
edenler... 

Kontenjan Grupu 
Ömer Ergün 

— Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında söz 
istiyorum. Bir memur senatörlerle aynı komisyon
da vazife göremez. 

BAŞKAN — Sayın Güzey haklıdır, maddi bir 
hata, vardır. Düzeltiyoruz. Sayın Güzey hak
lıdır, beraber bulunması kaydı konmuştur, bu 
bir maddi hatadır. Memurun ismini çıkarıyoruz. 
Bu suretle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in genel, 
özel ve teknik öğretim, konulariyle, kültür, din, 

• beden, halk eğitimi; özel okullar ile bakanlık
larla üniversiteler arasında işbirliği ve koordi
nasyon konuları üzerinde bilgi edinmek maksa-
diyle Cumhuriyet Senatosu araştırması açılması 
v& İçtüzüğün 133 - 138 nci maddelerine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurıdmasına dair önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eğitim sistemimizin sosyal ve ekonomik kal

kınma çabalarımıza paralel bir yönde gelişip 
gelişmediği, milletimizin ihtiyaçlarına ve şart
larına uygun olup olmadığı tartışma konusu ola
gelmiştir. 

Eğitim sorunlarımızı imceliyecek, yurt ger

çeklerine ve kalkınma isteklerine uygun çözüm 
yolları bulabilecek bir örgütü henüz kuramamış 
durumdayız. 

Çeşitli seviyedeki eğitim kurumlarımız, sos
yal ve ekonomik kalkınmamız için gerekli insan 
gücünü yeter sayıda ve nitelikte ve zamanında 
yetiştirebilecek bir düzen içine girememiştir. 

Ayrıca, 
1. Personel Kanununun öğretmenlere tatbik 

ediliş şekli, 
2. Kalkınma plânımızın gerçekleştirilme

sinde çok önemli bir yeri olan teknik öğretim 
gelişme imkânlarını daraltan, Teknik Öğretim 
Müsteşarlığını fiilen bir Genel Müdürlük haline 
getiren Bakanlık kararları, 

3. Merkez ve taşra örgütlerinde, gerekçe
sini öğrenme imkânını bulamadığımız geniş öl
çüdeki nakil ve tâyinler, 

Eğitim ve öğretimin anaunsuru öğretmen
ler arasında huzursuzluk yaratmıştır. 

Yukarıdaki sebeplerle, detayları ilişik lis
tede gösterilen eğitim konusu üzerinde bilgi 
el inmek maksadiyle Cumhuriyet Senatosu araş
tırması açılmasını, bunun için Tüzüğün 133 -
138 nci maddelerine göre bir komisyon kurulma
sını saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

EĞÎTÎM 

A) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B) 
1. 
2. 
a) 
b) 
e) 
d) 
3. 
a) 

b) 
c) 

Genel. 
Eğitim felsefesi. 
Eğitim örgütü. 
Eğitim yönetimi. 
Eğitimin denetlenmesi. 
Personel yönetimi. 
Donatım. 
Dış ilişkiler. 
Özel. 

Talim ve Terbiye Dairesi. 
Genel öğretim. 
îlk öğretim. 
Orta öğretim. 
Yüksek öğretim. 
öğretmen okulları. 

Teknik öğretim. 
Sanat enstitüleri ve üst öğrenim 
lan. 
Yüksek teknik öğretim. 
Teknik öğretmen okulları, 

imkân 

— 380 
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d) Teknik öğretime öğrenci kaydırma so
rumu.. 

e) Meslek öğretimi. 
f) Gezici kurslar. 
4. Kültür eğitimi. 
5. Din eğitimi. 
6. Beden eğitimi. 
7. Halk eğitimi. 
8. özel okullar. 
9. Bakanlıkla üniversiteler arasında işbir

liği ve koordinasyon. 
BAŞKAN — iki birleşim sonra gündeme 

alınacaktır, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut kanunların diğer işler

den önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Sayıştay Kanunu 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyemler... Kabul olundu. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Saıştay Kanunu teklifinin Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon Raporu. (Millet Mec
lisi 2/532; Cumhuriyet Senatosu : 2/159) (S. 
Sayısı : 764) (1) 

BAŞKAN — Yarıda kalan Sayıştay Kanu
nunun müzakeresine devam ediyoruz. 

Komisyonun geri alıp yeniden getirdiği 
89 ncu maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin 89 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair ilişik teklif Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 89 ncu 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 89. — Sayıştay genel bütçe içinde 
kendi bütçesi ile yönetilir. Birinci Başkanlıkça 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulan Sa
yıştay bütçesi Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi idareci Üyeleri tarafından genel bütçe 
kanunu tasarısına ithal edilmek üzere Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleriyle 
birlikte Bütçe Karma Komisyonuna verilir ve 
bir sureti de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

(1) 764 S. Sayılı basmayazı 22 . 2 . 1966 ta
rihli 49 ncu Birleşim tutanağı şonundadır. 

Sayıştaym muhasebe işleri Millet Meclisi 
Saymanlık Müdürlüğünce yönetilir. 

Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu kararma 
lüzum gösterdiği işlerden Sayıştay hizmetleriyle 
ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının idari işlem niteli
ğinde kararlariyle yürütülür. 

Ağrı Tabiî Üye 
Salih Türkmen M. Şükran ökaya 

Sinop Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Suphi Batur Âdil Ünlü 

Balıkesir İçel 
Hasan Âli Türker Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Söz istiyen. 1 Buyurunuz Sayın 
Kalpaklıoğlu. Çok değişik şeyler var, sayın 
üyeler madde hakkında söz istiyorlarsa lütfen 
daha önce kayıt yaptırsınlar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, buranın hesabına bakılmasının, görü
yoruz ki, yeni sunulan şekle göre, Millet Mec
lisi Saymanlığı tarafından olacağı ifade edili
yor. Acaba bugünkü saymanlık yani müşterek 
olan bugünkü saymanlık mı kasdediliyor, yok
sa ileride Senato ile Millet Meclisinin hesapla
rının da ayrılması halinde ki - bunun hazırlık
ları yapılmaktadır. Tamamen biri diğerinden 
ayrı şekilde çalışılacağı ve bu şekilde bu işlerin 
tedvin edileceği ifade ediliyor ve bu hususta 
da senelerden beri süren hazırlıklar da vardır. 
ile. ide bunların ayrılması halinde betahsis ko-
ıırhyoıı bu vazifenin Meclisin Saymanlığına ve
rilmesini ve Senatonun bu işe karışmamasını 
mı istihdaf eder bunun izahını istirham ediyo
rum, Eğer böyle ise mahzurlu olduğunu da 

— 381 
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• Sayın Kalpaklıoğlu, Sayıştaym muhasebe iş-
I lerinin Millet Meclisi Saymanlığına verilmesi 
I keyfiyeti hali hazırda yasama organlarının mu

hasebe işleri Millet Meclisi bünyesinde bulundu-
j ğu için mi böyle kabul edilmiştir, yoksa yeni 
I kuruluşta Cumhuriyet Senatosu da ayrı bir say

manlığa sahibolduğu vakit yine bu iş Millet Mcc-
I lisi Saymanlığı bünyesinde bırakılacak mı; ikisi 
I arasında müştereken bu işi görme mevzuu düşü

nülemez mi yolunda bir görüş ifade buyıırdu-
I 1ar; yanlış anlamamışsam. Hakikaten halihazırda 
I Meclisin muhasebe işlerini Millet Meclisi bünye-
I sinde görülen saymanlık görmektedir. Cıımhuri-
I yet Senatosu Teşkilât Kanunu tamamlandığı za-
I man o da ayrı bir saymanlığa sahibolacaktır. 
I Fakat ayrı bir saymanlığa sahibolunsa dahi biz 
I komisyon olarak Sayıştay muhasebe işlerinin 

Millet Meclisi Saymanlığı bünyesinde kalmasını 
I doğru gördük. İki komisyonda ayrı ayrı veya iki 
I komisyonun bir araya gelmesi suretiyle muha

sebe işlerinin yürütülmesi mümkün değildir. Bir 
I araya gelmesi mümkün değildir. Ayrı ayrı iş 

yapmak o da mümkün değildir. Bütçenin yürü-
I tülmesi keyfiyeti daha ziyade Millet Meclisi bün-
I yesinde mütalâa edildiği için ve esasen bu da bir 

hizmetin görevli teşekküllerden biri tarafından 
yürütülmesi mâna ve maksadını taşıdığı için o 
noktada bırakmayı daha uygun gördük. Kaldı 
ki, henüz Senato Saymanlığının teşekkül etme
miş olması keyfiyeti de Millet Meclisi Sayman
lığını tercih edişitaizin sebepleri arasında bu
lunmaktadır. 

İfade ederim. Hiç olmazsa tâbirin ikisini de kap-
sıyacak şekilde düzeltilmesi iktza eder, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem üyeler, maddeye göre eğer yan
lış anlamadımsa Sayıştay bütçesi Senato ve Mil
let Meclisi İdareci Üyeleri tarafından Karma 
Bütçe Komisyonuna verilir, denilmektedir. İda
re âmirleri re'sen komisyonlara ne bir evrak 
göndermek hakkına sahiptir, ne de bunları ya
pabilirler. Binaenaleyh, komisyonlara evrak ha
valesi veyahut tevziî doğrudan doğruya bir 
Riyaset tarafından yapılır. Ya Millet Meclisi 
Riyaseti tarafından veyahudda Senato Başkanlı
ğınca Karma Komisyona gönderilir. Reislerin 
aradan çıkarılmak suretiyle bütçelerin Karma 
Komisyona verilmesi bir hatadır. Binaenaleyh, 
burada bu metni değiştirmek lâzımgelir. Çünkü 
zannediyorum ki, elimizdeki değişmiş metin bi
zim elimizde mevcut değildir, bu yazıya göre 
aıılıyabildiğim derecede konuşuyorum; esası 
şu olmak lâzımgelir: İdareci üyeler tetkik eder
ler, her hangi bir riyasete verirler. Ya Senato 
Başkanlığına veya Millet Meclisi Başkanlığına 
tevdi ederler. Bu Riyaset ve Başkanlıklarca 
veya ikisi birden olmaz. Çünkü ikisinin birden 
toplu halde sevk etmesine imkân yoktur. Baş
kanlıklardan birisi Karma Bütçe Komisyonuna 
havale eder ve böylece tekâmül eder, aksi tak
dirde Başkanlığın altında yeni bir idare kade
mesi teşkil etmek, bir havale kademesi teşkil 
etmek olur ki, bu ikisi arasında bir de Başkan-
vekillikleri haklarına da burada tecavüz edilmiş 
olur. Bu noktadan metnin tadil edilmesi ve met
nin bu esas dâhilinde, yani idare kademeleri ta
rafından tetkik edilip, Başkanlığa sunulması 
ve Başkan tarafından Karma Bütçe Komisyonu
na havalesi şeklinde metnin düzeltilmesini teklif 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; değiştirge önergesiyle yüksek hu
zurunuza gelmiş bulunan 89 ncu madde üzerin
de kıymetli arkadaşım Kalpaklıoğlu ve Güzey ta
rafından ileri sürülen mütalâaları komisyon ola
rak dikkatle dinledik. 

Sayın Güzey arkadaşım zannederim teklifi 
kâfi derecede; takibetme imkânını bulamamışlar
dır. Çünkü orada «Birinci Başkanlıkça Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına sunulan Sayıştay 
bütçesi Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdareci üyeleri tarafından genel bütçe kanunu 
tasarısına ithal edilmek üzere Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi bütçeleriyle birlikte Büt
çe Karma Komisyonuna verilir.» diye bir kayıt 
var. Arkadaşım demekki doğru, bu noktada. Şim
di, prosedür şimdiye kadar olup bitenler, idare 
âmirleri hazırlıyorlar Meclis bütçesini Başkana 
takdim ediyorlar ve Başkan sevk ediyor. Halen 
böyle. Bu itibarla burada bir noksanlık p;özc çar
pıyor. Buraya «Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına» diye bir kayıt koymak suretiyle bu nok
sanı da ikmal ve itmam ediyoruz, efendim. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualim var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sual var. Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bir elden idare edilmesinin daha doğru olabile
ceğini, kaldı ki Senatonun Teşkilât Kanununun 
çıkmadığından bahisle Millet Meclisine betahsis 
verildiğini ifade buyurdular. Ben burada yine 
aynı şekilde gelen bütçenin bir havaleden ibaret 
olan kısmına bakıyorum aynı maddenin 1 nci 
fıkrasında Senato ve Millet Meclisi İdareci üye
leri havale eder diyor ve aynı mantık içerisinde 
hareket edildiği takdirde neden Senato İdare 
âmirlerini de bu işe karıştırıyorlar da her iki 
idareci üyeler tarafından havale edilir, diye bir 
tâbiri kullanmakta zaruret görüyorlar. Beriki 
taraftan ise bu şekilde zorluk teşkil eder, diyor
lar. Bunun izahını rica ediyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, şimdi biz Sayıştay kuruluşunu Yasama Or
ganları adına denetim yapan bir müessese ola
rak kabul ettik. Binaenaleyh, Yasama Organla
rının kendi adlarına yapılan bu denetleme orga
nını her mevzuda müştereken temsil etmeleri 
lüzumu üzerinde durduk, 89 ncu maddedeki de
ğişiklik önergesini de o itibarla benimsedik. 
Ama takdir buyurursunuz ki, muhasebe işi ni
hayet bir temsil yetkisi ile alâkalı mevzu ol
mayıp, bir noktada muhasebe kanun ve usul
lerine göre yürütülmesi lâzımgelen ve birbi
rinden tefrik de mümkün olmıyan bir mesele
dir. Bunu ayırmanın imkânı olacağını zannet
miyoruz Sayın Kalpaklıoğlu. Bugün Millet Mec
lisinin Muhasebesi vardır. Henüz Cumhuriyet 
Senatosunun Muhasebesi yoktur. Olduğunu ka
bul etsek dahi yarısını Millet Meclisi Muhase
besinde, diğer yarısını Cumhuriyet Senatosu 
Saymanlığında bırakılması mümkün olmaz. 
Çünkü bir teşekkülün muhasebe işleri tüm ha
linde mütalâa edilir, kül halinde yürütülür. 
Ayrıca demin de arz ettiğim gibi bütçenin yü
rütülmesi daha çok Millet Meclisi bünyesiyle 
alâkaılı olduğu için bu işi Millet Meclisi Mu
hasebesine vermiş oluyoruz. Bunda Cumhuri
yet Senatosu bünyesinden verilmiş en ufak bir 
taviz bahis konusu olmadığı gibi başka bir sa
kınca da mevzuubahis değildir. 

BAŞKAN — Sayın sözcü önergede bir de
ğişiklik buyurdunuz; onun yerini lütfen bir 
daiha tekrar ediniz. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, «Sayıştay Bütçesi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi İdareci Üyeleri tarafından 
Genel bütçe ıkanunu tasarısına ithal edilmek 
üzere Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
bütçeleriyle birlikte verilir.» diyor. Bunu 
«Başkanlık kanaliyle verilir.» şeklinde formüle 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri iştirak edi
yorlar mı? Önerge sahipleri iştirak ediyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, benim anladığıma göre bu mad
de tatmin edici değildir. Yani Sayıştay bu 
işi yapacak, Senatoyu veya Millet Meclisi
ni de vasıta edecek. Okuyunuz maddeyi, hiç
bir fonksiyonu var mı? Millet Meclisinin ve 
Senatonun hiçbir fonksiyonu yoktur. Onlar 
hazırlıyacaik, bunlar da oturacaklar birlikte ha
vale edecekler Karma Komisyona. Buna ne
den lüzum hissediliyor? Eğer bunun bir esprisi 
varsa şu maddede gelirler, derler k i ; bu tet
kik edilir, birlikte tanzim edilir, usule, niza
ma uygunsa, ona göre tetkikinden, tasvibin
den geçtikten sonra Karma Bütçe Komisyonu
na gider, gidilir, gönderilir, der. Görüyorum 
ki, Sayıştayea buraya gelmişler, şu kapalı yol
larla Meclisi ve Senatoyu vasıta yapmak sure
tiyle Karma Komisyona havale ettiriyorlar. 
Benim fonksiyonum ne? Tetkik etmedikten 
sonra, fikrimi beyan etmedikten sonra var mı 
bunda değişen bir husus, sadre şifa verir bir 
şey mevcut mu? Niçin beni vasıta yapıyor Sa
yıştay? Gitsin Bütçe Komisyonuna, orada di
ğer bütçeler gibi görüşülsün. Eğer benim fonk
siyonum varsa, ki vardır, benim tetkik et
mem, tanzim etmem, itiraz etmem, eksiklerini 
tamamlamam, yanlışları düzeltme hakkım ba
na bahşedilsin, burada sarih hükümler vaz'edil-
sin, madde öyle gelsin. Yani, Başkanı vasıta 
yapmak suretiyle, İdareci Üyeler Başkanı yo
luyla gönderirmiş. Baş'kan yoluyla da yollan-
sa netice aynı, İdareci Üyeler diğer kanalla 
gönderseler yine aynı. Yani bununla yüksek 
komisyondan öğrenmek istediğim şu : Ne elde 
ediliyor? Parlâmentonun fonksiyonu ne oluyor 
bunun üzerinde? Zira hiçbir fonksiyonu yok 
bu maddeye göre arkadaşlarım. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSKET TUNA (Kastamonu) — Şimdi muh
terem arkadaşlar, Sayıştay, Meclisler adına de
netleme yapar. Meclisler adına denetleme ya
pan bir kurum. Bu, Meclisin bütçesi içinde mü
talâa edilmiyor. Fakat nasıl ki, Meclisler büt
çelerini hazırladıkları zaman umumi bütçeye 
eklenmek üzere gönderiyorsa, Sayıştay da 
kendisinin bağlı olduğu Meclise, umumi büt
çeye eklenmek üzere gönderecek. Sayıştay 
üzerinde Meclisimizin fonksiyonu ne olacak, di
yor arkadaşımız. Diğer vekâlet bütçeleri Ya
sama Meclislerine gelmeden evvel Senatonun 
bir fonksiyonu var mıdır? Hayır. Bütçeler 
Bağlanıp geldikten sonra elbette Genel Bütçe 
Kanunu içinde Karma Bütçe Komisyonu ilk 
defa, sonra Senato gerekli incelemeyi yapa
caktır. Burada bağlı olduğu daire kanaliyle 
umumi bütçeye eklenmek üzere gönderilmesi 
keyfiyeti var. Hiçbir bütçede bidayeten Sena
tonun fonksiyonu olmadığı gibi, bu mevzuda 
da yoktur. Fakat umumi bütçe konuşulurken 
elbette evvelâ komisyonumuz, bilâhara Sena
tomuz gerekli hizmeti görecek, gerekli deği
şiklikleri yapacaktır. Keyfiyet bundan ibaret
tir. Sayıştay Meclise bağlı bir müessesedir. 
Bu kanaldan umumi bütçeye girmektedir. 
Keyfiyet bundan ibarettir, bunda bir hatalı 
cihet yoktur. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Soru mu efendim? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Hayır efendim, konuşma. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, benim haklı olduğumu kapalı surette 
Sayın Komisyon Sözcüsü de ifade ettiler. Ne de
diler. «Parlâmento adına yapar.» Güzel. O halde 
«ay m arkadaşım Parlâmento adına bu müessese
nin yapacağı işi 'burada zikreder de niçin diğer 
müesseselerle aynı kategori içinde mütalâa eder? 
Diğer müesseseler Sayıştay gibi midir? Diğer mü-
e^eselerin kanununun yapılma tarzı ve Bütçe 
Komisyonuna havalesi başka bir prosedür içinde, 
bunun benimle irtibatı olduğu için, bununla be
nim aramdaki münasebetin de bir hususiyeti el
bette olur. Bîz bunu ifade ediyoruz. Arkadaşım 
mevcut mevzuat muvacehesinde eğer diğerleri 

gihi mütalâa etseydi gelip bu şekilde karşımız
da konuşmazdı. Yani diğer vekâletlerin bütçele
ri Maliye ile antant kalınmak suretiyle nasıl 
'bağlanıyorsa bunda da böyle bir muamele yapı
lırdı. Kanunlara göre böyle bir muamele yapıl
madığı için Parlâmento namına denetleme yapan 
bir kurumun bütçesi üzerinde Senatonun da bir 
tasarruf hakkı olmak lâzımdır. Ne söylerlerse söy
lesinler, komisyon üyeleri burada Sayıştay üye
lerinin tesiri altında kalmak suretiyle meselenin 
içine girmemişler, dışında kalmışlardır. Niçin be
ni vasıta yapıp da fonksiyonumu bir havaleden 
ibaret bırakıyorlar? Müsaade etsinler, benim bir 
fonksiyonum varsa kanun içinde, bu fonksiyonu
mu, bu hazırlık yapılırken ifade edeyim. Kaçıyor
lar görüyorum, o tarafa cevap vermiyorlar. Bu 
başka türlüdür diyor. Evet sayın arkadaşım, 
ben de diyorum ki, bu başka türlüdür. Onun için 
diğerlerinde nasıl yapmıyorsak bunda da aynı 
şeyi yapmayız, bundan tabiî ne var diyor. Ken
disine •soruyorum; bu kadar tabiî olan bu işi ne
den lıenim havalemle Karma Bütçe Komisyo
nuna .yolluyor da diğerlerinin prosedürü içeri
sinde mütalâa etmiyorlar? Görüyorsunuz ki, muh
terem arkadaşım tenakuz içerisindedir. Çünkü 
bakıyorum, bu tarafa cevap vermiyor. Kendi gö
rüşleri zaviyesinden, mütalâa ediyorlar. İstirham 
ediyorum, ısrar etmesinler, geri alsınlar veya 
düzeltsinler. Israrla olmaz. Haklıyım bu dâva
da. 'Bütün arkadaşlarım da görüyorum ki, tasdik 
ediyor benim konuşmamı. Ama biz demiyoruz ki, 
hu insanlara güvenmiyoruz. Güveniyoruz elbette 
salâhiyet sahibi insanlar. Eğer fonksiyonum 
varsa bunu yapayım, müsaade etsinler. Niçin ka
çıyorlar bundan? 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım; bu bir Anayasa mevzuudur. 
Burada Sayın Kalpaklıoğlu ile ayrıldığımız nok
ta şudur : Sayıştayı bize bağlı, bizim emrimiz al
tında, bizim bürolarımız gibi bir müessese olarak 
telâkki ediyorsa Kalpaklıoğlu haklı. Ama Ana
yasanın 127 nci maddesi Sayıştayla Meclis müna-
sribetini kendisine bağlı, kendi emrinde bir mü
essese olarak kahul etmemiş, onun adına denetle
me yapacak diyor efendim. 

Anayasanın 127 nci maddesi : «Sayıştay genel 
ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gider-
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leriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlem
lerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla veri
len inceleme, denetleme ve hükme bağlama işle
rini yapmakla görevlidir.» 127 nci madde gayet 
açıktır. Bize bağlı, bizim emir ve kumandamız 
altında bir müessese değildir. Böyle olsaydı na
sıl ki, biz Meclis Bütçesini yapıyorsak, bunu da 
yapardık. Buradaki espri farkı Anayasanın 127 
nei maddesinden gelmektedir. Sayıştay Meclis 
adına murakabe yapan bir Anayasa kuruluşudur. 
Yoksa Meclisin emir ve kumandasında, Meclise 
bağlı bir müessese değildir. Onun için kendi 
bütçesini yapıyor, umumi bütçeye bağlanmak 
üzere Meclise tevdi ediyor. Binaenaleyh bana 
bağlıdır, benim emrimdeki bir müessese gibidir, 
binaenaleyh bütçe daha hazırlanırken onları da 
ben hazırlıyayım kısmı 127 nci madde muvace
hesinde isabetli değildir. Onun için metne bu şe
kilde ıgeçmiştir. Arz ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir takririm var, efendim. 

BAŞKAN •— Komisyon öteki metni de Baş
kanlık Divanına versin, iki teklif var. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; burada iki mevzu 
vardır. 'Birisi Sayıştaym Türkiye Büyük Millet 
Meclisine niyabeten vazife görmesi. Anayasa hük
münce; bilhassa Komisyonun bütün mütalâala
rına iştirak ediyorum. Yalnız Komisyonun bu
rada belirtmediği bir nokta vardır. O da şu
dur : Sayıştay bir kaza organıdır, teşriî organın 
tıpkı Danıştay ve Yargıtay gibi bir kaza orga
nıdır. Ama malî meselelerle ilgili bir kaza orga
nıdır. Binaenaleyh Anayasamız kuvvetler ayrı
lığı prensibine göre tanzim edilmiş olduğuna 
göre bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bağlı Meclislerden her hangi birisinin uz
vunun murakabesi altında değildir. Vakıa se
çim meselelerinde Meclislerin vazifeleri mevcut
tur. Fakat bunlar seçim yapıldıktan sonra ar
tık bir kaza organı halinde teşriî kuvvetin bağ
larından kendisini azade kılmış vaziyete gelmiş 
bir müessesedir. Bu itibarladır ki; sayın arka
daşım Kalpaklıoğlu'mm1 aldandığı nokta Türki
ye Büyük Millet Meclisi namına-murakabe yapar

ken, bütçesinin de teşriî organa gelmesi bakımın
dan onun üzerinde bir murakabe hakkı var mı 
telâkkisinden ileri gelmektedir. Aslında Anayasa 
müessesesi olan bu üç organ teşriî kuvvetin mu
rakabesi altında değildir, bir kaza organıdır. Bil
hassa bunu zabıtlara geçirmek üzere söz aldım, 

Hürmetlerimle. 

•BAŞKAN — Tekliflerden birisi Komisyona 
havalesini istiyen tekliftir, okutuyorum, oyları
nıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Arz ettiğim sebeplere binaen 89 ncu madde

sinin yeniden tetkik edilmek üzere Komisyona 
havalesinin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Teklifi dinlediniz, Komisyona 
havalesini istiyor. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 13 oya karşı 29 vasati oy ile reddedil
miştir. 

Komisyon; ikinci teklif hazır mı? Son deği
şikliği ile bir daha okutmam lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Müsaade ederseniz 
efendim arz edeyim.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, saym 
arkadaşlarım; üzerinde yaptığımız değişiklik 
ile Sayın Baki Güzey tarafından vâki teklifi 
benimsiyen komisyonumuz aynı maksat içeri
sinde önergede bir değişiklik yaptığına göre 
maksat bu bütçenin hangi makam tarafından 
Karma Komisyona... 

BAŞKAN — Lütfen değişiklik ile okuyun 
metni. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim; teklifimizi arkadaşların dikkatine arz 
ederim. Bilhassa madde 89 «Sayıştay genel 
bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. Birin
ci Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına sunulan Sayıştay bütçesinin Genel Bütçe 
Kanunu tasarısına ithal edilmek üzere Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleriyle 
birlikte Bütçe Karma Komisyonuna verilir ve 
bir sureti de Maliye Bakanlığına gönderilir.» 

I Yani Başkanlık tarafından gönderilir. Bina-

— 385 — 



C Senatosu B : 51 24 . 2 . 1966 O : 1 

enaleyh bu idare âmirleri meselesi ortadan 
kalkmış oluyor. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri bu değişik
liğe iltihak ediyorlar m i l . 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Ediyorlar. Bu değişiklikle be
raber 89 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 
Komisyonun geri aldığı 92 nci maddede ko

misyon eski halinde ısrar ediyor. Bu madde 
hakkında verilmiş iki önerge vardır. Önerge
leri yeniden okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım müsaade ederseniz biz 92 nci maddeyi 
benimsedik. 91 nci maddeyi değiştirdiğimiz 
için buna lüzum kalmadı. Bizim teklif ettiği
miz takririn müzakeresi kabul edilirse... 

BAŞKAN — Komisyon; lütfen buradan 
izah edin, önemlidir zira. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele kabul 
edilen 91 nci maddede Sayıştaym ücret bakı
mından yeni esaslara uydurulması mevzuuba-
histir. 91 nci madde ödeneklerden bahseden 
bir madde idi. Arkadaşlarımız pek haklı ola
rak itirazda bulundular. Hem maaşları yeni 
esaslara uydurulacak hem de bu yeni esaslar 
üzerinden ödenek alacaklar diye itirazda bu
lundular. Ve ödenekle ilgili 92 nci maddenin 
kaldırılmasını istediler. 91 nci maddede kanu
nun tümü üzerinde yaptığımız tetkikatta 91 nci 
maddenin değiştirilmesine zaruret hâsıl oldu. 
91 nci maddeyi bugünkü hale getirdik. Bugün 
hali ihazırda mer'i olan duruma getirdik. Bu 
takdirde 92 nci madde zaruri olmaktadır. Ev
velâ 91 nci madde üzerindeki müzakereler hal
ledilirse 92 nci maddenin müzakeresi "bir ay
dınlığa kavuşacaktır. Biz 91 nci madde için 
talebettiğimiz bir tekriri müzakere talebi var
dır. Bunun oya konmasını bu hatanın tashihi
ni rica ediyoruz. 92 nci maddenin durumu o 
zaman kendiliğinden kolaylıkla halledilmiş ola
caktır. Mâruzâtım bu. 

BAŞKAN — Efendim; şöyle bir durum var. 
92 nci madde ile ilgili iki teklif vardı. Biri 
reddedilmesini, biri de değişiklik yapılmasını 

istiyordu. Komisyon bu maddeyi aldı; üze
rinde evvelâ ısrar eder tarzında Başkanlık Di
vanına bilgi verdi. Şimdi anlaşılıyor ki, 9.1 nci 
madde için bir tekriri müzakere istiyor. Şayet 
bu kalbul edilirse 92 nci madde ile irtibat kur
mak istiyor. Onun için 92 nci maddede öner
ge veren arkadaşlarımız bu maddenin sona bı
rakılması teklifine iltihak etsinler, tekriri mü
zakere talebi geldiği vakit o zaman görüşürüz. 

94 ncü maddeyi komisyon geri almıştı. Bi
ze gelen bilgiye göre üzerinde ısrar ediyor. İs
rar ettiğine göre, önerge veren sayın üyelerin 
önergelerini okutuyorum, efendim. 

İki önerge vardır. 

Sayın Başkanlığa 
94 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının birinci 

satırında «kooperatiflerin»' den sonra (Spor 
kulüpleri) nin ilâve edilmesini saygı ile arz 
ederim. 

İstanbul 
Rifat üztürkçine 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, önerge 
açık. Komisyon katılıyor mu?... Katılmıyorsu
nuz. Hükümet katılıyor mu? Katılmıyorsunuz. 
Hükümet ve Komisyon katılmıyor önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Ka'bul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
94 neü maddenin 3 ncü fıkrasının «hayır 

kurumlarının yönetim kurullarında» cümlesin
den sonra «sosyal maksatla ve millî eğitim hiz
metleri için kurulmuş derneklerde» cümlesinin 
eklenerek oya arzını arz ve teklif ederim. 

İçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 

Müsaade eder misiniz, ben orada bir şey sor
mak istiyorum; tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 

Sayın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; Bende
niz kürsüye yalnızca Hükümete ve komisj^ona 
tek bir sual sormak kasdi ile geldim. Bir ar
kadaşımız Sayıştay'da üye olmak mevkiine, 
fikri ve mânevi kifayeti ile yükselmenin bahti
yarlığına erişti diye neden ve niçin memleketin 

— 386 — 



C. Senatosu B : 51 

parasız olmak kaydiyle sosyal işlerinde faraza 
okul aile birliğinde çalışabilme hürriyetinden 
mahrum ediliyor. Hakikaten bunu her zaman 
birbirimize örnek bir heyaeanla müdafaa etti
ğimiz Anayasanın espirisinin sevk ettiği açık 
nizam içinde hürriyet fikri ile bağdaştırmaya 
imkân yoktur. Ben sualimi tekrar ve ısrarla 
soruyorum. Sayıştaya üye olmak faraza bir 
okul aile birliğinde faraza bir lise yaptırma 
derneğinde ve faraza bu istikamette bu topra
ğa bu bayrağa himmet ve hizmette çalışmaktan 
menetmektedir. Bu türlü bir mahrumiyeti fik
ri hayatta, ahlâki hayata yüeelip yükselmiş 
bir memleket çocuğunun varlığında açacağı 
büyük yarayı hesaba katarak bu sualimin ce
vabını sarahatla vermelerini arz ve rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, saym 
arkadaşlarım, çok muhterem arkadaşımız Sa
yın Okyayuz'un heyacanım takdir etmemek 
mümkün değil. Yalnız komisyonunuza hâkim 
olan kanaat şudur: Biz Sayıştayı bugünkü ha
liyle bir Anayasa Müessesesi bir yargı organı 
haline getirmiş bulunuyoruz, şimdiye kadar ka
bul ettiğimiz esas ve prensiplerle. Kıymetli ar
kadaşım da bilir ve hepinizin de yüksek malû
mudur ki, hâkimler bu gibi teşekküllerde idari 
vazife almazlar, alamazlar. Şimdi arkadaşım 
iki meseleyi ortaya attılar. Dediler ki; neden 
bir okul aile birliğinde vazife alamasın. Neden 
bir okul yaptırma derneğinde vazife alamasın. 
İkisini birbirinden ayırmak lâzım arkadaşla
rım. Okul yaptırma derneği zaten o niteliği al
ması lâzım. Bir hayır kurumudur. O vasıfta 
olacaktır. Binaenaleyh; orada çalışabilir. Ça
lışmaya mâni bir hal olmaz. Meğer ki, hayır 
kurumu halinde çalışma hüviyetini iktisabet-
miş ise. Zaten dernekler Cemiyetler Kanunu
na göre böylece teşekkül edeceklerdir. Fakat, 
okul aile birliğinde niçin vazife almasın mese
lesini biz de tartıştık. Şimdi, okul hesabıyla, 
mallariyle Sayıştaym denetimine tabi olan bir 
müessesedir. Denetici bir elemanın, bir unsu
run bizzat dentlemek mevkiinde bulunduğu bir 
müessesede, herne şekilde olursa olsun çalış
maya girmek suretiyle, asgari yüz göz olma 
keyfiyetini komisyon doğru bulmamıştır. Me-
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selenin esası ve içyüzü budur. Sayıştay gibi 
yüksek mahkeme vasfında olan bir müessesede 
vazife alan kıymetli elemanlar zaten kendileri
ni dolduracak bu kadar büyük hizmetler ara
sında bu kadarcık bir hizmetten de peşinen 
kendilerini mahrum etmekle, öyle zannediyo
rum ki, cemiyet bakımından her hangi bir zaıf 
husule getirmezler. Bilâkis kendilerini, kendi 
hizmetlerine vermek suretiyle daha çok fayda
lı olurlar. Bu mülâhaza ile bu mevzudaki gö
rüşe katılamadığımızı arz ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, bu 3 ncü fıkra Sayın 
Sözcü tarafından izah edildi. Hakikaten gayet 
güzel izah ettiler. Ve kendilerinin izah tarzı 
veçhesinden 'bakarsanız haksız da değildirler. 
Yüzde yüz haklılar. Hakikaten doğru, ama 
tek cepheden doğru. Bu madde ile şu kanun 
tasarısı ile biz bu Sayıştay üyelerini nasıl ka
bul ediyoruz? Hâkim gibi kabul ediyoruz. Ay
nı onların içinde mütalâa ediyoruz. Ve onun 
gibi de diğer memurların üstüne çıkarıyoruz, 
Ödenek veriyoruz; hiçbirinin alamadığı ödene
ği veriyoruz. Hiçbirine tamnmıyan hakları ta
nıyoruz. Beri taraftan da getiriyoruz, efendim 
şöyle olursa buraya da girsin, böyle olursa şu
raya da girsin. Neden girsin, niçin girsin. Ol
maz arkadaşlar. Ya hâkim gibi mütalâa ede
ceğiz bu arkadaşları, onların tabi olduğu sta
tüye tabi tutacağız. Yok eğer onlar gibi tut
muyor, başka bir prosedür içinde diğer Devlet 
memurları gibi mütalâa ediyorsak o zaman 
Muhterem Sözcü arkadaşıma aynen iştirak edi
yorum. Doğru ama, görüyoruz ki; bu arka
daşlar bir Anayasa müessesesi olarak şu mües
sese bütün memurların prosedürünün üstünde 
bir hukuka sahiboluyor. Bir maişet de temin 
ediliyor kendilerine. Ve o şekilde mütalâa edi
liyor. Beri taraftan da geliyoruz, şöyle olur, 
'böyle olur. Bir Sayıştay üyesi bu kadar maaş 
alacak, bu kadar tazminat alacak. Bu kadar 
lâyüsel çalışacak şu kanuna göre. Tamam, iyi. 
Öbür taraftan bir hâkim gelecek saria beş bin 
lira ehlivukufluk ücreti veriyorum, deş, iyice 
bak, muhasebesini yap, diyecek. Gönlünüz ra
zı mı arkadaşlar. Böyle ıbir şey olmaz olmama-
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sı lâzımgelir. Ya hâkim gibi mütalâa edilir, 
evet denecek, onları hangi prosedür içinde mü
talâa ediliyorsak bunları da öyle yapacağız. 
Yok eğer öyle telâkki etmiyor da bir memur 
gibi düşünüyorsak kendilerini okul aile birlik
lerine de üye yapalım, Kızıl aya da üye yapa
lım. İstedikleri zaman istedikleri gidip mah
kemeden ehlivukuf olarak istedikleri kadar 
para alsınlar. Eğer gönlünüz razı ise evet der
siniz muhterem arkadaşlarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım, Komisyon 
Sözcüsü Sayıştay üyesinin faraza okul aile bir
liğinde yer ve değer alırsa yüz göz olma tabi
riyle hafif bir pozisyona girebileceğini ifade 
ettiler. Ben hakikaten bu lâfı mevzuun büyük 
ciddiyetiyle bağdaştıramadıın. Bilhassa arka
daşımın mevzulardaki ciddiyetini, insanlığa 
her bakımdan dikkat telkin eden büyük ölçüsü 
ile bağdaştırmak benim anlayışımla mümkün 
olmadı. Okul aile işbirliğinde çalışmak mem
leketin yarınlarına ciddî ölçüler içinde kanun 
ve ahlâk ölçüleri içinde hizmet etmektir. Bina
enaleyh bu istikamette vazife alıp mesuliyet 
alanlar ve yani hiçbir menfaata hizmet etme
den vazife ve mesuliyet alanlar bu memleketin 
yarınlarına her mânada kıymet katabilmenin 
büyük gayreti içinde olan vatan çocuklarıdır. 
O itibarla bu istikamette bu hizmeti bağdaştır
mak böyle bir tâbiri bu hizmetle bağdaştırmak 
kanaatime göre mümkün değildir. Ayrıca ben 
yine kendilerine soruyorum. Sayıştayda üye 
olan arkadaşımız ihtimal olarak büyük ölçüde 
resim sanatı içinde de gelişmiş bu istikamette 
gelişmiş ve bu istikamette kıymet ve hüviyet 
almış bir insan olamaz mı? Bu arkadaşımız res
samlar derneğinde bir vazife alırsa hiçbir su
rette hayırla alâkalı olmıyan bu çalışmayı ka
nunun sevk ettiği hayır cemiyeti içindeki cüm
le ile, beyan ile nasıl bağdaştıracağız? 

Bu itibarla, bu cümle ve bu beyan sakattır. 
Sayıştaya mensup üyeleri sanat sahasında, ha
yır sahasında, sosyal adaletin temini ve tesisi 
sahasında hiçbir menfaat temin etmeden çalı
şabilecek dernekler ve cemiyetler içinde yer ve 
vazife alabilme zevkinden saadetinden, hakkın
dan hürriyetinden mahrum etmemek lâzımdır. 
Mütalâam bu istikamettedir. Komisyon lütfen 

bu istikamette bir tadil yapmak üzere bu mad
deyi geri alsın. Çok daha isabetli olacağı aıü-
talâasmdayım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, bir üyenin nelerden 
menedileceği maddede tasrih edilmiştir. Diyor 
ki: «Özel bir kanun ile olmadıkça Sayıştay 
mensupları bir resmî veya özel daire ve kurum 
ve kurullarda ve özel kişiler yani şahısların 
yanında paralı veya parasız vazife alamaz.» 
Mcnedilen husus budur. Bunun dışında mene-
dilen bir husus yoktur. Eğer burada kabul 
edilecek hizmetler tadadi olursa dünyada ne 
kadar cemiyetler ve saire varsa şu, şu olabilir, 
demek lâzımgelir ki, böyle bir kanun olmaz. O 
zaman haşivle karşı karşıya kalırız, Mcnedi
len husus resmî daire ve kuruldur. Neden? 
Çünkü bu kurullarda vazife aldığı takdirde bu 
müessesede çalışanlar murakabe vazifelerini 
bitaraf olarak yapamazlar da onun için. 

Neden şahıslar yanında vazife alamaz. Çün
kü bu şahısların Sayıştayla özel ilişkileri olur, 
vizeleri olur, ve saireleri olur, onun içinde on
ların yanında çalıştığı zaman bitaraf olarak va
zife göremezler de, onun için kanun menet m iş
tir. Binaenaleyh, memnu olan fiiller, tadadedil-
dikten sonra, memnu olmıyanlann ayrıca ta-
dededilmesine lüzum yoktur. Madde metni 
doğrudur. Tadil etmek bilâkis daha çok ka
rıştırmaya yol acar. Tadadettiğiırıiz takdirde 
tadadın da unutulan kısımlarını da yapama
ması gibi bir durumla karşı karşıya kalınır. 
Binaeneleyh, madde heyeti umum iyesi itiba
riyle etrafını cami ağyarını mâni haldedir. 

Hürmetlerimle. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddenin 3 ncü fıkrasının 
maddeden çıkarılmasını istiyen teklifler var
dır. Sayın Artukmaç müsaade etsinler, bu tek
likleri oyladıktan sonra bu mesele kendiliğin
den ihal yoluna girecektir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, mâruzâtım faydalı 
olacaktır. 

BAŞKAN — Müsaade edin, çok karışacak
tır. Böyle yaparsak daha iyi olacaktır. 
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Sayın Başkanlığa 
94 neü maddenin üçüncü fıkrasının metin

den çıkarılmasını saygıyla arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztükçme 

Başkanlığa 
94 ncü maddenin üçüncü fıkrasının madde

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Yozgat Kayseri 

Sadık Artukmaç Hüseyin Kalpaklıoğlu 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, spor kulüpleri 
metin içersine dâhil olmadığına göre burada 
kooperatifler vardır. Yeniden kooperatiflere ait 
kanun gelmektedir. Geniş mânada bunlar ora
da yer almaktadır. Bir. İkincisi; mahkemelere 
bilirkişi tâyin edildiği takdirde hem davacı hem 
davalı vaziyeti olabilir. Kendisiyle ilgili bir 
hesap işi kendisine intikal ettiği takdirde hem 
aynı mevzuda bir bilirkişi olacak hem de bilir
kişi olduğu bir mevzuda karar yetkisine sahip 
olacaktır. Bu, mahkeme usullerine aykırı olan 
bir husustur. Hayır kurumları, dernekler gayet 
geniş bir mâna ifade etmektedir. Menafii Umu
miye kararı almış bütün cemiyetlerde çalışabile
ceklerine göre bu cemiyetlerin, bir şikâyet vukuu 
anında para hesabının tetkikati; bütçeden de 
bunlara yardım yapıldığına göre ki yapılmak
tadır. Bu itibarla metinden tamamen çıkartıl
ması, ve böyle mukaddes olarak tanıdığımız ve 
inandığımız bir müesseseyi her hangi bir şaibe 
altında bırakmamak için metinden çıkartılması 
kanaatindeyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka bir açıdan mı izah ede
ceksiniz?. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, işin esasına ve niteliğine göz 
atmamız lâzımdır. Sayıştay da bir mahkemedir, 
bir hesap mahkemesidir. Sayıştay mensupları, 
üyeleri ve başkanları hâkim durumunda oldu
ğuna göre onların da aynen. Anayasa Mahke
mesi, Devlet Şûrası, Temyiz Mahkemesi hâkim

lerinin sıfatında, niteliğinde bulunması gerekir. 
Onlara bu maddede sayılan hususlar tanınma
dığına göre, görev verilmediğine göre; Sayış
tay üyelerine, başkanlarına, Sayıştay mensup
larına da verilmemesi gerekir. Anayasanın ica
bı da budur. Şu duruma göre, üçüncü fıkranın 
çıkarılmasında mutlak bir zarurettir. Bu aşi
kâr bir keyfiyettir. Hürmetlerimi arz ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ AL
PASLAN (Artvin) — Bu son fıkranın tâdili
ne dair bir önerge komisyonca hazırlanmakta
dır, arz ederim. 

BAŞKAN — 3 ncü fıkranın bu metinden çı
karılması hakkında iki önerge okundu. Komis
yon bu önergelere katılmaktadır. Oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddenin son şeklîni okuyoruz. 
MADDE 94. — Özel bir kanun ile olmadık

ça 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 et
miş sayılırlar. Bu husus disiplin kurullarınca 
karara bağlanır. Genel hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Komisyonun geri aldığı 105 nci mad
deyi olaıtuyorum : 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ AL
PASLAN (Artvin) — Efendim, 91 nci maddeyi 
lütfedip öne alırsanız, bununla ilgili birkaç 
madde vardır ki 105 nci maddenin tekriri mü
zakeresi ile ilgilidir, mesele kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Metinde komisyonca yapılan değişiklikler se

bebiyle ve İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince 
geçici 4 ncü maddenin yeniden görüşülmesini ve 
Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesinin 
aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Geçişi Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — 91 ile ilgili
dir, geri bırakılsın. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMÎ AL
PASLAN (Artvin) — Bütün maddeler 91 ile 
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ilgilidir. 91 nei maddeyi hemen görüşürsek, ko
lay çıkar. 

BAŞKAN — Yeniden görüşülme taleplerine 
geçiyoruz, efendim. 

5 nei maddenin yeniden görüşülmesine ait 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 5 nei maddesi hatalı olarak kabul 

edilmiştir. İçtüzüğün, 77 nei maddesi gereğince 
yeniden görüşülmesini saygıyla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayıştay kanun tasarısının 5 nei geçici mad

desindeki bir eksiğin giderilmesi ve hatanın 
tashihi için tekrar görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Bursa İzmir 
Cahit Ortaç Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Aynı madde için Sayın Cahit 
Ortaç'm bir teklifi vardır. 5 nei maddenin tek
riri müzakeresi için teklif sahibini, Hükümeti 
ve Komisyonu dinliyeceğiz. Teklif sahiplerin
den söz istiyen var mı ? 

Buyurunuz Sayın Ortaç. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayıştaya yepyeni bir hüviyet vere
cek olan bu kanunun müzakeresi gayet seri bir 
şekilde ve baskısı son zamanda elimize geçen 
bir kanun olarak geldi ve evvelki gün üç saat 
içinde 110 maddenin okunması ve âdeta mü
zakeresine geçmesi gibi bir vaziyet hâsıl oldu. 
Nitekim bizler son maddelere yaklaştıkça bâzı 
(hükümler üzerinde durulması gerektiğini gör
dük ve bu münasebetle de bâzı maddeler ko
misyonca da iltifat görerek geriye alındı ve 
tetkik edildi. İşte bunun için biz de daha baş
larda olan 5 ve 6 ncı maddelerde bâzı açıkla
malar yapılması ve bâzı görüşme imkânlarının 
verilmesi bakımından 5 ve 6 ncı maddeler üze
rinde yeniden bir müzakere açılmak suretiyle 
görüşülmesine imkân vermek üzere bir takrir 
vermiş bulunuyoruz. Bu takrire iltifat Duyu
rulmasını istirham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ AL
PASLAN (Artvin) — Komisyonun da aynı şe
kilde bir talebi vardır. Tamamiyle mutabıkız 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun da aynı şekilde 
teklifi vardır. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 5 nei madde yeniden görü
şülecektir efendim. 

Söz istiyenleri. Buyurun Sayın Ortaç. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Yüksek Senato
ya teşekkürler ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz veçhile 1961 
yılında yapılmış olan İçtüzüğümüzde Senato 
'Sayıştay Malî ve İktisadi İşler Komisyonu di
ye bir komisyon kurulmuş, fakat sonradan ta
dil edilen tüzüğümüzde Sayıştay kelimesi kal
dırılarak sadece Malî ve İktisadi İşler Komis
yonu halinde bırakılmış. Binaenaleyh, müstakil 
hüviyette bir Sayıştay Komisyonumuz yoktur. 
Öğrendiğimize göre Millet Meclisinin İçtüzü
ğünde mevcut Sayıştay Komisyonunun da yeni 
tadille kaldırılacağım görmekteyiz. Bizim Sa
yıştay Kanunu ile önümüze gelen 5 ve G ncı 
maddelerde Başkan ve üye seçimlerinin Senato 
Sayıştay Komisyonu ile Meclis Sayıştay komis
yonlarının birleştirilerek Büyük Millet Meclisi 
Sayıştay Karma Komisyonu namiyle bir ko
misyon kuruluyor ve bunlarla Başkan seçimi ve 
üye seçimini yapıyor. Arz ettiğim veçhile bu 
ımadde bu şekilde kanuniyet kesbettiği takdir
de bizim durumumuz; yeni bir Sayıştay Komis
yonu teşkil etmemizi, İçtüzükte tadilât yapma
mızı, Meclisin de keza mevcut Sayıştay Ko
misyonunu tüzüğünde muhafaza etmesi gibi bir 
vaziyet yaratacaktır. Biliyorsunuz ki, Bütçe 
Karma Komisyonumuz bütçeleri yapar ve Mec
lislere sevk eder. Yine biliyorsunuz ki, Bütçe 
Karma Komisyonu aynı zamanda Sayıştay ke-
sinhesaplarını tetkik eden bir komisyon halin
de çalışır. Sayıştayla bu kadar içli dışlı ve ha
len mevcut bir Bütçe Komisyonu, Bütçe Kar
ma Komisyonu bulunduğuna göre Sayıştayın 
Başkanının ve üyelerin seçimlerinin bu komis
yona verilmesi ve binaenaleyh yapılacak bu 
tarzdaki bir tadille daha pratik, daha seri, bo
şalacak âzalıklarm seçimini, başkanların seçi
mini daha pratik hale getireceği düşüncesiyle 
biz birkaç arkadaş buradaki teklifimizi getir
dik. Biz diyoruz ki, Geçici Sayıştay Karma Ko
misyonu yerine Bütçe Karma Komisyonu iba
relerinin ve keza Millet Meclisinin kendi içtü
züklerine göre Sayıştay işleriyle görevli komis
yonlarının üyelerinden kurulu Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi Sayıştay Geçici Karma Komisyo
nu yerine de keza Bütçe Karma Komisyonu 
ibarelerinin konularak maddenin bu şekilde ta
dilini arz ve teklif etmekteyiz. İltifat görmesi 
pratikliğin ve kolaylığın bir neticesi olacaktır. 
Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI A. NUS-
IİET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar, sayın arkadaşımızın tekliflerinin 1 nci 
kısmı doğrudur. Yani bizde tam müstakil bir 
Sayıştay Komisyonu yok. Millet Meclisinin Sa
yıştay Komisyonu da son hazırladıkları tüzük 
tadilinde kalkıyor, kalkacak. Yani böyle bir te
şekkül kuruyoruz, fakat teşekkül sıhhatli ve 
ömürlü değil. Bu bakımdan beşinci maddede de
ğişiklik yapılmasını komisyonumuz da uygun 
görmüştür. 

İkinci kısma gelince ki, teklifleri Bütçe Kar
ma Komisyonu bu işi yapsın derler. Bu mevzuu 
da komisyonumuz derinliğine, genişliğine tetkik 
etti. Arkadaşlar, Bütçe Karma Komisyonu ol
muyor. Niye! 

1. Millet Meclisinin 35 üyesi var. Cumhuri
yet Senatosunun 15 üyesi var. Karma Komisyo
na biz onbeş üye gönderince daima Millet Mec
lisinin emrinde gibi kalmaya mecburuz. Demek 
ki, 35 onlardan 15 bizden üye ile şu seçimler ya
pılsın. Buna komisyonumuz iltifat etmedi. 

2. Bütçe ve Plân komisyonlarının bir hu
susiyeti vardır. 30 iktidardan oluyor, 20 de 
muhalefetten oluyor. Sayıştay üyelerini bunun 
seçimine bıraktığımız zaman, kimin iktidarda ka
lacağı, kimin muhalefette kalacağı belli olmaz. 
Sayıştayı iktidarın emrinde bir müessese haline 
getiriyoruz. Yani diğer müesseselerden farklı bir 
durumu vardır Bütçe Komisyonunun. Arkadaş
larımız bunu da dile getirdiler. Bu bakımdan da 
Bütçe ve Plân Komisyonunu isabetli görmedik. 
Ne bakımdan! İki Meclis üyeleri bakımından 
fark vardır. Yine iktidar, muhalefet grupları ba
kımından fark vardır. Anayasanın 85 nci mad
desindeki umumi espriye muhalif. Her teşekkül
de partilerin kuvvetleri oranında bulunmaları 
lâzımgelirken yalnız Anayasa bunun bir istisna
sını kabul etmiş, Bütçe ve Plân Komisyonunda. 
Halbuki bütün seçim keyfiyeti parlâmentonun 
vazifesidir. İstisnai oranlarda bir heyetin seçi
mini isabetli bulmadık. Bu bakımdan arkadaşla

rımızın teklif ettiği Bütçe ve Plân Komisyonu 
bu işle vazifelendirilsin kısmına iştirak etmedik. 
Ne yaptık?.. Dedikleri gayet doğrudur. Bütçeyi 
hazırlıyan Bütçe ve Plân Komisyonudur. Haki
katen bütçe ile onların ünsiyeti daha fazla. Sa
yıştay onların yaptığı, onların hazırladığı bütçe
yi kontrol eden bir müessesedir. Binaenaleyh de
dik, Bütçe Plân Komisyonundan istifade etmek 
zaruridir. Ancak demincek bahsettiğimiz mah
zurları bertaraf etmek lâzım. Ne yapalım dedik; 
Cumhuriyet Senatosundan on üye, yani Bütçe 
Plân Komisyonuna Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonundan on üye seçilecek. Nasıl 
seçilecek?.. Partilerin ve grupların kuvvetleri 
oranında olacak. Millet Meclisinden on üye se
çilecek, Plân Komisyonundan seçilecek. Millet 
Meclisindeki kuvvetleri oranında seçilecek şu iki 
teşekkül yanyana gelmek suretiyle demin arz et
tiğim mahzurlar bertaraf edilmiş, her iki Mec
lis müsavi haklarla bu işin karşısına çıkmış, yine 
partilerin kuvvetleri oranının nazara alınması 
mümkün olmuş, bir şekilde bu Geçici Karma 
Komisyon beşinci maddede verdiğimiz vazifeleri 
ifa etsin, dedik. Netice itibariyle şunu arz etmek 
istiyorum, beşinci maddedeki değişiklik faydalı 
olacaktır. Bizim Sayıştay Komisyonu yok. Bizim 
bu işlerimize Karma Komisyon bakıyor. İçinde
ki partilerin oranları farklı onu kaldırdık. Bu
rada bizim kendi Bütçe Komisyonumuzdan 10 
kişi seçilecek. Şu 10 kişi toplulukların kuvvetleri 
oranında olacak. Millet Meclisi 10 kişi seçecek, 
Plân Komisyonundan. O da kendi teşekkülleri 
içerisindeki kuvvetleri oranında olacak, iki Mec
lis müsavi rakamlarla gelecekler, bu 5 nci mad
dedeki hizmetleri yapacaklardır. Bu şeklin en 
isabetli yol olduğu kanaatine varan komisyonu
muz buna muvazi bir değişiklik hazırlamıştır, 
onu da Başkanlığa takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

— Sayın arkadaşlarım, şimdi muhterem sözcü, 
partilerin Parlâmentodaki oranları nisbetinde 
yeniden bu maksat için teeşkkül edecek komis
yon marifetiyle Sayıştaya üye seçiminin izahını 
yaparken, biz iktidarların değişeceğini nazarı 
itibara alarak, hangi anda seçilecekse; kuvvetleri 
oranında teâbit edilecek hususi bir komisyona bu 
vazifeyi vermeyi daha münasip bulduk, dediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir kere bu 
zor bir iş. Şöyle ki, bizim bir sürü mevcut ko-
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misyonlarımız varken bu maksat için yeniden bir 
komisyonun daha teşekkülü vazife olarak veril
mektedir. Geçici dahi olsa buna hiçbir zaruret 
yoktur. Kaldı ki, Bütçe ve Plân komisyonlarının 
dahi orantılı seçildiğini muhterem komisyon üye
leri bilirler. Gerçekten orada bâzı fıkralar, ilâ
veler var. Yani iktidarın bu komisyonlarda as
gari kaç rakamla iştirak edeceğini ifade etmek 
isterler, her halde ama, o dahi bir iktidarın ek
seriyetle iktidar olabileceğine göre kanun vâzıı 
onu daha evvel derpiş etmiş, bir haksızlık ve yol
suzluk görmemiş olacak ki, bugünkü haliyle mad
deye sokulmuş. Bu da 4 senedir, 5 nci seneye 
girdik - tatbik edilegclmektedir. Binaenaleyh 
ortada hazır bir komisyon varken, bu komisyon 
be tahsis bu işlerden anlıya n mütehassıs kimseler
den teşekkül eden bir komisyon olmasına rağ
men muhterem arkadaşım buraya geliyor, komis
yon adına hususi bir komisyonun bu maksat 
için seçilmesini müdafaa ediyor ama, orada de
miyor ki, bu işlerden anlıyan, mütehassıs kimse
ler diye de... Bunun müdafaasını yapmıyor.. 
Bundan şunu anlıyorum, Heyeti Umumiyenin 
seçeceği kişiler.. (Hayır, sesleri). Şimdi hazır or
tada bir Bütçe ve Plân Komisyonu varken bu
nun devamı kanunun bir zarureti iken, vazifesini 
yapan, yapmakta olan bu komisyona takrirler 
mucibi bu işin havale edilmesini ve mevcut, çalış
makta olan komisyonlar marifetiyle bu kimsele
rin seçilmesinde, gerek tatbikatın kolaylığı bakı
mından, gerekse bugünkü düzenin daha kolay iş
lemesi ve bu arkadaşların da bu işlerden anlıyan 
elyâk kimseler olması hasebiyle faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Onun için aynen ben de verilen 
takrire iştirak ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ortaç. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Kalpaklıoğlu bu konuyu açık
lamış bulunuyor. Tüzüğümüzde madde bu şekil
de çıkarsa yeniden bir tadil yapmak ve hemen 
bir müddet sonra yürürlüğe girecek olan Sayış
tay Kanununun emrettiği münhal üyelikle bu 
kanunun getirdiği daha 23 üyenin seçimi, bizim 
İçtüzük tadilini bekliyecektir. Çok iyi biliyorsu
nuz ki, Meclisle Senato, Anayasa bu iki Meclise 
aynı hakları vermemiştir. Beş seneden beri biz 
burada bu hakların müdafaası için uğraşır, söy
ler fakat mevcut Anayasa muvacehesinde, yine 
meclislerin işleyişleri devam eder. Evvelâ eşitlik 

sayılarda yoktur. Senatodaki mevcudumuz bu, 
Meclisteki mevcut o. Burada biz gene bir iddiaya 
girişiyoruz, diyoruz ki; 15 bizden, 35 de Mec
listen, ben bu iki Meclisin netice itibariyle çıkar
dığı kanunlarda yüzde bu kadarı bizim hakkı
mız, yüzde şu kadarı onların hakkı diye bir şey 
kabul etmiyorum. Mevcut nisbetler, mevcut üye 
adedleri itibariyle kurulacak komisyonda bir 
eşitlik yaratılmak isteniyor. Bu mümkün değil
dir. İçtüzüğün tadili için geçecek zaman zarfın
da Sayıştayın çok ınübrem olan hizmet ihtiya
cını giderecek olan üye seçimleri yine bizim İç
tüzüğümüzün tadiline kalacaktır. Bunun Sayış
tay Kanununun artık bunu beklemeye taham
mülü yoktur. Bu itibarla yine istirham ediyo
rum, diyorum ki, vermiş olduğumuz önerge gibi 
bizim bir üstünlük altlık gibi bir mevzuu bir ya
na bırakarak netice itibariyle bir hizmetin gö
rülmesini sağhyacak olan, pratikliği, tatbikatı 
kolaylaştıracak olan teklifimizin yani, Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonunun bu vazifeyi deruhde 
etmesini verelim ve maddeyi bu şekilde tadil 
edelim. Bunda her hangi bir düşüncemiz, her 
hangi bir iddiamız yoktur. İşi pratikleştirmek, 
mevcut hizmeti daha seri bir şekilde görmekten 
ibarettir. Onu istirham ediyorum. Bu tadilimizi 
lütfen kabul buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, Başkan seçimi hususunda ben
deniz başka bir cepheden mâruzâtta bulunaca
ğım. Başkan seçiminin meclislere bırakılmasının 
doğru olmadığı kanatindeyim. Bundan evvelki 
tecrübelerimiz bize birçok delil vermiştir, bu işle
rin aksaması bakımından. Bu sebeple Sayıştay 
Birinci Başkanında, diğer daire başkanlarında 
ve üyelerinde olduğu gibi Sayıştay Genel Kuru
lunca seçilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 
Böyle olduğu takdirde politik hiçbir tesir orta
ya girmiyeceği gibi Başkanın seçiminde uzun 
müddet Başkan seçimi için uğraşılmaz, kısa za
manda seçim yapmak mümkün olur. Bu bakım
dan bendeniz geçici maddenin kanun metninden 
çıkarılmasını ve 6 ncı maddenin başına «Sayış
tay Birinci Başkanı» ibaresinin ilâvesi suretiyle 
Sayıştay daire başkanları ve üyeleri Sayıştay 
Genel Kurulunca seçilir hükmüne bunun ithal 
edilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim. 
Bu yönden 5 nci maddenin ve altıncı maddenin 
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birlikte mütalâa edilmesi için komisyona iade 
^ edilmesini arz ve teklif etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teklifinizi önergeye bağladınız 
mı efendim? 

Komisyon. 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI A. NUS-
RET TUNA (Kastamonu) — Şimdi muhterem 
arkadaşlar, Anayasanın 127 nci maddesi Sayış-
tayın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına hiz
met göreceğini kabul etmektedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi denince parlâmento akla gelmek
te ve iki Meclis kabul edilmektedir. Millet Mec
lisinin ne kadar hakkı varsa, Cumhuriyet Sena
tosunun da o kadar hakkı vardır. Şimdi Cumhu
riyet Senatosunda Karma Bütçe Komisyonunu 
kabul edemediğimizin sebeplerini iyi izah edeme
diğimi anlıyorum. Anayasanın 85 nci maddesi 
diyor ki, Meclislerin bütün faaliyetlerine parti
ler kuvvetleri oranında iştirak ederler. Demek 
oluyor ki, bir meclis faaliyeti görüyor muyuz bu 

' faaliyet görülürken bu hizmetin içerisinde bütün 
partiler kuvvetleri oranında olacaktır. Bunun 
tek istisnasını kabul etmiş 94 ncü madde. Bu is
tisna Anayasanın getirdiği bir istisnasıdır. Ana
yasa diyor ki, idareyi yürütecek iktidardır. Büt
çenin yapılmasında iktidara bir hususi salâhiyet 
tanımak lâzımdır. Onun için sırf buna hasrol-
mak üzere, bütçeye hasrolmak üzere orada farklı 
bir oran kabul etmiş ama Sayıştaya Başkan seç
me, Sayıştaya üye seçme keyfiyeti Anayasanın 
kabul ettiği istisnalardan değil, tek istisnası var; 
bütçe. Binaenaleyh bu istisnai durumu eğer Sa
yıştay Başkanının seçimine getirirsek Anayasa
nın 85 nci maddesine muhalif hareket etmiş olu
ruz. Binaenaleyh iki Meclisin birbirinden farklı 
üyesi olması keyfiyeti yalnız ve yalnız bütçede
dir. Çift faaliyet görürken, çift Meclisin karma 
komisyonları varken müsavi miktardadır. Şimdi 
arkadaşlarımız der ki, 35 Millet Meclisinden üye 
olsun, 15 Cumhuriyet Senatosundan üye olsun. 
Bu iki komisyonun katıldığı karma komisyon 
aday seçsin. Arkadaşlar 85 nci maddeye serapa 
muhalif. Ne bakımdan muhalif? Yalnız Anaya
sada gösterilen istisna bir Bütçe Komisyonu ol
duğu halde seçim keyfiyetini, Anayasada sara
hat olmadığı halde bir istisnai hale getirmiş olu
yoruz. Binaenaleyh, Anayasaya muhalif hareket 
ediyoruz. O bakımdan Millet Meclisinden 35 kişi 

olsun, Senatodan 15 .kişi olsun bu suretle seçim 
yapılsın. Biz buna taraftar değiliz. Niye? Alt ta
rafında Meclislerin müstakil .tasdik salâhiyeti 
vardır. Demekki Cumhuriyet Senatosu üyesi az 
olmasına rağmen müstakil tasdik etme hakkına 
haizdir. Eğer Cumhuriyet Senatosu o üyeyi tas
dik etmezse seçilmemiş addedilir. 

Binaenaleyh, farklı üyelerden müteşekkil 
teşekkülü Cumhuriyet Senatosu olarak kabul 
etmeyiz. Niye bizim İŞ üyeımiz olsun, niye on
ların 35 üyesi olsun. Bu balkımdan eşit sayıda 
üyelerin bulunması Anayasanın ruhu bakımın
dan zaruridir. Bütçe Plân Komisyonunun farklı 
üyeleri yalnız bütçeye has olmak üzere bir is
tisnadır. Bu istisnayı da Anayasa getirmiştir. 
Anayasanın gösterdiği bu istisna haricinde tat
bikatta bir istisna yapamazsınız. Binaenaleyh, 
bunu bidayeten arz etmek isterim. 

Şimdi ikinci mahzur olarak da dedikki, Büt
çe Plân Komisyonunun teşekülü diğer komis
yonlardan çok farklıdır. Üçtebirini muhalefete 
veriyor geri kalan miktarı iktidara bırakıyor. 
Meclislerin tarzı terekkübü böyle olmıyabilir. 
Böyle kabul edersek yine 85 nci maddeye mu
halif oluyor. Otuzu illâ iktidardan olacak, yir
misi muhalefetten olacak. Ama Meclislerin tar
zı terekkübündeki kuvvet oranları buna uymu
yorsa yine 85 nci maddeye muhalif hareket et
miş oluruz, bu teklifi kabul etmiş olduğumuz 
takdirde. 

Şimdi muhterem bir arkadaşım İçtüzük tadili 
zaruretinden bahsettiler. Arkadaşlar, Geçici 
Karma Komisyon diyoruz, Geçici Karma Komis
yon. Bütçe Plân Komisyonu toplanacak Sena
tonun, kendi üyeleri arasından on kişi seçe
cek partilerin kuvvetleri oranına göre, toplu
lukların ku.vevtleri oranına göre. Millet Mec
lisinin bütçe komisyonu toplanarak kendi üye
leri arasından on üye seçecek yine partilerin 
kuvvetleri aranında. Bu komisyon teşekkül 
eden müstakil hüviyeti haiz bir komisyon de
ğildir. Bu hizmeti görmek üzere üye ve başkan 
seçiminde adayları tesbit etmek üzere muvak
katen hizmet görecektir. Geçici Komisyonlar 
kendilerine verilen işin bitmesiyle ortadan kal
karlar. Binaenaleyh İçtüzüğün tadili ve Sayış-
taym o zamana kadar beklemesi gibi bir hal 
yoktur. Bizim de Bütçe ve Plân Komisyonumuz 
var, Millet Meclisinin de Bütçe ve Plân Ko-
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misyonu var. Bu iş başa geldiği zaman kendi 
üyelerinden 10 ar kişi seçecekler Geçici Karma 
Komisyon olarak teşekkül edecekler, bu işi gör
dükten sonrada vazifeleri bitecektir. Binaena
leyh, tüzük tadiline, bu iş için Sayıştaym işle
rinin geri kalmasına mahal yoktur. Çünkü bu 
komisyon Geçici Karma Komisyonudur. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Birinci madde 
ile birlikte mi? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bi
rinci madde ile birlikte, ikinci ile birlikte.. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Orada geçicilik 
yok efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Devamla) — Biz şimdi tadili 
okuduğumuz zaman her ikisini de Geçici Ko
misyonumuz teklif ediyor. Ve okunduğu zaman 
anlaşılacaktır. 

Sayın Artuıkmaç bu bevşinci maddeye hiç 
lüzum yok dediler. Arkadaşlar, bu Geçici Kar
ma komisyonlar aday seçiyor. Birinci Başkan, 
birinci başkan kim olsun? Kendi bünyesi içeri
sinden mi? seçsin. Bunun çeşitli mahzurları 
alacaktır. Yalnız birinci Başkana münhasır ol
mak üzere bu başkanın bu ifade ettiğimiz Geçi
ci Karma Komisyonca seçilmesi ve meclislerin 
tasvibine arz edilmesi keyfiyeti kabul edilmiş
tir. Altıncı madde, daire başkanları ve üyeler 
hakkındadır. Onlar da 1/3 Maliye Vekâletinden, 
2/3 Danıştaydan olmak üzere adayların iki katı 
olarak bildirilecektir. Karma Komisyon bunlar
dan seçime lâyık olanları, niteliklerini tetkik 
ettikten sonra tasvibedecoktir, meclislerin tas
dikine gönderecektir. Meclislerde bu işin uza
ması mevzuu bahis değildir. Çünkü meclisler 
iki ay zarfında tasdik etmiyecek olursa Geçici 
Karma Komisyonun seçtiği üye seçilmiş sayılır 
diye bir hüküm de konarak uzama bu şekilde 
önlenmiştir. Netice itibariyle arkadaşlarımızın 
ıbeşinci maddede ileri sürdükleri mahzurları 
ıbu hükümler kaldıracak mahiyettedir. Kabu
lünü istirham ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu 5 nci maddenin 
ikinci fıkrasında ve ikinci cümlesinde bir hü-
küm var. Sayın komisyon üyesi şimdi bu hu
sustan bahsettiler. Ben bunu kendi ifadeleriyle 
Anayasaya aykırı buluyorum. Kendisi bu ko

misyonun teklif edildiği şekilde teşekkülünün 
Anayasaya aykırı olduğundan bahsettiler ve 
uzun uzun izahını yaptılar. Fakat muhterem 
arkadaşımız sözcü Tuna bu ikinci fıkradaki 
ikinci cümlenin Anayasaya aykırı olup olmadığı 
noktainazarında durmadılar. Betahsis işi kolay
laştırmak için böyle bir hüküm getirdik dediler. 
Şimdi muhterem senatör arkadaşlar, burada ga
ye; bu kişilerin komisyon tarafından seçilmesi 
midir, yoksa bu kadar bir mühim müesseseye se
çilecek kişilerin umumi heyetlerden seçimini te
min etmek midir? Görüyoruz ki, muhterem Komis
yon bu işin üzerinde hassasiyetle durmamış gö
rünüyor. Şöyle ki, eğer esas olan bu kişilerin 
umumi heyetlerden ayrı ayrı seçilmesi ise şu 
hükümle bu önleniyor. Hem de hiçbir mazeret, 
hiçbir kayıt şart aranmadan geliyor; her hangi bir 
mazeretle toplanmış olsun veya olmasın bu dahi 
esas alınmadan komisyon tarafından tesbit edilen 
kişilerin Umumi Heyetten seçilememesi halinde, 
komisyonun sözü, ilk ve son söz oluyor. Buna 
zannediyorum ki, benim gibi siz muhterem arka
daşlarımın da gönlü razi değil. Bu kadar hassasi
yetle durduğumuz bu müessesenin üzerinde, bu 
kişilerin niteliklerinin üzerinde saatlerce konuştu
ğumuz şu müesseseyi teşekkül ettirirken koskoca 
bir Heyeti Umumiyenin tasvibinden geçmeden, 
muhterem arkadaşım Anayasa dedi çıktı, Anaya
sa dedi indi; fakat bunun Anayasanın içine girip, 
girmediğini de beyan etmediler. Ben bekledim, 
çok sevdiğim ve hukukî bilgisinden her zaman is
tifade ettiğim Sayın Tuna'nm bu fıkrayı buraya 
getirirken, nasıl bunu müdafaa edecek diye bekle
dim, ama oraya temas etmedi. Buraya geldi «işi 
kolaylaştırmak için böyle bir çare düşündük.» de
di. Eğer muhterem arkadaşlar, işi kolaylaştırmak 
bir gaye ise ve şu Heyeti Umumiyenin bir gayesi 
yoksa kendisiyle beraberim, belki başbaşa verip 
konuşsaydık daha çok kolaylıklar da bulabilirdik. 
Ama mesele yalnız kolaylık meselesi değil, ken
disinden izin istiyerek şunu arz ediyorum; bu son 
fıkra asıl kanununun ruhuna uygun düşmemek
tedir. ben çıkarılması zımnında bir takrir veriyo
rum, istirham ediyorum, kendileri de iltifat bu
yursunlar ve böylece bu haksızlığı gidermiş ola
lım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NUSRET 

TUNA (Kastamonu) — Şimdi muhterem arkadaş
larım, Meclisler aslolarak bir mevzuu ele alıp mü-
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zakere etmezler. Meclislerin ihtisas komisyonla
rı vardır, ihtisas komisyonları o işlerle alâkası 
olan kimselerden ibarettir, bir mevzuu onlar tet
kik eder, onlar bir karara varır, onların vardığı 
kararı Umumi Heyetler müzakere ederler. Şimdi 
Bütçe ve Plân Komisyonu ile bir taraf bütçeyi 
yapar, diğer taraf murakabe eder. İki taraf ara
sında münasebet vardır. Umumi Heyeti buraya 
talibolan arkadaşların her birinin sicilini tetkik 
etmez. Mesleki muvaffakiyetini tetkik etmez, dos
yasını tetkik etmez. Binaenaleyh istısas komisyon
larında mesele olgunlaştırıldıktan sonra Umumi 
Heyetlere gelir. Burada şu teşriî Meclislerin ça
lışması için zaruri olan tedbirler nedir? Ne yapı
yoruz? Daha evvelce arz ettiğim ihtisası müsellem 
olan arkadaşlarımız toplansınlar, bunlar talipler 
arasında gerekli incelemeyi yapsın, tetkikatı yap
sın. Zaten bunların fonksiyonu bize ışık tutmak
tır. Bunlar bildirecek ve komisyonda bunun tet
kiki ve en lâyıkımn bulunması daha kolaydır. 
Umumi Heyette koridorlardaki tesirler hüküm 
sürer, fakat komisyonlarda ihtisas hâkim olur. 

Umumi Heyetin topyekûn bütün sicilleri tet
kik edip bunlardan salim bir netice çıkarması 
mümkün değildir. Halbuki komisyonda tetkik 
edilir, komisyon bunları Umumi Heyet adına tet
kik eder ve şu elyaktır; der. İki yıla yakın Ana
yasa Mahkemesi üyesini seçemeyişin, Hâkimler 
Kurulu üyesini seçemeyişin tesirinde kalan Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonu bu işe bir for
mül bulmuş, biz de üzerinde esaslı surette dur
duk, dedik ki, bunların, komisyonun seçtiği kim
seler huzura gelsin, tetkik edilsin, iki ay içerisin
de tasdik edilirse yahut reddedilirse ne biçim 
hüküm verilirse iki ay içerisinde belli olur. Eğer 
iki aydan fazla sürerse o zaman o ihtisas komis
yonunun seçmiş olduğu adayın seçilmiş olması 
kabul edilir. Bu işlerin sürüncemede kalmasını 
bertaraf etmek için bulunmuş bir formüldür. Bu 
formül Komisyonumuz tarafından da tasvibedil-
di. Yoksa bizim tarafımızdan bulunmuş veya 
ortaya konmuş bir formül yoktur. 

Şimdi kalıyor hiçbir mazeretin nazara alınma
dığı hususu. Arkadaşlar, hukukun umumi esasla
rı her maddenin altına ayrı ayrı yazılmaz. Eğer 
iki aylık zamanın geçmesinde mücbir sebepler var
sa, eğer Parlâmentonun tatilde bulunması gibi 
bir hâl varsa, müddetlerin işlemediği bir hâl var
sa; elbette bunlar alınmıyacaktır. Binaenaleyh, 

komisyondan çıktı, Meclis tatilde olsun olma
sın iki 'ay biter.. Hayır arkadaşlarım öyle de
ğil. Cumhuriyet Senatosu faaliyette bulundu
ğu zamanda iki ay zarfında şu seçme hakkı
nı istimal etsin diyor. Eğer seçemezse komis
yonun dediğini kabul etmiş sayılır, demekle 
işin bünyesine uygun bir sistem getirilmiş olu
yor. Faydalı olduğuna kaniiz. Anayasaya mu
halefet en ufak şekilde yoktur. Hattâ Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonunda bu başkan ve 
üyelerin seçimini doğrudan doğruya kendi bün
yesine bırakalım diye teklif vardır arkadaş
larım. Yani Sayıştay kendi başkan ve üyelerini 
kendi arasından seçsin gelsin deniyor. Meclisle 
hiç münasebeti olmasın diye Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonunun mütalâası vardır. Bilâhara, 
Sayıştay madem ki Meclis namına . faaliyette 
bulunacaktır, bugüne kadarki tatbikatta bun
ları seçmemiz merkezindedir. Seçim keyfiyeti 
bu şekilde gelmiştir. Yoksa 127 nci maddeyi 
okursa arkadaşım görür k i ; Sayıştay Başkan 
ve üyelerini bizim seçmemizin zaruretine dair 
bir hüküm de yoktur. Bunu bu suretle açıkla
dıktan sonra maddenin her türlü ihtiyacı kar
şıladığı kanaatindeyiz, kabulünü rica ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok özür dilerim muhterem arkadaşlarım, bu 
madde üzerinde tekrar söz almak mecburiyetin
de kaldım, iki cümle ile izah edeceğim. 

Muhterem komisyon üyesi kendi noktai na
zarlarında haklı olduklarını izaha çalıştılar. 
Anlıyorum esprisinin ne olduğunu fakat, muh
terem arkadaşlarım, biz burada prensipler üze
rinde dururuz. Ve prensiplere göre mesele
lere veçhe veririz. Muhterem komisyon üyesi 
gayet güzel izah ediyor. Fakat, dikkat buyu
rursanız, prensiplerden daima dışarı çıkıyor. 
Nedir prensip muhterem arkadaşlarım? Biz bu
rada Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçtik mi, 
biz burada Anayasa hâkimleri! üyeleri için se
çime girdik mi? Bunlar bir Anayasa hükmü 
müdür? Yeni Anayasanın hükümleri içeris'nde^ 
dir bu. Nedir? Parlâmento tarafından bu ki
şilerin seçilmesi prensibidir. Burada ona mü
masil bir hüküm geliyor. Aynı şekilde telâkki 
edildiği için bu müessese burada da Umumi He
yet tarafından aynı prosedür içersinde seçilme-
isini şu kanun getiriyor. Görüyoruz ki, me-
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selenin esası, esprisi bu kişilerin gördükleri 
irûn ehemmiyetine binaen teşekkül tarzında 
Parlâmentoların muayyen adedde üyelerini seç
me hakkı betahsis buralara verildiği için ge
liyor, bu maksatla da biz Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyelerini ve Anayasa Mahkemesi üyelerini 
Umumi Heyette seçiyoruz. Bir komisyona ha
valesiyle, bir komisyon marifetiyle seçmiyoruz. 
Dunu da aynı şekilde getiriyorlar. Fakat onun 
üzerinde bu müesseseyi biraz daha değişik bir 
veçhe ile getirmeye çalışıyor komisyon. Ve 
onun çabası içinde bunu müdafaa etmeye ça
lışıyor. Umumi Heyetten alıyor bu işi, Umumi 
Heyete yardımcı olacak düşüncesiyle hususi 
bir komisyona veriyor. Oradan çıktıktan sonra 
da muayyen bir zaman seçilmezse onun sözü 
tutulur diyor. Ben kendilerinden çok özür di
lerim, ama burada bir sözle Umumi Heyeti it
hama hakkı var mıydı Sayın Tuna'nm bil
miyorum? Komisyonda bu işler anlayan kişiler 
tarafından ele alınırmış.. Bir üyenin hususi
yetleri nazarı itibara alınarak ona göre oyla-
nırmış ama Heyeti Umumiycde daha ziyade 
hisler hâkim olmak suretiyle, Heyeti Umumi-
yeyi teşkil eden arkadaşlar bu kişilerin niteli
ğine komisyon üyeleri kadar nüfuz edemez-
lermiş.. Binaenaleyh, kendi mantığı yönünden 
komisyonun seçtiği kişiler eğer Heyeti Umumi-
yeden geçip, tasdik edilmezse, hatalı kişiler ola
rak da seçilmezmiş. 

Çok özür dilerim muhterem arkadaşlarım, 
şıı mantığın neresinden tutarsanız elinize gelir. 
Şu on kişilik komisyon iyiyi bulıacak da, ben 184 
kişiyle burada Heyeti Umumiyede o on kişi
nin seçtiği insanlardan daha iyisini, daha el-
yakını Heyeti Umumiye olarak seçemiyeceğim ve 
yukardaki hisler hâkim olacak buraya. O on 
kişi ne derse onların dediği olacak. Acaba bunu 
bu kürsüde müdafaa eden arkadaşımın ka
naati cidden böyle midir? Ve kendrsi rey 
verirken herhangi bir komisyondan çıkan bir 
mesele için madem ki, komisyondaki arkadaş
lar evet demişıtir, o halde ben de evet diye
yim gibi bir psikoz içinde midir ki bugüne ka
dar gelmiştir, söylemiştir burada? Zannedi
yorum hayır. Kendisi de bu fikri bugüne ka
dar kendi nefsinde tatbik etmemiştir. Binaen
aleyh, söylediğim noktai nazarlarda kendi
sine iştirak etmeme imkân yoktur. Sonra 
Umumi Heyeti de bu kadar itham etmeye sa

yın komisyonun ve onun sözcüsünün de hakkı 
yok. Binaenaleyh, hiçolmazsa gelsinler şurada 
bu sözü gelsin geri alsınlar veya tavzih sa
dedinde konuşsunlar. Bunları demek isteme
dim desin. Kendisinin de dâhil olduğu şu He
yeti Umumiyede hislerin hâkim olarak karara 
varıldığını, kanunların çıktığı yolunda bir mü
dafaa da kendisinin ağzından çıkmasın. 

Hürmetlerimle. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

benim bir sualim olacak, Komisyondan... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

her iki Meclis ayrı ayrı onaylar deniyor. Mec
lislerden birisi onaylar, diğeri onaylamaz ise du
rum ne olacaktır? Komisyonunun izah etmesini 
rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem ar
kadaşlar, bizde bu maddeyi Komisyonda ilk ele 
aldığımız zaman yazılış şeklinde tereddütler ge
çirdik. Sayın Artukmaç arkadaşımızın suali ye
rindedir. Bu hususta bir hataya düşülmemesi için 
zabıtlara geçmesi bakımından açıklıyoruz. 

Her iki Mc\ .sde ayrı ayrı tasdik edilmiyen 
üye seçilmiş sayılmaz. Birisi tasdik etti, diğeri 
tasdik etmedi, o üye seçilmiş sayılmıyacaktır. 
Her iki Meclisin de ayrı ayrı tasdik etmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Üç tip önerge var. 
Biri maddenin bünyesini değiştiriyor. Diğeri, 

maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesini kal
dırıyor. 

Üçüncüsü de; Sayıştay Geçici Komisyonu ye
rine Bütçe Karma Komisyonu, ibaresinin konma
sını istiyor. 

Her üç önergeyi de okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin beşinci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 5. — Sayıştay Birinci Başkanı bu ka

nunda yazılı istekliler arasından Cumhuriyet Se
natosu ile Millet Meclisinin Bütçe ve Plân Ko
misyonlarının kendi üyeleri arasından kuvvetler 
oranında 10 ar kişiden kurulu Geçici Karma Ko
misyon tarafından gizli oyla seçilir. Komisyon 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile topla
nır. Mevcudun salt çoğunluğunun oyunu alan 
seçilmiş sayılır. 
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Seçim sonucunun Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurullarında ayrı ayrı onay
lanması gereklidir. 

Meclislerden her hangi biri bu onay işlemini 
Geçici Karma Komisyonca seçimin sonuçlanma
sından başlıyarak iki ay zarfında tamamlamadık
ları takdirde bu Komisyonun kararı kesinleşir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Başkanlığa 
5 nci maddenin 2 nci fıkrasının ikinci satı

rında (Meclislerden her hangi biri) sözleriyle 
başlıyan ve (Karma Komisyonun kararı kesin
leşir) hükmüyle son bulan cümlenin maddeden 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Diğer önergede 5 ve 6 nci mad
deler karışıktır. Yalnız son kısmı okutalım. 

Halen malî ve iktisadi işlere bakması dolayı-
siyle Sayıştay iç ve dışındaki elemanları yakmen 
tanıma imkânına sahip bulunan Bütçe Karma 
Komisyonuna bu seçimlerin bırakılması Sayıştay 
Heyetinin daha ehliyetli elemanlardan kurulma
sını ve seçimlerin biran evvel yapılarak Sayışta-
ym takviyesini temin bakımından 5 nci madde
deki yukarda parantez içindeki belirtilen cümle 
ile 6 nci maddenin ikinci fıkrası başındaki, «Sa
yıştay Geçici Komisyonu» ibarelerinin Bütçe Kar
ma Komisyonu olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Bursa Maraş 
Cahit Ortaç Cenap Aksu 

Niğde 
İzzet Gener 

BAŞKAN — İbarenin çıkarılması istendiğin
den onu evvelâ okuyup oyunuza sunacağım. Bun
dan sonraki muamele diğerine tesir edecek. Tek
rar okumaya lüzum yok. İkinci fıkranın son cüm
lesinin çıkarılmasını istiyor. Komisyon katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Hayır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Başkanım; orada yal
nız bir tabı hatası var. 

Hangisidir söyleyin, lütfen. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Madde 5; 
Sayıştay Birinci Başkanı bu kanun da yazılı 
niteliklere sahip... 

BAŞKAN — Bir maddi hatadır, unutulmuş 
iki kelime vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Kuvvetleri 
oranında kendi üyelerinin kuvvetleri oranında 
seçilir, 4 ncü satırda . 

BAŞKAN -T- Komisyonun maddi hata ile bi
dayette verip sonra ilâvesini istediği bu değişik
likle beraber 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Bir istek vardır, müzakerelerin şeklini değiş

tiren bu isteği okutuyorum, efendim. 

Senato Başkanlığına 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işlerinin 

birinci maddesini teşkil eden 2556 sayılı Hâkim
ler Kanununun 6798 sayılı Kanunla muaddel 
71 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
kanun teklifinin Senato da görüşülme süresi ya
rın sona ermektedir. Cuma günleri Senatoda ni
sabı temin hemen hemen imkânsızdır. Bu bakım
dan görüşme vakti dolmak üzere olan Sayıştay 
kanunu tasarısının müzakeresinin tehirine ve 
yukardaki teklifin görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 
güzel okunmadı onun için izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Ueuzal, önergeyi hakikaten gü
zel okuyamadı. Yani tenakuzlarla dolu gibi gö
ründü, önerge. Aslında öyle değildir. Yazısı da 
mehmaemken güzeldir. Kusura bakmasın güzel
ce yazmıştım, bir tane çıkıntı vardı. 

İşin aslı şu : Efendim, 2556 sayılı nâkimler 
Kanununun 6798 sayılı Kanunla muaddel 71 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında bir kanun 
teklifi var. Bu teklifin görüşülme müddeti ya-
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rm sona eriyor. Bu teklife muarız birçok arka
daşımız vardır Senatoda kabul edilmesin diye. 
Müddeti çok olan bu müzakere ettiğimiz kanu
nu müzakere edersek biraz sonra - her şeyi açık
ça söylüyorum ki, hepimiz ona göre takdirimizi 
kullanalım - bu kanunun lehinde olan beş kişi 
nisap yoktur dedi mi; yarın Senatonun toplan
masına imkân yoktur, bu kanun kendiliğinden 
kesinleşir, Böyle bir saye Senato göz yumamaz. 
Onun için daha yeni dağıtılan bu Sayıştay Ka
nununun 19 . 2 . 1966 dağıtımı; hattâ efendim 
bu da yarın biter, öteki bir maddedir. Bu tak
dim yine müreccahtır. Berikinin müddetinin 
yarın bittiğine kaani değilim. Lütfen Riyaset onu 
da ifade buyursun. Bitim tarihi gündemde yok
tur. Binaenaleyh; Hâkimler Kanununun bir 
maddeye taallûk etmesi sebebiyle kanunun öncelik 
vo ivedilikle müzakeresini rica ediyorum. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Hâkimler Ka
nununun müddeti hakikaten yarın bitmektedir. 
Sayıştay Kanununun müddeti, bugün tasvibinize 
sunulan ve mazhar olan teklif gereğince Çar
şamba günü yani 3 ncü ayın 2 nci gününe ka
dar müddeti vardır. Bu bilgiyi arz ediyorum 
efendim. 

Komisyon bir şey mi arz edecek!.. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Muhterem arkadaşla
rım. bir defa üzerinde görüşmeler yaptığımız ve 
nihayet esaslarını hallettiğimiz için bir esas 
maddeyi görüştükten sonra, onunla tam intibak 
halinde olan teklifçi arkadaşların görüşlerinin 
aynım aksettiren diğer bir iki maddenin de kı
saca görüşülmesiyle bitecek olan bir kanundur 
Sayıştay Kanunu. Sayıştay Kanunu bizim Danış

ma Kurulumuzun kabul ettiği ve bugün sonuç
ları arasında ortaya konulup Yüce Heyetinizin 
do tasdikinden geçen kabule göre belki daha bir
kaç gün Çarşamba gününe kadar müddete sa-
hibolabilir. Yalnız hemen arz edeyim Millet Mec
lisiyle bu mevzuda bir görüş birliği içinde de
ğildir bizim Danışma Kurulumuz. O itibarla ay
nen Hâkimler Kanunu için mevzuubahsolan geri 
kalma tehlikesi bu kanun için de vâridolabilir. 
Ve bunca maddeden ibaret olan bu kanunun ar
kadaşımın ileri sürdüğü mahzurları da şimdi or
taya konması halinde gerçekten yazık edilmiş 
bir hale gelir. Onun için izin versinler devam 

edelim. Yani en çok 15 - 20 dakika içinde bu 
kanunu bitirmek mümkün. Ondan sonra Hâkim
ler Kanununu takibedelim. Çünkü kanun yürür
ken, maddeler üzerinde görüşülürken araya bir 
değişik kanun teklifi sokmak doğru olmıyacak-
tır. Lütfedin, başladığımız meseleyi bitirelim. 
Arkasından öbürünü bitirelim. Yani bu kadar 
kritik bir zamanda hangi arkadaş çıkacak da ek
seriyet yoktur, diyecek. Böyle bir arkadaşın ara
mızda olduğunu ben şahsan kabul etmiyorum. 
Bu bakımdan lütfetsinler bu kanunu görüşme
ye devam edelim. 

BAŞKAN — Efendim; 91 e geleceğiz, başın
dan başladık. Tekriri müzakeresi teklif edilen 
maddeleri sıra ile aldık, yukarıya doğru geliyo
ruz. Bâzı bilgilerin verilmesinde fayda var. 

Sayın senatörler; Sayıştay Kanununun müd
deti 3 ncü aynı 2 nci gününe kadar. Filhakika 
vakit vardır, aldığınız karara göre. Komisyon 
sözcüsünün söylediği de doğrudur. Millet Mec
lisi bunu kabul etmemektedir, siz de biliyorsu
nuz. Otomatikman kanunlaştırıyor kendileri. 
Belki bu bir Anayasa meselesi olacaktır. Onun 
için bir tehlike vardır, Sayıştay Kanununu bu 
haliyle Millet Meclisi kabul etmez, görüşme 
süresiîıi kendine göre hesabeder, otomatikman 
kanunlaştırma isteğinde bulunabilir. 

Saat meselesi önünüzdedir. Gece devam et
mek imkânı vardır. Bir arkadaşımız mevcuttan 
bahsetmezse bu iş yürür. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim ar
kadaşların bu kritik durumu vakitten imsak 
etmeleri kaydı ile takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç takriri geri alıyorlar 
normal devam ediyoruz. 

6 nci maddenin tekriri müzakeresi talebedili-
yor. Demin 5 nci madde ile beraber okuttuğu
muz önerge de var, Komisyon da aynı şekilde 
bir talepte bulunuyor. Bu talepleri oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Görüşmelere başlryoruz. Söz istiyen yoksa 
Komisyon izah etsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Önergemiz okunursa 
anlaşılır efendim. 

BAŞKAN — Evet Komisyon bir önerge ver
miştir. Bu önergeleri okutuyorum. Söz istiyen? 
Yok. Komisyonun önergesini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Teklifin 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Madde 6. — Sayıştay Daire başkanlariyle 
üyeleri üçte iki çoğunlukla toplanarak 5 nci 
maddede yazılı Geçici Karma Komisyon tarafın
dan mevcudun salt çoğunluğu ve gizli oyu ile 
seçilir. 

Geçici Karma Komisyonca yapılacak seçim, 
Sayıştay Genel Kurulunca sicilleri üzerinde yapı
lacak inceleme sonucunda bu kanunda yazılı ni
telikte bulundukları anlaşılanlar arasından üye 
tam sayısının üçte iki çoğunluğunun ve ilk oyla
mada bu yeter sayı sağlanamadığı takdirde er
tesi oylamada salt çoğunluğun gizli oyu ile her 
boş yer için seçilecek ikişer adaydan biri seçil
mek suretiyle yepılır. 

Seçim ve onay işleminde 5 nci maddede öngö
rülen usul uygulanır. 

Sayıştay Genel Kurulunda Daire Başkanı ile 
üye adayları boş kadro sayısının üçte iki oranın
da Sayıştay mensupları ile savcısı ve üçte bir 
oranında da 4 ncü maddede yazılı nitelikleri ta
şıyan istekliler arasından seçilir ve üçte bir ve 
üçte iki oranlarının uygulanmasında tam sayı 
yanında meydana gelen kesirler bir aded olduğu 
takdirde Sayıştay mensupları, iki aded olduğu 
takdirde ise; bunlardan biri Sayıştay mensupları 
kontenjanına, diğeri de Maliye Bakanlığı kon
tenjanına aktarılır. 

Geçici Karma Komisyonda yapılan üye se-
çimleririnde yukardaki fıkrada yazılı olanlar 
aynı şekilde uygulanır. 

BAŞKAN — Diğer önerge daha evvel okunan 
önergedir. Bu 6 ncı maddenin bünyesindeki Sa
yıştay Geçici Karma Komisyonu yerine Karma 
Bütçe Komisyonunu vaz'eden iki önergeyi dinle
diniz. Biri komisyonun gönderdiği 5 nci madde 
ile irtibat kurarak bünyesini yeniden değiştiren 
bir önergedir. Önergeyi bu haliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... kabul edilmiştir. 
Açık oyunuza sunulacaktır. 

91 nci maddenin yeniden konuşulması hakkın
da bir teklif vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince Sayıştay 

kanun teklifinin 91 nci maddesinin yeniden gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — 91 nci maddenin yeniden görü
şülmesi isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yeniden 
görüşüyoruz. Söz istiyen sayın üye? Yok. Bu hu
susta verilmiş önergeleri okutuyorum. 

MADDE 91. — Başkan ve üyeler birinci 
derecede memur aylıkları tutarını alırlar. Bu 
suretle alman aylıklar, bunların emekliliklerin
de ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kaza
nılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerin
de ve diğer memuriyetlere geçmelerinde hizmet 
sürelerine göre kazandıkları derece aylıkları 
esastır. 

Daire başkanları ve üyelerinin ve geçici 
görevleri birinci başkanın onayı ile olur. Birinci 
başkan hakkında bu hüküm kendiliğinden uy
gulanır. 

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

Bunların yükselebilmeleri, üst üste iki sicil
lerinin olumlu olmasına bağlıdır. Üç sicil döne
minde iki olumlu sicil alanlar da yükselebilirler. 

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

Tercih sebepleri yoksa yapılacak sınavda 
üstün başarı gösterenler yükseltilir. 
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Genel sekreter, raportör, uzman denetçi, 
başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının 
yüıkseltilme telemi Memurlar Seçim ve Disiplin 
Kurulu kararı ve birinci başkanın onayı ile 
olur. 

Savcı ve savcı yardımcılarının yükselme iş
leriyle diğer özlük işleri Maliye Bakanlığına 
aittir. Ancak yılık ve mazeret izinlerinin ve
rilmesi Sayıştay Birinci Başkanının uygun gör
mesine bağlıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Okunurken «bunlar 
bir üst kadroya» diyor. «Boşalan bir üst kad
roya» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Esasen bu şekilde tashihli şek
liyle okuduk. 

Önergeyi dinlediniz. Söz istiyen sayın üye yok
tur. 91 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açıık oylarınıza sunuyorum. 

92 nci maddeyi okutuyorum. Komisyon, 
92 nci maddenin 91 nci madde ile ilgili olduğunu 
beyan etmişti 91 nci madde bu şekliyle kabul 
edildi. 92 nci madde için verilmiş iki önerge 
vardır. Önerge sahiplerinden Sayın Güzey öner
gesinde İsrar ediyorlar Sayın Seyhan arkadaşı
mız buradalar mı? Yok. 

Başkanlığa 
Personel Kanunu prensiplerine aykırı olan 

92 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

BAŞKAN — Sayın Güzey buyurun efen
dim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — 92 nci madde, 
91 nci madde ile alâkalıdır. Şimdi 92 nci mad
de Senato Geçici Komisyonunun almış olduğu 
ibir karar vardır ki, o Millet Meclisinin kara
rma aykırı bulunmaktadır. Millet Meclisinin 
metninde : «Uzman, denetçi, temyiz kurulu üye
leri ve saire..» dedikten sonra, burada sekre
ter denetçi yardımcılarının derecelerine göre, 
bu kanuna bağlı 3 sayılı cetveldeki miktarda 
olacaktır. Şimdi, bu 3 sayılı cetvel, şube mü
dürü, yardımcısı,' • levazım, ayniyat saymanı, 
şef, ve saire olarak buradaki miktarları görül
mektedir. Millet Meclisi 3 numaralı cetveli 

fcabul etmekte, halbuki Senato komisyonu, 
«Uzman, başdenetçi, denetçi, genel kurul, tem
yiz kurulu, daireler kurulu, daire raportörle
ri, denetçi, genel sekreter, savcı ve denetçi 
yardımcılarına derecelerine göre bu kanuna 
bağlı (2) sayılı cetveldeki miktarlarda» diyor. 
Esasen ihtilâfımız bu cetveller üzerinden doğ
muştur. Evvelâ 91 nci madde Senatoda kabul 
edilen miktar üzerine hem Personel Kanunu 
hükümlerine göre bir katsayı hesaplanmakta 
ve o katsayının üzerine de % 60 nisbetinde bir 
ödenek verilmesi öngörülmekte idi. Halbuki 
Personel Kanunu hükümleri esas prensibi ve 
ödenek ve buna benzer diğer hizmetlerinden 
doğan ek ilâve, ek vazifeler ve saire gibi ücret
leri kaldırmakta olduğuna göre ve bunlar bir
leştirilmek suretiyle bir katsayıyı icabettirecek 
rakamlar hazırlandığına göre, esasen maaşlar 
yükseltilmiş bulunmaktadır. Bunun üzerine bir 
de % 60 verdiğimiz takdirde miktar fevkalâ
de bir neticeyo vâsıl olmaktadır. Bunu şöyle 
tesbit etmek mümkün : Bin lira maaşlı en yük
sek derecedeki bir memurun maşını beş katsa
yı ile çarpacak olursak beşbin lira alacak ve 
ayrıca bu madde hükmüne göre de % 60 ı nis
betinde de bir tazminat verileceğine göre, üç-
bin lira da tazminat ile birinci derecedeki me
murun maaşı sekizbin liraya çıkmış bulunmak
tadır. Halbuki Personel Kanunu bütün bu ek 
vazifeleri ve ödenekleri ve tazminatları birleş
tirmek suretiyle bir esasa bağlamış ve artık 
bunların verilmemesi de öngörülmüştür. 

Şimdi, burada, bu kanun maddesi ile eğer 
91 nci madde eski halinde kalmış olsaydı, hem 
bir taraftan katsayı hesabı, hem de tazminat 
alacaktı. Şimdi, 91 nci madde eski sisteme, 
yani 3656 sayılı Barem Kanununun hükümle
rine göre düzenlendiğine ve tadil edildiğine 
ve komisyonun da kararı kabul edildiğine göre, 
burada ikinci bir mesele kalıyor. Bu 92 nci 
maddede «uzman, denetçi, başdenetçi, genel 
kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu ve da
ire raportörleri» burada tıpkı Personel Kanu
nuna göre tesbit edilmiş miktarı kalmış olu
yor. Bir tarafta 91 nci maddede Personel Ka
nunu hükümlerini kaldırdığımıza göre ve 3656 
sayılı Kanun hükümlerine tabi tuttuğumuza 
göre bu maddenin de buradan kalkması lâzım-
gelir. 91 nci madde aşağı - yukarı Millet Mec
lisi metnine uygun bir hale getirilmiştir. 92 nci 
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madde de Millet Meclisi metni haline getiril
diği takdirde doğrudan doğruya mesele halle
dilmiş oluyor. 91 nci madde Millet Meclisi met
ni haline getirilirken 92 nci maddenin (B) fık
rasının, (C) fıkrasının kalması doğrudan doğ
ruya yeni usule göre kıymetlendirilmiş ücretle
rin verilmesi gibi bir neticeyi icabettirecektir. 

O 2 sayılı cetvel şu : . 
3, 4, 5 tekiler 650, 
6, 7, 8 dekiler 550, 
9, 10 dakiler de 400 lira alacaklardır. 
Dün komisyonda da müzakeresinde muta

bık kaldığımız kısım bunların kaldırılması, an
cak yeni esaslara göre, Personel Kanunu esas
larına göre, Yargıtay ve Danıştay ne şekilde 
bir nizama tabi olursa bu memurların da ay
nı nizama tabi olması şeklinde idi ve yalnız 
üçüncü, burada Millet Meclisi metninde (C) 
fıkrasında, «sair Sayıştay mensuplarına ekli 
3 numaralı cetvelde yazılı miktarda ödenek 
verilir.» şeklindeki zamlarla mesele mahlûl idi. 
Binaenaleyh, ısrarımız şudur : Senato komis
yonunda kabul edilen 90 nci maddenin tama
men kaldırılmak suretiyle Millet Meclisince ka
bul edilen metne uymak ve bu suretle Personel 
Kanunu hükümleri dairesinde, tıpkı Yargıtay, 
Danıştay gibi onların da intibaklarını sağlamak 
suretiyle bir adaleti tesis etmenin muvafık ola
cağı, şeklinde komisyonda da dün mutabaka
ta varılmıştı. Bugün görüyoruz ki, komisyon, 
yanlış, anlamamışsam, yanlış anlamış olmamı, 
temenni ederim, tekrar 550, 650, 700 gibi bir 
ek ödenek üzerinde de ısrar etmektir. Binaen
aleyh bunu diğer hâkimler sınıfı gibi bu mad
deyi kaldırmak suretiyle Millet Meclisi mad
desinin kabul edilmesini ve onlarla birlikte, ya
rın Danıştay ve Yargıtay kanunları geldiği za
man Sayıştaym da aynı muameleye tabi tutul
ması yerinde olur. Senatonunkini kaldırıp Mil
let Meclisi metninin aynen kabul edilmesini 
teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; Sayın Baki Güzey'in üzerinde 
durdukları mesele hakikaten cetvelleri Cumhu
riyet Senatosu Karma Komisyonunun yeniden 
düzenlediği esaslar içerisinde alırsak bir mese

le olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Güzey'in 
vermiş oldukları önergeye uygun olarak biz 
gayretlerimizi yüksek mahkeme vasfında olan 
ve bir Anayasa müessesesi bulunan Sayıştaym 
meslek gruplarını da aynen Danıştay meslek 
mensupları gibi ve onlarla hemayar hale getir
mek istedik ve meseleyi de bu noktadan bağla
dık. Bir ara Sayın Güzey'in de katılmış bulun
duğu toplantıda bu meselede de arkadaşlarla 
tam bir mutabakata varmış olduk. 

Şimdi burada bir yanlışlık gibi görünen kı
sım şu; Sayın Güzey o bakımdan haklıdır, ya 
hakikaten 92 nci maddeyi hiç tedvin etmeksi
zin doğrudan doğruya Millet Meclisinin mad
desindeki cetvel numaralarını almak veyahut 
da 92 nci madde üzerinde bir ufak aydınlatma
da bulunmak suretiyle meseleyi halletmek 
mümkündür. 

Şimdi 92 nci maddede yani bizim komis
yon olarak hazırladığımız 92 nci maddenin (B) 
fıkrasında sözü edilen, «Bu kanuna bağlı 2 sa
yılı cetvelde yazılı miktarlarda» deyince, de
ğerli arkadaşımız Baki Güzey'e arz edeyim ki, 
bu hazırlanmış olan tasarının 64 ncü sayfasın
da yazılı, Millet Meclisinden gelen cetveldir. 
Meseleyi Devlet Memurları Kanunu esaslarına 
götürmekten uzaklaştığımız için diğer cetvelle
ri nazarı itibara almadık. Yani derece, sınıf 
esaslarına göre hazırlanmış olan cetvelleri na
zarı itibara almıyoruz. 92 nci maddenin (B) 
fıkrasında zikredilen 2 sayılı cetvel, 64 ncü 
sayfada ve Millet Meclisince kabul edilmiş olan 
2 sayılı cetvel olarak kabullenilmektedir. Bu 
suretle mevzu anlaşılacaktır. Keza (C) fıkra
sında bahis konusu edilen 3 numaralı cetvel de 
yine 64 ncü sayfadaki 3 numaralı cetvel ola
rak zaten müktesep hak mahiyetinde bulunan 
ve o itibarla üzerinde durmadığımız Devlet 
Memurları Kanunu muvacehesinde haklarında 
nasıl bir hüküm uygulanacağı hakkında şimdi
den yeni bir vaziyet almayı doğru bulmadığı
mız bir haldir bu, Millet Meclisinden de böyle 
geçmiştir. Devlet Memurları Kanunu yeni deği
şiklikler getirirse ona göre mesele halledilmiş 
olacaktır. Bu noktada aynı dün görüştüğümüz 
meseleyi halletmiş bulunuyoruz. Bir değişiklik 
yapılmadı, yani 2 sayılı cetvel 64 ncü sayfadaki 
2 sayılı cetveldir. Millet Meclisi metniyle gel
miş olan 3 nolu cetvel aynıdır. 1 sayılı cetvel 
de keza aynı cetveldir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Burada (B) ben. 
dinde atıf yapılan 2 sayılı cetvelin mahiyeti 
şudur: Üçüncü dereceden, dördüncü dereceden, 
beşinci dereceden maaş alanlar.. Bunlar kimdir? 
Beşinci dereceden maaş alan savcı yardımcısı 
650 lira, altıncı, yedinci ve sekizinci dereceden 
olan memurlar da 550 lira tazminat alacak. 
Sekizinci dereceden olan memurlar kimlerdir? 
Dördüncü sınıf denetçi, dördüncü sınıf mura
kıp bir hâkim gibi 550 lira alacaktır. Dokuzun
cu ve onuncu dereceden olanlar ise 400 lira ala
cak. Dokuzuncu ve onuncu derecede olanlar 
ise, tetkik memuru, zabıt, tasnif, dosya memur
larına da 400 lira tazminat verilecek muhterem 
arkadaşlarım. Yani bu Danıştay ve Yargıtayda 
mevcudolan ödenek tazminatlarının çok üstün
de ve hâkimlere verilen bir ücrettir. Biz bura
da bu yolu açtığımız takdirde yarın bunlara 
karşı gelecek bütün tazminat miktarlarını böy
lece 550, G00 lira... Bir kâtibe 400 lira. Belki 
de kâtibin tâyini 400 lirayı bıılmıyacak bir ba
rem derecesinde tâyin edilmiştir, onuncu dere
cede. Fakat 400 lira tazminat. Böyle kıstas ol
maz muhterem arkadaşlar. Onun içindir ki, 
doğrudan doğruya bu maddenin heyeti umu-
miyesini kaldırıp, Personel Kanununun tatbi
katına şurada beş gün kalmıştır. Bırakalım, 
doğrudan doğruya bu Personel Kanununun tat
bikatı şeklinde ve öylece Millet Meclisinden ge
len metni kabul edelim. Yargıtayda, Danıştay-
da hâkini sınıfından gelen zevata verilen taz
minat burada kâtip sınıfından gelen ve düşük 
dereceli memura bu kadar yüksek ücret veril
mektedir. Ama verilmesin mi, bu kâtiplere ve 
saireye, dördüncü, beşinci sınıf denetçiye veril
mesin diye bir kastımız mı var? Hayır. Perso
nel Kanununda ne hak tanınıyorsa Devletin 
umumi prensipleri içerisinde ne hak tanınıyor
sa onların içinde mütalâa edelim, farklı bir sı
nıf yaratmıyalım. Bunu yarattığımız takdirde 
yarın geriye gidilmez. Türk kanunlarında, ma
lî kanunlarda geriye gitme, bir geriye alış sis
temi yoktur. İleriye doğru gitme mevzuubah-
solunca bu Devletin bütçesine yine bir milyar
ları, yine Hazineye yüklemek ve gayrikabili 
tediye haline getirmek neticesine varacaktır. 

Yine bir mahzurunu daha söylüyorum, bu 
ücret miktarı, yani böylece verilen tazminat 

miktarı ne kadar yükselirse Devletin elinde 
bugün Personel Kanunu münasebetiyle katsa
yıyı tesbit için ne para mevcutsa 3, 4, 5, ona 
göre yapılacaktır. Bu tazminatlar ne kadar yük
selirse katsayı nisbeti o kadar düşecektir ki, 
personel bundan istifade etsin. Demek oluyor 
ki, tazminat alan kimselerin kendilerini tatmin 
ettiğimiz takdirde katsayıya giren, fakat taz
minat verilmiyen memurları katsayıyı küçül
tülmek suretiyle Devletin umumi memur siste
mini za'fa düşürmüş ve onları az ücretle çalış
maya mecbur etmiş bir duruma getireceğiz. 
Onun için üzerinde ısrarla duruyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Muhterem arkadaş
lar, esasında Sayın Güzey'le bir anlaşmazlık 
içerisinde değiliz. Sayın Güzey, getirdikleri tek
lifte Sayıştay mensuplarının durumunu da ay
nı yüksek mahkeme vasfında bulunan Danıştay 
mensuplarına uyduralım, ne onun üstünde, ne 
onun altında olsun, ama bir taraftan gösterge
li sisteme göre bin lira maaş alsın, öbür taraf
tan da ona izafeten yüzde altmış fazlası veril
sin. Bu altından çıkılır iş değildir dediler. Ko
misyonumuz bunu benimsedi ve bu noktada Sa-
yıştaym durumunu da, Danıştaym durumuna 
aynen intibak ettirmekle yüksek huzurunuza 
getirdi. Şimdi ortadaki anlaşmazlık tamamiyle 
bu cetveller üzerinde, Sayın Güzey kanaatimiz
ce yanlış mütalâalarda bulunmalarından doğu
yor. 92 nci maddenin (B) fıkrasında uzman, 
denetçi, başdenetçi, genel kurul, temyiz kuru
lu, daireler kurulu ve daire raportörleri ve de
netçilerle genel sekreter, savcı ve denetçi yar
dımcılarına derecelerine göre bu kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelde yazılı miktarlarda, yani 64 ncü 
sayfadaki 2 sayılı ödenek cetvelinde yazılı 
miktarda ödenek verilir der. 3, 4, 5 nci derece
ler için 650 lira, 6, 7, 8 nci dereceler için 550 
lira, 9 ve 10 ncu dereceler için 400 lira. Bu 
miktarlar Danıştayda muavin, raportör, baş-
raportör, kanun sözcüleri, yardımcıları için ta
nınmış olan miktarın tam kendisi, yani onların 
derecesinde ne miktar tanınmışsa o derece için 
de aynı miktar tanınmıştır ve bu miktarlar, 
bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu
nun, işte yetmişten bine kadar devam eden sı-
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mflar, dereceler tatbik edilmek suretiyle ele 
alınmış değildir. 3656 sayılı Kanunun muhte
vasında görmüşüz bunları, eski kanuna göre 
ve bunlar hakkında yeniden getirilecek hüküm
ler diğerleriyle; Danıştay, Yargıtay ve yük
sek mahkemelerle tetabuk halinde bulunduru
lur. O zamarn herkes için ne yapılırsa aynısı ya
pılır mülâhazasiyle aynı metni getirmiş bulu
nuyoruz. Binaenaleyh, arkadaşımın bize getir
diği teklif Danıştayla aynı seviyeye gelsin; 
biz bu cetvelde Sayıştayı Danıştayla aynı sevi
yeye getirdik. Ne bir kuruş fazla, ne bir kuruş 
noksan. Hayır demekle değil. Danıştay Kanu
nunun lütfederseniz, 166 ncı maddesine göz 
atarsanız orada da bu sınıflardaki meslek men
suplarının aynı durumda oldukları göze çarpar. 
Madem ki yüksek mahkeme diyoruz, Anayasa 
müessesesi diyoruz, o halde Danıştayla, Yargı-
tayla Sayıştay arasındaki farkı da kaldırmak 
lâzımdır. Arkadaşımızın teklifi de bu noktada 
idi. Şimdi arkadaşımız yine 64 ncü sayfada ya
zılı 1 sayılı cetvelin kısımlarına bakmak sure
tiyle bir netice istihracına çalışıyorlar. Ödenek
ler mevzuunda buradaki 1 sayılı cetvelin işler 
tarafı yoktur, arz etmiş olalım. O 1 sayılı cet
vele dokunmuyoruz. 2 sayılı cetvele meslek 
mensupları için dokunuyoruz, (B) fıkrasına gö
re. Şimdi bir de (C) fıkrasına göre, «'Sayıştay 
mensuplarına ekli 3 numaralı cetvelde yazılı 
miktarlarda» deyince; 3 nolu cetveli de tetkik 
«derlerse; şube müdürleri için 250, yardımcı
ları için 200, levazım ve ayniyat saymanı için 
200, şefler için 150, tetkik memuru, zabıt kâ
tibi ve kâtipler için de 100 olacak şekilde tan
zim edilmiştir. Bu da yine Danıştay mensupla
rının almakta oldukları ödeneğin ta kendisidir. 
Bir kuruş fazlası yoktur. Şimdi bunlar ne ola
caktır? Bunlar Devlet Memurları Kanunu hü
kümleri dairesinde mesele umumi olarak halle
dilirken elbette yeniden tetkik edilecek. Öde
nek müessesesi tamamen kaldırılacak, bunlara 
göre katsayı meselesi dikkate almacaksa, Yar-
gıtaya, Danıştaya ne »olacaksa Sayıştaya da o 
olacaktır. O itibarla kıymetli arkadaşıma he
men arz edeyim ki, kendi tekliflerinin dışında 
bir teklif getirmiyoruz. Tamamiyle Danıştaym 
esaslarına bunu bağlamış oluyoruz. 

Yalnız cetvele işaret ederken, arka sayfa
lardaki cetveller nazarı itibara alınırsa o za
man aldatıcı bir vaziyet hâsıl oluyor. Bunları 

tekrar tekrar tasrihen arz ediyorum. 92 nci 
maddede mevzuubahsedilen cetveller 64 ncü 
sayfada yazılı Millet Meclisince kabul edilmiş 
bulunan 2 sayılı ve 3 sayılı cetvellerdir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir so
rum var. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Coşkunoğlu. 
Oyunu kulanmıyan üye var mı?.. Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bu mev
zu tetkik edilirken Personel Dairesinin müta
lâası alındı mı ve bulundular mı?.. 

İkincisi, Danıştay Kanunu Personel Kanu
nundan evvel çıkmıştır. Binaenaleyh Personel 
Kanunu ile katsayıları hesabedilirken Danıştay 
Kanununu elbette bertaraf etmek mümkündür. 
Fakat bu kanun Personel Kanunundan sonra 
çıktığı için bir müktesep hak husule gelebilirdi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Coşkunoğlu, 
bu mevzuu görüşürken halen Personel Daire
sinde çalışmalarda bulunan Maliye Bakanlığı
nın Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü 
mensuplarından bir kıymetli zat görüşmelere 
katılmış, aynı zamanda Personel Dairesinde ça
lışmaktadır. Bu mevzu görüşülürken bu mad
deleri geri alıp da tekrar görüşme vaziyeti doğ
duktan sonra bunlar üzerinde ariz ve amik gö
rüşüldü. 

Gerek Danıştay, gerek Sayıştay mensupları 
ne olacaktır? Anayasanın 117 nci maddesine 
göre çıkarılmış bulunan Devlet Memurları Ka
nunu hangi noktaya kadar götüreceğiz? Ana
yasanın 127 nci maddesiyle Sayıştaya hatır
ladığıma göre 140 ncı maddesiyle Danıştaya 
verilen özlük işleri, nitelikleri v.s. hususlarında 
mensuplarına, Danıştay mensuplarına, Sayıştay 
mensuplarına tâbiri geçiyor, nereye kadar teş
mil edilecektir? Bunlar yalnız hâkim niteliğin
de meslek sınıfında 'bulunanlara mı, yoksa 
«mensupları» denince bunun tamamına mı teş
mil edilecektir? Bunların almakta olduğu öde
nek yeni Personel Kanunu gereğince ne şekil 
alacak, bunlar üzerinde uzun uzun görüşüldü 
ve bu şekilde maddenin kabulü halinde şim
diden sonra getirilecek Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümleriyle alâkalı Kadro ka
nunu muvacehesinde müktesep 'bir hak teşkil 
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etmekten uzak kalacağını ve bu kanunla umu
mi olarak birbiriyle çelişmeye düşmeksizin me
selenin halledilebileceğini anladık ve bu itibar
la bu müessesede çalışan insanları da uzun za
mandan beri mağdur kaldıkları da dikkate 
alınmak suretiyle ki, bu kanun iki sene evvel 
sevk edilmiştir. Arada danıştaycılar kendi ka
nunlarını çıkardılar, kendi imkânlarına kavuş
tular. Bu şekilde bir hükme bağlamak suretiyle 
yüksek huzurunuza getirdik, yani Devlet Me
murları Kanunu tatbikatı muvacehesinde ne 
muamele yapılacaksa Danı§tayı ile, Yargıtayı 
ile birlikte yapılacak ve o kanun muvacehesin
de kesin bir müktesep hak karşısında bulunul-
mıyacaktır. Bu ciheti tasrihen arz ederim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bir sualim var 
efendim. 

Tetkik yardımcısı, denetçi yardımcısının as
li maaşı ne olarak tâyin edilir ve hangi dere
celi memurdur, menşei nedir ve kaç lira asli 
maaşlıdır? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, 9 ncu maddeyi tetkik buyurursanız, «De
netçi yardımcılığına hukuk, siyasal bilgiler, ik
tisat fakülteleriyle iktisadi ve ticari ilimler 
akademilerinden veya öğretim itibariyle bunla
ra denkliği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylanmış yurt içi veya yurt dışı fakülte ve
ya yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar 
arasından açılacak sınavda kazanacaklar.» 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Denetçi yardım
cılarından yüksek okul mezunu olan var mı, 
yok mu ? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Yok
muş efendim. 

BAŞKAN — Sayın Batur, soru soracaktınız. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim sözcü

nün konuşmasından bir içtinaba düştük. Kanu
na baktığımızda 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 72 nci 
sayfalarda bulunan cetvellerle birlikte meriyet 
mevkiine koyuyor musunuz? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Onları 
tamamiyle kaldırıyoruz. Zaten itiraz da bu nok
taya matuf idi. Hem burada göstergeler göste
riyorsunuz hem de yüzde 60 ödenek veriyorsu
nuz denildi. Bu itibarla o kısmı, tamamiyle kal
dırmış bulunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Turfıangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Altıncı 

derecede, ikinci sınıf denetçi, yedinci derecede 

üçüncü sınıf denetçi, sekizinci derecede dördün
cü sınıf denetçi bunların hepsi 550 lira ödenek 
alacaklar mı? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Evet 
efendim. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bu sı
nıfların tüzük farkları niçin tazminatta da na
zarı itibara alınmamıştır? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, demin de arz ettim, bu dereceler arasında 
ayrı ayrı miktarlara gitmeye imkân görmedik. 
Sebebi, de Danıştayın durumuna bu dereceleri 
aynen intibak ettirmek lüzumu ile karşı karşıya 
bulunmamız olmuştur. Şu dereceden şu dereceye 
kadar şeklinde tesbit edilmiş, üçten beşe kadar, 
altıdan sekize kadar, dokuzdan ona kadar olan 
kısımlar muayyen miktarlara bağlanmış. Orada 
da böyledir. Her biri için orada farklı bir mua
mele tatbik etmesinin de ağırlığını takdir buyu
rursunuz. Onun için bu şekilde getirmiş bulunu
yoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bugün

kü Sayıştay kadrosu kaç kişidir; bu getirilen ka
nunla kaç kişiye çıkmış bulunmaktadır? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — 385 olan 
denetçi kadrosu 816 ya çıkıyor. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bütçe 
olarak bugünkü Sayıştaya ödenen paranın lira 
olarak ifadesinin bu kadronun tatbikinde lira 
olarak ödenecek paranın portesini rica ediyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Şimdi 
bugünkü ödenen paranın portesi Yüksek Heye
tinizden de geçmiş olan 1966 bütçesinde vardır. 
Şu anda bilmiyorum, arkadaşlarımdan cevap 
alıp da arz edebilecek miyim. 

BAŞKAN — Bunun cevabının biraz tetkike 
muhtaeolduğunu takdir edersiniz. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Sonra 
yeni teklif edilen kadrolara göre bu kadroların 
bir anda tamamının doldurulması bahis konusu 
değildir, olamaz, mümkün değildir. Bu itibarla 
kadroya göre düşünülebilir. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Kadro
ya göre... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Kadro
ya göre düşünebilir. Uzun tetkike muhtaç bir 
mevzudur, ödeneklerini hesaplamak suretiyle fa
lan. Bu itibarla izin verirseniz muhterem Sayış-
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tay Başkanlığı bu mevzudaki sorunuzu hazırla
yıp zatıâlinize yazılı olarak takdim etsinler. 

F tKRET TURHANGÎL (Aydın) — Heyeti 
ıımumiyenin de aydınlanmasını rica ederdik. 

BAŞKAN — Sayın Aksu, Sayın Ortaç soru 
soracaklar. 

CENAP AKSU (Maraş) — Efendim, bu iki, 
üç ve bir sayılı cetveller Hükümet tasarısının ve 
Millet Meclisinin kabul ettiği tasarıda da mev
cut mudur yoksa bizim komisyonumuz tarafın
dan mı tedvin edilmiştir. 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
Aksu takdir buyurursunuz ki, bu kanun bir ta
sarı değildir. Hükümet tasarısı olarak gelmemiş
tir. İdare âmirleri tarafından yapıldığı için adı
na teklif denilmektedir. Ve Millet Meclisince, 
vâki görüşmeler sonunda bilhassa bu kanun elde 
durduğu halde orada Danıştay Kanunu çıktığı 
için Millet Meclisi de madem aynı seviyede iki 
müesseseyi mütalâa ediyoruz, bunlar birbirine 
uygun düşmelidir, görüşüne vardığı için Millet 
Meclisince konmuştur efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ortaç. 
CAVlT ORTAÇ (Bursa) — Şimdiki elde 

mevcut kanuna göre kaç üye vardır, kaçı mün-
haldir bu bir? 

İkincisi, yeni kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte bu üyelerden başka kaç üye seçilecektir? 

Üçüncü sorum; genel kurul birinci hale gö
re genel kurula yeni üyeler seçileceğine göre 
kaç kişiden mürekkep olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Şimdi halen kaç üye 
var? Söyler misiniz? 

SAYIŞTAY TEMSÎCÎSÎ MEHMET KA
RABACAK — Halen 17 mevcudun yani 17 üye 
ligin 12 tanesi doludur. Beş tanesi boştur, üye 
vekillikleri ile idare ediyoruz. Bu kanun üye ve
killiği müessesesini kaldırıyor. Dairelerin adedi 
sekize çıkıyor. 40 üye oluyor. Heyetin tamamı 40 
kişi oluyor. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, bilmiyorum arkadaşım arz etti. Her halde 
dinlemlşsinlzdir. 17 kişi fakat bunun beşi mün
hal. Yeni kanun vekillik müessesesini kaldırı
yor ve 40 kişiden terekkübetmesi lâzımgelen ge
nel kurulda hali hazırda da 12 kişi mevcuttur. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Yani 12 kişi 40 
kişiye iblâğ olmak üzere,genel kurul halinde 28 

mi diyorlar, o kadar adedde namzet gösterecek
ler bunu anlamak istiyordum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Bir hususun tavzihini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 

Bu kanunla verilen hakların Personel Kanunu
nun tatbikatında bir müktesep hak olarak tanı
nıp tanmmıyacağını istirham ediyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Biraz 
evvel Coşkunoğlu arkadaşım da sordular, arz et
tim. Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesini tem-
silen gelen zatın da huruzuyla yapılan görüşme
lerde Personel Kanununun hükümlerinin henüz 
yürürlüğe girmediği ve bunun yürürlüğe girme
si de yeni getirilecek kadro kanunu ile mümkün 
olacağı cihetle oraya ithal edildiği takdirde mük
tesep hak mahiyetini alacak değildir. Tümü üze
rinde çalışmalar yapılacak. Ve bunlar hakkında 
hakikaten Danışta}', Yargıtay ve Sayıştay men
suplarının ne hal alacağı, malî meselelerini han
gi esaslar üzerinden halletmiş olacakları bir ça
lışmaya muhtaç husustur. Gönlümüz de istiyor 
ki, bunların hepsi aynı esaslar içerisinde halle
dilmiş olsun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Benim anladığım bu kanundaki hükümler Per
sonel Kanununun tatbikinde müktesep hak sayıl-
mıyacak. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Perso
nel Kanunu tatbik edildiği ahvalde, bugün Per
sonel Kanunu tatbik edilmiyor, Personel Kanu
nu tatbik edilirse zaten o zaman müktesep hak 
olmuyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
ikinci sualimi buna istinaden soruyorum. Per
sonel Kanununun müzakeresinde Anayasanın 
kendisinden bahsettiği müesseseler için mükte
sep hakların baki olduğu yolundaki beyana Sa
yın sözcünün şu anda verdiği cevaba göre nasıl 
karşılık verilebilir. Bilmem arz edebildim mi? 
Yani hususiyet taşıyan bu müesseselerin kendi 
haklarını koruyacağı yolundaki Anayasa hükmü 
gereğince Personel Kanununun hükümleri dı
şında kalacağı yolundaki bu hükümle şu şimdi 
verdiği cevabı nasıl kabili telif görürler. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, şimdi adına Personel Kanunu diyoruz, Dev
let Memurları Kanunu unvanı budur. Buyurdu-
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ğunuz kanun çıkmıştır. Tatbik safhasına geçmiş
tir. Malî hükümlerinin uygulanması getirilecek 
olan genel kadro kanunu ile tesbit edilecek ve 
yürürlüğe girecektir. Anayasa hükmüne göre ve 
ondan mülhem olan Devlet Memurları Kanunu
nun da şümulü dışında bırakmış olduğu müesse
seler için halen kendilerine tanınmış olan haklar 
dairesinde malî imkânları yürütür. Yani, maaş
ları, aylıkları, ödenekleri yürütülür. Yeni bir me
sele geldiği zaman elbette ki, Yüksek Meclisler 
bunun personel nizamı içerisinde - kanunu diye 
arz etmiyorum - personel nizamı içerisinde Tür
kiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
şartları da nazara almak suretiyle yeni hüküm
lere bağlıyacaklardır. Yani şu anda Devlet Per
sonel Kanununa tabi olmıyan personel için, onun 
durumları ne olacaktır diye vâki olacak bir suale 
başka türlü cevap vermekte mazur olduğumu ka
bul buyurursunuz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kılıç, soru
nuzu sorunuz. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Görülüyor 
ki, kadrolar iki üç misli artıyor. Bir hesap mü
essesesi olan bu kuruluşumuzun teşkilât kanunu
nun Sayın sözcüsü bu kadro artışını objektif se
beplerle takviye edebiliyor mu? Yani işler şu 
kadardı, bu kadara çıktı gibi rakam verebiliyor
lar mı? 

FEHMt ALPASLAN (Devamla) — Şimdi 
Sayın arkadaşıma arz edeyim, lütfederler ra
porun o kısmını okurlarsa Türkiye'de Sayıştay 
kurulduğu zaman 220 milyon olan Devlet Büt
çesinin bugün 18 milyara yaklaştığına göre 80 
misline yakın bir artış olmuştur., o zaman dene
time tabi tutulan saymanlıklar sayısının da, di
ğer kanunun konuşulmasına fırsat vermek üzere 
burada raporu aynen okumıyayım. 10 misline 
yakm arttığı gösterilmiştir. Gayet güzel gerekçe 
ile bu cihetler açıklanmış bulunmaktadır. Eğer 
lütfedip oraya göz atarlarsa arkadaşımın tatmin 
edilmiş olacaklarına inanıyorum. Yani hem mü
esseseye Anayasaya göre hakiki hüviyetini vermek 
ve hem de bugünkü işlerini başarabilir bir hale 
getirmek için böylesine bir kadroya ihtiyaç du
yulduğu gerekçede kabul edilmiştir. O itibarla 
aynı şeyleri tekrar okumaktan beni bağışlasın 
kıymetli arkadaşım. 

MUHİTTİN^ KILIÇ (Konya) — Bir misil 
verebilir misiniz? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Bir mi
sil arz edeyim. Demin de arz ettim. Türkiye'nin 
denetime tabi tutulan o zamanki bütçesini oku
dum, 220 milyon lira imiş. Bugün bu miktar 
17 - 18 milyar liradır, yani aşağı - yukarı hesap
ladığımız zaman 80 misli, artıyor. 

Devletin denetime tabi olan malları takdir 
buyurulur ki, 1934 yılından bu yana 32 sene 
içinde alabildiğine artmış bulunuyor. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Ikiyüz... 

BAŞKAN — Sayın Sözcü siz Sayın Kılıç ar
kadaşımızın sualine cevap veriniz. Sayın Batur 
söz almadan konuşmayınız efendim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Rakam ola-
rak verebilir misiniz? 

FEHMt ALPASLAN (Devamla) — Efen-
dim, arkadaşımız gözlüğünü lütfederlerse rahat
lıkla okuyayım ve hemen miktarlar meydana çık
sın. Rapor meydanda. Raporda gayet güzel, muh
tasar bir şekilde bunun gerekçesi verilmiş. 

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununun yü
rürlüğe girdiği 1934 yılında genel ve katma büt
çeli dairelerin gelir ve gider toplamları o yıl büt
çelerine nazaran 220 milyon lira civarında iken 
1965 yılı Bütçesinde bu miktar 17,5 milyar liraya 
yükselmiştir. Ve yine o tarihte tatbik edilmekte 
bulunan kanun sayısı 2 500 küsur iken bugün 8 
bini aşmıştır. Diğer taraftan 1934 senesinde Sa-
yıştaym denetimine tabi nakit saymanlığı adedi 
toplam olarak 815 iken 1965 yılında 2 721 e ba
liğ olmuş ve buna 1935 senesinde 394 olan, bugün 
ise 2 795 e yükselen ayniyat saymanlıkları da 
eklenecek olursa 1935 yılından 1965 yılma kadar 
saymanlık adedinin 4 307 aded arttığı görülmek
tedir. Bu kadarcık bir gerekçe dahi kadrolarda 
esaslı bir artmayı lüzumlu kılmaktadır. Devletin 
mallarının da mutlak surette yasama organları 
tarafından denetime tabi tutulması lüzumu ve 
ehemmiyeti karşısında bu kadroların fazla olma
dığını arkadaşım da kabul buyurur. 

BAŞKAN — Savm Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Eski

den Savıştayda 188 kadro olduğunu beyan et
tiler. (1) sayılı cetveldeki kadroları topladığımız 
takdirde 1 116 olduğunu görüvoruz. Yardımcı 
hizmetlerle beraiber 1 400 e baliğ olduğunu görü
yoruz. Acaba bunda bir yanlışlık mı vardır, yok
sa maddi bir hata mı vardır? 
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FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Zatıâli-
nizin sualiniz, denetçilere taallûk ettiği cihetten 
hareket etmek suretiyle denetçi sayısının o mik
tara yükseldiği üzerinde mâruzâtta bulundular. 
Buyurduğunuz miktar yalnız denetçiler için de
ğil, diğer personeli de ihtiva ediyor. O itibarla 
tümü yüksek tetkiklerinize arz edilmekte bulunan 
bu cetvellerde gösterilen miktardır. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Benim 
sorum denetçilere ait değil, Sayıştayın umumi 
kadrosuna aittir. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil ilk konuşur
ken denetçi lâfını kullandınız, ben de öyle tek
rar ettim. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, ben denetçilerin sınıflarını sordum. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Belki 
öyle olmuştur. Denetçi sayısı o miktarlara yük
selmiş bulunuyor. Ama umumi sayı, buyurduğu
nuz gibi cetvellerde gösterilen miktardır. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bugün
kü kadronun heyeti umumiyesi itibariyle duru
mu nedir? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, bilmiyorum, işitebildiniz mi, halen 419 kad
ro mevcut, ilâve edilecek miktar 687, yekûn 1 116 
ya çıkıyor. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Yardım
cı hizmetlerle beraber? 

BAŞKAN — Yardımcı hizmetlerin yok oldu
ğu söyleniyor, hepsi dâhil deniyor. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Cetvel
ler? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Acaba kadroda 
ne kadar artış vardır? Bir sayılı cetvele göre kaç 
kadro artmıştır? Para tutarı nedir? Yani Mali
yeye tahmil edeceği yük neden ibarettir? 

BAŞKAN — Bu soru demin de soruldu. Ce
vap verilemedi, efendim, para miktarı üzerinde 
cevap vermek durumunda olmadıklarını söyledi
ler. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bir ka
nun yapıyoruz, Maliyeye bir külfet tahmil edi
yoruz. Acaba bütçe bu yükü çekebilir mi, çeke
mez mi? Binaenaleyh, bunu bilmemizde fayda 
vardır. 

BAŞKAN — Demin bu soru sorulduğu va
kit bir hesaba müstenidolduğu ve zamanı icabet-
tirdiği gerekçesi ile bir müddet geriye bıraktık. 

Efendim, bu madde üzerinde çok soru sormak is-
tiyen ve konuşmak istiyen arkadaşlarımız var. Bu 
madde bu kadar karışıksa Komisyon geri alıp bir 
daha tetkik etmek ister mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Pek kıymetli arka
daşlarımızın sorularının bu maddenin metniyle 
değil, ruhiyle alâkalı olduğunu zannediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Batur 'un bir sorusu var. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim; ben 

oyumu kullanacağım, talhmil ettiği para yekûnu
nu bilmek isterim. Komisyon bunu bana vermek 
mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Siz hesaplayınız efendim. 
Saym Rendeci siz sualinizi sorunuz. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, halen 419 kadro ile çalışan Sayıştayın bina 
durumu kendisine çalışma imkânı veriyor mu, 
kira durumu nedir, bu kadro 1 100 olduğu za
man mevcut binalar kâfi gelecek mi, gelmiyecekse 
neler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Saym Sözcü halen mevcut bina
lar ve kira durumu ile, kadro genişlediği takdirde 
doğacak bina ihtiyacının ne olacağı ve bunların 
temini hususunda ne düşünüldüğünü sormaktadır 
arkadaşımız. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Evvelâ 
Suphi BatuT arkadaşıma aldığım malûmata isti
naden cevabımı arz edeyim. Halen 6 261 000 lira 
olan miktar, tüm kadrolar tamamlandığı zaman, 
yani derpiş edilen kadrolar tamamlandığı za
man 16 milyon 61 bin liraya baliğ olacaktır. 

Saym Rendeci arkadaşıma da arz edeyim; Sa
yıştay !haTiha.zırda dahi oturduğu binada gayet 
sıkıntılı bir vaziyette oturmaktadır. Kadro ge
nişlediği zaman bu kadro içerisinde çalışmayı te
min edecek bir yer araması, yeni bir yerleşme im
kânına kavuşması için elbette ki teşebbüsleri ola
caktır, ilgili müesseseler ve ilgili yerler nezdinde. 
Henüz şimdiden böyle bir teşebbüs olmadığı için 
bunu masraf olarak diye getirip söylemek müm
kün değildir. Ama takdir buyurursunuz ki, Sa-
yıştaya şimdiye kadar ayrı ayrı görüşüp kabul et
tiğimiz maddelerle, Devletin yapısında gerçekten 
çok ciddî surette tesir icra edecek mühim vazife
ler veriyoruz. Yani bu Devletin malı nedir, para
ları nasıl sarf ediliyor, malları nerede muhafaza 
ediliyor, bütçe ne şekilde sarf edilmekte, hangi 
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noktalarda açık vermektedir, -bütün bunları bir 
vazife olarak veriyoruz ve bizim adımıza Sayıştay 
bu vazifeleri ifa ederken ciddî olarak, samimî ola
rak arz edeyim ki büyük bir vazife ile karşıkar-
şıya kalacaktır. Eğer Sayıştay bu kanunda der
piş edilen vazifelerini bihakkin yaparsa - ki ken
disini teşkilâtlandırdığımız zaman yapacaktır -
Türkiye'de acaba bu milletin parası da hakiki 
yerinden başka yere gidiyor mu endişesi asgari 
miktarlara inecek ve bir rahatlığa kavuşacaktır. 
Bu kadar büyük vazifeyi kendi adımıza yaptıra
cağımız bir heyete karşı öyle zannediyorum ki; 
başka Anayasa müesseselerinden ve yüksek mah
kemelerden daha da farklı bir şey de istemedik
lerine göre, verilecek olan meblâğları da arkadaş
larımız kendi gözlerinde büyütmiyeceklerdir. Ya
ni bir yere elbette üç kuruş masraf edeceksiniz ki. 
onun yüz kuruşluk menfaatini göresiniz. Mâru
zâtım bu kadardır. 

BA.SKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 

Bir sualim vardı Sayın' Başkan. 
BAŞKAN — Pekâlâ son olarak siz de sorun 

ondan sonra soruların kifayetini oylıyalım. 
MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

1934 senesinde Savıştay Kanunu çıktığı zaman 
Türkiye Bütçesi 220 milyon idi. Bu sarfivat 345 
kadro ile kontrol ediliyordu, dediler. 1961 senesi 
Bütçesi de 12 milyar idi. Bunu Sayıştay bu kad
ro ile kontrol, acaba 1961 senesinde denetleme 
yapılamıyor muydu? Yanlış mı yapılıyordu? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Şimdi 
kıymetli arkadaşım, Bütçe şimdi 17 - 18 milyar 
liraya çıktı bu miktarı bu hali ile bırakırsanız, 
Bütçeyi yirmi milyar lira yaptığınız zaman da 
yine bu müessese kendisine düşen vazifeyi yapa
bildiği kadar yapacaktır. îşin esası odur ki, bu 
kadro ile Savıştay şimdiye kadar olan kanuna gö
re dahi kendisine düşen vazifeleri tam olarak 
yapamıyordu. Bir defa şimdi yeni kanunla, tetki
kinizden geçti bilirseniz, yeni kanunla yerlerine 
gitmek suretivle, yerlerinde meseleleri inceliye-
rek, yerlerinde malları görerek, murakabesini ya
pacak, denetim'ni yapacak. îşi daha büyüdü, ge
nişledi, daha da esaslı hale geldi. O itibarla daha 
sıkıntı1! bir hale düştü. Ama evvelce de yani 220 
milyonluk Bütçe zamanında yaptığı denetim, 
Bütçe 12 mil vara baliğ olduğu zaman yaptığı de
netim arasında fark vardır. İki halde de aynı 

şeyin yapıldığını iddia etmek mümkün değildir. 
Belki biraz fark vardır. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım çok hassas 
bir nokta üzerinde duruyoruz. Çok ciddî olarak 
üzerinde durduğumuz bir mevzu. Fakat katiyen 
anlaşılmıyor, soru ve cevaplar. Buyurun Sayın 
Sözcü. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, başka soru var mı? 
Yok. Yeterlik önergesi vardır. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koyma
dan önce aded bakımından Sayın Güzey not al
dırmıştı. Kendisine söz vereceğim, önergeyi oyu
nuza sunacağım efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bizim de bir önergemiz var, Sayın Başkan. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, hakikaten Mecli
simize ve bilhassa bizlere niyabeten vazife gö
ren bu müessese üzerinde bu kadar titiz durma
mızın sebepleri, onlara bir zorluk çıkarmak ve-
yahutta, onların yaptıkları denetleme üzerinde 
bir şüphe hâsıl etmekten mütevellit değildir. 
Bunlara yardımcı olmamız gerekir. Hakikaten 
bizim namımıza icrayı vazife etmektedirler. Bun
da mutabıkız. Şimdi yalnız şu mesele vardır: 
9 ncu maddeyi ele alacak olursak, 9 ncu madde-. 
deki memurlardan kimler, yani şu tazminatı 
alacak olan memurların tâyin şekline bakacak 
olursak, 9 ncu maddeye göre denetçi yardım
cıları burada 400 lira tazminat almaktadır. Ya
ni mektepten çıkan, okuldan çıkan, yüksek bir 
okuldan çıkıp denetçi yardımcılığına atandığı 
gün hem maaş hem 400 lira tazminata hak ka
zanıyor. Nasıldır bu? «Yüksek okullardan çı
kanlar» deniyor. Bunlar arasında açılacak sı-
nevı kazananlar Birinci Başkan tarafından aday 
olarak alınır. Daha memur değil, daha ilk gi
riyor yüksek mektebi bitirmiş - ki, Personel Ka
nununa göre bütün memuriyetlere bundan son
ra imtihanla alınacaktır, - Maliyeye girdiği za
man Maliyeye namzet olarak girdiği zamanlar
da buna hak kazanmıyor. Fakat Sayıştaya gir
diği anda denetçi yardımcısı olarak 400 lira bir 
hakka gahiboluyor. İşte üzerinde durduğumuz 
nokta bu. Yani Devlet istihdamında, istihdam 
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politikasında bir adaletsizlik meydana gelmiş 
olmasından mütevellit bir endişemiz var. Dün 
hakikaten bu madde üzerinde durulurken Mec
lis maddesi aynen kabul edilecek diye bu mad
deyi geçtik. Fakat şimdi karsımıza geldi. Bizim 
Senato Komisyonunun tetvin ettiği madde üze
rine gelince, ısrar üzerine gelince, onun üzerin
de duruyoruz ve ben tekrar rica edeceğini. Bu 
karşılıklar hakikaten Danıştay ve Yargıtay mah
kemelerinde ki, karşılıklara uygunsa o zaman 
ben taraftar olacağım. Ama, bunda endişem var, 
şüphem var ve daha ilk aday olan bir memur 
hiçbir yerde 400 lira tazminat hakkını kazana
maz. Ancak memur olduktan sonra başlar. Hal
buki burada bakıyoruz, denetçi yardımcısı 
9 ncu derece, 10 ncu derecede 350 lira asli ma
aşla mektebi bitirdiği gün imtihana gireni bir 
memur. Binaenaleyh, arkadaşlarımada tekrar 
rica ediyorum, bu maddeyi alsınlar, mademki 
üzerinde günümüz vardır ve hakikaten yanlış 
bir muamele yapıp da bir adaletsizliğe düşmi-
yelim. Yanlış bir muamele ile bizim namımıza 
denetçilik yapacak olan bu müesseseyi mağdur 
hale getirmiyelim. Ancak mademki vaktimiz 
Çarşambaya kadar vardır. Bütün maddeleri mü
zakere edelim, yalnız 92 nci maddeyi geri alsın
lar Salı günü müzakere edelim. Böylece işi bi
tirelim. Aksi takdirde buna maalesef kanuni 
olmadan bir memur adayının daha ilk devrede, 
ilk başlangıçta hem maaş hem 400 lira tazmi
natla işe başlatılmasına vicdanen razı olarak 
oy kullanamıyacağım, reddedeceğim. Belki böy
le olunca hakikaten bir hak zayi olacaktır. Geri 

alsınlar, Salı günü tetkik edelim. Ye muhtelif 
kanallardan tetkik edelim. Eğer bir muadelet, 
bir karşılık varsa o zaman bu müesseseye de 
esirgememiş oluruz. Bunu geri almalarını bil
hassa istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim bu Danıştayla intibak 
meselesinden bilhassa tavzihinde Komisyon söz 
istedi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
x\LPASLAN (Artvin) — Efendim, şimdi kusu
ra bakmasın Güzey arkadaşım kendisine söyle
nen sözlerin mutlak surette bir tetkikten geçti
ğini, lütfen kabul etsinler. Tetkik etmediğimiz 
meseleleri samimiyetle söylüyoruz ki biz bunu 
bilmiyoruz, tetkike muhtaçtır. O tibarla bizi 
mazur görün diyoruz. Bunun için olmamış bir 

meseleyi olmuş gibi yüksek huzurunuzda ifade 
edecek her hangi bir şahıs yok huzurunuzda. 

Şimdi; denetçi yardımcıları esas itibariyle 
evvelce 250 lira alıyorlardı. Bu sefer bu mik
tarı yükselttik. Niye göre yükselttik. Zatiâli-
niziıı teklif ettiği, bizim komisyonumuzun da be
nimsediği esas şu. Danıştaya bunu uyduralım. 
İşte Beyfendi, şimdi arkadaşa takdim edeceğim 
Danıştay Kanununu; 521 sayılı 24 . 12 . 1964 ta
rihli Danıştay Kanununda iki sayılı cetvel var
dır. Orada da 3 - 4 - 5 nci dereceler 650. 
6 - 7 - 8 nci dereceler 550; 9 ve 10 ncu dereceler 
450 olarak gösterilmiştir. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bunlar hâkim 
midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Efendim bunlar da 
aynı şekilde dün okuldan mezun olmuştur. Siya
sal Bilgiler veya hukuktan, ertesi gün gelmiş 
Danıştayda imtihana girmiştir ve onlarda jav-
dımcı olarak çalışmaktadırlar. Sayıştaydaki de 
aynıdır. Filân filân müessesede niye olmuyor. 
Lütfetsinler arkadaşım kabul etsinler ki, Ana
yasa müessesesidir, yüksek mahkemedir. Bina
enaleyh, burada görülen hizmetlerin hususiyet
leri vardır. O itibarla da bunlar gelmiştir. Na
sıl ki Danıştaya gelmiştir, nasıl ki Yargıtaya gel
miştir. Arkadaşlar şunu da hatırlatırım. Yar-
grtayda durum daha başkadır. Hâkimlerin al
dıkları maaşı eğer dereceye vurursak, onların 
almakta oldukları ödenekler burada tesbit edilen 
ödeneklerle mukayese edilemiyecek kadar daha 
yüksektir. Bu ciheti de bu şekilde kendilerine 
arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterliğin oya konma

sını arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 3 tip önerge var bir tanesi 92 nci 
maddenin çıkarılmasını istiyor, bir tanesi 92 nci 
maddenin Millet Meclisindeki metniyle kabul 
edilmesini istiyor, bir tanesi 92 nci maddeye 
bağlı 3 sayılı cetvelde değişiklik istiyor. Bun
ları sırasiyle okutup teker teker oylıyaeağım. 
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Sayın Başkanlığa 
Personel Kanunu Martta tatbik edileceğine 

göre 92 nci maddenin tamamen kaldırılmasın: 
arz ve teklif ederiz. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Afyon Kar ahi sar 
Raaim llaneıo ğlu 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Efendim, kabul edenler 
iki tarafta 11, kabul etmiyenler 15 - 16 olarak 
sayılmıştır, kabul edilmemiştir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Oylama bitmeden biz geldik, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok evvel saydık Saym Kalpa k-
lıoğlu. Buyurun efendim. 

Başkanlığa 
Personel Kanunu prensiplerine aykırı olan 

92 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 92 nci maddenin Millet Mecli
sinde olduğu gibi kabulünü teklif ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

BAŞKAN —• Önergeyi dinlediniz. Kabul 
edenler... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ELEMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Bu şekil çok yanlr 
Reis Bey. (A. P. sıralarından geri al sesleri) 

BAŞKAN — geri rai alıyorsunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Bu şekilde olunca 
maddeyi geri almaya mecbur oluyoruz. Geri alı
yoruz. 

BAŞKAN —• Müzakeresi biraz sonra yapıl
mak üzere geri alıyorsunuz. (Sak gününe sek
leri...) Sayın senatörler Salı meselesini vaktiyle 
izah ettim. Millet Meclisi üzerinde günlerce ça
lıştığınız ve emek döktüğünüz maddeleri otoma
tik olarak kanunlaştıracak. 

Efendim komisyon maddeyi geri aldı. Br 
teklifi diğer maddelerden sonra getirecek. 

Komisyon 105 nci maddeyi geril almıştı. Ko
misyonun yeni baştan tedvin ettiği maddey" 
okutuyorum efen dini. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca geri alman 105 nci mad

deden son fıkra hükmü çıkartılmıştır. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — 105 nci madde son fıkrası çıka
rılmış olarak yeniden tedvin edilmiştir. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ltmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza su
nulacaktır. 

Komisyon bu geçici 4 - 9 ve 10 ncu madde
lerin. 91 nci maddeyle ilgisinden bahsetmişti, 
daha başka 91 nci maddeyle ilgili olan var mı? 

Tekriri müzakerelere geçeceğim. 
104 ncü madde hakkında yeniden görüşme 

isteği var. 

Maddede 
cetvellerde 
ğüıı 77 nci 

Yüksek Başaknlığa 
sözü u'ceen kanun teklifine lagjı 
eğişiklik yapıldığı cihetle İçtüzü-
ıaddesi gereğince teklifin i04 ncü 

maddesinin yeniden görşülmeşini ve Millet Mec
lisi metninin 104 ncü maddesinin aynen kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastara onu 

A. Nusret Tuna 

BAŞKAN —• Efendim ; komisyon 104 ncü 
maddenin yeniden görüşülmesini istiyor. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
mijT-nler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon 104 ncü maddenin Millet Meclisi
nin metni şeklinde kabul edilmesini istiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddenin yeni baştan müzake
resi. teklifi Acardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Metinde komisyonumuzca yapılan değişiklik

ler sebebiyle. İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğin
ce geçici. ,4 ncü maddenin yeniden görüşülmesi
ni ve Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü nıad-
lesinin aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddenin yeniden 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Millet 
Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesinin aynen 
kabul edilmesini komisyon teklif ediyor. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi metni geçici 3 ncü madde ola
rak kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacak
tır. 

Geçici 4 ncü maddeyi Komisyon geri almıştı 
onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Metinde komisyonumuzca yapılan değişik

likler sebebiyle ve İçtüzüğün 77 nci maddesi ge
reğince geçici 4 ncü maddenin yeniden görüşül
mesini Ve Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü 
maddesinin aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

A. Nıısret Tuna 

BAŞKAN •—• Geçici 4 ncü maddenin yeniden 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon geçici 4 ncü maddenin Millet .Mec
lisi metnindeki gibi kabulünü aynı önerge ile 
teklif etmektedir. Oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde bu şekilde kabul edilmiştir. Açık oyu
nuza sunulacaktır. 

Geçici 9 ncu madde. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

GEÇİCİ MADDE 9. — (1) sayılı cetvelde 
gösterilen Sayıştay mensuplarının aylıkları hak
kında, ki08 saydı Maaş ve 3656 sayılı Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
kanunlar ile bunların tadil ve eklerinin kendileri 
ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

23 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
memurları Kanununun malî hükümleri yürür
lüğe girinceye kadar 12 Ocak 1961 tarihli ve 
231 sayılı Kanunun ve bu kanunun 7241 sayılı 
Kanuna atıf yapan hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyon geri aldığı geçici 
9 ncu maddeyi dinlediğiniz şekilde yeniden ted
vin etmiştir. Bu haliyle maddeyi oylarımda .su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Geçici 10 ncu madde hakkında komisyonun 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin geçici 10 ncu maddesinin (B) fıkkra-

smın ilk cümlesinin metinden çıkartılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

A. Nusrct Tuna 

BAŞKAN •—• Geçici 10 ncu maddeyi komis
yon geri almıştı. Bu haliyle değişiklik teklif 
etmektedir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 
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 
sağlanamadığından seçim tamamlanamazsa salt-
çoğunluk aranmaz. En çok oy alan seçilmiş sa
yılır. 

B) Bu maddede tesbit edilen kontenjan 
1/2 olarak uygulanır. Maliye Bakanlığı teşkila
tında evvelce en az beş yıl hizmet etmiş olup da 
halen başka kuruluşlarda bulunanlardan 4 neü 
maddede Maliye mensupları için gösterilen gö
revlere denk görevlerde bulunanlar da Maliye 
Bakanlığı kontenjanından üye seçimine katıla
bilirler. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

92 imi Tnadde ha7.ır mı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCCTSÜ FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Hazır efendim. Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, Baki Kuzey arka
daşımla mutabakata vardık. Arkadaşım Millet 
Meclisi metninin aynen kabul edilmesini istedi
ler. Millet Meclisinin buradaki metni aynen ka
bul edilecek olursa Millet Meclisinin getirdiği 
64 ncü sayfadaki cetvellere atıf yapılan kısım
larında büyük hata olur, dedik. O itibarla ken
dilerine izahat verdik. Hakikaten Millet Mecli
sinin metninin 92 nci maddesinin (B) bendinde 
«Uzman, Denetçi, Başdenetçi, Genel Kurul, Tem
yiz Kurulu ve daire mensupları ve denetçilerle, 
Genel Sekreter, Savcı ve Denetçi yardımcılarına 
derecelerine göre bu kanuna bağlı üç sayılı cet
velde yazılı miktarlarda.» diyor. Eğer 64 neü 
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sayfadaki üç sayılı cetveli alırsak görüyoruz ki, 
Şube Müdürü, Şube Müdürü Yardımcısı, Leva
zım Ayniyat Saymam, Tetkik Memuru, Zabıt 
Kâtibi ve kâtibi... geliyor. Yani bir yanlışlığın 
olduğu meydanda. Biz onun için biraz evvel de 
verdiğimiz izahatta 92 nci maddenin metninde 
bizimki ile Millet Meclisinin arasında hiçbir fark 
yoktur. Bir kelime farkı dahi yok. Yalnız cet
vellere atıf yaparken değişiklik olmuştur. Bi
zim getirdiğimiz 92 nci maddeye de atıf yaptık, 
onu da tashih ettik. Dedik ki; bizim yaptığımız 
atıflar 64 ncü sayfada yer alan Millet Meclisinin 
getirdiği cetvelleredir. Biz ayrıca cetvel takdim 
etmiyoruz. O itibarla aynı cetveller üzerinde 
meseleyi götürüyoruz. O halde Sayın Güzey ar
kadaşımla bizim aramızda hiçbir noktada ihtilâf 
kalmadı. Demin de görüşümüzde birleştik. Şim
di görüyorum ki, kendileri burada yoklar. Onun 
için bir yanlışlığa meydan vermemek için arka
daşımızın görüşünü de kaale almak şartiyle 
92 nci maddenin Millet Meclisinden gelen haliy
le kabulünü arz ediyorum. 

Bx\ŞKAN -—• Komisyon izahat verdi, 92 nci 
maddenin Millet Meclisi metninin aynen kabul 
edilmesi tarzındaki Komisyon Başkanlığının ver
miş olduğu bir önerge vardır, onu okutacaktım, 
yeni bir önerge geldi onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Devlet Personel Kanunu 1 Marttan itibaren 

yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkacak olan 
92 nci maddenin şimdiden metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Afyon Karahisar 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Rasim Hancıoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Enver Kök 

BAŞKAN •—• Komisyon maddeyi geri aldı, ay
nı görüşte ısrar ediyor. Onun için bu önerge hak
kında acaba ne düşünüyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Personel Kanununa tabi 
değildir, bu müessese... 

BAŞKAN — Komisyon Personel Kanunu ile 
ilgisi olmadığından bahsile katılmıyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O halde, takrir hakkında müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, oya sunaca
ğım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Geçici Komisyon Sözcüsüne sordunuz. Takrir 
sahibi sıfatiyle hiçolmazsa izahat vereyim. 

BAŞKAN — İzahat istedik, verdiler. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Söz hakkı vermeniz gerekir. 

BAŞKAN — Müsaade edin, meseleyi halle
delim. Komisyon Personel Kanunu ile ilgisi ol
madığından iştirak etmiyor. Siz ilgisi var iddia
sında mısınız'? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Personel Kanunu ile ilgilidir. İzahat vereceğini. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten yoruldunuz, 
vakit geçti. Fakat az evvel muhterem Komisyon 
sözcüsü burada bunun bir müktesep hak olma
dığını açıkça sorulan bir suale verilen cevapla 
tescil ettirmiş bulunuyor. Zabıtlara geçti. Ko
misyon sözcüsü böyle söyleıken «bu takrire ne 
dersiniz» diye Riyasetin vâki sualine Komisyon 
Başkanı «bu müktesep hak değildir, onun bu
nunla alâkası yok» demeik suretiyle zıt bir ce
vap verdi. Görüyorsunuz ki, komisyon sözcüsü 
başka türlü, Komisyon Başkanı başka türlü 
fikirde. Çelişme hali vardır. Şimdi bu madde
nin aynen kabulü halinde arkadaşlarımız ifade 
ettiği gibi; ilk defa mektepten diploma alıpda 
bu müesseseye girecek aynı yetkili şahısla aynı 
şekildeki diğer şahıs Mal iye'ye girmesi halinde 
açıktan açığa daha ilk defa kalem batırırken 
'bir evraka, arada 40 lira gibi bir maaş farkı ala
cak. Yarın bir Hukuk, bir Mülkiye mezunu, bir 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden çıkan 
bir arkadaşımız gelip, Parlâmento üyesi olarak, 
bizlere «aynı okuldan bu arkadaşla diploma 
aldık, ben şuraya intisabettim, o da oraya inti-
sabetti. Nedir bunun muhasiserLatı? İlk defa tâ
yin oluyoruz, benden 400 lira fazla alıyor» derse; 
bunun izahını bir Parlâmento üyesi olarak biz
ler nasıl yapacağız ? Buradaki asıl gaye; baş
kanların veya üyelerin bir tazminat meselesidir. 
Olsa olsa bunun üzerinde durulabilir. Fakat gö
rüyoruz ki, bu müessesenin birinci başkanından 
sonuna kadar hepsi Devlet memurlarının dışın
da bir prosedür içimde mütalâa edilmek suretiy
le, getirilmiş. Gayet geniş bir kadro içinde 
daha fazla tazminat verilmesi sureliyle 92 nci 
maddenin içinde tescil edilmiş. Binaenaleyh, 
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komisyonun bu maddeyi yeniden bu şartlar al
tında mütalâa ile karar alnıaisı lâzımgelir. Bü
tün personele bu şekilde tazminat verilirse, Dev
let memurları ile bunlar arasında büyük bir 
farkı Parlâmento üyeleri olarak biz burada tes
cil etmiş olacağız. Elbette gönlümüz buna da 
razı olmaz. 92 nci maddenin kaldırılması veya
hut bunun arz edilen şekilde tedvin edilmesi 
mutlaka en doğru olacak bir harekettir. Buna 
göre takririmize müsbet oy vermenizi istirham 
ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NUSIİET 
TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, 
şimdi Sayın Kalpaklıoğlu'nın mütalâasını iki 
kısımda cevaplandırmaya uğraşacağım: Bir ta
nesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş bir ar
kadaş maliyeye gidiyor, adliyeye gidiyor. Ma
liyeye tâyin olduğu zaman şöyle maaş alıyor, 
Adliyeye tâyin olduğu zaman şöyle maaş alı
yor, Sayıştaya tâyin olduğu zaman neye böyle 
maaş alıyor? dediler. Bu kısım gayet acıktır. 
Nasıl Adliyeye girdiği zaman 700 lira fazla al
maktadır. Adliyeye intisabettiği gün. hâkim ol
duğu gün 700 lira fazla almaktadır. Devlet Şû
rası Kanunu geldiği zaman 4-00 lira fazla al
masını kabul ettiniz. Niye? Dedik ki, bu mües
seseler Anayasa müesseseleridir, bu müessesele
rin gördükleri işlerin diğerlerinden farklı şe
killeri varıdır. Bu itibarla Yüksek Meclisiniz 
Hâkimler için, Danıştay için, Yüksek Hâkimler 
Kurul için, Anayasa Mahkemesi için kabul etti. 
Bu sefer de yüksek hesap mahkemesi olan Sa
yıştay Kanununun tetkiki sırasında bu, inıti-
sabetmiş, ilerde reislik mevkiine gelecek mesle
kin teknik elemanlarına 400 liradan başlıyan bir 
ödenek verelim dedik. Bu husus diğer kanunla
ra muvazidir. Eğer bunda bir çelişme varsa o 
zaman niye bu hatayı yaptık? Böyle bir hata 
yapılmış değildir. Bu müesseseler Anayasa mü
essesesidir. Gördükleri hizmetin ehemmiyeti 
vardır ve bunlara ödenek verilmesi lâzımdır, de
dik ve bu kanunlar Meclislerden çıktı. Birinci 
kısım bu. 

Şimdi arkadaşlarım, bu Devlet Memurları 
Kanunu yeni çıktı, elimizden. Ama, biz bâzı 
kısımları unuttuk, demekki. Devlet Memurları 
Kanununa tabi olan müesseseler var, tabi olma
yan müesseseler var, askerler, hâkimler, bele
diyeler, üniversiteler.. Bunlar da Devlet Memur
ları Kanununun şümulü içinde. Bir Martta çı

kacaktır. Devlet Memurları Kanununa bağlı 
memurlar yeni esaslara göre maaş alacaklardır. 
Bu saydığım müesseseler bu kanuna göre maaş 
almıyacak, hali hazırdaki bareme göre maaş ala
caklardır. Fakat Devlet Personel rejimi değişe
cektir. Bu Devlet Personel Kanunu bir Anaka-
nundur. Devletten maaş alanların cümlesi Dev
let Memurin Kanununun umumi prensiplerine 
muvazi kanunlarını getireceklerdir. Bu itibarla 
sayın sözcü arkadaşımın söylediği sözle bizim 
«Personel Kanununa tabi değildir» dediğimiz 
söz arasında on ufak bir ayrılık yoktur. Devlet 
Personel Kanunu bir Mart'ta yürürlüğe girdiği 
zaman onun kapsamına giren memurlar maaşı 
değişecektir. Fakat bu saydığım ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan müesseselerde çalı
şan memurlar eski bareme göre maaş alacak
lardır. Fakat ilerde Devlet personel rejimi bü
tün müesseseleri aynı esasları ihtiva edecek şe
kilde düzenliyecektir. Binaenaleyh başkanla 
sözcü arasında aykırılık olduğu iddiasına katıl
mıyoruz en ufak bir ayrılık yoktur. Maddenin 
kabulünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sual sorulacak. Buyurun Sa
yın Okyayuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Kad
rolar tâyin ve tesbit edilirken, acaba yüksek tu
tulmamış mıdır? İş hacmi dikkate alınmış mıdır? 
Bizim endişemiz, iş hacmma göre bir kadro ge
tirilmemiş olması ihtimalidir. Bunun ele almışın
da siz vicdanen müsterih misiniz? Bu kadrolar 
çok değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Şimdi muhterem arka
daşlarım, bu kanun teklifi 3,5 sene evvel getiril
miştir. Daha evvelki sözcü arkadaşımız müesse
sede büyük değişiklikler olduğunu izah ettiler. 
Arkadaşlar, halihazırda Devlet parası iyi mura
kabe edilmiyor. Bu kanaatimizi muhafaza ediyo
ruz. Arkadaşlarla temas ettik, bugün Devlet 
malları, paraları üzerinde sondaj murakabesi ya
pılmaktadır. % 30 u ancak murakabe edilebil
mektedir. Orada baştan aşağı bütün hesapların 
tetkiki yoktur. Vize muamelesi merkezî hüküme
te aittir, diğer yerlerde yoktur. Bu, sarfdan ev
vel vizeyi getirmektedir ve Devlet parasının top-
yekûn (A) dan (Z) ye kadar murakabesini kap-
sıyan bir kanundur. Bu sebeple kadrolarda bir 
fazlalık vardır. Fakat muhterem arkadaşlarımın 
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şu hususta müsterih olmalarını rica ediyorum, 
bu kanun yürürlüğe girmekle hakikaten biraz 
masraf yükiüyecek, fakat sondaj mesaisi şeklin
deki murakabe sona erecek, (A) dan (Z) ye ka
dar her harcama murakabeye tabi tutulacaktır. 
Bu sebeple kadrolar fazla değildir. Meclis namı
na Devlet parasının murakabe edilmesini istiyor
sak bu fedakârlığı yapmaya mecburuz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim maddenin çıkarılması 

hakkındaki önerge okunmuş, tekrar okunmasına 
lüzum yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 19 a karşı 16 oyla kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
92 nci maddenin Millet Meclisinde olduğu gi

bi kabulünü teklif ederim. 
Bursa 

Baki Güzey 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkanım, bu
nun üzerinde Sayın Güzeyle anlaştık. 

BAŞKAN — Sayın Güzey? Kendileri yok
lar. Millet Meclisinden geldiği şekli teklif edi
yorlar. Oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir teklif daha var. 3 sayılı cetvelin tadili 
teklif ediliyor. 

Yüksek Başkanlığa 
Üç numaralı cetvelin, üç numaralı cetveldeki 

unvanların bir numaralı cetvele uygun olmasını 
sağlamak maksadiyle eski şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Üç numaralı cetvel : 
Unvan Ödenek miktarı 

Müdür 250 
» Yardımcısı 200 

Şef 150 
Memurlar 100 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Komisyon 
katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

92 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekli ile, 
ısrar etmişti aynı metin üzerinde. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Atıf yapılan cetvel
ler Millet Meclisinden gelen cetvellerdir. 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisinde ka
bul edilen metne bağlı 1 - 2 - 3 sayılı cetvellerle 
birlikte teklif ediliyor. 92 nci maddenin son şek
lini okuyoruz. 

MADDE 92. — Sayıştay mensuplarından, 
a) Sayıştay Birinci Başkanı ile Daire baş

kanlarına, üyelere, savcı ve Genel Sekretere her 
ay aylıklarından ayrı olarak kadro aylık tutar
larının yüzde altmışı oranında, 

b) Uzman, Denetçi, Başdenetçi, Genel Ku
rul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daire 
raportörleri ve denetçilerle Genel Sekreter, sav
cı ve denetçi yardımcılarına derecelerine göre bu 
kanuna bağlı iki sayılı ctvelde yazılı miktarlar
da, 

c) Sair Sayıştay mensuplarına ekli üç No. 
lu cetvelde yazılı miktarda, 

Ödenek verilir. 
Ödeneğe hak kazanılması aylık hüküm!erine 

tabidir. 
Ancak, diğer bir göreve vekillik halinde yal

nız bir yönden ve yüksek olanının ödeneği ve
rilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Açık oylarınıza sunuyorum. 
Sayıştay kanununun Komisyona geri verilen, 

yeniden görüşülmesi talebedilen maddelerin mü
zakeresi bitmiştir. Yürürlük maddelerine geçiyo
ruz. 

MADDE 108. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 109. — Bu kanun hükümlerini 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürü
tür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz ist iyen?.. Buyurun Saym 
Ucuzal. 
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G. Senatosu B : 51 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, gerek Geçici Komisyonda 
ve gerekse Umumi Heyette kanunun ehemmiyeti
ne mütenasibolarak yaptığımız çalışmalarla Mil
let Meclisi tarafından kabul edilen metinde ge
rek asıl ve gerekse geçici maddelerinde yaptığı
mız tadillerle Anayasamızın 127 nci maddesi ge
reğince ısdarı zaruri olan Sayıştay kanunu tek
lifi muhterem reylerinizle tasvibinize mazhar ol
makla bir taraftan Anayasanın emri yerine geti
rildiği gibi bir taraftan da bugünkü ihtiyacımı
zı karşılamaktan gerek fonksiyon ve gerekse kad
ro bakımından uzak kalan Sayıştay a gerekli im
kân ve şahsiyet izafe edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarda da arz et
tiğim gibi mevcut Sayıştay Teşkilâtımızın kuru
luşu 100 yılı geçmiş, 1934 senesinde 2514 sayılı 
Kanunla o günün ihtiyaçları nazara alınarak 
yeniden bir kuruluşa giditmişse de gerek Devle
tin bütçesi ve gerekse bu bütçeyi sarf eden Say
manlık adedi bugünkü durumla kıyaslandığı tak
dirde mevcut kanuna olan ihtiyaç Anayasa emri 
olmasa da-hi zaruri ve şiddetli bir ihtiyacolduğu 
kendisini kabul ettirmektedir. Kaldı ki, Sayış-
taym işleyiş ve denetim sistemi de senelerin ver
diği tecrübelerle sabit olduğu üzere bu yönden 
de ihtiyacı karşılamaktan uzaklaşmıştır. 

Mâruz sebeplerle ve Anayasanın mecburiyeti 
karşısında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
da nazara alınarak Sayıştayın kuruluşu, işleyişi 
denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, ödev 
ve yetkileri hakları ve yükümlülükleri özlük 
işleri başkan ve üyelerin seçimi ve teminatı, açık
ça bu tasarı ile yepyeni bir esasa bağlanmış oldu
ğu gibi, kuruluş kadrosu genişletilmiş, çalışma 
sistemide yeni esaslara yöneltilmiştir. Tasarı
sının hazırlanması sırasında şimdiye kadar elde 
edilen tecrübeler yanında kara Avrupa'sı dev
letleri sistemi de nazara alınmak suretiyle mem
leket ihtiyaçlarını karşılayacak esaslar ve yeni
likler bir araya getirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1934 yılında Sayıştayın denetimine tabi na

kit saymanlığı 815 iken bugün 2 721 e ayniyat 
saymanlığı 394 iken 2 795 e yükselmiştir. 

1934 te Devlet bütçesi 200 milyon iken bu
gün 17.5 milyara yükselmiştir. Bu misal ile 
2514 sayılı Kanunun getirdiği teşkilât kuruluşu 
elbette gerekli görevi ifada fonksiyonunu kaybet-
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mistir. Buna rağmen Sayıştay görevlilerinin ça
lışmalarında mutlak fedakârlık içinde kaldıkla
rı da bir vakıadır. Yukarda arz ettiğim gibi 
yeni kurullarla teşkilâtta vâki olan artışa rağ
men çalışma sisteminde de mühim değişiklikler 
getirilmiştir. 

Sarftan önceki vize merkezde olduğu gibi taş
raya da teşmil edilmiş, emrivakiler böylece ön
lenmiştir. 

500 bin lirayı aşan ayniyat hesapları mutlak 
surette mahallinde denetlemeye tabi tutulduğu gi
bi Millî Savunma Bakanlığına ait harbiye ve le
vazım ayniyatları da Sayıştay denetimine tabi 
kılınmıştır. İcrayı hızlandırmak maksadiyle istis
nalardan başka işçi yövmiyeleri, doğum ve ölüm 
yardımları ve harcırah avansları gibi harcamalar 
önce vizeden istisna edilmiş. 

Sayıştay Başkan ve üyelerinin disiplin ve 
ceza kovuşturmaları hakkında yüksek disiplin 
kurulu ihdas edilmiş. 

İçtihadı birleştirme kararları Resmî Gazete
de yayınlanması kabul edilmiş. 

Sayıştayın kazai, teşriî ve idari fonksiyonla
rına muvazi olarak daireler kurulu ihdas edil
miş ve Temyiz Kurulu ayrı bir organ haline ge
tirilmiştir. 

Başkan ve üyelerin seçim sistemi değiştiril
miş olduğu gibi daha birçok yenilikler getirildi
ği de görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Büyük bir ihtiyacı karşılayan, milletimizin 

her yıl yekûnu 17 milyarları aşan bütçesinin 
mevcut mevzuatlara plân ve programa uygun 
olarak ödemelerinin yapılmasını ve mevcut mil
let ayniyatlarının muhafazasını denetleme yolun
da yep yeni sistemle kabul ettiğimiz Sayıştay 
kanun teklifinin kabulünüze mazhar olmasında 
duyduğumuz memnuniyeti arz ederken teklifin 
kanunlaşarak yep yeni bir şahsiyete kavuşan 
ve Sayıştay Teşkilâtımıza ve milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını Tanrıdan diler Yüce Heyeti
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayıştay Kanunu bitmiştir. Ça
lışma hakkında bir önerge var. Saat 19,00. öner 
geyi okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hâkimler Kanunu 71 nci maddesine bir fık

ra eklenmesine dair kanunun müddeti yarın so
na ermektedir. 
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Müzakeresiz kanunlaşmaması için Cuma gü
nü de toplanma hususunu arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar demin huzurunuzu işgal ettiğim za
man, saat 4 te takrir vermiştim. Ayın 25 inde bu 
kanun kesinleşiyor, görüşelim, bâzı aleyhte te
mayülü olan arkadaşlar da var, Senato temayü
lünü izhar etsin, demiştim. Muhterem Başkan 
beşe yakın oya koyma imkânını buldu. (Jünkü 
müzakereler devam ediyordu. O zaman açıkça 
söylemiştim. Lehte olanlar bir taktik olarak bu
nu yapıyor; Cuma günü Senatonun toplanması 
tarihinde bir veya ikidir, toplantı yapılamaz. 
Neden, çünkü bütün millet biliyor. Bâzı sena
törler İstanbul'a gidiyor, bâzı senatörler memle
ketlerine gidiyor. Daha Perşembe akşamından 
itibaren gidiyorlar. 

Nisap hâsıl olmaması ihtimali kuvvetlidir. 
Kanun kendiliğinden kesinleşir. Menfaati olan
lar, bu kanunla doğrudan doğruya alâkadar olan
lar, bu şekilde kendiliğinden kesinleştiğini isti
yorlar, açıkçası budur. Demin de arz etmiştim 
saat beşte; bir zaman gelecek, nisap yoktur, de
necektir. Nitekim ben kürsüye, çıkarken sağım
dan solumdan nisap yoktur, sesleri başlamıştır. 
Lütfen buna imkân vermiyelim. Bir saat daha 
dişimizi sıkalım, kanunun müzakeresine devam 
edelim. Teklifin kabul edilmemesini saygıyla 
rica ederim. 

BAŞKAN •— Yarın toplanılmasını oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın senatörler, mesaimiz bitmiş olmakla be
raber mûtadolarak; devam edersek ki, Sayın Kı-
lıç'm dediği gibi; bunun üzerinde konuşma im
kânına sahiboluruz. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Ara vere
lim, ondan sonra görüşürüz. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Güzey? 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Şimdi hakikaten 

güzel; kanunun müzakeresine devam edelim. Fa
kat kanunun reddine mütedair olduğu takdirde 

şu halihazırda samimî bir hava içinde lehte de
vam ederse müşkül duruma düşeriz. Ve beş ar
kadaş kalkarsa kanun muallel hale gelir. Onun. 
için şimdiden mahiyetini tesbit etmeye imkân 
yoktur. Konuşmalar devam eder, yarma kalma
sını ondan sonra halledelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, umumi 
temayül belirdi, ben de ona göre devam edelim, 
dedim. Eğer arada yapılacak bir şey varsa arka
daşlar gayet tabii yaparlar, Başkanlığın karışa
cağı bir mevzu yok. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 

2. — ,2556" sayılı Hâkimler Kanununun 6798 
^aydı Kanunla muaddel 71 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/211; Cumhuriyet Senatosu 2/191) 
(S. Sayısı : 763) (1) 

BAŞKAN — Gerekçesinin okunmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Kabul edilmemiştir. 

Raporun okunmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti]'. 

Tümü üzerinde söz istiyen, buyurun Sayın 
Kılıç. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Daha önce biz 
söz istemiştik Başkanım. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar huzurunuzu işgal edeceğim için özür 
dilerim. Bir usul hatası ile geriye gitti kanun. 
Evvelâ şöyle sıra ile şu şekilde başlıyacağım ko
nuşmama. 

Sayın Sözcüye biraz tarizim olacak. Kıymetli 
bir arkadaşımız ama bunda nedense biraz intün-
körü bir tetkik yapmış komisyon. Şöyleki 763 
sayılı teklifin esbabı mucibesini okuyunca Meh
met Aygiiner arkadaşımız, Atagün arkadaşımız 
no dediyse onları komisyon kendi fikriymiş gibi 
kabul edip bir rapor yazmış. Bu Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun şanına yakışmaz. Yani 
bir teklif eden teklif etmiş bunun hemen hepsi
ni de benimse altına imza et. getir... Ben pek 
yakıştıramadım. Hakikaten kuvvetli bir sözcü 
olan Nusret Tuna arkadaşımızın şöyle güzel bir 

(1) 763 S. Sayılı basman azı 22. 2 . 1966 ta
rihli 49 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 
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gerekçe yazmasını isterdim. Buna bu kadar te
mas etmiyorum, bir. 

2. Muhterem arkadaşlar, bu tadil teklifi 
Anayasaya uygun değildir. Çünkü Anayasa 
madde 12, aynen; «Hiçbir kişiye, aileye, zümre
ye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» diyor. Şimdi 
bu teldif nedir? İki sene hâkimlik yapmış, altı 
ay savcılık yapmış, 15 sene yapmış. Her ne ise, 
bu kanunda müddet yok. Arkadaşımız gelecek, 
Senatoya, Meclise girecek, şu kadar sene mebus
luk veya senatörlük yapacak, çıkacak gidecek, 
ne olacak? Orada sıra bekiiyen, senelerden beri 
tekkede bekiiyen, çalışan arkadaşların sırasının 
üzerine oturacak ve böylece hemen hâkim ve he
men savcı tâyin olunacak. Bu imtiyaz değil 
midir arkadaşlar? Hem de imtiyazın ta kendi
sidir. Bu Anayasaya da o kadar aykırıdır ki, 
daha fazla iki kelime söylemeye lüzum yoktur. 
Bu bir. İkincisi, Anayasanın 133 ncü maddesi
ne göre, «Hâkimler azlolunamaz. Kendileri 
istemedikçe, Anayasada gösterilen yaştan önce 
emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin kararı 
veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, 
aylıklarından yoksun kılınamaz.» 

Bir de bunu mu yazacaktı arkadaşlar? Bu 
hâdisemizi. Bu maddenin ruhuna da aykırıdır. 
Neden, terfi edecek hâkim tam sırası gelmiş, 
kadrosunu bulmuş, o sırada Meclis kendi ken
dini feshetmiş, 200 tane adam talip, hemen 
hâkimliğin basma oturacak. Vaktiyle beş ay, 
altı ay, on sene hizmet etmiş arkadaşlarımız 
var ve böylece ne olacak? Hâkimlik teminatı 
zedelenecek. Bu itibarla Anayasaya uygun bir 
hüküm taşıımıyor. Arkadaşlar, bu o kadar vâ-

'* zıh değildir. Neden vazıh değildir? Şimdi so
ruyorum ben muhterem komisyondan; «Adliye 
meslekinde iken veya bu meslekten . ayrıldık
tan sonra» diyor. Adliye mesleki sadece sivil 
adliyeden mi teşekkül eder? Bir de askerî adlî 
yargı vardır. Askerî adlî hâkim ne olacak? 
Binbaşılıktan gelen adam; o da gidecek, be
nim emsalim albay hâkim oldu, diyecek. Ona 
da buyurun hâkim albaylığa mı diyeceğiz? Yok 
böyle şey arkadaşlar. Olamaz. Sayın Özdeniz, 
benim amiralliğimi verin, diyecek. Sayın Te
kin Arıburun orgeneralliğimi verin, Hava Kuv
vetleri Kumandanlığını yapayım, diyecek. Ve 
haklı. Hakikaten bundan sonra böyle bir ka
nun gelirse ben oy vereceğim. Cidden doğru
dur. 

I Bundan başka; diğer memurların kabahati 
ne? Valilikten gelmiş, diyecekler ki; bana 
efendim 657 sayılı Devlet Personel Kanunu
nun 92 nci maddesini değiştirdik, o şekilde on
lara evleviyetle tâyin imtiyazı tanıdık. Bu 
imtiyazdan hâkimlik meslekinde şu kadar süre 

I bulunan da istifade etsin.. O zaten bâtıl arka
daşlar. O da bâtıl, gel burada filân zaman 

I valilik yap, ondan sonra sekiz sene filân par
tinin burada sözcülüğünü yap, bağır, çağır, 
o taraftan bu tarafa, şu ithamlar, bu taraf-

I tan o tarafa şu ithamlarda bulunsun, ondan 
sonra git valilik yapacağım de. Ve tâyinde de 

I sıra falan beıklemiyece'k, hemen ilk münhalde 
İstanbul Valiliğine buyurun, olmaz öyle şey 

I arkadaşlar. Şimdi bakınız muhterem arka
daşlar, Adliye Vekili geçen gün buradan çı
karken Sayın Batur sordu. Bazan çok konu
şuyor, isabetsiz oluyor, bazan da isabetli olu
yor. Ama bu isabetli idi. Dedi ki Sayın Batur, 
«Kaç kişi bundan istifade edecek?» «Canım 
dört kişi istifade ediyor o sebeple biz muhalif 
değiliz» diye cevap verdi Sayın Adliye Vekili. 
Arkadaşlar, ben şahsan bir Devlet adamına, 
bir Hükümet üyesine bu tâbiri, bu sözü ha-

I kiıkaten yakıştıramadım. Bugün için şu daki
kada dört kişi isteyebilir. Var mı kanunda 
bir tahdit? Yok. Herbirimiz altı ay yapsın, 
bir sene yapsın, iki sene yapsın, ayrıldıktan 
sonra bana vazife verin deyince Hâkimler Ka
nununda mâni hükümler var mı? Hiçbirimi
zin iffetsizliği yok, şu yok, bu yok. Kanunen 
ehiliz, ayrılacağız, ayrıldıktan sonra da sıra
nın başına, oradan emek çeken adamların sı
rasının üzerine oturacağız. Bundan başka asıl 
mahzuru şu arkadaşlar : Hâkimler politikadan 
münezzeh kalmalı. Burada politik bir sürü dâva 
var. Şu Babueuf'çu muydu, öteki komünist 
miydi, beriki gerici miydi, o Nurcu muydu... 

i Bütün bunları hâkim ayıklıyaca'k, savcı ayık-
I lıyacak. Dâva açarım, açmam, beraet ettiri

rim... İnsandır, hâkim de insan. Yarın gider 
de falan partiden seçilirsem zaten gelip arka
daşlarımın üzerine otururum, ben de politika
ya atılayım, der. Halbuki bunu dememeli hâ
kim, bilmeli ki, bu işin riski vardır. Gelir 
burada işsiz kalır falan, filân, kalır. Gelip 
bilfiil politikaya katılmamalıdır. Asıl mahzuru 
budur. Sonunda gidecektir, filânca ağır ceza 

1 başkanlığına. O da filân dâvayı rüyetle mükel-
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lef, filân politik yazıyı tetkikle mükellef bir 
makam. Ben şimdiden söyliyeyim, o dâvada 
avukat olayım hemen onu reddederim. Ve zan
nediyorum ki, onun tetkik mercii de bu ret 
talebini kabul eder arkadaşlar. 

Şimdi, biz böyle bir maddeyi her hal ve 
kârda kabul etsek muhterem arkadaşlar; bu 
sefer göreceğiz, tetkikle görülecektir, hâkim
ler kurulu kendiliğinden iki şey yapacak : 

1. Mesleko kayıt ve kabulde müşkülât 
gösterecek, haklı olarak. Size soruyorum ben, 
var mıdır, Hâkimler Kanununda hüküm ol
masına rağmen üçte ikisi sayılır, 20 sene avu
katlık yapan Temyiz âzatsı olur diye bir tek 
Temyiz âzası seçilen var mıdır? Yoktur. Bu
nu da ne yapacak, siz misiniz bana kanunla 
imtiyaz tanıyan diyecek, seçmiyecek. Seçme
yince Şûrayı Devlete müracaat... Bir sene 
dâva, iki sene muhakeme sonra seçeceksin, diye
cek. Peki seçtin, ama şimdi kıdemi orada de
ğil, şuradadır, diyecek, kendiliğimizden Hâ
kimler Kurulunu da ister istemez kendi arkada
şının hakkını korumak için bir reaksiyona sevk 
edeceğiz. Tabiî olaraJk bu kendiliğinden doğa
cak. 

Bundan başka muhterem arkadaşlar, biz ken
dimizi her şeyi yaparız, zannederiz. Fakat her 
şeyi yapamayız. Nitekim Hâkimler Kurulunun 
teşkili hakkındaki Kanun görüşülürken karar
nameyi bir ay zarfından, iki aydı, hattâ Sayın 
Kurutluoğlu ile burada münakaşaya tutuştuk, 
bir aya indirdik. Bu madde için dahi Hâkimler 
Kurulu Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açtı 
ve iptal ettirdi. Şimdi Hâkimler Kurulunun ka
rarnamesi Reisicumhurun dahi imzasına hacet 
kalmaksızın kararname hükmünü taşıyor. 

Hemen size haber vereyim ki, bu haksızlıkları 
gören Hâkimler Kurulu Anayasa Mahkemesine 
de müracaat edecektir. Sanki iptal edilen karar
larımız azmış gibi, bir de iptal edilecek haksız, 
yersiz imtiyaz tanıyan yeni bir kanunu imzaya 
gitmiyelim arkadaşlar. Bugün talibolan arkada
şımız 4 kişi olur, çok kıtymetli arkadaşlarımız 
olabilirler, onları kabul ederim ama, bilfiil hâ
kimlik yapan dirsek çürüten, kafa yoran arka
daşlarımızdan daha kıymetli olduklarını ve on
ların üstünde ve onların haklarını alacak bir se
bep mevcudolamıyacağma kesin olarak inanıyo
rum. O itibarla kanunun tümünün reddi için bir 

takrir veriyorum, iltifatınızı hassaten rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım Hâkimler Kanununun 58 ve 71 nci 
maddeleriyle ilgili bir kanun teklifi ile karşı 
karşıyayız. 

Burada iki önemli mesele vardır. 
Biri; Hâkimler Kanununun 58 ve 71 nci mad

desine göre muayyen bir müddet hizmetten sonra 
listede yerini bulmuş hâkim ve savcıların ve o 
meslekten sayılanların iki ay içinde boşalan kad
rolara tâyini keyfiyetini ilgili kanun tesbit et
miş bulunmaktadır. Bu kanunun teklifi ile iki 
ay içinde boşalan kadrolara yapılacak sıradaki 
tâyinler yerine, sırada bulunmıyanlarm tercihan 
tâyinleri derpiş edilmektedir. Bu Anayasaya ay
kırı mıdır, yerinde midir, değil midir? Yasama 
organında bir kanun teklifi üzerinde görüşülür
ken şahsi bilgilerimizden, görüşlerimizden tama
men uzak, objektif ölçüler içerisinde meseleleri 
tetkik etmek mecburiyetindeyiz. Müktesep hak
ları olan savcı ve hâkimlerin bu müktesep hak
larının ihlâl edilmemesi, savcı, hâkim ve bu sınıf
tan sayılanların sırası geldiği takdirde boşalan 
kadrolara defterdeki sıralarına göre tâyinleri za
ruridir, yerindedir. Ama bir husus da var ki, 
politika hayatına atılmış kişilerin sırf politikaya 
atılmış olmakla ve bu sebeple tekrar kendi mes
leklerine veyahut adliye; mesleklerine dönmeleri 
hususunda da artık bunlara hiçbir hak tanıma
mak yerinde değildir. Siyasi hayat demek hak 
tanımamak demek değildir. Siyasi hayata atılan 
kimseler mesleklerine döndükleri takdirde artık 
hepsi tarafsız hareket edemezler diye peşin bir 
yargıya varmakta kimsenin hakkı olamaz. Kunu 
bilmeliyiz ki; ve müşahedelerim odur ki; politi
ka hayatının çeşitli kademelerinde çalışmış kim
seler bir gün mesleke döndükleri takdirde mes
lek içinde tarafsızlıkları ile tanınmış kimseler 
kadar tarafsız olabilmişlerdir. Tarafsız olmaları 
mümkündür. Peşin yargılarla; siyasi hayata atıl
mışlar, siyasi hayatın içindedirler. Mesleke dön
dükleri takdirde tarafsız olamıyacaklardır. Ve
yahut etraf ve muhatapları bunların bu şekilde 
objektif ve tarafsız olarak hareket edeceklerine 
dair bir gözle bakamıyacaklardır. Bu şekilde 
peşin bir hüküm vermeye imkân yoktur. Siyasi 

I hayatı biz Türkiye'nin ileri hayatı bakımından 
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gerçek olarak müemmen bir hale getirilmesini is
tiyorsak politikada iyileri görmeye mecburuz. 
Politikada hâkim, savcı bulunsun, iyileri gelsin 
ve yarın mesleklerine döndükleri takdirde bütün 
imkânlar kendilerine kapanacak olursa o zaman 
politika hayatına bu iyileri getiremezsiniz. Bu 
kapıyı kapadığınız takdirde, mesleklerine dönme 
imkânlarını kendilerine kapadığınız takdirde bu
raya iyileri gelmiyecektir. İyileri bu kapıları ka
pamaya hakkımız yoktur. Politika hayatından 
yarın meslekine döneceklere kapıları sonuna ka
dar açmalısınız ki, iyiler de gelebilsin. Hizmet 
aşkiyle yürekleri yanan da gelebilsin. Sen yarın 
meslekine döndüğün takdirde veyahut adliyede 
yeni bir hizmet istediğin takdirde sana imkân 
vermiyeceğim dediğin takdirde avukatları, savcı 
ve hâkimleri ve bu sınıfta olanları buraya kolay 
kolay getiremiycceksiniz. Hangi hakla biz bun
ları bu hizmetlerden mahrum edeceğiz? Hayır 
arkadaşlar. 

Şimdi ikinci mesele, savcı, hâkim ve bu sınıf
tan sayılanların müktesep haklarına riayet et
mek lâzım. 

Gerçekten bir hukuk kaidesi, müktesep bir 
hakkı sırası var. Politika hayatından gelenlere 
tercih hakkı yeknazarda ve ilk görünüşte bu bir 
haksızlık, doğrusu. 

Bunu tesbit edelim bir tarafta. Bir tarafta da 
politika hayatına atılmış, mesleke dönüyor, sana 
haklarını tanımıyacağım, demek... Bu da hak
sızlık. O halde ortayı bulmaya mecburuz. Bunu 
bulmak nasıl mümkün olacak? 

Muhterem arkadaşlarım, pek yakın bir ta
rihte Devlet kadro kanunu gelecektir. Bu Dev
let kadro kanunu içinde Hükümetin ayrı bir 
bölüm göstermesi lâzımdır. Devlet .Memurları 
Kanununun 92 nci maddesinde Devlet memurla
rı için daha ileri hükümler tanımış bulunuyoruz. 
Niçin? Bir Devlet memuriyetinden gelen kimse 
siyasi hayatta muayyen hizmetleri gördükten 
sonra, seçilemez veya adaylığını koymazsa tercih 
haklarına salıibolacak ve ilk açılan kadrolara 
atanacaktır. Bu kadrolar kendisine temin edi
linceye kadar da açık maaşı alabilecektir ve di
ğer özlük haklarını alacaktır. Sanki kadrosu 
ortadan kaldırılmış bir memura temin edilen 
91 nci maddedeki bütün hakları sahibolaeaktır. 
Bu hakları memurlara tanıyoruz da niçin hâkim
lere tanımıyoruz? Devlet memuruna da Devlet 

Kadro Kanununda ayrı yerler ayırmak mecbu
riyetindeyiz. Objektif ve gerçek bir sosyal ada
leti tahakkuk ettirmek istiyorsak, gerçekten po
litikada iyileri getirmek istiyorsak, müktesep 
haklara riayet etmek istiyorsak, Hâkimler Ka-
rununu değiştiren iş bu kanun teklifi ile Devlet 
Memurları Kanununun 91 ve 92 nci maddelerinin 
karşılayacağı bir yeterlikte bin liralık kadrodan 
şu kadar, sekizyüz liralık, dokuzyüz liralık kad-
•odan bilmem şu kadar olmak üzere Devlet Kad-
'o Kanununda muayyen ve bağlı kadroları ayı-
•alım. Ve geldiği zaman buna dikkat edelim ve 
mümkün ise böyle bir bölüm ayıralım. Bu kad
rolar mahfuz tutulur, bu kadrolara Devlet me
muriyetinde hâkimlikten, savcılıktan gelen ve
ya bu kanunun derpiş ettiği avukatlık veya her 
hangi bir şekilde gelenlere ileride mesleklerine 
dönmek istiyenler olduğu zaman bu kadrolar 
verilmiş olsun. Ama bunu temin etmediğimiz 
müddetçe bir şey yapmaya imkân yok. Şimdilik 
bu kanun muayyen nisbette çok az sayıda siyasi 
hayattan ayrılmış bulunan kimselere mesleke 
dönme imkânını sağlamış olacaktır. Gerçekten 
bu husus Anayasaya aykırılık değil; Anayasaya 
aykırı ise Devlet Memurları Kanununun 91 ve 
92 nci maddeleri de aykırıdır. O zaman bu has
sasiyeti göstermedik. Şimdi Anayasaya aykırı 
olamaz. Bu bakımdan müktesep hakları ihlâl et
mesi bakımından ve müktesep hakları objektif 
olarak birlik temin etmemesi bakımından sivri 
bir tarafı mevcuttur. Sırası gelmiş bir hâkim ve 
savcının yerine politikadan gelenin tercih edil
mesi insana garip gelir, ama politikadan geleni 
mağdur etmiye de hakkımız yoktur. Politika ha
yatına atılmıştır diye yarının endişesiyle onu 
karşı karşıya bırakmıya da hakkımız yoktur. 
İki tarafı telif etmenin yolu da; Devlet Kadro 
Kanununda yeni bir bölüm açmak lâzımdır. Bu 
kanun şimdi yok. Fakat az bir zaman içinde 
çıkacaktır. Bu talibolanlarm adedleri de azdır., 
ister hâkimliğe müracaat etsin, ister savcılık 
için müracaat etsin Ayırma Meclislerince mesle
ke alınmasına karar verilen kimselerdir. Bina
enaleyh, pisikolojik bir hava yaratılıp, ileride 
bu heyetler tarafından teşriî organ böyle bir 
kanunu kabul etti, binaenaleyh ben mesleke 
almıyacağım şeklinde ayırma meclislerini yani 
hâkim ve savcıların ayırma meclislerini bu ka
dar küçük hesaplar içerisinde göstermeye de 
imkân yoktur. Yüce Heyetlerin bu şekilde bir 
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hesap ieiııe girmesini de kabul etmeye imkân 
yoktur. Üç, beş siyasi hayattan gelen kimsele
rin mağduriyetine meydan vermemek üzere mes
lektaşlarının peşinen yapmış olduğu, ayırma 
meclislerinin kabul kararı da bunu açıkça gös
termektedir. Ve hiçbir müşkülâtla da karşı kar
şıya gelinmomiştir. Bunu bile bile yapmışlardır. 
Siyasi hayattan gelip son üç ay içinde müracaat 
eden siyasi kişilere Yüksek Hâkimler Kurulu da. 
Yüksek Bavcılar Kurulu da mc.dekc alınma ka
rarı vermişlerdir. Bu hesabın içerisine girme
miştir. Bu hesabın içine girmiyeıı bu heyetle
rin mensubu olmakla insan iftihar ediyor. İşte 
bu iftiharı vicdanında duyan bir insan olarak 
ifade ediyorum ki, bu kanun teklifi bir mağdu
riyete meydan Yermemek ve siyasi hayatta iyi 
insanların barınması şartını temin ettiği için ye
rinde ama insana çak âdil gelen hükümleri ol
madığı da aşikâr. Bu itibarla bu kanun teklifi
nin kabul edilmesinde bir mahzur yok. Ama 
Devlet Kadro Kanunu geldiği zaman sadece hâ
kim ve savcılar için değil, bütün Devlet memur
ları için muayyen ve mahfuz, bağlı ve siyasi ha
yattan dönenlere tahsis edilmek üzere kadrolar 
ayıralım. Yeri orası, ama yeri orasıdır, diye şim
di gelen bu teklifi reddetmek de mümkün değil
di:'. Bu itibarla lehinde oy vermek hususunda ar
kadaşlarımla beraber olacağımı ifade etmek is
terim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, siz kendi na
mınıza mı kamışa e aks iniz? 

SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Küçük. 
SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bu Anayasa ha
zırlanırken iki tane büyük, meslek grupu mes
leklerinden çekilmedikçe, yani meslekleri ile 
ilgisini kesmedikçe seçime gireniiyeeekleri vazn 
hükmünü koymuştu. Madde (57; son fıkra: «Hâ
kimlerle subay, Askerî memur ve Astsubaylar 
>nıesleklerinden çekilmedikçe aday olanı aslar 
ve seçilemezler.» 

Şu halde hâkimlerle, subay, astsubay ve as
kerî memurları diğer memurlar kategorisinden 
tamamen Anayasa ayıı'iniştir. Ayırdığına göre 
biraz evel Sırrı Afal ay arkadaşıımm ifade ettiği 
memurlar için mütesep hak bir mosleke de
vamla ancak mümkün olabilir. Binaenaleyh, se
çime girmeye karar Yendikten sonra müktesep 

hak ortadan kalkar. Ondan sonra müraeaatiyle 
yeni haklar doğar. 13u haklar da sıraya girmek 
suretiyle başkalarının önüne değil, ancak sıra
sına rıza göstermelide mümkün olabilir. Kaldı 
ki, eğer Anayasanın bu açık hükmüne rağ'men 
böyle birtakım öncelik tanıyan, iki ay içinde 
atanmasını emreder şekilde bir kanunun Ana
yasanın bu 88 nci maddesinin ruhuna aykırı ola-
yasanın bu 68 nci maddesinin rıruima 
aykırı olacağı 'kanısındayım. Anayasanın 
68 nci maddesinin ,son fıikrasını arkadaş
larım okuyabilirler . Bu itibarla bu ka
nılını iltifat edilmemesini ben de istirham ede
ceğini. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
Başikaıı, değerli ankadaşlarım; kanaatimce hu
zurunuzdaki tasarının aleyhinde bulunan kıy
metli arkadaşlarım bâzı noktalarda getirilen 
teklifin kapsadığı anlamın dışında bir açıdan 
aleyhinde bulunmuşlardır. Bu itibarla kıeındi 
naçiz görüşümü huzurunuzda ifade etmek is
tiyorum. 

Evvelemirde muhterem arkadaşlarım; hâkim 
ve savcı sini Çından bulunanların hâkimliğe tek
rar dönmelerini temin eden bir kanun değil hu
zurun uzıdaJİd kanun. Hâkim ve savcıların Par
lâmentomda bir yasama görevini ifa ettikten 
sonra tekrar meslelke dönmeleri Hâkimler Ka
nunun âmir hüıknıiklür, sarih hükmüdür ve bah
şettiği bir imkândır. Bu sebeple Anayasanın 
1)8 nci maddesi hâkimleri ve subayları istifa 
etmeye .mecbur ediyor, Hükmünden başlıyarak 
iütifaya mecbur ediyor. Binaenaleyh, tekrar hâ
kimliğe •dönmelerini de Anayasa istemiyor, nok
tasına kadar gelen mütalâaya iştirak etmeye 
imkân yok. Çünkü Anayasanın 68 nci m ad id esi 
aslında prensibolarak memurların yasama meclis
lerine girebilmeleri için istifa, mecburiyetlerini 
prensibolarak kaldırmıştır. Sadece seçmen küt
lesi üzerimde etki yapabilecek olan birtakım 
memuriyetleri ya mahallî olarak kendi intihap 
dairesini tâyin etmek suretiyle görev ita ettikle
ri vilâyetlerden yerlerde adaylıklarını koyamı-
yaeaklarım ve bâzı memuriyet snrfiarmm da 
bütan Türkiye'ye şâmil etkileri olabileceği 
mülâlıazaısiylc de seçimin selâmeti, etkiden 
uzak kalması yünündmı onların istifası mecbu
riyetini koymuştur. Ancak böyle bur istifa mec-
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buriyeti koymuş olması, yani Anayasanın 68 nci 
maddesinin son fıkrasında hâkimlerin ve subay
ların aday olabilmeleri için meslekten istifaları 
mecburiyetini koymuş olması; hâkimlerin tek
rar dönmesini men eder bir nitelik taşımamak
tadır. Anayasalda buna dair bir hüküm yoktur. 
Aksine Hâkimler Kanununun 71 nci maddesin
de bunun aksi varittir. Yani 6798 sayılı Hâkim
ler Kanununun 71 nci maddesinin ikinci fık
rasını müsaadenizle okuyacağım. 

«Adliye mesleğinde iken veya bu meslekten 
ayrıldıktan sonra mebus seçilenlerin mebusluk
ta geçirdikleri müddet kıdemlerine zam olu
nur. Hâkimlik ve hizmetlerinden, profesörlük 
meslekine geçtikten sonra yeniden hâkimdik ve
ya müddeiumumilik sınıfına veyahut vekâlet 
hizmetlerine geçenler de o mesleklerde geçir
dikleri müddetin tamamı hâkim müddeiumumi
likte geçirmiş oklukları müddete zam olunur. 
Mebus seçilenlerin de mebushıkda geçirdikleri 
müddet kıdemlerine zam olunur.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu suretle 
hâkimlikte geçmiş sayılacaktır, hâkimin Parlâ
mento'da geçen hizmeti. Demekki, yasama or
ganında geçmiş olan hizmeti nevama yargı 
görevinde geçmiş hizmet gibi aynı nitelikte bir 
hâkimi yetiştirici mahiyette telâkki edilmiştir. 
Bir hâkimin kendi meslekinde tealisine imkân 
verebilen bir hizmet sahası arz ve kabul edilmiş
tir. Bu itibarla da onun kıdemine eki emmesini 
Hâkimler Kanunu derpiş etmiştir. Profesörlük
te de derpiş etmiştir, bunun dışında avukatlıkta 
ancak üçte ikisini hâkimlikteki vasıflarına ck-
liyen bir hizmet diye telâkki edip kıdemine 
eklemiş. Şimdi böyle olunca; demekki, yasama 
uzvundaki görevi, aynen yargı uzvundaki gö
revde tev'em tutmuş, müsavi telâkki etmiş ve 
kıdemine efclemimıeısiııi Hâkimler Kanunu emret
miş. O halde şimdi ne oluyor? 

Bir hâkim Anayasanın hükmüne uyarak Par
lâmentoya geçmek için istifa ediyor, geliyor, 
yasama organında bir yasama göreviyle yine 
hizmet ifa ediyor. ö(bür arkadaşı hâkimlik gö
revinde devam ederek bu hizmeti ifa etmekte
dir. Şimdi 'bir tanesi tekrar ne zaman seçileceği 
•belli olmadığı için hâkimlikte terfi bakımından 
kendisini kıdeme ve sıraya Adliye Vekâleti katma
mıştır. öbürü hâkimlik meslekinde devam ederek 
kıdem tablolarına terfi cetvellerine girmiş ve 

sıraya alınmıştır, terfiler için. Şimdi ikisi de 
hâkimlikten yasama organına gelmiş olan şahıs 
tekrar seçilemediği andan itibaren hâkimlikte 
kıdemi işlemiş bir insan olarak ve fakat maate-
essüf Adliye Vekâletinin kıdem tablolarında, 
terfi sırası bekliyenler arasında yer almamış. 
Çünkü; ne zaman ayrılacağı, ne zaman hâkim
liğe tekrar geleceği belli olmıyan, yasama orga
nında bir başka görev ifa etmiş olduğu için di
ğerinden âdeta daha noksan ve daha geride bir 
duruma geçecektir. 

Şimdi bir başka şeyi de arz edeyim, müsaa
denizle. Yüksek Senatonun, da kabul buyurdu
ğu Personel Kanunu memurlar için bir imkân 
foaihşetmiş. 92 nci maddenin 2 nci fıkrasında me
murların seçilmek için istifaya mecbur olsun 
veya olmasın istifa etmeksizin milletvekilliğine 
adaylığını koysun veya demin arz ettiğim mem-
nuiyetler sebebi ile kendisinin vazife sahası dı
şında adaylığını koyacaksa istifa etsin istifa 
ederek milletvekilliğine adaylığını koysun, is
ter seçilsin, tekrar seçilmesin, ister seçime gir
diği halde seçilenlesin; bunların aynen memuri
yetlerinde kadrosu kaldırılmış, açıkta kalmış 
memur gibi o andan itibaren maaşları ve özlük 
hakları işliyecektir. Özlük hakları ve maaşları 
işliyecektir. Ve kendileri tercilhan tâyin edile
ceklerdir. 92 nci maddenin âmir hükmüdür. 
Şimdi memurlara bu hak tanınıyor, hâkimlere 
68 nci maddeye göre istifaya mecbur oldukları 
için istifa ediyorlar. Ve tekrar hâkimliğe dön
mek istedikleri zaman bu hak verilmez. Çünkü 
istifa etmeye mecburdurlar diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlik sınıfının 
seçim üzerinde, salim bir seçimin yapılabilmesi 
için seçmen kütlesi üzerinde etki yapmasını ön
lemek için istifaya mecbur tutulmaları, onların 
parlâmentoya girmelerini Anayasanın men et
tiği gibi bir mânaya alınamaz. Ve onların mağ
duriyetlerine sebelbolamaz. Çünkü biz Parlâ
mentoda vasıflı hâkimlerin bulunmasının zara
rı değil, faydasına kailiz ve onların Parlâmen
toya girebilmelerini temin etmek için ayrıldık
ları zaman Personel Kanununun diğer memur
lara tanıdığı hak ve imkânlara sahibolmalarım 
da sağlamaya mecburuz. Şimdi niçin Personel 
Kanununundan hâkimler faydalanamıyorlar ? 
Çünkü Anayasa, yargı organının bütün özlük 
haklarının ayrı bir kanunla tanzim edileceğini 
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âmir olduğu için ve Personel Kanununun birin
ci maddesinde; !bu kanunun sulhaylar ve yargı 
organına, hâkimlere kabili tatlbik olmadığını 
tasrih ettiği için hâkimlerin kendi kanununda 
ıbuna mütenazır bir hükmü getirmiş bulunuyor. 
Huzurunuzdaki tasarı budur. Bu fıkra ile biz 
sadece Hâkimleri de mademki Parlâmentoya 
girme'k hakları Anayasayla men edilmemiştir. 
Madem ki, onların Parlâmentoya girdikleri za-
ma ki, hizmetleri hâkimlikte geçmiş hizmet giıbi 
telâkki edilmektedir, o halde onların tekrar 
hâkimliğe avdetleri imkânını zaten arz ettiğim 
gibi Hâkimler Kanunu sağlamış. Orada kıdem
lerinden kaybetmemelerini ve terfi cetvellerin
de Parlâmentoda oldukları için alamadıkları 
hakların kendilerine sağlanın alsını, mağduriyet
lerinin önlenmesini istiyoruz. 

Bakın muhterem arkadaşlarım; bir memur 
seçilemiyor. O andan itibaren geçim imkânını 
Devlet kendisine garanti etmiş, Maaşı, özlük 
hakları açıkta kalmış bir memur gibi açık ma
aşları ödeniyor. Ama, hâkim Parlâmentodan 
ayrıldığı andan itibaren geçim imkânından 
mahrum hale geliyor. Bu suretle 'bir adaletsiz
lik, hâkim meslekinde olanları Parlâmentoya 
gelme imkânından nezeden bir adaletsizliktir 
ve onların Parlâmentoda geçen hizmetlerini 
hâkimlikteymiş gibi telâkki etmişiz bir defa, 
hâkimlikte geçiyormuş farz etmişiz bir defa. 
O halde hâkimlikte geçiyormuş gibi onun kı
dem, terfi ve yine terfi sırası yönünden de hak
kını korumaya meehuruz. Binaenaleyh, bu ge
len kanuna ne diyor? Gelen kanun bir öncelik 
tanıkken kendilerini sırada 'bulunanların, ken
dilerinden evvelkilerin üzerine çıkarmak gibi 
bir adaletsizlik veya bâzı arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri gibi imtiyaz değil, aslında, şayet 
Parlâmentodaki gördüğü hizmeti kendi mesle
kinde görseydi ki, ondan farksız olduğu ka
nunla tasrih edilmiş, orada görseydi terfi sırası. 
kıdem sırası talbii taıblolara girecekti. Fakat 
Parlâmentoda olduğu için Adliye Vekâleti bu 
kıdem tablolarında onun ismini yazmamış ve 
çıktıktan sonra açı'kta kalmış bir memur gibi 
maaş alabilmek imkânını da tamamen nezet-
miş oluyoruz. Bu imkânı sağlamak içindir ki, 
ona bir tercih sırası veriyoruz ve sonra onun 
hakkında ayırma meclisi hâkimlik vasıflarına 
sahibolduğunu teyidedecek, hâkimliğe alınma
sına mâni bulunmadığını teyidedecek, maaşını 

j da hangi dereceye intibak ettiğini tâyin edecek. 
Ondan sonra tâyinde bir tercih sağlanmak su
retiyle Parlâmentoda «bulunduğu zamanki 'kay
bettiği kıdem tablolarındaki sırasını alabilmesi
ne imkân sağlanmış olacak. Muhterem arkadaş
lar bu bir imtiyaz değildir. Aslında bu Parlâ-

I mentoda iken sağlıyamadığı kıdem sırasının ta-
\ nmmasıdır. Bu 'bir imtiyaz değildir, bir. Hâki-
J min memurdan daha dün olarak geçim sıkmtı-
I sına mâruz kalmasını önliyecek, onun geçim im-
j kânına kavuşmasını sağiıyacak, hiç olmazsa bir 

açık maaşı gibi, maaş ve özlük haklarının alın-
! masına imkân sağlıyabilecek bir hükümdür. Bu 

itibarla bunun aksine serd edilen noktai nazar
lara katılmak kanaatimce kabil değildir. 

Hâkimlik meslekinde olan insan göze alsın, 
Parlâmentoya hiç girmesin. Bu değil Anayasa
nın emrettiği. Aslında Parlâmentonun memleke
tin demokratik hayatının, Parlâmento düzeninin 
istediği de İni değil. Bizim, hâkimlerin ilerde 
istikbal yönünden ve meslek yönünden kendisini 
emniyette hissederek Parlâmentoya girmesini 
ve hâkimlik vasıflarıyla, tecrübeleriyle Parlâ-
mentode faydalı olmalarını isteriz. Hâttâ o 
derece isteriz ki, kanun dahi onların hâkimlik
teki hizmetleriyle Parlâmentodaki hizmetlerini 
birbirinden farklı telâkki ederek kıdemlerine 
eklemiştir. Bu itibarla bunun aksine serd edil
miş bulunan mütalâalara katılmıyorum. 

Sonra Anayasaya aykırılığından iptal edile-
eektilf denildi. Bu konun huzurunuza gelmeden 
evvel Millet Meclisinden geçti. Millet Meclisinde 
Anayasaya aykırılığı noktası ileri sürülmemiş
tir. Millet Meclisi tetkiklerinde de bunun Ana
yasaya uygun olduğu kabul edilmiştir. Ayırma 
Meclisleri böyle bir ahval karşısında, böyle bir 

I tercih yoluna gitmemek için ayırmazlar diye bir 
mütalâa dinledim. 

Muhterem arkadaşlarım, ayırma Meclisleri 
I vicdanlarından ayrılmıyaeaklardır. Hâkimleri 
I tetkik ederken, onların vasıflorına göre hüküm-
I 1er verecektir ona şüphe yok. Fakat, şayet böy-
I le bir arkadaş kıdemde sırada bckliyen insan -
I ların üstüne geçiyor gibi bir mütalâa şayet on-
I ların da vicdanına tesir ederse kılı kırk yararak 
I hakikaten hâkimlik meslekine daha lâyık olan-
I lara ayırma Meclisi buradan hâkim olabilir 
I hükmünü verecektir ki, o daha iyi bir incelcme-
| ye ancak imkân bahşeder. Sonra bir noktaya 
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daha katılmak istiyorum, Sayın Sırrı Atalay'm, 
da bahsettiği, temas ettiği gibi, Adliye Vekâ 
leti bu kanunu uygulamağa mecburdur, bu ka
nun uygulanırken hâkimlikte sıra bekliyenlcriıı 
bekledikleri kadro imkânlarını doğan münhal-
lerde daraltmamak için gelecek kadro kanunu
na, Personel Kanununun emrettiği kadro kanu
nu huzurunuza geldiği zaman bu kadro kanunu
na bu kabil Parlâmentoden dönebilecek olan ki -
nihayet adedleri çok fazla değildir, onları kar-
şılıyablllecek bir takım kadroları teklif edip 
getirebilir. Bu kabil bir adaletsizliği önleyecek 
tedbirleri getirmek Adliye Vekâletinin vazifesidir. 
Ve Kadro Kanununu kabul ederken sizlerin 
yetkileriniz içindedir. Binaenaleyh, bir başka 
hâkimin terfiine imkân vermiyccck, moğdur 
edecek gibi bir mülâhazaya katılmaya imkân 
yoktur. Çünkü hâkimin Parlâmentodaki görevi 
mcslekindeki görevinden farksız bir âmme hiz
metidir ve onun kadar hâkimlikte kendisini 
yükselten bir âmme hizmetidir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayn Sarıgöllü. 

O. SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhte
rem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri, Hâkimler Kanununun 71 nci maddesine 
bir fıkra eklenmek suretiyle hâkimlikten doğ
rudan doğruya veya istifa etmek veya ayrılmış 
olarak Parlâmentoya girenlerin tekrar hâkim 
ve o sınıftan sayılan mesleklere avdetinde ken
dilerine Hâkimler Kanununun 58 nci madde
sindeki sıraya riayeti kaldırmak suretiyle önce
lik tanınan bu kanuna iki sebeple muhalif kal
dım. Prensip; yalnız hâkimlik meslekinden ay
rılmış olanlara tanınan bir imtiyaz olmasıdır. 
Personel Kanununun 92 nci maddesi memuri
yetten ayrılan kişilerin tümüdür. Halbuki bu
rada yalnız hâkimlik meslekinde, adliye mesle 
kinde bulunanlara hasrı gibi bir keyfiyet ka
naatimce arkadaşlarımızın çoğunun iddia ettik
leri gibi Anayasaya aykırı olmasa bile hak ve 
nesafet kaidelerine aykırıdır. 

Bir kimse memuriyet hayatında sırasını bek
ler, terfi edeceği anı dakikası dakikasına lıcsar 
lar. Hattâ, bütçesini, hayatını bu terfih esasla 
rina göre tanzim eder. 

BAŞKAN — Sayın Srıgöllü, bir dakika. Oy 
kullanmıyan arkadaşımız var mı? Yok. Oyla 
ma işlemi bitmiştir. 

I O. SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — Bina
enaleyh Parlâmentoya gelen, hâkimlik, savcılık 
veya bu nitelikteki mesleklerden gelen arkadaş-

j lar da kendi çalıştıkları zamanı bir an tahattur 
ederlerse göreceklerdir ki, bu bir imtiyaz haline 
inkılâbetmcktedir. İşte bu sebepledir ki, umu
mi olarak yalnız hâkimlere değil, hâkim nite
liğinde olan, nasıl memurların tümüne bu hak 
tanınmış ise hâkim mesleki, adliye mesleki nite
liğinde olan bütün hukukçulara aynı hakkın ta
nınmasına taraftar olduğumdan muhalif kaldım. 
Peki madem ki, bunu bir hak diye kabul ediyo
ruz, memurlara tanınan hakkın hâkimlere de ta
nınmasını istiyoruz. Ve fakat hâkimlere bu hak
kı tanıdığımız zaman yahut o nitelikte meslek
ten gelenlere Hâkimler Kanununun 58 nci mad
desindeki tanıdığı sırayı ihlâl etmek suretiyle 
bu sefer bir haksızlığa gidiyor. Onun için bunun 
5i r hal tarzını bulmayı düşündüm ve bir tadil 
teklifi vereceğim, birinci madde üzerinde. Niçin 
üzerinde duruyor arkadaşlarımız; bütün mesele 

I 58 nci maddede terfi sırasını yeniden tâyin ede
cek kişilerin öne geçip alması bakımından. Öy-

I le ise muhtelif arkadaşlarımız buyuruyorlar ki, 
Devlet Kadro Kanunu geldiği zaman bu şekilde 

I Parlâmentoya gelen üyelerin mesleklerine dön-
I 'üçleri anında birtakım kadroları buna karşılık 
I ııahfuz tutalım. Öyle ise; bu maddelere itiraz 

eden bizlerle, maddenin aynen kabulünü istiyen 
I arkadaşlarımızın ihtilâfını çözmek gayet basit 

ve kolay bir hal alıyor. Bu nasıl olabilir? Mes-
leke dönmek istiyenler, bu meslekteki kendi gö-

I 'evine, rütbe ve derecelerine denk görevlere ata-
I mrlar. Eğer denk görev yoksa, münhal kadro

lara atanırlar ve kendi kadrosu ile atandığı kad-
I 'o arasındaki fark kendisine maaş ve ödenek ola-
I *ak, tazminat olarak verilir. Eğer bu noktaya 
I gelirsek o zaman haksızlık, yani Hâkimler Ka-
I umunun 58 nci maddesinin tanıdığı sırayı teca

vüz hususu kalkmış olacaktır. 

I İkinci nokta, bunun yalnız adliye meslekin-
I Ten gelenlere tanınmasının yine muhalifi ola-
I 'ak kaldım. Adliye meslekinden gelen şalısın im-
I iyazı yoktur. Bu, bir iktisaptır. Yani hâkim 
I dabilme yetkisine sahip herkes aynı haktan is-
I ifade eder. Binaenaleyh birisi serbest hayatta 
I alışmış, birisi tâyinle gelmiş. Binaenaleyh bun-
I 'arın arasında veya hâkim niteliğinde sayılan ve-
I /a o hizmette geçmiş gibi vazife görenlerin tef-
J ilki de hatalıdır. Binaenaleyh bendeniz bu iki 

— 423 — 
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aııapreıısip üzerinde muhalif kaldım. Sayın Sır
rı Atalay lütfedip şu sureti halli de dinlemek 
lûti'unda bulunurlarda görecekler ki, buna itiraz 
edenlerle derhal çıkmasını istiyenleri bağdaştı
racak surette halline gayret etmektir. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarımdan, is-
tirhamun ; prensi]), yani himaye, döndükleri za
man kendilerine bir iş vermek prensibinde mu
tabıkım, suretinde değil. Binaenaleyh sureti 
halli, için birinci maddede takririmi vereceğim, 
o nıula da hüsnü kabul buyurmanızı istirham 
edeceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ekseriyet 

yok. 

BAŞKAN — 5 kişi ayağa kalkarsa, İçtüzüğe 
göre yoklama yaparız. 

HIZA ISITAN (Samsun) — Ayağa kalkmak 
için beş kişi yok. ((Gülüşmeler.) 

MEHMET NUlii. ÂI)EM.O<lLU (Adana) — 
Saym Başkan, sayın senatörler, Hâkimler Kanu
nunda değişikliğe matuf, şu önümüzdeki kanun 
tasarısı üzerinde ben de meslekten olmadığım hal
de fikirlerimi arz etmek ve bu husustaki kanaati
mi açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

iler şeyden evvel şunu arz etmek istiyorum. 
Şahsi kanaatime göre bu kanunun al ey hindeyim. 
Burada, çok değerli arkadaşlarımın bir kısmı bu 
kanunun lehinde ve bir kısmı da aleyhinde bu1 un
dular. 

Aziz arkadaşlarım, gönlümüz arzu eder ki, 
ibu Parlâmentoya gelen her arkadaş, gerek me
muriyetten gelsin, gerek serbest hayattan gel
sin, burada bütün zamanını millet hizmetine 
vakfettikten sonra mutlaka dışarıdaki işi sar-
isılacak, bozulacak, hattâ yok olacaktır. İşte bu 
esbabı mucibeden dolayıdır ki ve politika haya
tının da devamlı olmasına imkân bulunmama
sından dolayıdır ki, günün birinde Parlâmen
to hayatı, belki de son bulacaktır. Bu vaziyet 
karşısında tekrar eski meslekine dönmesi bir 
hayli güç olacaktır. İşte bu esbabı mucibe den 
•dolayı bendeniz de Parlâmento hayatı sona eren 
bütün meslek sahiplerinin mesleklerine dönme
lerini ve bunlara bir iş temin edilmesi muhale
fetten olsun, iktidardan olsun zamanın iktida
rının hiçbir parti farkı gözetmeksizin bunlara 
bir iş temin edilmesinin lüzumuna kaaniim ve 

fakat bu kanun maddesine muhalifim. Zira bu 
kanunun içerisinde bulunan iki kelime «takdi-
men» ve «tercihan» kelimesi tamamiyle imtiya
zın ifadesidir. Bu itibarla hele hâkimlik mesle
kine böyle bir imtiyazın verilmesinin şahsan 
karşısındayım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Parlâmentoya 
nasıl gelinir, bunu hepimiz biliyoruz. Belki içi
mizde particilik yapmadan buraya gelen muh
terem arkadaşlarımız vardır. Belki değil, var
dır. Son Anayasamıza göre, buraya particilik 
yapmadan, birtakım parti içi çekişmelerine ve 
parti içi hiziplerine katılmadan ve parti içi mü
cadelelerine katılmadan gelen arkadaşlarımız 
vardır ve fakat bir partiye mensulbolarak bu 
Parlâmentoya nasıl gelinir, bunu partili arka
daşlarım gayet iyi bilirler. Bu itibarla, parti
cilikle hiçbir alâkası bulunmıyan çok kıymetli 
bir meslek olan hâkimlik meslekine mensup bir 
arkadaşımızın bu Parlâmentoya nasıl geldiğini 
takdirlerinize arz ederim. Bir hâkim bu Parlâ
mentoya kolay gelemez arkadaşlarım. Sözle
rim katiyen Parlâmentoya gelen bütün hâkim
lere ait değildir. Ama öyle hâkim vardır ki, 

pekâlâ meslekinde particilik yapar veya taraf 
tutar. Her meslekte taraf tutmak hoş görüle
bilir veyahut da o meslek e büyük gölge düşür-
miyöbilir. Ama hâkimlik mesleki öyle değildir. 
Bir memlekette mülkün temeli olduğunu ifade 
ettiğimiz ve her tarafta bunu göğsümüzü ge
re gere tefaıhürle ifade ettiğimiz hâkimlik mes
lekinde böyle bir tarafa kaymanın herhalde 
hâkimlik meslekine büyük bir gölge düşürece
ğini takdir buyurursunuz. Onun içindir ki, ben 
hâkimler içerisinde particilik yaparak Parlâ
mentoya gelmesi ihtimalinin tamamiyle orta
dan kaldırmanın, bu memlekete hayır getirece
ği kanaatindeyim. Bu memleketin mahkemele
rine ve adaletine iyilik olacağına kaaniim. Kal
dı ki, şu madde bilâkis hâkimlik meslekinde 
şu veya bu tesirle, şu veya bu hareketle Par
lâmentoya gelmiş, dört sene veya sekiz sene 
sonra bu Parlâmento hayatı sona ermiş bir hâ
kimin, «Benim takdimen ve tercihan tekrar es
ki yerimi almam işten bile değil.» diyerek ken
disine particiliği mubah görmesi veya hoş gör
mesi ihtimali bizim çok kıymetli adalet cihazı
mıza gölge düşürebilir. İşte bunun içindir ki, 
ben bu maddeye taraftar değilim. 
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Her meslekte; hekimlik meslekinde olsun, 
avukatlık meslekinde olsun, memuriyet hayatın
da olsun, nihayet taraf tutmanın birkaç kişiyi 
rencide ettiği malumlarınızdır. Ama, bir hâki
min taraf tutması hiçbir zaman üç - beş kişiyi 
değil koca adalet meslekine gölge düşürür. El
bette gönlümüz arzu eder ki, hâkimler de içi
mizde bulunsun ve onların yüksek fikirlerin
den istifade edelim. Fakat Sayın Sırrı Atalay 
dediler ki, bu kanunu kabul etmezsek kaliteli 
insanlar ve iyiler bu Meclise giremez. Arkadaş
larım, acaba kaliteli insanlar ve iyilerden Sa
yın Atalay'm kastettiği hukuk meslekinin iyi
leri değil midir ve hukuk meslekinin iyileri yal
nız bizatihi o zaman hâkimlik yapan kimseler 
midir? Yoksa avukatlık yapan, hâkimliği bı
rakmış olan veyahut da emekliye ayrılmış olan 
hâkimler midir? Yani demek istiyorum ki, iyi
ler ve kaliteliler yalnız adalet cihazında vazi
fe görenler değillerdir. O halde biz buraya ge
lecek olan kalitelileri o taraflardan seçelim, ge
tirelim ve yine dediler ki, hâkimleri bu kadar 
küçük hesaplara sokmıyalım, Benim kanaatim
ce bu yaldızlı lâflar bu memleketin gerçek ve haki
katlerini ifade etmemektedir. Birbirimize, mem
leket bünyemizi ve mesleklerin bünyesini öğre
tecek değiliz. Hepimizin muhiti var, seçim böl-
igemiz var, seçim bölgesi olmıyan yerlerde ah
babımız var, kulağımız da var, neler neler işi
tiyoruz. Bu itibarla bu yaldızlı lâfları bir ta
rafa bırakalım. Hakikat şudur ki, Türkiye'de 
politikanın girmemesi gereken iki yer vardır: 
Birisi askerlik, diğeri ise hâkimlik meslekidir. 
Onun için böyle takdimen ve tercihan gibi bir 
imtiyaz tanıyan, imtiyaz kabul eden kanunlar
la bu mesleke ufaktan ufaktan, yakından ya
kından politikayı sokmıyalım. Bugün 5 kişiyi 
sokarız adalet cihazına, bu, yarın yarın 15 kişi. 
Bizler hepimiz faniyiz. 50 sene sonra olur bu 
150 kişi. Bu 150 kişinin 15 kişisi hattâ 10 kişi
si vazifesini yanlış yolda kullansa bu adalet 
cihazı için büyük bir hata olur. Bu itibarla sa
yın arkadaşım Sarıgöllü'nün de söyledikleri gi
bi bu hususu başka yoldan ve daha başka bir 
tatlı yoldan, Parlâmentodan ayrılmış bulunan 
arkadaşlarınııızı yine tatmin etmek bakımından 
ve fakat zinhar hâkimlik meslekine bir tercih 
ve bir takdim tanımadan onları tatmin ciheti
ne gitmenin daha münasiıbolacağına kaaniim. 
Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Üç yeterlik önergem vardır, 
bunlardan bir tanesini okutacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — İki - üç da
kika konuşmama izin verir misiniz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

NUSRET TUNA (.Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlarım, şu saatte uzun konuşmıyacağım, 
söz almak da istemiyordum. Yalnız müzakere
nin mevzuu dağıldı. Bir tadil getiriliyor. Eli
mizde mer'i olan 71 nci madde, mebusluktan 
ayrılan eski adliyecileri hâkim olarak kabul et
mektedir. Bugün bu müessese mer'idir, bu mü
essese bugün yürürlüktedir. Yani politikacı hâ
kim olsun mu olmasın mı mevzuunun bu ka
nunla alâkası yoktur. O halledilmiştir. Haliha
zır yürürlükte kanunu var, maddesi var. Bu 
kanunun getirdiği tercihan tâyin keyfiyetidir. 
Mesleke girer diyor fakat meslekte tercihan tâ
yin olunur. Bu kanunun getirmek istediği mev
zu bu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, parlömanter ni
zamda Anayasanın ruhu ve esprisi de herke
sin ferahlıkla milletvekilliğine talib olmasını te
mindir. Herkes kolaylıkla milleti temsil etmek 
için hizmete talilbolabilmelidir. Anaprensip' bu
dur. Şimdi elimizde bir Devlet memurları var 
ve bir de Devlet memurları ile ilgili bir ka
nun vardır. Bu kanunun 92 nci maddesinde de
mişiz ki, Devlet memuriyetinden milletvekilli
ğine veyahut senatörlüğe tâyin olunan bir kim
se bu hizmeti bitip de dönmek istediği zaman 
alınır. Alınacağı müddet içerisinde kendisine 
açıktan maaş verilir. Bu kadar ayrılmış olan 
kimselerin tekrar hizmete dönmeleri için hü
kümler var; tercihan deniyor ve tâyin edilin
ceye kadar da açık maaşı veriliyor. Hâkimliğe 
gelince; bir - iki kadro açılıyor. Mesleke alın
ma kararı verilmesine rağmen tâyini mümkün 
olmuyor. Bu sebeple iki grup arasında fiilî bir 
ayrılık meydana geliyor. Bugün tercihan tâyin 
edilmesi keyfiyeti bir adaletsizlik yaratır mı ya
ratmaz mı? Bunu Adliye Vekâleti düşünmek
tedir. Halihazırda bir Kadro kanunu gelecek
tir. Meclisin seçiminin yenilendiği zaman bu 
kadro kanunlarına muhtemel tâyinleri temin 
edecek şekilde kadro konması mümkündür. Bu 



C. Senatosu B : 51 24 . 2 . 1966 O : 1 

91 nci maddesinin oylamasına 115 sayın üye 
katılmış, 115 kabul. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

92 nci maddesinin oylamasına 49 sayın üye 
katılmış, 42 kabul, 6 ret, 1 çekinser. Salt ço
ğunluk sağlanamamıştır. 

94 ncü maddesinin oylamasına 111 sayın 
üye katılmış, 110 kabul, 1 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

105 nci maddesinin 'oylamasına 105 sayın 
üye katılmış, 103 kaibul, 2 ret. Salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

Geçici 3 ncü maddesinin oylamasına 106 sa
yın üye katılmış, 103 kabul, 2 ret, 1 çekinser. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Geçici 4 ncü maddesinin oylamasına 103 sa
yın üye katılmış, 99 kabul, 2 ret, 2 çekinser. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Geçici 9 ncu maddesinin oylamasına 98 sa
yın üye katılmış, 97 kaibul, 1 çekinser. Salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

Geçici 10 ncu maddesinin oylamasına 97 sa
yın üye katılmış, 96 kabul, 1 çekinser. Salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

kanun çıktığı takdirde diğer Hâkimler Kanu
nunun 68 nci maddesindeki sıradan bozulmadan 
terfi sıraları gelen hâkimlerin terfilerine mâni 
olmadan bu kanunun çıkmasiyle kadro cetve
line konacak beş - on kadro ile mesleke dön
mek istiyen hâkimlerin de tâyin edilmesi temin 
edilecektir. Binaenaleyh ne kadar hâkimlikten 
ayrılıp Parlâmento üyesi olmak için talip faz
la olursa ki, bu ancak dönmesinin kolaylığı ile 
mümkün olur. Bu suretle Anayasanın istediği 
eşitlik talhakkuk etmiş olur. Eğer mesleke dön
me imkânı olmazsa, müracaat etmez. Bu, iki 
zümre arasında bir imtiyaz farkı meydana ge
tirebilir. Netice itibariyle bu kanunun getirdi
ği mevzu tercihan tâyin keyfiyetidir. Tercihan 
tâyin hususunu, Adliye Vekâleti seçimlerin ya
pıldığı yıllarda mahfuz kadro tutmak suretiy
le diğer hâkimlerin tâyinine mâni olmıyacak 
formülü hazırlamaktadır. Kanunun kabulünde 
bir müsavatın temin olunacağı, iki grup ara
sındaki aykırılığın giderileceğine kaaniiz. Bu 
itibarla kabulünü istinham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Açık oy sonuçlarını arz edi
yorum. 

Sayıştay kanunu teklifinin 5 nci maddesinin 
oylanmasına 113 sayın üye katılmış, 112 kabul, 
1 çekinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır 

6 nci maddesinin oylamasına 106 sayın üye 
katılmış, 105 kabul, 1 ret. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

89 ncu maddesinin oylamasına 114 sayın üye 
katılmış, 113 kabul, 1 ret. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama neticesin'de çoğunlu
ğun olmadığı anlaşıldığından mormal olarak 

Başkanlığa 
Çoğunluk kalmamıştır, yoklama yapılması

nı arz ve rica ederiz. 
Maraş Konya 

Cenap Aksu Mustafa Dinekli 
Samsun Kayseri 

Rıza Isıtan Hüseyin Kalpaklııoğlu 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

başka bir mülâhaza araya girmediğine göre 
birleşimi 1 . 3 . 1966 Salı günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,15 

2. — YOKLAMA 
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Sayıştay Kanun teklifinin 5 nci maddesinin tekriri müzakeresi dolayısiyle 2 nci oylamasına 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattm özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAIIÎSAR 
R&sim Hancı oğlu 
M. Yrılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcah 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Hasan Âli T ürker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDÎRNR 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deüveli 

İÇEL 
C. TevTik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Lkrem Özden 
Rifat öztürkçine 

ÎZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

t. Etem Erdinç 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Sövlemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[ÇekinserJ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

[Oya katılmıy anlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman A^hocagil 
Sakıp Hatumoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 

M. Cemal Yıldırımı 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca seçilen üye 1 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğ'u 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurut uoğlu 
N. Zerin Tüzün 

Toplam 5 
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Sayıştay Kanun teklifinin 6 ncı maddesinin tekriri müzakeresi 
verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 73 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

dolayısiyle 2 nci oylamasına 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır; 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattn özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz îneeoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil-

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BtNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya'ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ' 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îs'âm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa De'i veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Actıner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 

iFYON KARAHISAR 
Rajsim Hancıoğlu 
~~ AĞRI 
S'âlih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur ülusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hasan Atakan 

[Reddeden] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

[Oya kahlmıy anlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nam i Şeref hanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettkt özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
0. Zeki Gümüşoğ1!! 
M. Cemal Yıldırım 

[Açık il 

İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca S 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

y elikler] 

: 1 
1 

: 1 
: 1 

Ü. 1 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

izzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru! a 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Al tuntaş 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem'r 

URFA 
VasPi Gerger 

VAN 
L^erid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğhı 
N. Zerin Tüzün 

Toplam 
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Sayıştay Kanun teklifinin 89 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhatt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Mehmet Ünaldı 
Şalap önal 

AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maciıt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 65 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İsi am 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

1. Etem Erdinç 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RlZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğ'u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik înei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğ'u 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Fcrid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Raisim Hancıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR j 

[Reddeden] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 

1 Mehmet Gü^r 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağiayan-
gü (B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman A^hocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somuııoğiu (!>,) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
. 0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

[Açık üy 

İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca S 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Biraud 
Enis Kansu 
Hilmi Onat (İ. Ü ) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MUĞLA 
Muallâ. Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

elikler] 

: 1 
1 

: 1 
: 1 

. Ü. 1 

Toplam 
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Sayıştay Kanun teklifinin 91 nci maddesinin tekriri müzakeresi dolayısiyle 2 nci oylamasına 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

TABİÎ ÜYELEE 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macitt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırılitı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıealı 
Hasan ÂJj Türker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 64 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaıı 
Ziya Termen 

O AN KIR? 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal/çuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Hal it Zarbun 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deîiveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburum 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligi] 
Hüseyin Kalpak1 ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Ab Ûi rahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Perdeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi S öyl emezoğ1 u 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Macip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ul ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Raisini Hancıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege i 

BALIKESİR 
Mehmet Güler | 

1 Reşat Zaloğlu 
URFA 

E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Cogkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

| ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

1 Cevat Açıkalın 

[Oya katılmıyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİSİ 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
0. Zeki Gümüşoğlu I 

[Açık uy 

İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca ' 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (B§k. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tu'ınıay 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan | 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal | 

elikler] 

1 
1 
1 
1 

3. Ü. 1 

1 Âmii Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

1 Zeki Kumrulu 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem'r 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
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Sayıştay Kanun teklifinin 92 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
49 
42 

6 
1 

130 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz İneeoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pınlıtı 

M. Akif Tekin 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Baki Güzey 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettkı Özgü! 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdü"kerim Saraçoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

Rıza Işıtnn 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
TOKAT 

Zihni Betil 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Atakan 
Necati, özdeniz 

AYDIN 
Fikret Turhan gil 

DENtZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

[Reddedenler] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

[Çekinser] 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 

' Mehmet Ünal di 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
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İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet GıTer 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlNGÖIı 
Sabri Topçuoğlu 

BlTLlS 
Z„ Nami Şerefhanoğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
Ril (B.) 
Şeref Kaya1 ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatımoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GİRESUN 
Mehmet izm en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğ'u 
Rifat öztürkçine 

IZMtR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I. U.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RlZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

S AMSUN 
Rpfet Rendeci 
Fethi Tevetoğ u 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem'r 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt, 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Ömer Ergüıı 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ .1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 
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Sayıştay Kanun teklifinin 94 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplar 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp Önal 
AFYON KARAM (SAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren / 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıl/tı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil. 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejaıt Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 68 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Sabri TopçuoğLu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya1 ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUH 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki ls-âm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

İZMIR 
öıner Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

NİĞDE 
izzet Gener 

RlZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Şevket Buadoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Eeşat Zaloğlu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 

[Çekinser] 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

[Oya kahlmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nanıi Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
I. Sabri Cağlayangil (B. 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatumoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

Enis Kansu 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARDİN 
Abdülker'm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Maraş : 1 
Kocaeli 1 
Tekirdağ : 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Necati, özdeniz 
Âdil Ünlü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Z.eki Kumru İP 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
S ahir Kurutluoğlu 
N. Zerin Tüzün 

Toplam 

- 4 3 9 
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Sayıştay Kanun teklifinin 105 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

Üye sayısı : 184 
Oy verem ^r : 105 

Kabul edenleı : 103 
Reddedenler ; 2 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 74 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaravelioğJu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhatt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHISAR 
M. Yılmaz İneeoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Ali Türker 
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BİNGÖL 
Sabri TopçuoğLu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaynar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alfan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa YaLçuk 

DENİZLÎ 
Mehmet Em'n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman AHhocagil 

ESKİŞEHİfi 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İ s^m 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D el i veli 

İÇEL 
C. Tevfik Ökyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı / 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I., Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü ker'm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi SöyUmezoğ'u 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 
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UŞAK 
Kâmil Coşku noglu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Tovfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇtLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

Muzaffer Alankug 
TTasan Alakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

[Reddedenler] 

KAYSERİ 

Hüseyin Kalpak'ıoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

[Oya katilnny anlar] 

TABİİ ÜYELER 
Rcfet Aksoyoğlu 
Ekrem Acuncr 
Mucip Ataklı 
Emanu'lah Çelebi 
Vehbi Ersü 
]\[ehmet özgüneş 
Sıtkı U'ny 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakulcr 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
nali l Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Radm Haneıoğlu 

ANKARA 
Osman Aüş'roğlu 
nıfzı Oğuz Bckata 
R'fat E t kor 
Sabit Kocabcyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDT?I 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Gü'cr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BfTLlrî 
Z. Nami Şcrcfhanoğlu 

BOLU 
Rahmi ArıV-an 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Ras'.m Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp natnnoğhı 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamcttin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet lzmcn 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüsoğ'u 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat ( t Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk.V.) 
Mehmet ITazcr 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

'MANİSA 
Ferit Alpiskcnder 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa nisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gcncr 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SAMSUN 
II. Enver Işık'ar 
Fethi Tevetoğ u 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TUNCELİ 
Mehmet A!i Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Fcrid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artnkmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇtLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahip Kurut'uoğlu 
Nadir Nadi 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Kocaeli : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 

"• < » • > < » ••« 
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Sayıştay Kanun teklifinin geçici 3 ncü maddesine tekriri müzakeresi dolayısiyle verilen oyların 
sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABtî ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhatt n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Cnaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAIIÎSAR 
M. \ ılmaz Inceoğlu 
Celal Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
MacU Zeren 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turbangil 

BALIKESİR 
Envı r Aka 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNOÖIi 
Sabrı Topçuoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy Teren'er : 106 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 73 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö . Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Ilazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçıık 

DENlZLt 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ilamit Tigrcl 

EDlRNIİ 
Tahsin Bangnoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

ERZURUM 
Osman A'ihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özjrü! 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Dcliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer. Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Ilüsnü Dikrçligll 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDÎN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü.kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
n . Enver Işıklar 
Rıza Işıtrn 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

" SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulûs! Söylrmezoğ'u 

TOKAT 
Zihni Retil 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalo&lu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Itemzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Necati özdeniz 
Âdil Unlu 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoglu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

[Çekinser] 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demrr 

[Oya İzatılmıy anlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Muc'p Ataklı 
BmanuJlah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Niyazi Ağtrnash 
Osman AJiş"roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etkcr 
Sabit Kocabcyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLLİ 
Z. Nami Şerefhanoğhı 

BOLU 
Rahıni Arıkan 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Cahit Aky*.r 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa GüJcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldıran 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

Hilmi Onat (t. Ü.) 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet llazcr 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulaşman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gencr 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SAMSUN 
Fethi Teveîoğ u 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Al tun taş 

URFA 

Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankı:§ 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Oumlıurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 

»•<t 

- 445 -



C. Senatosu B : 51 24 . 2 . 1966 O : 1 

Sayıştay Kanun teklifinin geçici 4 ne i maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABtî ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Kaıaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhatt n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAIIÎSAR 
M. Yılmaz Inccoğlu 
CeJâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağı m aslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğ'u 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy veren'er : 103 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 2 
Çckinserlcr : 2 

Oya katılmıyanlar : 76 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
1 BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kaya'ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Ilazım Drğlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLî 
Mehmet Em'n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ilamit Tigrel 

EDİRN'İ 
Tahsin Banpoıoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

ERZURUM 
Osman A ihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞ ANE 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa De'i ve! i | 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay | 
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1 İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mcbrure Aksolcy 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
Fikret Gün doğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçino 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bo^calı 
Nevzat özerdcmli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçlig'l 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa D inek! i 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhın Süersan 
Refik Ulıısoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdıırrahmnn Bayar 
Abdü ker m Sırr.çoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğ'u 

RİZE 
0 . Mecdi Ağırı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

6 — 

1 Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyl^mrzoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal T; rlan 

TOKAT 
Zihni Bot il 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
E. Mahmut Knrakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Ba t an 
Tevfk inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan A'akan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Necati Özdeniz 
Adil Ünlü 
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[Reddedenler] 

AFYON KARAUlSAR 
Iîasim Ilancıoğlu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak'ıoğlu 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refet Aksoyoğlu 
Muc'p Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı U'ay 
Ahmet Yi! d iz 
Muzaffer Yıırdakulcr 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
RIfat Etker 
Sabit Koca bey oğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIM 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Oü'er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTI/N 
Z. Nami Şercfhanoğlu 

[Çckinserler] 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

[Oya katılmıyanlar] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BUR "5 A 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENlZLÎ 
Cahit Akyar 

ELAZIÖ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp TTatunoğ'u 
O. Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül. 

GİRESUN 
Mohmot îzmon 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa GüYü<ril 

İSTANBUL 
O. Zoki Cîimiişog'u 
M. Cemi' Yıldırım 

IZMÎR 
izzet Biran d 
Enis Knnsıı 
Cahit Okurer 

Hilmi Onat (t. Ü.) 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lııûfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki T-ı'nnay 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa nis^n Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NIÖDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

izzet Ccner 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SAMSUN 
Fethi Tevotoğ u 

StVAS 
Ahmet Çokemoğlu 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Fcrid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇtLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmi' Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kıırutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzüı 

Toplam 5 
>ı l w » ı mm •" 
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Sayıştay Kanun teklifinin geçici 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Knn 
Fahri özdilek 
Sclâhatt n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehm?t PrVt ı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Snim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BÎNGÖIı 
Sabri Topçuoğlu 

Üyo sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Eabul edenler : 97 
Reddedenler : 0 
Çekinscrlcr : 1 

Oya katılmıyanlar : 81 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya'ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Al tan 
Ziya Termen 

ÇAN KIR 3 
Hazım Dcğlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal çıık 

DENlZLÎ 
Mehmet Em'n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrcl 

EDİRNE 
Tahsin Bangnoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızrl 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Is'âm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
1\L Enver Bahadırlı 
Mustafa Pelivcli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mcbrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
l\t. Tekin Arıbıırun 
Fikret Güncloğan 
Ekrem özden 
Rifat öztüıkeine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçîigil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KONYA 
Sedat Çnmralı 
Mustafa DinekM 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülker!m Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğ'u 

RİZE 
0 . Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Botil 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğîu 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Zaloglu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT X v y LA V< •* *. x> 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
*Cevat Açıkalın 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Ecfet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

Hasan Atakan 
Ömer Ergü n 
Hasan Kangal 

. „ . 

Necatı Ozd 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

[Oya katilmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerei'hanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
I. Sabri Çağiayangil (B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettrn özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
0 . Zeki Güroüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

[Açık üı 

istanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca 

Topl 
I I — l 

Hilmi Onat (İ. Ü.) 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

felikler] 

1 
1 
1 
1 

S. Ü. 1 

am 5 

İzzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğ u 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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Sayıştay Kanun teklifinin geçici 10 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

TABİİ fefcLER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğl.u 
Sami Küçük 
Sezai Ö'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhatt'n özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maci/t Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri TopçuoğLu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.A, 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 82 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul kdenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDÎRNTÎ 
Tahsin Banguoğlü 

ELÂZTft 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞÂNE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
Ömer LûtfS Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u*, 

RİZE 
0 . Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
HAYATI Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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[ÇekinserJ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

[Oya katilmtyanlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanüllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkâya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlü 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
İhsan Sâbri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Cahrt Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi B?ysoy 

ERZURUM 
Osman Aühocagil 
Sakıp Hatusnoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okure'r 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nüsret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlü 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NIĞDB 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

[Açık üyelik] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Zeki Kumrulu 
. SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğb 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali A.ltuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger (İ.) 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Salıir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

51 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa üyesi Vas-

fi Gerger'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/476) 

2. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Sayıştay Kanunu teklfinin Millet 

Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon Raporu. (Millet Mec
lisi 2/532 ; Cumhuriyet Senatosu : 2/159) (S. 
Sayısı : 764) [Doğıtma tarihi: 19 . 2 . 1966] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, içtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yopıl-
masma dair içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 .2 .1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 6798 

sa.yılı Kanunla muaddel 71 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/211 ; Cumhuriyet Senatosu 
2/191) (S. Sayısı : 763) [Dağıtma tarihi : 
15.2.1966] (Bitiş tarihi : 25.2.1966) 


