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27 nci Birleşim 

30 . 12 . Î9SS Cuma 

Savf; 

1. — Geçen tutanak özeti 266 
2. — Gelen k # tla? 267 
3. — Yokla .:a 267 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 267,306 
1. — Artvin Milletvekili Turgut Al-

tmkaya'nm, Murgul Bakır İmletmesi iza
be tesislerinin hasalarından çıkan gazların 
insanlar ve bitkiler üzerinde yaptığı tah
ribata ve bu konuda acele tedbir alınması 
gerektiğine dair demeci. 2G7,2G9 

2. — Hatay Milletvekili Talat IC-sc-
oğlu'nun, Sovyetler Birliği Barbakanı Ko-
sigln'in ziyaretinden sonra gelinen Türk -
Rus münasebetlerini istismara kalkan ve 
komünizm propagandası yapan 'kimselere 
karşı gerekli tedbirlerin alınmasına dar* 
demeci. 2G9:270 

3. — Ankara Milletvekili Hasan Tez'- -
in, İstanbul gazoz 'imalâtçılarının ışikâyct-
lerino, bir Amerikan firmasının İstanbul'
da gazoz fabrikası kurmasına müsaade 
edenlerin sebebolduklan iktisadi ve millî 
zararlara dair demeci, 270 

• 

Sayfa 
4. — Çorum Milletvekili Hasan Lfı-

':iü Sarı yüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs, 
'kili anla imaları ve Türkiye'deki Ameri
kan üstleri moseleleri ile ilgili dış politi
ka konusunda Hükümet hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi. (11/47) 270:271 

5. — Gece öğretimi yapan iktisadi ve 
ticari ilimler akademilerinin öğretim üye
leri ile yardımcılarına ve personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle •görüşülmesine dair 
Bütçe Plân Komisyonu Başkanı Aydın 
Miletvekili İsmet Sezgin'in önergesi. 
(2/368) 271 

G. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal ve altı arkadaşının, 
gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari 
ilimler akademileri öğretim yardımcıla
rına ve personeline ek ücret verilmesine 
dair kanr.n teklifinin gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
C. II. P. ve A. P. grupları müşterek öner
gesi. (1/26S) 271 



M. Meclisi B : 27 30 . 12 . 1966 O : 1 

Sayfa 
7. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru

lu Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi
ne dair Adalet Komisyonu Sözcüsü Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin'in 
önergesi. (1/268) 271 

8. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi. 271:272 

Sözlü sorular 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, görevleri icabı, avukat ve öğret
menlere, silâh verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü soru önergesi, İçişler:: Ba
kanlığına gönderilmiştir. (G/493) 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Irmak
lar bucağına telefon hattı çekilip çekilmiye-

Sayfa 
9. —• Aravermeye dair önerge. 30G :307 

5. — Görüşülen işler. 273 

1. —• Sayıştay kanunu teklifi ve Ma
liye, Sayıştay, Anayasa ve Plân komis
yonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (2/338) (S. Sa
yısı :147) 273:306 

ceğinc dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (G/494) 

Yazılı Toru 
3. — Manisa Mill'etvekri Sami B.'nicioğlu'-

nun Anafartalar Emniyet Amirliğinde, 3 var
diya halinde yapılan deneme çalışmalarının so
nuçlarına ve aynı sistemin bütün kadroya uy
gulanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/285) 

K»^ 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, 
Trakya'da vukua gülen sel yüzünden pancar 
müstahsıllarmm zarara uğradığı, pancar pa
ralarını zamanında, alamadıkları ve AIpullu 
Şeker Fabrikası hastanesi durumunun da ince
lenmesi gerektiği konularına ve, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, Gazian
teplin kurtuluş yıMonümü şenliklerini il rad
yosunun yayınlamadığına, bu konuda TIİT 
nin tutumunu protesto ettiğine dair gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına Baş
kanlık tezkeresinde gösterilen sürelerle izin 
verilmesi kabul olundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için secim yapıldı ise 
de adayların hiçbirisinin gerekli oy çoğun

luğunu sağlıyamadığı ve gelecek birleşimde 
tekrar seçim yapılacağı bildirildi. 

G974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının görüşülmesi, İlgili komisyon Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından, yapılamadı. 

Sayıştay kanunu tasarısının maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

30 . 12 . 19GG Cuma günü saat 15.00 tc top
lanılmak üzere birleşime saat 18.25 te son ve
rildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekrli Ankara 
Alım ot Bilgin Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

SORULAR 

— 266 — 



M. Meclisi B : 27 30 . 12 . 1966 O : 1 

2 — GELEN KÂGIILAR 

RAPORLAR 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyerr 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 107G sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi i'c Mardin Milletvekili Rifat Bnykal ve 
3 arkadaşının, 10G3 ders yılında Ilarb C'kulu 
öğrencilerinden okuldan ihracoluııanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komiryonu raporu. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Lütfen arkadaşlar beyaz düğmelere 
bassınlar. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'-
nın, Murgul Bakır İşletmesi izabe tesislerinin ba
calarından çıkan gazların imanlar ve bitkiler 
üzerinde yaptığı tahribata ve bu konuda acele 
tedbir alınması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya, Murgul ma
denleri ile ilgili gündem dışı konuşmak istemiş
siniz. Beş dakikayı goçmamak üzere buyurun. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Yüksek 
Huzurunuza, Hükümet'in derhal tedbir alması 
gerektiğine inandığımız bir konuyu arz etmek 

(2/2, 2/GG) (Gündeme) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci 
ok) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir üyesi 
Ömer Ucuzal ve G aı'kadaşınm, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
vo diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Mi'llî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/36S) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 177) 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I üzere çıktım. Bilindiği gjbi Murgul Balkır lş-
letmıCG'i, yurdumuza önemli gelir sağlıyan bir 
İktbadi Devlet Teşekkülüdür. 1952 yalında ça
lışmaya badyam izabe tcsislcatinin bacaların
dan çıkanı söz gazlarının nebatat üzerindeki ya
kıcı tetirlerinden banka, arazide geniş çapta 
erozyona sobobo.lması, halkla işletme arasında 

I devamlı anladımazlıık konusu olmuştur. Ayrıca 
I insanlar ve çocukların körpe ciğerleri üzerinde

ki yaikıcı tesiri de anlaşılınca, anlaşmazlık gıit-
tikec art:yn bir tansiyonda gelişerek yıllarca de
vam etmiştir. Halk, temsilcileri aracılığı ile bir-

I ç;ük defalar hükümetlere başvurmuşlarsa da, 

267 — 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER ; Fuat Avcı (Doniıli), Ali Rıaa Çctiner (Ankara) 

BAŞKAN —• Millet Meclisinin 27 nci Birle 5 i mini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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'esefle söylenmek gerekir ki, şimdiye kadar ciddî 
bir ilgi görmemiştir. Bunun yenine Etibamk ta
rafından kurulmuş olan ve tok taraflı bir te
şekkül halinde bulunan «tazminat takdir ko
misyonlarının» tâyin ve tesbit ctmıiş olduğu mik-
'tarlarda tazminat ödeme yoJuna gidilmiştir. 
Halbuki bu yol geçici bir tedbirdir, halka gele
ceğini garanti eden devamlı bir tedbir değil
dir. Kaldı ki, halk tazıminat komisyon'l arının 
takdirlerinle itiraz etmekte ve adaletsiz bir tak
dir ölçüsü kullandığını iddia otımektedir.. Hal
kın sağlık durumuna ilgi göstcr-ilmıomıcıktodir. 

Gaz zararlarının önlenmesi için bir ek tesis 
olarak Asit Fabrikası kurulmuş ise de, bu fab-
rilkamn iyi çalışmaması ve çok sık olarak arı
za vermiş bulunması gayeyi temin edememiştir. 
Ayrıca memleketlin iktisadiyatı bakımından, bü
yük bir ön-cım arz etmesi sebebiyle fabrika âza
mi kapasitede çalıştığından, asit fabrikası inti
şar eden zehirli gazları çıokormomekte ve bu se-
'beple yine Murgul'un üzerinde Soz bulutları 
oturmakta ve tabiatı insanlarlyle birlikte tahri-
ıbetme'kbcdir. 

Yıllarca devam eden bu hal, halikın işletme 
menoupl.arma ve işletme mensuplarının da hal
ka hasıım gözlerle bakmalarını hazırlamıştır. 

Şimdi mahallî gazetelerden size bâzı örnek-
ler arz edeceğim. Günkü birkaç gün önce halk, 
kendine ydkışır bir ağırbaşlılık içinde, bir ses
siz yürüyüş yaparak Hükümetin dikkatini çek
mek istem'iş ve ne yazık ki, yine aradığı ilgiyi: 
görememiştir. 

Bu sessiz yürüyüşte taşman dövizlerden bir
kaç örnek: 

«Yeşil Murgul'a elveda.» 
«Söbzosiz, mcyvasız köylü» 
«Veremle savaş, asit ile savaş» 
«Savaşlarda dahi zehirli gaz kullanılmıyor» 
«Süt yok, gaz çok» 
«Zarar ziyan ilâç parası» 
«Her gün Hiroşima'da yaşıyoruz» 
Mahallî gazetelerden örnekler: 
«Kan tükürüyor çocuklarımız» 
«Düzeltil m'iyen ve hattâ baikılmıyan derdi

miz var. Bu derdimizi duyurmak için toplandık 
ve yürüdük ilk kez. Bu bekleyişiniz onaltıncı 
yıldır. Bir gün olup bunun düzeleceğine ina
narak bcıkledik.» 

«İşte yıllardan sonraki sabrımızın tükendi
ğini ve buna bir çare bulunmasını ilgililere du
yurmak için toplandık.» 

«Bu beldede yaşı yan insanların sabrı vo 
haıklı istekleri anlaşılmalıdır artık. Millî geliri
miz ve millî güvenliğimiz için bundan daha acı 
}oylene katlanmaya hazırız. Ama düz'eltilmesi 
imkân olan bir aksaklık düzcıltilmeli ve bize 
boşu boşuna eziyet çektirilmemc.lidir. Buranın 
İnsanları yıllardan bu yana gülmeyi unutmuş
lardır. Artık doğmuş ve doğacak bütün çocuk
larımız tehlike içindedir. Bu çocukların güna
hını kim ödiyeeektir.» 

7 Mart Gazetesinden - Doğu Postası Gaze
tesinden, Hür Soru Gazetesinden okudum size 
bunları. 

Değerli arkadaş'larım, bir sanayi bölgesinde 
oıtaya çııkan bu türlü anlaşmaz!Jklara derhal 
müdahale edilmez ve ilgi gösterip halkı tatmin 
odicİ çareler bulunamazsa, sescılz yürüyüşlerin 
•lesli yürüyüşter halinde ortaya çıkmasına im
kân verilmiş olur. Nitekim aldığımız haberler 
»vimdirici değildir. Gazeteler de mümkün mer

tebe örnaklerini arz ötmeye çalıştık. Körpe bir 
Murgul'ludan en yaşlı bir Murgul'luya kadar 
hcnk'cs geıleocıkleri için garanti tedbirleri is te
lektedirler. Bunun için, şimdiye kadar tesbit 
edebildiğimiz istekler şunlardır : 

1. — Halka ait arazinin erozyona uğrama
dan önceki hali, halen zirai araoi cıimaık vasfını 
İcaybetmiş olması hasebiyle, dikkatte alınarak 
^atınalrnıması, 

2. — Halkın MurguPu ve arazisini terk et-
nok, ya da etrmcımjck konusunda serbest bıra

kılması, yada hiç olmazsa ve asgari şart ola
rak halikın, aynı iklim şartlarını ve aynı karak
teri haiz toprakların bulunduğu bir bölgede 
tokana tabi tutulması, 

3. — Bunların hepsinden önce ve derhal 
halika istikballerinin garanti edileceği yolunda 
Hükümet tarafından temılnat vcrjlmeol, gercık-
ı linktedir. İşin önemime ve ivediliğine binaen 
Hükümetin dikkatini çekmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya müddetinizi 
"bitmiştir, lütfen bağlayınız efendim. 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Bi
ti riyo'inım Saym Balkanım. 

Olayların önümde yürünmek gerektiği kanı
sı Üe ve işin ivediliğini' dikkate almak suretiy-
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lc kendimize vazife edindiğimiz bu konuyu Yü
ce Meclisin ve değerli Hükümetin takdirlerine 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. (C. II. P. sıralarından 
alkışlar) 

2. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, 
Sovyetler Birliği Barbakanı Kosigin'in ziyaretin
den sonra gelişen Türk - Rus münasebetlerini 
istismara kalkan ve komünizm propagandası ya
pan kimselere karşı gerekli tedbirlerin alınması
na dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Köseoğlu buradalar mı 
efendim? Saym Sovyet Başbakanının yurdumu
zu ziyareti üzerine gündem dışı •konuşma iste
mişsiniz, beş dakikayı geçirmemcık üzere buyu
run efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
aJkadaşlarıım, Sovyet Başbakanı Sayın Kosi
gin'in, ziyaretleri ve Hükümetimizle temasları 
sonunda yayımlanan resmî ortak bildirinin hu
susiyetlerini izah ve bu ziyaretten sonra yurdu
muzda gelişen komünistlerin davranış ve pro
pagandalarının tehlikelerini belirtmek ve Sa
yın IlükümıctJmizin ve Meclislimizin bu konu
lar ü:'.ıCJİnde ilgilerini çökmek nıaksadiyle gün
dem dışı sbiz atmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sovyet Başvclkili Sayın Kocılgin'in, memle

ketimizi ziyareti ve bu ziyareti sırasında Türk 
Hükümetiyle yaptığı temas ve müzakereler, or
tak bildiride de belirtildiği veçhile, iki devletin 
iyi komşuluk münasebetleri kurmasına ve eski
den beri kurulan münasebetlerin gelişmes'ine 
büyük yardımı olmuştur. 

Türkiye ve onun Hükümetleri, Batı Blciku 
içerisinde kalmak, Demokratik rejiminden, ba
ğımsızlığından, egemenliğinden, toprak bütün
lüğünden ve Anayasasındaki prensiplerinden, 
hiçbir fedakârlıkta bulunmamak ve taviz ver
memek kayıt ve şaıtiylc, diğer komşularımızla. 
ve bütün dünya devletleriyle olduğu gibi, Şi
mal konuşumuz olan Rus Devletiyle de el bette
ki deotane ve iyi komşuluk münasebetleri kur
mayı arzu etmektedir ve bu arzuyu gerçekleş-
tirmcik hm de çalışmaktadır. 

Sovyet Rusya'nın, Demokratik Rejimimizle 
taban taba.na zıt olan komünist bir rejimle ida
re edilmesi, hiçbir zaman, bu devletle iyi kom

şuluk münasebetleri kurmamıza, iktisadi vç sair 
ilişkiler sağlamamıza engel değildir. 

Bu bakımdan Hükümetimizin, Rus Hükü
metleriyle akıllı, basiretli son münasebetlerdeki 
politikasını, muvafık, muhalif, basın ve siyasi 
teşekküllerimiz ve halkımız beğenmekte ve des
teklemektedirler. 

Hükümetimizin bu politik davranışları, ce
miyetimiz üzerinde bu kadar müspet bir tesir 
icra ettiği halde maalesef, Hükümetimizin bu 
tutumunu istbmar eden, teşkilâtlı kızıl bir 
zümrenin içimizde mevcudiyetini de kabul et
mek zorundayız. Çünkü onlar, bu zorunluğu 
açıık bir şekilde bize hissettirmektedirler. Sa
yın Koisılgin'in, Türkiye'yi ziyaretinden, Türk -
Rus münasebetlerinin dostane bir şekilde geliş
mesinden yararlanan bu zümre, son günlerde 
derhal su yüzüne çıkarak, komünist propagan
dasını alenen ve bâzı yayın organları vasıtasiy-
le eski davranışlarından çcık daha hızlı olarak, 
yapmaya, yaymaya başlamışlardır. 

İyi bir şekilde gelişen Türk - Rus münase
betlerini kendilerine siper yapan bu kızılların, 
tehlikeli davranışları Tüıık Milletinin gözünden 
•kaçmadığı gibi, elbette ki, Hükümetimizin de 
gözlünden kaçmamaktadır. 

Bu aşikâr durum karşısında Hükümetlimiz, 
bu kızıllarla amansız bir şekilde savaşmak zo
rundadır. Bu savaşta milletimiz kendisiyle be
raberdir. 

Hiç şüphe edilmesin ki, bu mücadele, Türk -
IJITS, iyi komşuluk münasebetlerini asla zedelc-
miyecoktir. Çünkü, Kosigin'in ayrılışında ya
yınlanan resmî ortak bildiriye tam tıpa tıp uy
gundur. -

Meselâ ve faraziye olarak bugünlerde Rus
ya'da demıdkratik rejim lehine bâzı davranış 
veya hareketler olsa ve Rus Hükümeti de bu 
davranışlara karşı çok sııkı ve zecri tedbirler al-
*a, Hükümetimiz ne yapacaktır? Hiç. Elbette 
ki, Hükümetimiz Rus Hükümetinin hu davra
nışlarını ç-cik tabiî karşılıyacaktır. 

O halde, Demokratik rejimimizi tehlikeye 
koyan içimizdeki bu Kızıl Komünist davranışla
ra karşı Hükümetimiz, ne kadar snkı ve zecri 
tedbir alırsa alsın, komşumuz ve dostumuz olan 
Rus Hükümeti de bu davranışımızı bir iç mese
lemiz olduğundan gayet tabiî karşılıyacaklar-
lır. 
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Sayını Hükümetimizin Kızıl Komünistlerle 
yaptığı ve yapacağı çetin ve zor mücadelesinde 
'başarılar dıilerkn. 

3. — Ankara Milletvekili Hasan Tez'in, İs
tanbul imalâtçılarının şikâyetlerine, bir Ameri
kan firmasının İstanbul'da gazoz fabrikası kur
masına müsaade edenlerin scbeboldukları iktisa
di ve millî zararlara dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Toz buradalar 
mil Gündem dışı söz istemişisiniz, beş dakikayı 
geçirmıem'ok üzere buyurun efendim. 

HASAN TEZ (Ankara) — Saym Başkan, 
Sayın 'millctvclkllleıra, İstanbul gazoz imalâtçıla
rının devam öden şikâyet ve sızlanmaları kar
şısında esnaf ve sanatkârlarımızın bu şikâyeti
ni icalbıetltir'cn husus haikıkında Büyük Meclise 
mâruzâtta bulunmak üzere gündem dı§ı söz al
mış bulunuyorum. 

İstanbul Esnaf ve Sanatkârları Dermekleri 
Birliği ve Gazozcular Esnaf Derneği tarafın
dan, vukubulan yazılı müracaatlarda Fanta is
minde Amerikan patenti bir firmaya yabancı 
sermaye ile İstanibul'da gazoz fabrikası kurul
masına müsaade edıiıldiği bildirilmekte ve bu 
halin İstanbul'daki gazoz imalâthanelerinin ka
panmasını hedef tuttuğu belirtilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Malûmunuz bulunduğu veçhile, yabancı ser

mayenin memleketin kalkınmasına matuf saha
lara yatırılması ve bilhassa yerli sermaye ile 
kurulması mümıkün olmıyan sınai tesislerin 
meydana getirilmesi maksadı ile yurda girmesi
ne müsaade edildiği, Hüıküımctçıc muhtelif za
manlarda ifade edilmiş ve Hükümet programın
da da bu husus açıklanmıştır. 

Hükümetin politika ve programı bu istika
mete müteveccih iken böyle bir gazoz fabrika
sının kurulması, mamıloketin iktisadi yönden 
kalkınmasına yardımcı ve faydalı bir yatırım 
olmadığı, bilâkis mevcut gazoz imalâthaneleri
nin kapanması ve dolayısiylc geç'lmiııi bu işten 
sağlıyan yüzlerce esnaf ve sanat/kârımızın işsiz 
ikalımaısı gibi, acı bir gerçeği ortaya koyduğu 
hakle, rneakûr fabrikanın kurulmasına hangi 
maiksaitla müsaade edildiğini anlamak mümkün 
değildir. İktisadi politikamızın hedeflerini tâ
yin eden Beş Yıllık Kalkınma Plânının derpiş 
ettiği tedbir ve tavsiyelere aykırı bulunan bu 

müsaadeyi verenler hakkında Hükümetçe ne 
gibi bir işlcım yapılımıntır1? Memlekete faydadan 
ziyade zararlı sonuçlar doğuran bu tesisin ku
rulma müsaadesinin geri alınması hakkında il
gililerce Hükümete yapılan müracaatların na
zara alınıp alınmadığının Saym Ticaret Bakanı 
tarafından Yüksek Meclise izahat verilmesini 
ve c^naf ve sanatkârlarımızın huzura kavuşma
sı için verilen müsadenin durdurulmasını Hü-
kümctıtıen rica ediyorum. 

Bu müsaade geri alınmadığı takdirde Türk 
Esnaf ve Sanatkârlarının uğrıyacağı müşkülle-
rüı günah ve vebali Adalet Partisine aidola-
caktır. Hürmetler/imle. 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yücc ve iki arkadaşının, Kıbrıs, ikili anlaşmaları 
ve Türkiye'deki Amerikan üstleri meseleleri ile 
ilgili dış politika konusunda Hükümet hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesi (11/47) 

BAŞKAN — Muhterem aıikadaşlar; günde
me geçiyoruz. Bir önerge vardır. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Gündem 
dışı söz •istomiçtim. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç arkadaşa söz 
vermiş bulunuyorum. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Ama, 
başkasına sıra gelince veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; Bu husus 
Başkanlığın takdirine bırakılmış bir şeydir. İti
raza deym'cz efendim. 

Gensoru önergesi vardır, okutuyorum efen
dim. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Beş bir
leşimdir bana söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Daha fazla konuşursanız tüzü
ğü tatbik edeceğim. Oo'k rica ederim susunuz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kıbrıs, İkili Anlaşmalar ve Türkiye'de

ki Amerikan üstleri meseleleri ile ilgili dış poli
tika konusunda Hükümet hakkında gensoru 
açılmasını arz ve toklif edeniz. 

Konya Milletvekili 
iS. Faruk Önder 

Çorum Milletvekili 
II. Lâtif Sarıyüce 

Konya Milletvekili 
İsmet Kapısız 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
nan gensara önergesinin önümüzdeki ilk birle
şimde gündem'e alınıp alınmaması hususunu gö
rüşeceğiz efendim. 

5. — Gece eğitimi yapan iktisadi ve ticari 
ilimler akademilerinin öğretim üyeleri ile yar
dımcılarına ve personeline ek ücret verilmesine 
dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili tsmet Sezgin'in önergesi 
(2/368) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda bulunan, geee eğitimi ya

pan iktisadi ve ticari ilimler akademileri öğre
tim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve di
ğer personele ek ücret verilmesine dair,kanun 
teklifinin, önominc binaen öncelik ve ivedilikle 
gündeme alınarak görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Kcımisyonu 
Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Evvelâ gündeme alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Ebmiycmler... Gündeme alınması kabul edilmiş
tir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ön
celikle görüşülmesi hususu kabul edilmiş ve sı
raya alınmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve altı arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
öğretim yardımcılarına ve personeline ek ücret 
verilmesine dair kanun teklifinin gündeme alına
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
C. II. P. ve A. P. grupları müşterek önergesi 
(2/368) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
«Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucuzal ve 6 ankadaşmm, gece öğrenimi yapan 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret ve-
rilmıesine dair kanun teklifinin, bu akademile

rin derhal faaliyete geçip yüzlerce liseyi bitir
miş gencin okumasının biran evvel sağlanması 
ve başlanış olan öğrenim yılından daha fazla 
zaman kaybedilmemesi gayesiyle, gündeme alı
narak diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülm.esmi saygılarımızla aırz ve tek
lif ederiz. 

A. P. Grupu Adına C. H. P. Millet Meclisi 
Aydın Grupu Bask an vekili 

Nahit Mienteşö Turhan Feyzioğlu 
C. II. P. Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar evvelâ 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Gündeme alınmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Gündeme alınması kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ön
celikle görüşülmesi kabul edilmiş ve sıraya alın
mıştır. İkinci önergeyi okutuyorum. 

7. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı
nın öncelikle görüşülmesine dair Adalet Komis
yonu Sözcüsü Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in önergesi (1/268) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci görüşülmesi yapılacak iş

ler 'kısmında 5 sıra sayıda bulunan 44 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının ç.ok önemli ve miadlı olması sebebiyle 
gündemde bulunan diğer konunun tasarı ve tek
liflerinden önce, öncelik ve ivedilikle, görüşül
mesinle karar verilmesini saygı ile arz ve tale
bedenim. 

Adalet Komisyonu Szcüsü 
Sabri Keskin 

BAŞKAN — Evvelâ önceliği oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizin birinci sı
rasında bulunan Yüksek Hâkimler Kuruluna 
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üye seçimine geçiyoruz. Mühürlü kâğıt dağıtı
lacaktır. iki asıl bîr yedek üye seçilecektir. Ay
rı, ayrı sepetler konacaktır. Binine iki asıl üye, 
ikinclsln'e bir tok üye ismi yazılarak atılmasını 
rica ederim. 

Tasnif heyetimi seçiyoruz efendim. 
ismail Hakkı Tokinel (İstanbul) Yok. 
Hasan Fehmi Bo>ztepe (Antalya) ? Burada. 
Süleyman Ünlü (Gaziantep) ? Yok. 
Şefik inan (Çanakkale)? Yok. 

Selâhabtin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir) ? Bu
rada. 

Saym Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) ? Yok. 
Sayın Muotafa Rona (Artvin) ? Buradalar. 
Tamam efendim. 
Bıu arkadaşlar asıl üyelerin tasnif komisyo

nuna seçilmıişlerdir. 

Şjmdl yedekler için tasnif heyetini seçiyo
ruz. 

Saym Sodaıt Ak ay (Kocaeli)? Buradalar. 
Sayın Mlsbah Omgan (Siirt) ? Yok. 
Saym Mahmut Bozdoğan (Adana) ? Yok. 
Saym Hasan Tez (Ankara) ? Yok. 
Sayın Necati Güven (Erzurum) ? Burada. 
Saym Hasan Türkay (Ankara) ? Burada. 
Bu arkadaşlar da yedek üyelerin tasnifi için 

seçilim işlerdir. 

Seçime hangi ilden bağlıyacağımızı tesbit için 
k u r a çekiyoruz: İsparta. 

Ispanta^dan başlıyoruz efendim. («Bir evvel
ki oylama sonuçlarını okur musunuz?» sesleri) 
ckuyabm. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hakimler Kurulumda açık bulunan 

iki asıl üyelik için yapılan 3 neü tur seçime 
(218) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri bulunan zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üyo Üye 
Amasya Ankara 

Kâzıım Ulusoy Ilyas Seçkin 

Üye 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

Necati Benderlioğlu 
Rahmi Ergil 
Ali Solak 
Celâl Öncel 
Mithat Güven 
Sabiha Taşçıoğlu 
Hasan Gobizli 
Kemal Güner 
Fuat Bilgin 
Şc raf ettin Özdinçer 
Nuri Erkan 
Reşat Ertün 
Celâl Mcmişoğlu 
Fuat Eribol 
Osman Kadıoğlu 
Ali Gence r 

102 
101 

59 
53 
34 
32 
10 

G 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Il.lkim-ler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 3 neü tur secime 
(212) üye katılmış ve neticede aşağıda ismi bu
lunan zatlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. Arz olunur. 

Üyo Üye 
Konya Diyarbakır 

Isım'C'y Kapısız T. Ziya Ekinci 

Üyo 
Balıkesir 

Cihat Turgut 

Mesut Alpaz 
Osman Uzumun 
Fuat Eribol 
Bahri Paşaoğlu 
Ali Gencer 
Ulvi Kirci ok 
Necati B-enderlioğlu 
Muhittin KöıSiooğlu 
Boş 

126 
34 
22 
15 

8 
4 
1 
1 
1 

BAŞKAN — İsparta'dan başlıyoıruz efendim, 
isimleri okutuyorum. 

(isimler okunarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylamaya katılmamış arkadaş
lar var mı efendim? 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti lûftfen aıka sıralardaki yerle
rini alsınlar. Tasnif orada yapılacaktır. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Muhterem aıik ad aşlarım, gün
demimizin öncelikle görşüleeek işler bölümünün 
birinci maddesinde 6974 sayılı Tüıkiye Kömür 
Ijletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci madde
sinin (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
tasarı yor almaktadır. İkinci maddesinde de 
görüşülmesine başlamış bulunduğumuz Sayıştay 
'kanunu teklifi vardır. 

İstirhamım şudur ki; kabul buyurulursa ev
velâ Sayıştay Kanunundan başlıyaılım, bunu 
bittirdikten sonra diğerine geçelim. Gündemde 
bu değişikliği kabul edenler... Etmiye>n.lcr... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Sayıştay Kanununa devam edeceğiz. Komis
yon yerini alsın. Kanunun sekizinci bölüm 
56 ncı maddesinde kalmıştık. Oradan başlıyo
ruz. 56 ncı maddeyi okutuyorum. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yargılama 

Hesapların dairelerce incelenmesi 
Madde 56. — Daire başkanları dairelerine 

verilen hesap raporları hakkında savcının yazılı 
düşüncesini alırlar. 

Savcılıktan gelen raporlar daire başkanlı
ğınca düşüncesi bildirilmek üzere üyelere veri
lir. 

Üyeler kendilerine verilen raporlar üzerine 
gerekli incelemeyi yapar. Groraktiğinde raporda 
ilişiksiz görülün kısımların da her cihetine ba
kılıp bakılmadığını araştırır ve düşüncelerini 
yazmak suretiyle raporları Daire Başkanlığına 
geri verirler. 

Üyelerce, raporlar üzerinde yapılacalk ince
leme sırasında lüzum görüleni üyenin teklifi 
üzerine Daire Başkanlığınca hesabın her cihe
tine bakılıp bakılmadığının araştırılması içki 
uzman denetçilerden birine verilir. Uzman de
netçi hesapta yeniden ilişikli hususlar görürse, 
usulü dairesinde sorumluların savunmasını alır 
ve yazacağı rapor, düşüncesi bildirilmeık üzere 
savcılığa gönderilir. Savcılıktan gelen bu hesap 
dosyası Daire Başkanı tarafından teikrar üyeyo 
verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... 56 ncı madde kabul edil
miştir. 

Hesapların yargıl a nmaaı 
Madde 57. — Üyelerin yazılı düşüncesi üre

rinde dairece hesabın yargılanmasına başlanır. 
Yargılama sırasında lüzum görürse savcı davet 
edilerek düşüncesi sorulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... 57 nci madde ka
bul edilmiştir. 

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

veya istihkak sahiplerine posta veya bankalar 
vasitasiyle gönderilen paralarla mukadder kıy
metli senet veya ayniyata ait alındılar sayma
nın berac^ine yeterlidir. 

Mei'kez ve diğer saymanlıklar adına harca
ma yapılmış ve bunlara ait para yerine geçen 
evrak ve senetler yellerine gönderilmişsc mer
kez veya ilgili saymanın bunların alındığını bil
diren belgeleri Sayıştay a göndermesi ödemeyi 
yapan saymanı beraot ektirir. 

Bu belgeler gönderilmediği takdirde bunla
rın postaya verildiği sırada yapılan tutam sıkla
rın veya kaybolan evrakın resmî kayıtlarından 
'alınacak onanmış örnekleri dahi beraet için mu
teber sayılır. Aıncak bu evrak ve senetler kanun, 
nizam ve kararlara uygun değilse saymanın bu 
kanuna göre olan sorumluluğu devam eder. 

Posta idarelerine tutanaklarİyle kıymetli 
poGta paketi halinde teslim edilen paralar gön
derildiği yerde tamam olarak çııkmazsa idare ve 
adliyece yapılacak soruştutmaya ve vcrilecak 
karara güre sorumluluk belli olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... 58 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Belge ibraz edilememesi 
Madde 59. — Zaruri sebeplerle asılları veya 

ikinci nüshaları ibraz veya tevdi cdilemiyen 
hailende, hizmetin yapıldığını ve karşılığının 
hak sahibine verildiğini gösteren evraka, belge
ye ve mevcut kayıt ve delillere göre, savcının 
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'düşüncesi alındıktan sonra sorumluların beraet 
•veya zimmetine hükmedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiycn? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 59 neu madde ka
bul edilmiştir. 

Olağamıüsıbü hallerde belge ibraz edilememesi 
Madde 60. — Savaş, yangın, sel, deprem, 

idari ve askerî sebeplerle, tahliye gibi olağan
üstü haller dolayısiyle veya çalınma ya da müc
bir sebeplerle kaybolduğu anlaşılan belge ve 
(kayıtların bulunmasına ve gönderilmesine iraı-
'kân bulunmadığı idare kurullarınca tutanaikla 
onanırsa, sayman mevcut delillere göre yargıla
nır. 

Ancak yukarda yazılı hallerin vukuunda, 
saymanın durumu derhal yazı ile üstüne bildir-
mesi ve zimmetini ibra için 15 gün içinde bağlı 
olduğu bakanlık veya daireye başvurması şart
tır. Bu taıkdirde saymanın beraeti veya sorum-
ıluluğu bakanlık veya dairesinin düşüncesi alm
anak suretiyle Sayıştayca hükme bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Ycık. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 60 ncı madde ka
bul edilmûşıtir. 

Hüküm ve tutanaklar 
Madde 61. — Hesapların yutardaki madde

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yak. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 61 nei madde ka
bul edilmiştir. 

İlâmlar 
Madde 62. — İlâm müsveddeleri mahkeme 

ıkurulu tarafından görülüp imza edi'ldikten son
ra bundan gereği kadar ilâm çıkarılır. Bu ilâm
lardan ikişer nüshası daire başkanı ve üyeler 
tarafımdan irnıza edildikten sonra imzalı nüs-
ıhalaıdan birisi dairede alıkonulup diğeri ve im
zasız nüshaları hesap dosyası ile birlikte Birin
ci Başikanlığa verilir. Bu ilâmlar Birinci Baş
kan veya tevkil edeceği kimseler tarafından 

Sayıştay mührü ile mühürlenip imza edildikten 
jonra mahkeme kurulu tarafından imzalı nüs
hası genel scıkncıteclikçe saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiycn ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 62 nci madde ka
bul edilnıbtir. 

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

hası sorumlulara, birer nüshası sorumluların 
bağlı olduğu bakanlık veya daireye, iki nüsha
sı da, bir nüshası ilgili saymanlığa gönderil
mek üzere, Maliye Bakanlığına ve bir nüshası 
da Savcılığa usulüne göre tebliğ olunur. 

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

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

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

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

Tavzih, kararın yerine getirilmesine kadar 
istenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiycn? 
Ydk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenlcn... 63 neti mad
de kabul edilmiştir. 

İlâmların infazı 
Madde 64. — Sayıştay ilâmları kesinleştik

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

İlâmlarda gönderilen zimmet ve tazminlerde 
zlmmeıtler vukuu tarihinden; tazminler ise hük-
modildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak, 
İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

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

274 — 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, kanunun tümü görüşülürken iki 
arkadaşımızın hassasiyetle üzerinde durduğu 
bir mevzu vardı, oraya gelmiş bulunuyo
ruz. O zaman gecikmemek maksadiyle bunla
ra cevap vermemiş, sırası geldiğinde cevap 
vereceğimizi söylemiştik. Sırası geldi, cevap 
veriyoruz. 

önünde metim olan arkadaşlarım lütfedip 
takibederlerse itiraz mevzuu şu; 64 ncü mad
denin ikinci fıkrası: «İlâmlarda gösterilen zim
met ve tazminlerde zimmetler vukuu tari
hinden ; tazminler ise hükmcdildikleri tarih
ten itibaren faize tabi olarak, İcra ve İflâs Ka
nuna göre infaz olunur.» Muhterem arkadaşla
rım, itirazcılar derler ki ; hayır, Sayıştay ilâm
ları İcra ve İflâs Kanununa göre infaz edilme
sin. 6183 nolu, birçoklarınızın da bildiği, Âmme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Kanununa göre 
tahsil edilsin, infaz edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, fakat bu infaz tarz
ları ile izah tarzları birbirini tutmamaktadır, 
arz edeceğim. Sayıştaym ilâmları, İcra ve İf
lâs Kanununun derpiş ettiği icra daireleri ye
rine 6183 sayılı Kanun icabı infaz edildiği 
takdirde ne olur O takdirde Sayıştay diye 
bir müessese ortada kalmaz. Biliyorsunuz, Sa
yıştay vergi dairelerini de kontrol eder. Halbu
ki, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsili 
hakkındaki Kanununa göre, bir ilâm alındı
ğında, alâkalı daire alâkalıya tebliğ ettiğin
de, sorumlu dediğimiz bu, zat bu kanun hü
kümlerine göre itiraz komisyonuna itiraz ede
cekti.. İtiraz komisyonu kendisinin çok çok 
üzerinde bulunan kendisini denetliyen bir 
mahkemenin kararını reddedebilmek im
kânına sahibolacaktır veya kabul edecektir. 
İtiraz komisyonu, bir üst komisyona havelesi 
icabettiğindc mevzuu itiraz komisyonu halle
demediğinde, temyiz komisyonuna gidecektir. 
Temyiz komisyonu da, yine kendisinden çok 
üstün olan Sayıştayın ilâmlarını tetkik mev

zuu yapabilecek bu ve ilâmların cezri cihetine 
gidebilecek. Bu safha da, geçtikten sonra son 
safha olarak Danıştaya gidecektir ilâm. Sa
yıştaym ilâmı bu safhaya geldiğinde Danış
tay, ilâmın heyeti umıımiyesi, her noktası hak
kında karar verecektir. Çünkü sorumlu hak
kında, kanunumuzun hiç bir yerinde şu ka
nunda olduğu gibi, başka kanunlarda da, 
«Kararı şu şekilde vereceksin, şu noktaları 
muhtevi olacaktır», diye bir sarahat yok. Sa
yıştay kararı son merci olarak Danıştaya gi
decek. Danıştay, Sayıştay kararının her nok
tası hakkında karar vermek hakkına sahibo-
lacak, yani ikinci derece, üst derece idari mah
keme hâlinde karar vermiş olacak. 

Muhterem arkadaşlar, metindeki şu tebliğ 
-ekline bu şekilde itiraz eden arkadaşlarım, 
'zahlarmda şöyle derler: Efendim, Sayıştay 
hesap hakkında karar versin, hesabın muha
tabı olan, yaoıi hesabı bir malî fiil olarak ka
bul edersek, o malî fiilin faili bulunan sorum
lu hakkında karar vermesin. Neden? Çünkü, 
sorumlu hakkında karar verdiği zaman bu 
-übiciktif bir muameledir. Sayıştaym sübjek
tif bir karar vermeye hakkı yoktur. Daha da 
"leri giderler, izah tarzlarını dinledim. Kemis-
vondaki izahlarında, bu ilâmları maalesef ic-
'*a tetkik mercilerine dahi tetkik ettirmeye 
'-adar iler"ye gitmiştiler, burada bundan bah-
-ettiler. Halbuki icra tetkik mercilerinin hu
kukçu arkadaşlarım pekâhl bilir ilâmlann 
esasını tetkika salâhiyetleri yoktur. İlâmla t^s-
bit edilen vakıanın sonradan tasfiye edilip 
^dilmediğime bakar. İcra tetkik mercileri, ko
misyonundaki itirazlarında «Efendim. Danısta-
vm vardığı kararı, icra marifetiyle infaz eder
seniz, icra tetkik mercii bir kararın objektif 
veya sübjektif olduğunu, sorumlusuna şâmil 
">lup olmadığını tetkik edebilir» diyecek ka
dar ileri gitmişlerdir. «Bunlara o zaman ce
vap verildi. Şimdi bundan rücu ettiler.» divor-
lar ki «Hayır, bu yol böyle d^ğru ama efen
dim, karar sadece hesap hakkında olsun, her 
hangi bir sorumludan bahsedilmesin, sübjek
tif sorumluluğa inmesin; daha da ileriye gide
rek, kusurun nevi de tâyin edilmesin».. Bu ne 
demektir arkadaşlarım1? Yani Sayıştay diyor 
ki, su yasak tetkik edildi. Hatalıdır, daha ile-
"i gidemiyeeck. Bu hatayı yapan kim? Yapı
lan hata idari bir kusur mudur, yoksa şahsi bir 
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kusur mudur? Bunu da tâyin etmiyecck, yani 
sadece karakuşî şu hesap hatalı, bu hesap hata
sız demek suretiyle bir karar verecek. Bende
niz şu kanaatteyim, muhterem arkadaşlarım; 
eğer Sayıştayı bu dereceye düşüreceksek, bu 
kadar külfete lüzum yok, böyle bir müessese
nin mevcudiyetine de lüzum yok. Sayıştaym 
her türlü karar yetkisini elinden alacaksınız, 
hiçbir salâh'ycti bulunmıyacak, karar hatalı 
imiş hatalı değilmiş demekten ibaret kalacak
sa, böyle bir müessesenin mevcudiyetine, var
lığına inanmadığım gibi, kalmasında da .fayda 
görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir nokta, 
itiraz eden arkadaşlarım, yani ilâmların İcra 
İflâs Kanununa göre infazını kabul etmek is-
tomiyen arkadaşlarım, derler ki, bu sistem ha
talıdır. Fakat yerine ikâme edilecek bir sistem 
koymazlar. Şimdi Sayıştay bir karar verecek, 
sorumluluktan hiç bahsetmiyccok, «hesap ha
talı» diyecek. Peki, bu ilâmı nereye göndere
cek, bunun cevabı yoktur. Farzımuhal Mali
ye Bakanlığına gönderdi, karakuşi bir hüküm
le. Maliye Bakanlığı, faili tâyin edilmemiş, so
rumlusu tâyin edememiş bir ilâmı kime teb
liğ edecektir?. Bu da yok. Bir hesap tetkik ed'l-
di, tetkik neticesi hesap hatalı görüldü. Peki 
bu hatayı yapan? O belli değil. Hatanın nevi 
kusuru? O da belli değildir, ilâmı kabul ede
lim ki. Maliye Bakanlığına gönderdiniz, Maliye 
Bakanlığı muhıtabolarak kimi alacak, kime 
ilâmı tebliğ edecektir? Hangi adam, tebliğ edi
len kimr,e Daırıştaya başvuracak? Bunlara da 
cevap, maalesef verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu noktaya 
matuf itirazlarda bir hususiyet daha gözden 
kaçırılmıştır. Muhterem arkadaşlarım, şu ka
nunu 1 fit''edip ba,şmdan sonuna kadar oku
mak külfetine katlanmamışlardır. Çünkü bu 
kanun, Sayıştaym ilâmlarında, sorumluyu tes-
bit etmesi esasına dayanmıştır. Bu mevzu orta
dan kalktığı gün bu kanun ortadan yok ola
cak. l?:ah edeyim muhterem arkadaşlarım, mad
de: 14, 2 nci fıkra, küçük (a), dairelerin ya
pacağı işler: «Sorumluların hesaplarını ince
leyip, yargılıyarak haklarında beract veya 
zimmet hükmü verir» buna kimse itiraz etmi
yor arkadaşlarım. Bakın, esas bu; diyoruz ki, 
Sayıstıy daireleri, sorumluların hesaplarını 
incelesin, sorumlular hakkında beraet veya 

zimmet kararı versin. Buna itiraz eden arka
daşlarımdan birisi çıkıpta G4 ncü maddedeki 
prensibe istinaden konulmuş olan şu madde
ye itiraz etmiyor. Peki, G4 ncü maddeyi kal
dırdınız, 14 ncü madde ne olacak? Dahası var; 
madde 42, sayman değil de sayman sayılan 
kimselerin hesabının tetkikinde «Saymanlar 
hakkındaki sorumluluk, bunlar hakkında da 
varittir» buna da itiraz eden yok, kıymetli ar
kadaşlarım. 

Madde 4o, aynı mahiyette sorumlu bir say
manın hesabından, onun hesabının tetkikin
den sorumlu addedilmesinden bahsediyor. Bu
na da itiraz etmiyorlar. İşte bunlar G4 ncü mad
dedeki esas prensibe istinaden kanunun bir
çok maddelerinde serpiştirilmiş esaslı prensip
lerin neticesidir. 

Bunlar bütün maddelerde vardır. f>9 ncu 
maddeyi okuyayım. Onda da geçti, Fakat okun
masında fayda vardır, muhterem arkadaşlarım, 
~>9 ncu maddenin son fıkrası «Sorumluların 
beraet veya zimmetine hükmedilip». Üzüldü
ğüm nokta şu, G4 ncü maddeye gelinceye ka
dar, bu G4 ncü maddenin kabul ettiği prensip
ler muvacehesinde, 50 tane madde sıkıştırıl
mış, hiçbirisinden haberi yok arkadaşlarımın, 
gelmiş 64 ncü maddede görmüş bir şey, bu kalk
sın diyor. Bu şuna benzer, bir yün örgünün 
içinde ortadan bir tane ak, çıkarırsanız örgü 
dağılıvcriyor. Arkadaşlarım b u m düşünmeden, 
örgünün tamamı hakkında hiçbir itirazda bu
lunmuyorlar, geliyor G4 ncü madde de Sayış
tay kararları İcra İflâs Kanunu hükümlerine 
göre değil, G183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
infaz edilsin diycbil'yor. 

Muhterem arkadaşlarım, durum budur, ka
nunumuz tamamen bu prensip üzerine inşa edil
miştir. Her maddesinde sorumlu hesap ve he
sabın muhatabı bir sorumlu, onun sorumlulu
ğu vardır, buna istinadettirilmiştir. Tamamen 
Anayasanın ruhuna ve lâfzına uygun bir şe
kilde tedvin edilmiştir. 

Hiçbir arkadaşımın endişe duymamasını istir
ham ediyorum. Bilvesile hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — G4 ncü madde üzerinde baş
ka söz istiyen... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 64 ncü 
madde kabul edilmiştir. 
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Suç teşkil eden fiiller 
MADDE G5. — Harcamadan önce vize için 

Sayıştaya gönderilmiş olan tahakkııkat bel
gelerinin ve harcamadan sonra sayman hesap
larının incelenmesi esnasında suç teşkil eden 
bir fiile raslandığı takdirde, ilgili denetçi ta
rafından derhal deliller tesbit edilerek durum, 
Birinci Başkanlığa bildirilir. Birinci Başkanın 
görevlendireceği hesap mahkemesince kamu 
dâvası yönünden kovuşturma yapılmasına ka
rar verilmesi halinde de işlcmli evrak veya 
hesabın bu kısmı, gereci yerine getirilmek üze
re toplanan ilk delillerle birlikte sorumluların 
bavlı olduğu daireye veya Cumhuriyet Savcı
lığına verilir. Genel mahkemelerce verilen 
hükümler, Sayıştaym, hesap ve işlemler yö
nünden denetimine ve hükmüne engel değil
dir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili hu
suslar yönetmeliğinde belirtilir. 

BASICA N — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. G5 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum.. Kabuıî edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hükmen onanma 
MADDE Gf>. — Saymanların hesapları Sa

y f a y a noksansız verildiği tarihten itibaren 
iki yıl içinde yargılanamadığı takdirde hük
men onanmış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun yolları 

1. Temyiz 

Temyiz mercii 
MADDE G7. — Sayıştay daire1 erince veri

len ilâmlar Sayıştay Temyiz Kurulunda tem
yiz olunur. Bu kurulca verilen kararla kesin
dir. 

Temyiz sebepleri 
MADDE 68. — Sayıştay dairelerinin ilâm

ları; 
a) Kanuna aykırılık, 
b) Yetkiyi aşmak, 
c^ Yargılama usullerine riayet etmemek 

•ibi sebeplerle 63 ncü maddede yazılı ilgililer 
tarafından temyiz olunabilir. 

Temyiz süresi ilgiliye ilâmın tebliğinden 
İ1 ibaı\-n doksan gündür. 

B A SKAN — 68 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 68 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler?.,. Kabul etmiyenler?.. 
18 nci madde kabul edilmiştir. 

Temyiz isteği 
MADDE 69. — Temyiz isteği dilekçe ile ya-

Tİır. Dilekçeye ilnrilVer tarafından itirazları
mı ispat edecek belgeler bağlanır. Temyiz ev-
-akımn suretleri karsı tarafın sayısınca verilir. 

Temyiz dilekçesiy^ buna ba'rlı evrak karşı 
\arafa tobliğ olunur. Toblin-den itibaren otuz 
"ün içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da 
'omyiz edene tobliğ olunur. Temyiz ed^n de 
buna onbcı çaün içinde ecvop verebilir. Bu ce
vaplar da karsı tarafa tcbli* olunur. Buna da 
^nbeş gün içinde cevap verilebilir. 

BAŞKAN — 60 ncu madde üzerinde söz 
-tiv^n...? Y^k. 60 ncu maddeyi ovlanm^a arz 
-vliv^rnm : Kabml ödünler... Etmiyenler... 69 ncu 
naddo kabH edilmiştir. 

Tecviz isteğinm karara bağlanması 
MADDE 70. — Cevaplar alındıktan sonra 

-"VI, +?vrafbırdnn biri süresi içinde karsddt ver-
^odrri takdirde temyiz incelenmesi yapılarak 

1~.rvT»'"rv l ığlanır . 
"BASK'A — Mndde üzerinde! söz is+iv^...? 

v ^ k . Maddeyi ovlnrım^a sunrv^rum. Kabul 
^dcnlei'.. Et^i^onlpr... Kaburt edilmiştir. 

TO^TH', dilekçesinin ve^il^e^i y>rlor 
MAD"^E 71. — Temyiz d"levoesi v lâyiha-

\* Sayıştay B a ş k a n ı n a verilir. Merkezde 
\"lnnrmvpnlar. temvi^ diVl'celeri^i. Sav^t^ya 
-""<*en-'mek üzere bulundukli"•» yerin en büyük 
•"uV'k-'vo memuruna da verebilirler. 

ll^ib'ler isterlerse evrakın alındığına dair 
kendilerine bir alındı verilir. 

BAŞKAN — Maddn ürerinde söz istiyen 
-"yın üvrt? Yok. Maddenin 2 nci sn+ırı^m 3 ncü 
^gönderilmek» kelimesine bir (r) ilâvesi ve şo-

BAŞKAN — 67 nci madde hakkında söz is
tiyen?... Yok. 67 nci maddenin birinci satı
rının ikinci (dairelerince) kelimesine bir 
(e) ilâvesi vo son kelimeden evvelki kelimenin 
sonuna da bir (r) ilâvesiyle maddeyi oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 67 nci madde kabul edilmiştir. | 
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nundaki «kendilerine» kelimesine bir «d» ilâve
si ile maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiycıılcr... 71 nci madde bu ilâveler
le birlikte kabul edilmiştir. 

Murafaa 
MADDE 72. — Taraflar yazı ile isterler 

veya Temyiz Kurulu lüzum görürse tarafları 
veya bir tarafı davet ederek savunmalarını din
ler ve açıklama istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Temyiz Kurulu kararı 
MADDE 73. —• Temyiz Kurulu temyiz olunan 

hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, 
kaldırır ya da bozar. Bozma halinde evrak yeni
den karara bağlanmak üzere o kararı veren dai
reye gönderilir. 

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

BAŞKAN^— Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. 73 ncü maddenin ikinci paragrafındaki 
(ÜZ'C'lne)1 beL'ımcsı'ne bir (r)> harfi ilâvesi ile 
maddevi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 73 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

2. Yargılamanın iadesi 
Yargılamanın iadesi sebepleri 

MADDE 74. —• Aşağıdaki sebepler üzerine 
savcı hükümlü, hükümlünün bağlı olduğu ba-
kanbk veya daire ya da Maliye Bakanlığı ta
rafından yargılanmanın iadesi istenebileceği 
gibi Sayıştay dairelerince do doğrudan doğru
ya buna karar verilebilir. Yargılamanın iadesi 
sebepleri şunlardır:. 

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

b) İbraz edilen belgede sahtecilik bulu
nup da hükme etki yapmış elması, 

e) İnceleme veya yargılama sırasında gö-
rülmiyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hü
kümden sonra meydana çıkmış olması, 

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

d) Hükme esas tutulan bir ilâmın bozul
ma suretiyle ortadan kalkmış olması, 

e) Kesinhcsaplarm incelenmesi sonunda 
Genel Kurulca, bütçe tertip ve mahsubuna iliş
kin daire kararlarının aksine karar verilmiş 
olması. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhe-
sabm onanmış olması şahıs borçlarına etkili 
değildir. 

BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde söz is
tiyen yok. 74 ncü maddenin birinci satırının 
üçüncü «Sacı» kelimesine bir (v) harfi ilâve
si, ikinci satırın ortasındaki «Yarılama» ke
limesine (g) ilâvesi 3 ncü satırın yine ortasın
da «veilobilir» kelimesine bir (r) ilâvesi, 
(a) bendinin sonundan iki evvelki (vea) keli
mesine (y) harfi ilâvesi icabetmektedir. Tabı 
hatasıdır. Bu tashihlerle 74 ncü maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yargılamanın iadesi 
isteminin görüşülmesi 

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

BAŞKAN — 75 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 75 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İcranın geciktirilmesi 
MADDE 76. — Yargılamanın iadesi dileğin

de bulunmak icrayı alıkoymaz. İade dilekçe
sini inceliyon daire, gerekli gördüğü takdir
de, kanunen muteber teminat karşılığında, 
icranın geciktirilmesine karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 7G nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
76 nci madde kabul edilmiştir. 

3. Karar düzeltmesi 
Karar düreltilmesi sebep1 eri 

MADDE 77. — Temyiz Kurulu kararlarına 
karşı aşağıdaki sebeplerle temyiz isteğinde 
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bulunmuş olanlar tarafından ilâmın tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir defa
ya mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi iste
nebilin. 

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

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

e) Temyiz yolu ile görülen işlerde Tem
yiz Kuruluna ibraz olunan ve karara etkili bu
lunan evrakta bir sania ve sahtelik vukubul-
muş olması. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 77 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

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

incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesin
de yürütülür. Şu kadar ki, burada 72 nci mad
de hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok., 78 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenlcr... 
78 nci madde kabul edilmiştir. 

Bu kanunda hüküm bulunmıyan haller 
MADDE 70. — Kanun yollarına başvurma 

hallerinde bu kanunda yer almamış olan hu
suslar hakkında Hukuk Muhakeme Usulleri 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde söz 
istiyon yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... 79 ncu madde ka
bul edilmiştir. 

İçtihadın birleştirilmesi 
MADDE 80. — İşin gereği ve ibraz edilen 

belgeledin , mahiyetleri bir olduğu halde aynı 
konu haklonda dairelerce veya Temyiz Kuru
lunca verilen ilâmlar birbirine aykırı ise, Birin
ci. Bı^knn bu il A mi an içtihadın birleştirilmesi 
içil Gc^cl Kurula verir. 

Birinci Başkan birleşmiş içtihadın değişti
rilmesi için de istemde bulunabilir. 

İçtihadın birleştirilmesi ve değiştirilmesi 
kararları ile 18 nci madde gereğince alman Ge
nel Kurul kararları Resmî Gazete ile yayınla
nıl'. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
I yok. Maddeyi, ikinci satırdaki «Dairelerce» den 

sonra bir (v) ilâvesiyle (veya) olarak değiş
tirmek suretiyle oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... 80 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Dokuzuncu bölüm 
Genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporları 

Genel uygunluk bildirimleri 
MADDE 81. — Sayıştay, bakanlıklar tara

fından düzenlenen kesinhesaplan sayman he-
saplariyle ve Hazinece düzenlenen genel hesa
bı da bakanlıklar kcsinhesaplariyle karşılaş
tırır ve uygunluk derecesini Anayasanın 128 nci 
maddesinde belirtilen süre içinde Millet Mecli
si Başkanlığına sunar. 

BAŞKAN — 81 nci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ed'yorum: 

| Kabul edenler... Etmiyenlcr... 81 nci madde ka-
I bul edilmiştir. 

Genel bütçe dışındaki idarelerin kesinhesaplan 
Madde 82. — Genel bütçe dışında kalıp da 

bütçeleri bir kanunla. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden geçen dairelerin kcs'nhesapları hakkın
da da yııkardaki madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz isti-
ven? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... 82 nci madde ka
bul edilmiştir. 

İlâmların infaz cetveli 
Madde 83. — Yııkardaki maddeler gereğince 

düzenlenecek kcsinhcsaplara Sayıştay ilâmlannm 
'nfaz derecesini gösterir bir cetvelin bağlanması 

ı şarttı:'. 

BAŞKAN — 83 ncü madde üzerinde söz is-
I tiyen? Yok. 83 ncü maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
j mistir. 

Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisine 
1 sunulabilmesi 

Madde 84. — Kesinhesap kanun tasarısı, Ana
yasanın 128 nci maddesinde belirtilen bir yıllık 
ıtireyi aşmamak şartiylc, idare hesapları tam ola-
:-ak Sayış taya verilmedikçe Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
, /en sayın üye? Yok. 84 ncü maddeyi oylarınıza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti:'. 

Ij'ygunluk bildiriminin hasırlanması 
Madde 85. — Hesapların tatbik ne ve uygun

luk bildiriminin hazırlanmalına ilişkin işlemler 
B.rinci Bajkan tarafından denete ilerden kurulu 
Kos'nhcsap Şubesine havale olunur. Kesinhcsap-
lar hakkında bu Şubece düzenlenen raporlar ik.n-
ci derecede dairelerce incelenerek karara bağla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 85 ııci madde kabul edil
miştir. 

tîye raporları ve bunların Genel Kurulda 
görüjülmesi 

Madde 8G. — Keslnhcsaplar hakkında daire
lerce verilen kararlar her yıl sırasiylc bir üye 
tarafından incelenir ve bir rapor düzenlenir. Bu 
rapor daire karariyle birlikte Maliye Bakanı adı
na yetkili bir zat Sayıştay Savcısı da hazır bulun
duğu halde (lenel Kurulda görinülür ve uygun
luk bildirlnrn n son şekli tesbit olunur. 

Genel bütçe dızmda kalan bütçelerin kcs'nhc-
'saplarının Genel Kurulda gürir.ülmcs'ndc ayrıca 
ilgili dairenin yetkili temsilcisi de bulunur. 

Genel uygunluk bildirimleri, Genel Kurul 
üyeleri ve savcı tarafından imza edildikten sonra 
Birinci Başkanlıkça MJlct Meclisi Başkanlığına 
sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Orhon. 

HAMDİ OPJION (Trabzon) — Savcı Maliye 
Bakanlığının, Haz nenin müdafii iken, *Bu rai)or 
daire karariyle birlikte Maliye Bakanı adına yet
kili bir zat ve Sayıjtay Savcısı da hazır...» deni
yor. Savcı zaten Maliye Bakanlığının müdafii 
olduğuna göı-c ve bunun hukukunu müdafaa et
tiğine göre ayrıca bir maliye temsilcisinin burada 
no işi var? 
' BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KOIİALTAN (Sivas) — Bir daha lütfeder mi
siniz? Anlayamadım eJendlm. 

BAŞKAN — öaym Orhon, lütfen kürsüden 
ifade edin, bütün arkadaşlar daha sarili olarak 
işitirler. 

HAMDİ ORIION (Trabzon) —Muhterem ar
kadaşlarım, dün de bu «Savcı» tâbiri üzerinde 

durmuştum. Maliye Vekâletinin tarafıdır sav
cı. Burada diyor ki: «Bu rapor daire kararı ile 
birlikte Maliye Bakanı adına yetkili bir zat ve 
Sayıştay Savcısının hunini ile müzakere» Savcı 
onun zaten mümessili. Ayrıca Maliye Bakanlığı
nın ikinci bir mümessili var. İki mümessilin bu
rada bulunması fazladır kanaatindeyim. Bunun 
aydınlanmasını istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın bomisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Muhterem Bankan, 
muhterem arkadaşlar; Sayın Haindi Orhon'un 
8G ncı maddedeki savcı ve maliye münıcssil-
nin müştereken bulunuşu hususundaki, en
dişelerine komisyon adına cevap vermek 
için huzurunuza geldim. Aynı kanunun ikinci 
maddesi görüşülürken de Sayın Orhon bir 
endişeye kapıldılar ve bi'lhassa «savcı» tâbiri 
üzerinde bir türlü savcının, Osmanlıca tabi
riyle «müddeiumumi» yani savcılığın umumun 
müdafail okluğu hususuna eğilmek isteme
diler nedense. İşte bu 8G ncı maddede ve 
daha önce ikinci madde görüşülüı'kcn Hazine 
mümessili ve savcı tâbirlerini tefrik edemediği 
ir/n Sayın Ilamdi Orhon endişeye kapıldı
lar. Burada rapor görüşülürken, Maliye Ba-
karilığı adına yetkili bir zat -"Savcının bu
lunmasında bir mahzur yok » dedi. Kaldı 
ki, âmme menfaatlerine bir fayda mülâhaza 
etmek pekâlâ mibn'kün. Hem Maliye Bakan
lığı adına bir mümessil bulunacak, hem de 
sadece Maliye Bakanlığının menfaatlerini gi'ı-
d n . Malive Bakan V ı münırzslli sıfatında ol
mayıp âmme menfaatini takiple görevli bu
lunan bir savcı hazır bulunacak ki, her iki
sinin müştereken bulunmaz.]nda bir zarar de
ğil, fayda mülâhaza etmek lâzımdır. O ba
kımdan 8G ncı maddede Sayın Ilarr.'di Or
hun'un mülâhaza ettikleri mahzur varit de
ğildir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ilamdi Or
hon. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, tahmin ediyorum ki, sayın sözcü, 
benim mütalâamı yan'iş anladılar. Savcı, 
adlî kazada, âmmenin mümessili,, onun ta
raf mdandır. Bu Sayıştayda âmme taraf, yok
tur. Burada taraf mesul muhasip bir, bir de 
Hazinedir, Maliyedir. Burada bir âmme dâ-
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vasi mevzuubahis değil ki, savcılık müesse
sesi taraf -olsun. Burada ne oluyor? Mesul 
muhasip ödemede hata yapıyor. Geçen se
fer de enine boyuna arz ettim. Bin lir<î, iki 
bin lira şahsın emrine alınıyor. Kanunun 
'anır.eltltiği şıekffiide Divana geliyor. Divanda 
taraflar kendilerini müdafa ediyorlar, zimme
tin kaldırılması için duruşma yapılıyor. Veya
hut da gıyabında karar veriliyor. Şimdi 
maliyenin tarafıdır savcı burada, ânın enin 
tarafı değildir ve âmme diye bir şey, yok 
Iboırada. Hazinemin hukuku zâyıi olmuş mudur, 
olmamış mıdır? Ben kanunun sözcüsü olarak 
tekrar ifade ediyorum, savcı tâbiri burada yc-
Tİnde değildir. 

Şimdi koyuyoruz, Hazinenin hukukunu, 
müdafaa edecek, kanun sözcüsünü, tekra.' ifa
de ediyorum, burada savcıdır müdafaa edecek. 
Ayrıca bunun yanında bir de Maliye Bakan
lığı mümessilini koyuyoruz. Bunun izahı 
yoktur. Farzcdelim ki, şimdi bir tarafta 
kanun sözcüsü olan savcı bir tez tutuyor, 
hukukî bir tez. Maliye Bakanlığından gelen 
mümessil de aynı konuda bir başka tez tutayo'r. 
Ne olacak Hazinenin hukuku? Yani, bunlar 
robot değil ki, maliye temsilcisidir diye ge
len zat ile Divanı Muhasebatın bünyesinde 
'olan, yine, maliyenin hukukunu nıüdafaya 
memur olan, savcı adını verdiğimiz memur, 
mutlaka ikisi aynı fikri taşıması icatoetmez. 
Büriısi başıka bir hulkulkî tezi müdafaa -<eıdecek, 
birisi başka bir hukukî tezi müdafaa edecek, 
böyle iki zıt şahsı karşı karşıya getirmek, 
nâçiz kanatimce, yerinde değildir. Burada 
maliyenin hukukunu müdafaa edecek, savcı 
adını verdikleri kanun sözcüsüdür. Bakan
lığın ayrıca temsilcisine de mahal yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?.. 
Değiış'tinge önergeniz var mı Sayın Onlum? 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Yok efen
dim, ben yalnız sayın sözcünün dikkatini 
çekmek için söylüyorum. 

BAŞKAN — Ma.kle hakkında başka söz is
tiyen var mı?.. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? Buyu
run efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Anayasanın 
kesin olarak hesaba dair işlemleri karara 
bağlanmasını öngördüğü mahkemenin ciddî bir 
mahkeme teşkilâtı ve ağırlığında olması, el-
ıbetöte vâzıı kanunun düşünmesi gereken bir 
husustur. Bence tasarı hazırlanırken bu nok
taya önem verilmiştir. Gerçekten de «avcı 
kelimesinin, savcılık makamının, savcılık mef
humunun bir ağırlığı vardır. Bu bakımdan 
âmmenin yani toplumun menfaatini arıya-
cak ve tarafsız olacak bir kimsenin bulun
masında bence isabet vardır. Bu bakımdan 
maddenin tedvini yerindedir. 

Maliye sözcüsünün ayrıca bulunm ısında 
isabet vardır. Maliye sözcüsü ile savcı aynı 
kanaatte olmıyabilirler. Aslol'an gerçeğin mey
dana çıkarılmasıdır. Burada maliye sözcüsü
nün fikrinin alınması savcının bulunmasını 
lüzumsuz hale getirmez. Bu bakımdan gerek 
savcının gerekse maliye sözcüsünün bulunması 
maliye sözcüsünün Maliye Bakanlığının doğ
rudan ddğruya menfaatlerini ve düşün eel'e-
rini temsil eden bir insan olarak bulunmasın
da isabet vardır. Savcının ayrıca bulun
ması da isabetlidir. Kararı verecek olan ne 
ısavci'dır, ne maliye sözcüsüdür, kararı ve
recek olan dairedir. Dairenin kararları da 
muhtelif süzgeçlerden geçmektedir. Bu ba
kımdan kanun ve maddenin bu şekilde, bu 
ruh içinde tedvini bence isabetlidir, yerinde
dir. Bu şekilde ka'bul edilmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Değiş
tirge önergesi de yok. 

Maddeyi oylarmza sunuyorum, Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

86 ncı madde kabul edilmiştir. 

Devlet, mallariyle bâzı idare ve kurumlar 
hakkında Sayıştay raporları 

MADDE 87. — Genel ve katma bütçeli dai
relerin bir sebep devresindeki mal işlemleri
nin incelenmesi sonucunda beliren hata ve 
noksanlıklar ve bu daireler dışında kalan 
idare ve kurumların bir yıllık hesaplarının 
incelenmesi sonucu, bunların faaliyetleri
nin kuruluş gayelerine uygun olmadığı da 
belirtilmek şartiyle, Sayıştay Genel Kurulu 
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raporlariyle Birinci Başkanlıkça Cumhuriyet 
Senatosuna ve Millet Hecelisine sunulur. 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz 
istiyeni.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum... 

GEÇtCl KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Dördüncü satır
da «uygun» dan sonra «olup» kelimesi ola
cak. Üçüncü satırdan sonra dördüncü satıra 
geçerken «uygun olmadığı» ibaresinin iki ke
limesi araşma «olup» kelimesi eklenecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi düzeltilen bu şekli 
ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Mevzuata uygun görül miyen işi eni ler 
MADDE 88. — inceleme ve deneti eme sıra

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

BAŞKAN — 88 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyetiler... Madde kabul edil
miştir. 

Onuncu Bölüm 
Bütçe, personel ve Özlük işleri 

Bütçe 
MADDE 89. — Sayıştay, genel bütçe içinde 

kendi bütçesiyle yönetilir. 
Birinci Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Sa
yıştay bütçesi, genel bütçe kanunu tasarısına 
ithal edilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi bütçeleriyle birlikte Bütçe Kar
ma Komisyonuna verilir ve bir sureti de Ma
liye Bakanlığına gönderilir. 

Sayıştaym muhasebe işleri, Millet Mecli.ri 
Saymanlık Müdürlüğünce yönetilir. 

Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu Ka
rarına lüzum gösterildiği işlerden, Sayıştay 
hizmetleriyle ilgili olanlar, Sayıştay Genel Ku
rulunun idari işler niteliğindeki kararlariyle 
yürütülür. 

BAŞKAN — 89 nen. maddeyi «gösterdiği» 
olarak düzeltilmesi suretiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Mad
de tashih ile kabul edilmiştir. 

Meslek mensuplarının teminatı, işten el çektirme 
MADDE 90. —• Sayıştay meslek mensupla

rının görevlerine, bu konuda yazılı haller 
ile Devlet memurluğundan çııkarrlmayı gerek
tiren haller dışında son verilemez. Aylık 
ve başka haklan elinden alınamaz. Mesclek 
mensupları için tesis edilmiş smfılardan başka 
bir sınıftaki görevde çalıştırılamazlar. 

Ancak, sağlık bakımından görevlerini ye
rine getirmiyecek durumda oldukları tam 
teşekküllü Rc'smî Sağlık Kurulu raporuyla 
anlaşılanlarla, bulundukları, derecede yaş had
dini doldukları halde bir üst dereceye yük-
ısıeldmiyenlienin görevine Miaımırlar Soçöım ve 
Disiplin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın 
onayıyla son verilir. 

Haklarında disiplin veya ceza kovuştur
ması yapılmasına karar verilen genel sekre
ter, raportör ve yardımcıları, uzman de
netçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardım
cılarının görevleri başında kalmalarında so
ruşturmanın veya hizmetin gereği bakımın
dan sakınca görülürse, Memurlar Seçim ve 
Disiplin Kurulu karariyle ge'çici bir süre için 
işten el çektirilebilir. 

işten el çektirme ve tekrar işe başlatma ve 
bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında Dev
let Memurları Kanununun görevden uzaklaştı
rılma bölümündeki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 90 . nci madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. 

90 nci maddenin ikinci paragrafındaki «ge
tirmiyecek» kelimesine bir (e) harfi il'âve-
-siyle « getire miyecek» şeklindeki tashihi ile 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiycnler,.. Madde bu tashih ile 
kabul edilmiştir. 

Aylıkla r 
MADDE 91. — Başkan ve üyeler birinci 

derecede memur aylıkları tutarım alırlar. 
Bu suretle alman aylıklar, bunların emekli
liklerinde ve diğer memuriyetlere geçmele
rinde kazanılmış hak sayılmaz. Bu gibile
rin emekliliklerinde ve diğer me'muriyetlcrc 
geçmelerinde hizmet sürelerine göre kazan
dıkları derece aylıkları esastır. 

Daire başkanları ve üyelerin izin ve geçici 
görevleri Birinci Başkanın onayıyla olur. Bi-
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rinci Başkan halkkmda bu hüküm kendiliğin
den uygulanır. 

Başka ve üyeler dışındaki meslek 
mensupları ile savcı ve savcı yardımcıla-
•rından yükselme sürelerini dolduranların bu
lundukları kadroda üst derece aylığı veri
lerek veya üst kadroya atanarak yükselme
lerinde yeterlik esastır. Yeterlik sicillerine 
göre belli olur. 

Bunların yükselebilmeleri, üstüste iki si
cillerinin olumlu olmasına bağlıdır. Üç si
cil döneminde ikıi olumlu sicil alanlar da 
yükselebilirler. 

Boşalan bir üst kadroya atanmada aynı 
derecede yeterli olanlar birden fazla ise: 
disiplin cezası almamış bulunmak, meslekî 
inceleme ve yayınlarda bulunmuş olmak, b'r 
yabancı dilden Devlet dil imtihanım kazan
mış olmak ve kıdem tercih sebepleri sayılır. 

Tercih sebepleri yoksa yapılacak sınav
da üstün başarı gösterenler yükseltilir. 

Genel Sekreter, raportör, uzman denet
çi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcı
larının yükseltilme işleri Memurlar Seçim ve 
Disiplin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın 
onayıyla olur. 
Savcı ve savcı yardımcılarının yükselme iş

leriyle diğer özlük işleri Maliye Bakanlığına 
aittir. Ancak yıllık ve mazeret izinlerinin ve
rilmesi Sayıştay Birinci Başkanının uygnn 
görmesine bağlıdır. 

BAŞKAN — 91 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Buyurun Mustafa Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— İkinci fıkrada bir husus hakkında komisyo
nun fikrini soracağım. Zannederim tavzihe muh
taç bir husustur. Lütfederseniz yerimden kısaca 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Buradan da ifade edebilirsiniz 
ama buyurun. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Burada, «Birinci Başkan hakkında bu hüküm 
kendiliğinden uygulanır» şeklinde bir ifade var. 
Buradan ne anlaşılmaktadır, bu belli değildir. Bu
nun tavzihe ihtiyacı vardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KAPTAN (Sinop) — Efendim, en yetkili 
organ Birinci Başkandır. Elbette ondan üstün 
bir makam yok ki, izin alsın. İzin verecek olan 

zaten kendisidir. İzin verecek Birinci Başkandır; 
bunun mânası budur. Bir dairenin en salahiyetli 
adamı Birinci Başkandır. Başka bir üst makam 
olmadığı için izni kendi kendine verecektir; tabiî 
kanundaki statik yollarla. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Birinci Başkanın kendi kendisine izin verme
si olmaz. Birinci Başkana izin vermek, re'sen ken
disine aittir, diyelim. Burada mâna çıkmıyor, 
böyle bir şey koyalım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KAPTAN (Sinop) — Muhterem arkadaşlar, 
mesele mühim değil. Yalnız şimdi koskoca bir 
Sayıştay tesisi kuruyoruz. Amerika'da Reisicum
hurdan önce geliyor Sayıştay Başkanı protokol
de. Amerika'da, protokolde, Reisicumhurdan 
önce gelen bir zata bir izin işinde salâhiyet ver
miyoruz... Mümkün mü yani, lütfediniz. Madde 
sarihtir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Daha sarahat verelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Devamla) — Amerika'da böyle
dir. Başkan en salahiyetli adam odur başkası 
yok. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
—• Doğru da, buradan mânâ çıkmıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Devamla) — Bizce mânâ çıkı
yor efendim. 

BAŞKAN — Efendim değiştirge önergesi 
var mı?.. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Var efendim, şimdi vereceğim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, arkadaşları
mın değiştirge önergelerini daha önceden ha
zırlamaları uygun olur. Yoksa önerge yazüın-
caya kadar bekliyeceğiz diye vakit kaybediyo
ruz. 

Sayın Akalın tamam mı efendim? 
91 nci madde hakkında bir değiştirge öner

gesi gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
91 nci maddenin ikinci fıkrasının son cümle

sinin «Başkana ait izin işleminin takdirini Baş
kan yapar.» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAKAN Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
91 nci maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 91 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

92 nci madde : 

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

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

b) Uzman denetçi, başdenetçi, Genel Kurul, 
Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daire rapor
törleri ve denetçilerle Genel Sekreter, Savcı ve 
denetçi yardımcılarına derecelerine göre, bu ka
nuna bağlı iki sayılı cetvelde yazılı miktarlar
da, 

c) Sair Sayıştay mensuplarına ekli üç 
No. lu cetvelde yazılı miktarlarda, ödenek ve
rilir. 

ödeneğe hak kazanılması aylık hükümlerine 
tabidir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Bu madde ile ilgili bir değiştirge önerge
si vardır. Yalnız başlığı yanlıştır. Bunun düzel
tilmesi lâzımdır. 

Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici 9 ncu maddenin ek cetvellerinden 3 nu

maralı cetvelin ödenek miktarlarının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Unvanı : Lira 
Şube Müdürü 350 
Şube Müdür yardımcısı 300 
Levazım ve Ayniyat Saymanı 250 
Tetkik Memuru 200 
Zabıt Kâtibi 150 
Kâtip 100 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
92 nci madde ile ilgili olan bu önergenin üs

tünde, geçici 9 ncu madde diyor. Halbuki değiş
tirge bu madde ile ilgilidir. 

92 nci madde ile ilgili bu önergeyi reylerini-" 
ze arz ediyorum. 92 nci madde ile ilgili bu öner
geyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

92 nci maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 92 nei madde olduğu 
gibi kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlere gönderilme 
Madde 93. — Her yıl Sayıştay meslek men

suplarından en az iki, en çok sekiz kişi malî hu
kuk ve malî işler alanında bilgilerini artırmak ve 
meslekle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Bi
rinci Başkan tarafından lüzum görülen yabancı 
memleketlere bir yıl için mezun sayılmak sure
tiyle gönderilebilir. Bu süre içinde Sayıştaydaki 
görevlerine ait aylıkları verilir. Ödenek hariç, 
diğer özlük hakları saklı kalır. Bu gibilere gidiş 
ve dönüş harcırahları ile yabancı memleketlerde 
kaldıkları sürece Harcırah Kanunu hükümleri 
dairesinde yevmiye verilir. 

Bu suretle gönderilecek olanların nitelikleriy
le seçim usulleri, yabancı memleketlerdeki çalış
maların izlenmesi, bu memleketlerdeki çalışma
larına ait düzenliyecekleri raporların şekli ve sü
resinden önce geriye çağrılma sebepleri yönetme
liğinde ayrıca belirtilir. 

Yurda dönenler, yabancı memleketlerde kal
dıkları sürenin iki kattı Sayıştayda mecburi hiz
met görürler. Zorlayıcı bir sebe'bolmaksızm da
ha önce ayrılanlardan ö'denmiş olan yol paraları 
ile yevmiyeleri faizleriyle birlikte geri alınır. 

Bu madde hükmünden faydalanabilmek için • 
Sayıştayda en az beş yıl çalışmış olmak şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti

yorum. 

BAŞKAN — Sayın Akalın siz de mi söz is
tiyorsunuz ? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karalı'fear) 
— Evet efendim, ben de söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Oelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, esas itibariyle maddenin Mim
deyim. Fakat, Geçici Komisyonda, Millet Mec
lisinde kaJbul edilen metinde bir değişiklik 
yapılmış. Bu hususun izahını rica edeceğim. 
Millet Meclisinin metninde asgari. bir kayıt 
konmamış dış memleketlere gidecekler hakkın
da. Âzami 4 kişiye kadar gönderilebilir den
miş. İki yıl için denmiş ve 5 yıl çalışanlardan, 
onu aynen kabul ediyor Geçici Komisyon. 
Şimdi beş yıl çalışma mecburiyetini koyduktan 
sonra, iki yıl için asgari iki kişi gönderilmesi 
fiilen bâzı ahvale mümkün olmıyaıbilir. Bu iti
barla her yıl dış memleketlere gönderilecek
lerin asgari haddini kaldırmak, âzami haddini 
muhafaza etmek lâzımıgelir kanaatindeyim. 
Yani l.er yıl 8 kişiye kadar dış memleketlere 
gitme imkânı kalmalıdır. İki olur, bir olur, hiç 
olmıyabilir, sekiz olur. Asgarıi bir had koydu
ğumuz andan itibaren fiiilen tatbikine imkân 
olmıyacak haller zuhur edebilir, yeri yoktur, 
bu kaydın kaldırılması lâzımdır. 

İkinci nokta şudur: Millet Meclisi metnin
de iki yıl olarak denildiğine göre, gidecek ar
kadaşların gittikleri memleketin neşriyatını ye
ter derecede taıkilbedebileceklerti lisana vukufla 
sahib olmadığı ve bu suretle 2 yıl zarfında, 6 ay
da, 8 ayda mevcut bilgilerini takviye ederek 
6 ay, 8 ay sıonrıa neşriyatı takibeidebilecekleri 
düşünülmüştür kanaatini taşıyorum. 

Eğer gideceklerde yeter derecede bir lisan 
ıbilgisi olmazsa bir yıl içerisinde oraya gidip 
neşriyatı t akıbetin e imkânı yoktur. Ama ikinci 
yılda vardır. Bu bakımdan burada bir tashi-
hat yapmakta fayda görürüm. Eğer yabancı 
memleketlere gideceklerin, gittikleri memle
ketlerde gerçekten o nisibette ağır olan bu 
mevzularda, bu mevzuların dili, her hangi bir 
konuşulan dil gibi değildir, terminolojiye, da
yanır. Anlaşılması daha güçtür. Bir yılda gi
decek, yeter derecede bilgisi yok. Orada neş
riyatı takibetmesine imkân yoktur. Bu itibar
la, ya dışarıya gideceklerde Devlet dil imtiha
nında muvaffak olmak kaydını koymak lâzım
dır. Eğer bunu koymayı arkadaşlarımız, ko
misyon uygun bulmuyorsa o zaman bunu iki 
yıla çıkarmak lâzımgelir. Aksi takdirde dil 
ıbilgisi, Devlet dil imtihanında muvaffak olmak 

kaydına bağlı tutulmaz ise bir yılda dış mem
leketlere gideceklerin, sahalarında neşriyatı 
takipbedip burada faydalı olmaları mümkün 
değildir. 

Bu konuda Komisyonunun mütalaasını öğ
rendikten sonra gerekirse bir takrir takdim 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, buyu
run. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, 
93 ncü maddede Sayın Fethi Çclikbaş'm fikir
lerine aynen iştirak ederim. Hakikaten Millet 
Meclisinin kabul ettiği metinde «asgari had» 
yoktur Geçici Komisyon en az 2, en çok 8 kişi 
demek suretiyle âdeta birinci başkana emri
vaki yaparcasına iki lâyık kişi var veya yok, 
iki kişinin her yıl yabancı memleketle gönde
rilmesi ve bunların bir yıl yalbancı memleket
te kalmalarını öngörmüştür. Bir yıl içinde, 
Sayın Çelikibaşın da dediği gübi, lisaırı mı öğ
renecek yoksa ilmini mi artıracak? Bu, müm
kün değildir. Ben bir önerge de verdim. En 
az iki kişi kaydının kaldırılmasını asgari had 
tutulmadan başkana bu hususta yetki verilinıe-
sini istedim. Bir sene bakarsınız ehliyetli in-
ısanlaır vardır, kabiliyetli yetişmiştir, onların 
gönderilmesi gerekir. Üçünü birden, dördünü 
birden göndermek gerekir gönderilmeli, Aıma 
bakarsınız bir yılda hiç o kaıblliyette, o ni
telikte, o vasıfta eleman yoktur, illâ gönder
mek mecburiyeti olunca, ehliyetsiz olanı da 
göndermek zarureti hâsıl olur ki bu, bütçeye 
yük tahmil etmekten başka bir mâna taşımaz. 
Kaldı ki, bu madde, içinde gizli bir maksadı 
da, hemen hemen yabancı ülkeleri görmek im
kânını sağlamak gübi 'bir mânayı da taşıyor. 
Nitekim, bizim 'birçok diğer müesseselerimizde 
oluyor. Ben bunla muarızım zaten. Veteriner
ler, ziraatçiler, ormancılar da böyle kendile
rine göre yoritmuşitur. Mevzuata maddeler ilâ
ve ettirmişler, Amerika'ya gidenler daha ziya
de bir sürü harcırah alırlar. On paralık da 
fayda, bilgi edinmeden, yalnız görürler, harcı
rah alırlar dönerler. Buna dönmeısin, biz Sa
yıştay ı çok iyi insanların bulunduğu bir mii-
•cıssese olarak kalbul ediyoruz. Böyle bir yola 
girilmesin. Takrir de verdim, bu asgari had-
din kaldırılmasını istirham ediyorum. Bu yol-
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da rey kullanmanızı da istirham edeceğim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hamdı Orhan. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, ben dışarıya gitmesi lâzım gelen 
zevatın, diğer .müesseselerde bu işin nasıl ya
pıldığını kısaca arz 'edeyim ki, hüküm biraız 
aydınlansın, bu bir. 

İkincisi; burada birtakım istisnai hüküm
ler var bunları tehlikeli -telakki ederim, bun
ları da arz edeceğim. Bunun mahiyeti şu: Gör
gü ve bilgisini artırmak üzere Garp memleket
lerine memurlar gönderillir, 4899 numaralı Ka
nuna göre. Bunun âzami müddeti iki yıl dur. 
Gidiş de şöyledir; ya kendisi mensıtbıolduğu 
makam tarafımdan ehil görülür, bilıgi ve gör
güsünü artırmak için bu memleketlere gider, 
ıbir yıl için gider, âzami iki yıl için 
'gider. Gidiş de şöyle olur; izinlidir bir 
'sene veyahut iki sene maaşı transfer 
edilir, onun karşılığı döviz olarak gider ve
yahut da maaşı tran'sfer edilemez, mezun ad
dedilir, maaşını buradaki ailesi efradı alır. Ken
disi orada sağladığı hususi im kânlardan fay
dalanarak Avrupa'da bulunur. Bu gidiş böyle
dir. Fakat bu öyle değil, istisnai, adeta imtiyaz 
ifade eden hükümler getiriyor. Beraber şimdi 
talhlil edelim. Evvelâ bir sene ile takyide t m ek 
doğru değildir. Bugünkü mevzuata ve tatbika
ta uygun olarak âzami iki seneye kadar tabi
rinin kullanılması lâzımdır. Arkadaş'laırım da 
iziah ettir, üzerinde fazla durmıyadağım. Ar
kadaş olur ki, iyi lisan bilir altı ay da kâfidir. 
Arkadaş olur ki, bir sene kâfidir, arkadaş olur 
ki, iki seneye ihtiyacı vardır. Mevzuatta bugün 
iki seneye kadardır. Bunun bir defa böylece 
tashih edilmesi lâzımdır. 

Şimdi bakınız burada nasıl gönderiliyor? 
Dervletin bünyesinde tatbik edildiğinden ayrı 
nasıl gönderiliyor? Fıkrayı okutuyorum: 

«Bu süre içinde Sayışitayda görevlerine ait 
aylıkları verilir. Ödenek hariç, diğer özlük hak
ları saklı kalır. Bu gibilere gidiş vic döınüş har
cırahları ile yabancı memleketlerde kaklıkları 
sürece Harcırah Kanunu hükümleri dn i resin de 
yevmiye verilir.» 

Yani maaşını alıyor, o transfer ediliyor. 
Ayrıca gidiş ve geliş harcırahı veriliyor. Bir 
sene nerede kalıyorsa - benim şimdi miktarı 

hakkında kesin bir bilgim yok - dış memlekete 
gittiği için eğer yevmiyesi 20 dolar, yevmiye 
30 ddlâr veyahut 15 dolar ise bir sene daha 
ayrıca onu alacak Devlet mevzuatında bu yok. 
Bu bir imtiyazdır. Ben imtiyaza Yüce Mecli
slin müsaade edeceğine kaani değilim, bu olmaz, 
bu tamamen bir imtiyaz mahiyetindedir. Aleyh
lerine bir hüküm konmuş, bu da yerinde de
ğildir Görgü ve bilgisini artırmak için Garp 
memleketlerine giden insana, kendi maaşını 
transfer ederek veya kendi sağladığı imkânlar
la gittiği için, bir ni'Ccburi hizmet kendisine 
tahmil edilemez. Kendi parası ile gidiyor. Bu
rada tahmin ederim ki, imtiyaz olarak veya-
ihut istisnai h'ülMm olarak lehlerinde konuılam 
.hükmü kamufle etmek için olacak diyor ki; bu
lundukları sürenin iki katı meeburi hizmet tah
mil edilir. Bu gidecek arkadaşın aleyhine bir 
hükümdür ki, yerinde değildir. Bugün bizim 
umumi mevzuatımız içinde böyle bir tatbikat 
yoktur. Onun için bu hükmü, - hep beraıber 
maddeye taraftarız, talhmin ediyorum ki, aley
hinde hiç kimse yoktur - ancak bu hükmü 
bugün Devletin diğer memurlarına tatibik etti
ği sistemin içine getirip oturtmak lâzımdır. O 
sistem de nedir ? Görgü ve bilgisini artırmak 
için riyasetçe veya hangi heeytçe ayrıılacaksa, 
gönderilecek olan maaşı ile gider. Mecburi 
hizmet kendisine tahmil olunamaz ve bu iki 
ıscncye kadardır. Bütün Devlet teşkilatındaki 
iıcr hangi derecede olunsa olsun, memurlar köy
le gider. Bunun dışında hiçbir surette Garp 
memleketlerine görgü ve bilgisini artırmak için 
giden yoktur. Mühendislerde, burs bukınlar ve 
saireler hariç, bunların o Devletle alâkası yok
tur. Onun için bu istisnai hükmü, arkadaşımın 
numarasını söylediği kanunun bünyesine ge
tirip oturtmak lâzımdır. Ayrılık ve gayrdığı 
da ortadan kaldırmak lâzımdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Yok. 

Buyurunuz komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KAPTAN (Sinop) — Mulhterem arkadaşlarım; 
cevap] andırıl ması icabeden üç, husus vardır. 
Bunlardan bir tanesi harice gönderileceklerin as
gari miktarı tesıblt edilsin mi edilmesin mi? 
İkincisi, hariçte, kalacakları müddet, üçüncüsü 
de son komış'an muhterem arkadaşım tarafın-
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dan ortaya konan kendilerine fazladan bâzı 
menfaatler sağlandığı yolundaki iddia. 

Efendim, filhakika Millet Meclisinin ilk 
metninde bâzı farklı tedvin şekli kabul edil
mişti, Ama son komisyonumuzda uzun uzun 
tartıştık. Şahsi kanaatlerimi bâzı noktalarda 
Sayın Çelikbaş'mkine uyuyor, ama komisyonu
muz bu şıe'kilde kabul etti, tabiatiylo buraya 
komisyonun fikirlerini getiriyorum. 

Bu ıiki yıllık müddetin kabul cdi'Lmesinde 
esas şu idi: Bu kanunu müzakereye başladığı
mız zaman burada olmayan profesör bâ'y.ı arka
daşlarımızda 'komisyonumuzda vardı. Divanı 
Muhasebat da yani Sayıştayda dünya mevzuatı
nın incelendiğine dair yalhut dünya mevzuatın
dan Sayıştayııı ne olduğunun toslbitinc müteda
ir evrak istedik, tetkik istedik, maalesef baş
langıçta bir tane yoktu. Bu sefer tercüme edil
miş veya asıllariyle getirtilmiş başka memle
ketlerin Sayıştay Kanunlarına ait metin iste
dik, başlangıçta bunu da bulamadık. İşte son, 
komisyonumuz o günkü güç şartları göz ötıüne 
alarak şu karara vardı: Şayet asgari miktar tâ
yin edilmezse belki de Sayıştay Başkanı veya 
o günkü başta bulunan kimselerim arzusuyla 
hiç kimse gönderilmez. Bu ihtimal şimdiye ka
dar olmuş ve nitekim Türkiyede Sayıştaydan 
harice tek bir kimse gitmemiştir. Bu misal mar
kan başka türlü hareket edemezsin dediler. 

ikincisi de Bütçeye tahsisat konmuyor. 
Asgari iki kişi gideceği belli değilse hariç mem
leketlere gidecekler hakkında bir tahsisat kon
muyor bu esbap ile kimse dışarı gidemiyordu. 
İşte sıon şekil, asgari bir miktarın tâyinini 
müdafaa eden arkadaşlarımın esbabı mueibesi 
bu idi ve bu esbabı mucibe galip gelerek hiç 
olmazsa iki kişi mutlaka dış memlıckcltlcrc git
sin, bir daha bu kanun 50 sene, 25 sene sonra 
bir Sayıştay Kanunu değişen Devlet şekline gö
re yeniden adapte edilmek ic ab edeme elde ya
pılmış, inkişaflara mütedair bâzı tetkikler ol
sun dendi. Asıl sebep budur. 

Bir yıl, iki yıl mevzuuna gelince: Muhte
rem arkadaşlarım bendeniz komisyonda şah
san iki yıl olmasını müdafaa ettim. Fakat ora
da bâzı kıymetli arkadaşlarım haklı olarak şu 
itirazda bulundular. Dediler ki, şimdi hariç. 
memleketlere gidecek olanlar esasen 9 aylık 
ve haftada 25 ilâ 30 saat süren bir kursa tabi 

tutuluyor ve bizzat beraber komşu oturduğu
muz bir lisan pnofesörü de 14 ciltlik bu mev
zuda bir eser yazmıştır, sadece ve sadece hariç 
memleketlere gidecek olan kursiyerler için. Şim
di dediler k i ; biz bu kanuna evvelâ lisan bilme 
şartını koyduk, nasıl koydunuz? Efendim, üçün
cü fıkra şöyle diyor: «Bu suretle gönderilcıcek 
olanların nitelikleriyle seçim usûlleri, yaban
cı memleketlerdeki çalışmaların izlenimcisi bu 
memleketlerdeki..» falan, filan... Bir yönetme
lik yapılacaktır, işte bu yönetmeliğe evvelâ 
lisan bilme şartı konacaktır elbette. Ondan son
ra kursa da gidecektir. Dediler .ki, biz evvelâ 
gideceği memleketin lisanını yurdumuzda öğre
telim, öyle gönderelim, aksi halde dışarıda lisan 
öğrensin dersek, iki sene de kâfi gelmez, gider 
adanı orada tek başına, muhtar okluğu için, 
biraz eğlenir ve bu lisanı da öğrenmeden ge
lir, bırakınız tetkik yapmasını, dediler. Bu fi
kir galip geldi. Bunun esbabı da budur, Tak
dir yine sizin olacaktır. 

Son konuşan arkadaşımın beyanına gelince; 
arkadaşlar, ben bu mevzua bir misalle cevap 
vereyim. Bunun örneği, bir çok noktalar Danış
tay Kanunundan 'alınmıştır, oıradan alındı. Ar
kadaşım, «hiçbir yerde yok» dedi. Okuyorum; 
Resmî gazete elimde, arzu ederler, teşrif eder
lerse veririm. 

«Madde 117 Danıştay meslek mensupları 
idare hukuku alanında bilimseli araştırmalar 
yapmak ve meslekî incelemellerde bulunmak 
için aylıkları, hakiki yol masrafları ve günde
likleri verilmek ve iki yılı geçmemek şartiyle 
idari yangı sisteminin uygulandığı yabancı mem-
lek'etlere Başkanlar Kurullunun karaırı üzerine 
Birinci Başkan tarafından gönderilir.» Danış
tay Kanununu geçen sene çıkardık. Maddle nu
marası 117, kıanun numarasını da vereyim. Me
haz olarak yapılmıştır. Yani yok diye birşey 
mevzuubaıhis değildir. Şu noktayı huzurunuz
da tekrar etmek isterim; muhterem arkadaşla
rım, bu kanun üzerinde çalışan 'arkadaşlarınız 
ve Sayıştaya mensup arkadaşlar - huzurunuz
da ifadede fayda vardır - ödenekler mevzuunda 
aylık 800 hattâ 500 liraya razıydılar. Biz ilk 
komisyonda bunu onun için koymadık. Vakta
ki Danıştay Kanununda 1Ö0 olarak çukmca ay
nı mahiyetteki bu müesısoseye bunu vermemek 
bir hata olur esbabı mueibesi ile koyduk. Onlar 
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dahi istemediler. Yani örnek ekseriya bu mâ
nadaki örnekler, Sayıştay Kanunundan alınmış
tır. Noksan taraf varsa arza hazırım, hizmctiniz-
deyim. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyu
run. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım; ikinci defa söz almamın sebebi, 
sayın sözcünün açıklamalarında Devlet idare
miz bakımından gördüğüm hatalı bir gidişe işa
ret etmek içindir. Meclis ister ki, muhtar mü
esseseler Devletin Umumi düzeninde, kendi teş
kilât kanunları çıkartırırken o düzen içinde 
Ibulunsunılar. Bugün üzülerek gördüm ki, ben 
de, Danıştay Kanununda Devletin umumi düze
ni içerisinde yeri olmayan yeni bir tatbikata 
[girmişiz. Bu bir emsal teşkil eder arkadaşlar. 
Bugün Danıştay Kanunundaki bu hükmü gör
dükten sonra, bidayette Hanıdi Orhon arkada
şımla birlikte umumi düzenin tatbikini istiyen 
Ibendeniz, Sayışmayın da Danıştay gibi bir Ana
yasa muhtar müess'esi alması itibariyle, aynı 
yoldan yürümesi lâzımgeldiğl kanaatine var
dım. 

Bunun sonu ne olacaık arkadaşlar?. Bu iti
barla ben rica edeceğim; yani nasıl duyurmak 
imkânımız v a r l Sayıştay Kanunu okluğu için 
Hükümetten kimse yok, yani muhtar müesıscsc-
lerinuizin mevzuatında umumi nizamın dışına 
çıkmak temayülleri olduğunda Pianlâmento bu
nun karşısına dikilmelidir. Aksi takdirde umu
mi idarenin nizamı kalmaz arkadaşlarım. Şimdi 
Danıştayda, şahsım da dâhil, fark etmemişiz, bu
nu sevketmişiz çıkmış. Sayıştay bugün çıkarta
cak, Yargıtaydan yarın bir şey gelecek çıkacak, 
başka müesseselerden gelecek ve bu suretle 
Devletin malî imkânlarına göre yapdabile'ceği 
fedakârlığın âzami haddini gösteren umumi ni
zam, prensip Devlet İmkânının çok ötesinde bir 
çığıra 'girecek. O 'zaman varidat 'bulmak düşün--
cesine dalacağız. Bu iyi bir iş değil. Bu itibarla 
yapılacak bir şey de kalmamıştır, ya kabul ede
ceğiz, ya reddedeceğiz. Ben lehinde şimdi rey 
vereceğim. Ama bunu münasip şekilde tashih 
'etmenin yolunu, bundan sonra gelecek her han
gi 'bir kanun için aramalıyız. Personel Kanu
nunda mı olur, başka ibir kanunda mı olur, bu
nu düzeltmeliyiz. Aksi takdirde hem maaşını 
alsın' ama, gitsin harcırahını tahakkuk ettirsin-
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ler ve saire «tsinler. Bunu gönül arzu eder 
arkadaşlar, ama Devletin umumi imkânlarını 
da düşünmeye mecburuz. Lehte olan hükümleri 
çıkartmak. Çok memnuniyeti muciptir. Onun 
karşısında vaziyet almak 'kötü bir şey olur. 
Ama bizim vaziyetimiz, Devletin imkânlarına 
göre âzami iş yapma yollarını aramaktır. Bir 
yol açılmıştır, bu da ayrı muhtar müessesedir. 
Şahsan ona rey vereceğim. Ama bunun tashih 
edilmesi lüzumu kanaatini 'bilhassa savunuyo
rum arkadaşlarım. Sözcünün konuşması nasıl 
olmuş bilmiyorum; benim 'bildiğim Sayıştay, 
yabancı mevzuatı, kitapları olan bir Sayıştay-
dır. 

Ben okudum. Ben, Sayıştay kütüphanesinde 
yabancı memleketlerin Sayıştay mevzuatına ait 
kitaplarını, dokümanlarını almış okumuş 'bin 
arkadaşınızım. Senesini hatırlamıyorum. Baş
kan Muhittin Bey zamanında mı, Tarhan Bey 
zamanında mı, daha evvel mi, 'hatırlayamıyo
rum şahsan, Sayıştay Başkanı Seyfi Bey zama
nında mı, merhum Ağralı'n'ın Maliye V'e'irili 
bulunduğu sırada Seyfi Bey Sayıştay Başkanı 
idi, ben Sayıştaya giderek kütüphanesinden 
yabancı memleketlerin Sayıştaya ait bir kita
bı bulup okumuşumdur. Nasıl bulup 'getireme
mişler, hayretler içinde kaldım. Bu itibarla 
bunda bir maddi hata olsa gerektir. Sayıştayın 
'böyle bir kütüphanesi mevcuttur benim 'bildi
ğime göre. Anlaşılan her tarafta demirbaş mal
zemenin muhafazası biraz isabetli değildir. 
Her tarafta kütüphanelerimiz, demirbaşlarımız 
maalesef bir normal Devlet idaresindeki kü
tüphane değildir. 1935 t'e İktisat Vekâletindeki 
kitaplar bugün yok. Ben orada okudum bu ki
tapları, bugün yoktur. Sayıştay Devletin bu 
işlerinden en yüksek murakabe mercii artık. 
Kendisi demirbaşlarını, kitaplarını ve saireyi 
bir nizama sokmazsa neyi örnek olarak yürüte
ceğiz bunu Devlette? Bu bakımdan Sayıştayın 
bu noksanını süratle ikmal etmesi lâzımgeldi-
ğini temenni 'ederim. 

Bu asgari .müddete gelince; bilmiyorum 
nasıl olmuş, belki şundan ileri gelebilir. Bugün! 
zamanlmuzda görgü ve bilgiyi artırmak için, 
eskiden olduğu gibi, illâ yabancı Tnemle'ke'tlere' 
gitmeye pek ihtiyaç yoktur. Neşriyatı 'getirtir
siniz, burada en muadil olan, en güç olan şey-

I leri neşriyat olarak takibedersiniz. Ama tecrü-
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be bakımından, tatbikatı nasıl yürütüyorlar 
'bakımından ihtiyaç olabilir. Yoksa, bilgi bakı
mından personeli teçhiz etmek için oralara gitme
ye hiç lüzum yoktur. Fakat, bir serbest bölgede 
nasıl tatbik ediliyor, nasıl yürütülüyor bir Da-
nıştayın murakabesi merkezde mi, yoksa taşra
da mı, bunun düzeni riasıl kurulmuş yürütülü
yor. italya'da, Belçika'da, bunu yerinde gidip 
görmekte fayda olabilir. Bu ayrı bir konu. Bu 
itibarla Iben bu mevzuda komisyonun maddeyi 
geri alarak, bu konuşmaların ışığı altında, ye
ni bir metin halinde getirmesini, Sayıştaym 
bünyesi ve memleketimizin ihtiyaçları (bakımın
dan daha isabetli görüyorum. Hakikaten iyi ni
yetlerle konmuş bir takım hükümler vardır. 
Bunu - geçmişteki tatbikatta olanları muhafaza 
edelim. Yeni bir şey varsa getirmiyelim, asgari 
ve âzami hadleri üzerinde tekrar bir düşünsün
ler, 

Şimdi ben soruyorum, ileride harice gönder
me bakımından liyaiketli, ehliyetli bir arkadaş 
bulunamiyacak hale gelirse, beş sene göndermiş, 
'gfltmıiyen dört kişji kalmış gayret sarf ediyor 
gönderecek makam ama o dirayette ve ehli
yette memur -göııderemiyor, fakat asgari iki 
kişinin de gönderilmesi lâzımdır. Bunlar git
sin mi arkadaşlar? Böylesi de •gitmesin. Bu iti
barla 'bu maddeyi biraz tashih etmek suretiy
le iyi hale 'getirmek imkânı mevcuttur. Eğer 
komisyon 'bunu yapmak isterse bu imkândan 
hemen şurada faydalanır. İki arkadaş kaleme 
alırsa metni, diğer maddeler görüşülürken 
tashih eder »getirirse, daha isabetli bir şey yap
mış oluruz. 

Maruzatım budur, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhan, buyuru

nuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, ko
misyon 93 ncü maddeyi yarım saatten evvel 
vermek üzere ;geri alıyor. 

BAŞKAN — 93 ncü maddeyi komisyon geri 
istiyor, önergelerle birlikte madde komisyona 
iade edilmiştir. 

Başka görev yasağı 
Madde 94. — Özel bir kanun ile olmadık

ça Sayıştay mensupları resmî veya özel daire 
ve kurum ve kurullarda ve özel kişiler yanın
da paralı ve parasız hiçbir görev alamazlar. 

Bu maddeye aykırı 'hareket 'edenler istifa 
etmiş sayılırlar. Bu •husus disiplin kurulların
ca karara 'bağlanır. Genel hükümler saklıdır. 

Ancak, mahkemelerce bilirkişi tâyin edi
lenler, kooperatif şirketlerinin ve hayır kurum
larının yönetim kurullarında görev alanlar, il
mî ve meslekî araştırma ve yayınlarda bulu
nanlar, davet olundukları millî ve milletler-
araısı, ıfeoınıgre, konferans ve toplantılara katılan
lar için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok... 

94 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... 94 ncü madde 
kabul edilmiştir.1 

Meslek mensuplarının sicilleri 
Madde 95. — Başkan ve üyeler dışındaki 

meslek mensuplarının sicilleri .her takvim yılı 
sonunda: 

Kişisel 've meslekî nitelikleri, kanun ve 
nizamlara saygı derecesiyle görevine uyabilme 
yeteneği, (bulundukları görevlerdeki başarı de
recesi, yükselmeye yeterli olup olmadıklarını 
belirtilecek şekilde ;i 

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

B) Denetçiler ve denetçi yardımcılariyle 
denetçi yardımcısı adayları hakkında ilk dere
cede bağlı 'bulunduğu grup şefi, ikinci derecede 
bir üye;. 

C) Genel Sekreter hakkında Birinci Baş
kan tarafından düzenlenir. 

Sicillerinde aykırılık olması halinde, üst 
derece sicil âmiri üye olanlar için Daire Başka
nı, diğerleri için Birinci Başkan ilgili hakkın
daki düşüncesini belirtir. 

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

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

Üç defa üst üste olumsuz sicil alan meslek 
mensuplarına, Memurlar -Seçim ve Disiplin Ku
rulunun kararı ve Birinci Başkanın onayı üze-
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rine emekliliklerini istemeleri veya istifa eteneleri 
bildirilir. Bir ay içinde bu davete uymıyanlar 
istöi'fe 'dtJmiş sayılırlar. 

Yukarda öngörülen hususların uygulama 
şekli tçyönetmeliğinde belirtilir. 

BAŞKAN — 95 nci madde üzerinde buyu
run ıSaym Orhon. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 
burada bir 'haksızlık dolayısiyle dereddüt için
deyim, hir haksızlığın yapıldığı kanasındayım. 
Sayıştay mensuplarının nasıl sicil alacaklarını, 
hizmetlerinin nasıl sona ereceğini 'bu madde 
tâyin ediyor. İstifaya davet ediyor, istifa edin
ce ayrılıyor yahut 'cevap vermezse bir ay zar
fında müstafi sayılıyor veyahut da emekliye 
ayrılıyor. Pekala 'bunlar nihayet birtakım ka
riyerden geçmiş 'insanlardır. Bir azayı ele ala
lım; bir kanun sözcüsünü ele alalım ve
yahut bir denetçiyi ele alalım; bunlar 
ayrıldığı zaman oradan, bir 'başka su
rette Devlet dairesinde hizmet alamıya-
caklar mı? Bunlar milletçe yıllarca para sarf 
edilmiş, yetiştirilmiş insanlardır. Sicil alama
mıştır. Sayıştaym bünyesinden şu veya bu 
usulde ayrılmışlardır. 

Bunlar acaba diğer Devlet dairelerinde 
'hizmet almak imkânına sahip midir değil mi
dir? Emekliliğini ikmal edenlere diyeceği
miz yok ama emekliliğini ikmal etmiyenlerin 
durumu ne lolacaktır? Bunun aydınlatılmasını 
rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Kıymetli arkadaşla
rım, bir tek kelime ile cevap vereceğim. 

Sadece Sayıştay 'bünyesindeki durumlarına 
aittir. Bundan başka her yerde vazife alabilir
ler. Katî olar'alk hiç süpüreniz olmasın. Bir ar
kadaşımız daiha temas etti; «'Başkan ve üyeler» 
dedi bu maddede Başkan ve üyeler hariç tutul
muştur. 

Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. 
95 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 95 nci 
madde kabul edilmiştir. 

•ONBİKİNCI BÖLÜM 
Disiplin ve ceza kovuşturması 

Başkanlarla üyeler (hakkında disiplin kovuş
turması 

Madde 96. — A) Sayıştay daire başkanla
rı ve üyelerinin 'görevlerinin vakar ve şerefi 
ile bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasına 
mucibolan bal ve hareketleri »görülür veya öğ
renilirse, Birinci Başkan duru'mu inceledikten 
sonra sonucuna göre, haklarında disiplin ko
vuşturması yapılır. 

Birinci Başkanın yukarda yazılı (hal ve ha
reketlerinin ıgörülmesi veya öğrenilm'esi halin
de, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, olayı Yük
sek Disiplin Kuruluna intikal ettirir. 

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

Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık 
eder. 

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

rula katılmadığı veya bolalma olduğu haller
de başkan veya üyenin bağlı bulunduğu daire
nin en kıdemli üyesi kurula katılır. 

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

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

ve delillere ve isnadolunan hal ve hareketin 
mahiyetine göre disiplin kovuşturması yapıl
masına yer olup olmadığını takdir eder. 

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

Soruşturmayı yapmakla g'örevlidirilenler, 
ilgiliye isnadolunan bal ve hareketi bildirerek sa
vunmasını alırlar; lüzum ıgördükleri kimseleri 
andla dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve 
sübut delillerini tesbit ederler. 

Bütün daire teşekkül ve kurumlar ile ger
çek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap 
vermek ve diğer istekleri yerine 'getirmek zo
rundadırlar. 

Soruşturmayı yapanlar, yaptıkları soruştur
maları ve elde ettikleri bilgi ve delilleri gös
teren ve bunlara göre disiplin cezaları verilme-
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sine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatleri
ni belirten bir rapor hazırlayıp müslbit evrak 
ve belgeleri bu raporla bağlıyarak Yüksek Di
siplin Kuruluna verirler. 

D) Kurul başkanı, soruşturma sonucunu 
ilgiye yazılı 'olarak bildirir ve on 'günden az 
olmak üzere tâyin edeceği süre içinde yazılı 
savunmasını vermeye kendisini davet eder. 

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

Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekir
se soruşturmanın genişletilmesine ve derinleşti
rilmesine karar verir. 

İlgili, bu dosyayı raportörün önünde inee-
liyebilir. ı 

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

Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gör
düğü takdirde 'bunların mahiyetine ve ağırlığı
na 'göre, ilgilinin uyarılmasına veya hizmet sü
resine göre istifa 'etmeye yahut emekliliğini 
istemeye davet edilmesine karar verir. 

İlgilinin uyarılmasına karar verildiği takdir-
dirdc, kurul kararı Birinci Başkan tarafından 
ilgiliye tebliğ edilir. Karar, Birinci Başkan hak
kında ise, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanınca 
tebliğ olunur. 

F) Yüksek Disiplin Kurulunca hizmet sü
resine göre istifa etmeye yahut emekliliğini is
temeye davete karar verilmesi halinde, olay en 
geç bir hafta içinde bir defa da Sayıştay Ge
nel Kurulunda görüşülür. Bir haftalık müddet, 
kanuni tatillere ve 102 nci madde gereğince 
çalışmaya ara verme zamanına raslarsa, bu ta
tillerin bitimi tarihinden başlar. 

•Genci Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu kara
rını ya onayla veya ilgilinin uyarılmasına ka
rar verir. 

Bu halde Genel Kurul, hastalık, geçici gö
rev ve izin gibi kanuni sebeplerle vazife ba
şında bulunmıyan üyeler dışındaki üyelerin 
tamsayı ile toplanarak üçte iki çoğunlukla ka
rar 'verir. Hakkında kovuşturma yapılan üye 
'toplantıya katılamaz. 

Genel Kurul kararı ilgiliye yukarda açıkla
nan esaslar daireisinde tebliğ edilir. 

G) İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa 
etmeye davete dair olan karara, tebliğ tarahin-

den itibaren bir ay içinde uymazsa istifa et
miş sayılır. Bir aylık 'süre için ilgili izinli sa
yılır. 

İlgili karar aleyhinde Danıştayda dâva aç
tığı takdirde, dâva sonuçlanıncaya kadar boşa
lan yer doldurulmaz. 

BAŞKAN — 96 ııcı madde hakkında buyu
run Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (ıBuıdur) — Muhterem 
arkadaşlar; burada başka mevzuatımızın her 
hangi bir yerinde movcudolup olmadığını bil
mediğim, fakat idare hukuku yününden yadır
ganan bir hükme rastladım, disiplin kurulu, 
hakkında disiplin müeyyidesi tatlbik edilecek 
bir kimisıeyi istifaya davet ediyor. Yani tatibi-
bikatnmızda, mevzuatımızda bugüne kadar bir 
kimseyi istifaya davet eitmek diye bir şey var 
mı Eğer yoksa, lütfen her hangi bir mevcudo-
lan nizama sokalım bunu da. Vakıa sonunda 
kabul etmiş, geneıl kurula gidecek. Genel Ku
rula istifaya davet edilen kişi gittiğinde, o ge
nel kurulun ne haleti ruhiye ile çalıştığını, ça
lışacağını, Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çiminde kendi başımıza gelenlerle mukayese 
cdöbilirsiniz. Bu zor birşiey değildir. Yani, hu
kuk bakımından bugüne kadar görmediğim bir 
hususta arkadaşlarımdan rica ediyorum, bir 
bilgi versinler. Mevzuatımızda var mı? Danış
tay Kanununda demin bir şey buldular. Yani 
her ' hangi bir disiplin tatbikatı, uyarma cezası 
veriyor, bitti o yazılmış ama onun ötesinde be
nim bildiğim bir meratebesi vardı, meslekten 
tart âzami haddi idi. Şimdi oraya gitmiyor, her
hangi bir kişiyi, maddede gösterilen vasıftaki 
kişiyi istifaya davet ediyor. Bu yeni bir mües
sese. Bu konuda bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
B uyunun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KAPTAN (Sinop) — Muhterem arkadaşlarım, 
tatbikat var, Danıştay Kanunu, bu bir. 

İkincisi, aynı mevzuda Anayasa Komisyo
nundan müteaddit müta'lâa aldık, Anayasaya 
aykırı değildir. . 

Üçüncüsü; Sayın Profesöre iştirak edeni'c-
diğim bir nokta vardır. Başka kanunlarda gör-
ni'cdik, dediler. Mümkündür. Biz bu kanunla 
Danıştay Kanununa mütenazır olanak bir ye
nilik getirmişsek, eğer bu yenilik Anayasa sis-
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(temimiz içinde şayet Anayasaya aykırı eleğiJ«c 
ve iyi bir tatbikatısa bunu okşamaları lâzımdı. 
Biz iyi olduğuna kanaat getirdik. Şöyle ki, bir 
kimsenin vücudundan istifade edemiyoruz. 
Tardedeceğimize, adamın haysiyeti kırılmasın 
diye istifa etmek imkânını veriyorsunuz.. Bu 
ımu iyi, yoksa hiç sormadan kolundan tutup at
mak mı iyi? Biz ikincisini tercih (ittik, takdir 
Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyurum. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, istisnalar Devleti nereye götürüyor? 
Müşahhas olarak buraya Yüce Meclis Kjürsüım-
ne gelmiş bulunuyor. Bizden evvel Yüce Mec
lisler bir Devlet Şûrası Kanunu tedvin buyur
muş. Şimdi hep o ileri sürülüyor. Biz hatalı gör
düğümüz hareketleri nerede yakalarsak dur de
lmeliyiz bir defa. Bundan sonra da gellecek bir 
kanun göreceksiniz, hatırlarsınız burada yine, 
gece eğitimi hasebiyle Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi mensulbu sayın Profesörlere tahsisat 
verdik, açıldı kapı, kapı açıldı! Neler gelip ge-
çiecek bunun arkasından? Gece lisesi tedrisatı 
geçecek gece ortaokul tedrisatı geçecek.. Kapı
yı açtık, aralık verdik gitti, tutamayız bir da-
Iha. Şimdi burada müzakere edilecek. Demin de 
endişelerimi arz ettiğim zaman ifade ettim, de
dim ki; «Bu memurlar, Sayıştay mensupları 
disiplin kurullarının birtakım muamelâtı ile 
Sayıştay dışında bırakılıyor. Emekliliğe sevk 
edilen için bir meis'ele yok. O, iyi kötü Dev
letten hakkını aldı, verdi, takas oluyor. Bunun 
dışında, istifa suretiyle veya disiplin cezası su
retiyle Sayıştayın dışında kalacak bu memur
lar ne olacak, ortada mı kalacak?» dediğim 
zaman, arkadaşım demişlerdi ki; «Bu yalnız 
buraya munlhasırdır, diğer taraftan hizmet 'ala
caklardır». Şimdi Danıştay Kanunu yine bir is
tisnasız ıgelmiş geçmiş bilmem, elimden gelse, 
kudretim olsa derhal tadilini teklif ederdim, 
Devletin umumi nizamı dışında hiçıbir organın 
çıkmasına taraftar değilim. Niçin Temyiz Mah
kemesi gelmesin yarın? Temin edelbiliyor musu
nuz? Niçin Yüksek Hâkimler Kurulu gelmiye-
cek? Hepsi Anayasa müessesesi. Temin buyu-
rabiliyor musunuz? En büyük mahkememiz, 
Anayasa Mahkemesi, aynı istisnai hükümden 
iben de faydalanabilirini dediği zaman ne diye
ceğiz? Hiç. Açtık kapıları. Bu açık kapıdan 

herkes gelip geçecek. Ya durduracağız, ya da 
bu açık kapıdan herkes gelip geçecektir. 

Şimdi, iştiranın s'Cıbdbi, burada da durdura
lım muhterem arkadaşlarım; istifa himaye için 
konulmuştur. Bir bankacı arkadışımı gördüm, 
ıhatırıma goldi; bankalar çok yapar, iyi bir 
mciinurdur, hayatının bir safhasında bir kusur 
işlemiştir, artık, bankacı bankada faydalı de
ğil, çağırır onu umum müdürü yahut muavini; 
«evlâdım, senin hakkında disiplin kurulu iyi 
düşünmüyor, ayrıl lütfen; ayrıl, kendine iş bul» 
der. Âmir haklıdır burada, Ama kanuni mevzu
ata göre değil, âmir olmanın vermiş olduğu 
yüksek tefekkürden geliyor, himayeden geliyor 
bu. Memur iyi, güzel, temiz. Hayatında bir ku
sur yapmış, onu kapı dışarı attığınız zaman 
başka yerde iş 'bulamaz. Çağırır onu «lütfen ev
lâdım istifa et, kendine başka yerde iş bul» 'der 
ve bir müddet verir. Bu bir himayedir, kanuni 
değil, insani himayedir. O memur da kendine 
bir yer buluduğu zaman sorarlar müessesesin
den; «niçin ayrıldı » «istif aen ayrıldı, efen
dim...» Şimdi buraya himaye hükmünü bir mü
essese olarak - ne Âmme Hukukunda var, ne 
İdare Hukukunda var - istifa müessesesi olarak 
getiriyoruz buraya. Yarın buraya gelecek Per
sonel Kanunu, onu da koyacağız buraya, Dev
let Şûrası var ya, istisnai bir kanun. 

Efendim, bu en yüksek kaza organımız, Dev
let Şûrasının Kanununda var, beyler koyalım 
bunu buraya diyeceğiz. Yani disiplin, (hani şu 
meşhur af müessesesi var ya, suçları artıran, 
boyuna affettik gitti, bu da höyle disiplin ku
rulları müessiriyeti ortadan kalkıyor. Gidecek 
yalvaracak, efendim benim çotuğum çocuğum 
var, etmeyin, eylemeyin, beni istifa ettirin, ay
rılayım, diyecek. Olmaz. Devlet hizmetinde in
sani hasletler hâkim olabilir ama, ibir hadde ka
dar, ondan sonra o durur. Devleti ızrar eden 
cezasını görür. Binaenaleyh, istirlham ediyorum, 
ne Âmme Hukukunda var, ne de Dünya huku
kunda yok. 

Demin muhterem arkadaşım o kadar yük
seltti ki, Sayıştayı, nihayet mevcut hizmeu an
layışının dışına da artırarak, Amerika 'Cumhur
başkanının önüne geçirdi. Yok böyle şeyler 
beyler. Binaenaleyh, böyle istifaya davet falan 
gibi şeyleri, Allah rızası için, lütfedin (buradan! 
'Çilkarın. Ne ise disiplin kurulunun rolü onu yap-
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sın. Danıştay Başkanı bu memlekette yetiş
miş müstesna bir adamdır. İyi bir insan olarak 
kabul edildiğine göre disiplin kuruluna veril
meden evvel çağırır memurunu, kulağına «ev
lâdım sen buradan istifa et, ayrıl» der. Onu 
kabul ederim, ama kanunun içerisine «istifaenl 
ayrılır» gibi, hüküm konulamaz. Lütfedin, is
tisnalara imkân vermeyiniz, tâvizlere yer ver
meyiniz. Kolumuz dersek, boynumuz gider, muh
terem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KAPTAN (Sinop) — Muhterem arkadaşlarım, 
saym konuşmacı bir nevi bizi itham ettiler. Bu 
maddenin muadili Memurin Kanununda 125 nciı 
maddedir. Okuyorum netice kısmını, yani bizim 
istifaya davetin karşılığını, aynen: «Devlet 
memurluğundan çıkarma. Bir daha bunları ya
pan.» yani ışu maddede tasrih ettiğimiz suçları 
yapan ve bu suçları bizim kanunumuzda disip
lin kurulunca tesbit edilenleri Memurin Ka
nunu ne yapıyor ıbakmız; «Bir daha Devlet me-
muluğuna atanmamak üzere memurluktan1 çıka
rılmak» karşılığı 'biz ne yapmışız, Memurin 
Kanununda karşılığı; bir daha hiçbir Devlet 
memurluğuna girmemesi şeklinde çıkarılan bir 
adama biz, ıher yere girebilme imkânı vermişiz, 
üstelik atmamışız, istifa etmesi için ihtar etmi
şiz. Bu mu suçumuz? Lütfetsinler arkadaşla-
rim, bir yenilik getiriyoruz, memurun haysiye
tine dokunmuyoruz, yani atmıyoruz, ekmeğine 
!hiç dokunmuyoruz. İstediği yerde hem Devlet 
müesseselerinde, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de, belediyelerde, her yerde vazife almak im
kânını da veriyoruz. Üstelik, ihracedilmiş du
rumuna da, atılmış duruma da düşürmüyoruz.. 
Kendisine bir imkân 'bahşediyoruz, diyoruz ki, 
arkadaş senin suçunun karşılığı şu, ama istifa 
etmek suretiyle şu imkânı kazan... Bu kanun 
bizim kanaatimizce büyük bir yenilik .getirmiş
tir memur lehine, memurun istikbali lehine., 
memurun haysiyeti lehine, memurun izzetinef
si lehine büyük bir yenilik getirmiştir. 

Misali Danıştay Kanunu olarak vermemizin, 
sebebi §u; emsal var mı dediler, «Emsal var, 
Danıştay Kanunu» dedim. Bu bakımdan söylü
yorum. Yoksa Danıştay Kanunundaki bu hük
mü beğenmediğimize rağmen, kötü olduğunu 
bildiğimize rağmen almış değiliz. 

J Maruzatım bu kadar, bizim kanaatimize gö-
• re madde en iyi şekilde tedvin edilmiştir, 'bun

dan daha muslihane bir yol bulamadık arka
daşlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nedimoğlü. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın 

Başkan ben çok evvel söz rica etmiştim. 
BAŞKAN — Ben görmedim efendim, af bu

yurun arkadaşım sizden evvel söz istedi zannedi
yorum. Evvelâ ona veriyorum. Ondan sonra si
ze vereceğim. 

Buyurun Sayın Nedimoğlü. 

KEVNİ NEDİMOĞLÜ (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlar; Sayın Fethi Çelikbaş, mevzua
tımızdaki hükme benzer bir hükme tesadüf etme
diklerini beyan ettiler. Bendeniz de bir hususu 
arz edeyim. Halen mer'i bulunan 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununda bu hüküm mevcuttur. Yargı
tay Başkan ve üyeleri için disiplin cezası olarak 
birinci ceza tevbihtir. Ondan sonra istifaya da
vet cezası vardır. Bu bir disiplin cezasıdır. Sade
ce Danıştay Kanununda getirilmiş bir yenilik de
ğildir. Çok daha eskiden beri mer'i olan bu ka
nunda da bu hüküm mevcuttur. Bendeniz bu ba
kımdan bu hükmün aynen muhafazasının yerin
de olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Hukuk Fakültesinde okuduğum yıla 
takaddüm eden yıllarda çıkmış bir kanun, Hâ-

• (kimler Kanunu o tarihlerde mevcudolsa idi biz 
Fakültede bunu okurduk. Anlaşılan sonradan 
tadilen girmiş kanun metnine. 1933 - 1936 ara
sında Hukuk Fakültesinde okuduğumuz sıralarda, 
bütün arkadaşlar hatırlarlar, tevbih, ihtar, çıkar
ma, kıdem tenzili, maaş tenzili, işten el çektirme, 
tard, böyle bir hiyerarşisi vardı. Hiçbir yerde ben 
memuriyetten istifaya davet diye bir disiplin ce
zası görmedim, fakültede okurken de görmedim. 
Bu itibarla, girmişse dahi Devlet düzenimizin 
sağdan, soldan gevşemeye başladığı zamanda gir
mişti:1. 

Arkadaşlar, ne demektir memuru istifaya da
vet? Hatırlarsınız, mecburi izin verilmiştir diye 
gazetelerde yazar. Müesseselerde yoktur arkadaş
lar meÇburi izin. Yok böyle bir şey. Ne zaman 
Devleti bir hizmet müessesesi olarak telâkki et-

I misiz. Hizmetin görülmesi esas. O hizmetle alâ-
| kası, hizmetin görülmesine uygun olduğu nisbet-
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te memur muhteremdir. Hizmet görülmediği an
dan itibaren memuru ne yapacağız arkadaşlar? 
Devlet bir hizmet müessesesidir, Devletin hizmet 
müessesesi olduğu fikri zayıfladığı andan itiba
ren hizmetler her noktasında aksamaya başlamış
tır ve o zaman bürokratik Devlet kurulmaya baş
lanmıştır. Demokratik devlette hizmeti dikkate 
alacağız arkadaşlar. Hizmetin görülmesi makbul
dür. Memur hizmetin görülmesinin beşerî vası
tasıdır. Onun hukukunu yine tahkim etmişiz. Da-
nıştaya dahi müracaat hakkını tanımışız. Daha 
ne istiyor? Ben başka memleketler mevzuatında 
da görmedim. Yani İdare Hukukunu mukayese
li, olarak merakım vardı, okurdum. İstifaya da
vet müessesesini Danıştayda; hata etmişiz. Bakın, 
bundan evvelki noktada katıldım, maddi bir il
gisi olduğu için. Harice gidenler maaşını alsın, 
bir de Harcırah Kanununa göre yevmiye alsın, 
maddi bir şey bu. Maddi şeylerle fazla ilgilen
meyi uygun görmediğim için memur münaseba-
tmda üzerinde durmadım. Ama, bu müessese 
Devlet anlayışı ile bağdaşır bir müessese değil. 
Devlet idaresinde hizmetin görülmesinin sorum
lusu olan heyet, Parlâmento v. s. mücamelekâr 
muamelelerin peşinden koşmaz arkadaşlar. Hak
kının ihlâl edildiği kanaatinde olan memur hak
kını aramak için hukukî mercilere müracaat ede
cek, bu mahfuz, onu açmışız, Anayasanın temi
natına kavuşturmuşuz. Ama, biz burada hizme
tin iyi görülmesini savunacağız. 

Hâkimler Kanunundaki o hüküm de yanlış 
arkadaşlar. Beşer olduğumuzu niçin unu
tuyorsunuz? Sayıştay Başkanı dosyayı in-
celiyecek ve saire edecek, tahkikat için sevk 
edecek ve disiplin kurulunda bulunanlar 
istifaya davet edecek. 10 kişilik bir heyete 
6 kişi iştirak etmiş, 5 kişi etmemiş. Genel 
Kurul toplanacak 6 kişinin aleyhinde rey 
(kullanacak. Ondan sonra o dairede hizmet 
olur mu arkadaşlar? Klikler teşekkül ede
cek, hizmet yerinden oynatılmış olacak. 
Hizmet görülme'z arkadaşlar. Bir disipllin 
kurulunun istifaya davet etmesi karşısında 
Genel Kurul toplanıp «Lüzum yoktur, vazi
feye devam etmelidir» kararını alan bir daire 
başkanı Orada çalıştığı müddetçe 'o hava için
de Sayıştay hizmet görmez. Sayıştay klik
lere bölünmüş olur. Arkadaşlar böyle hizmet 
olmaz. Devlet hizmet müessese'sidir muhte
rem arkadaşlarım. Biz Devleti hizmet mües

sesesi olarak muvaffak kılmaya çalışaca
ğız. Memur hukuku Anayasayla teminata 
bağlanmıştır. Disiplin Kurulunun verdiği ka
rarın iptali için Danıştay a müracaatla dâva 
açaJbilece'k. Bundan başka daha ne ister? 
Hizmeti esas tutmadığımız müddetçe yapa
bileceğimiz hizmetleri vatandaşa yapamayız. 
İkinden birini seçeceğiz. Ya hukukunun ko
runması için bütün kaza mercileri açık ol
masına rağmen, yine eş ve dost münasebet
leri içinde memuru korumak fikrini benim
seyeceğiz, ki, o takdirde hizmeti kaale alma
mış olacağız, bu bir görüştür, ama demokra
tik' Devletin görüşü değildir, yahut da va
tandaşa hizmet esastır, Devlet bir hizmet 
müessesesidir, bu hizmetin iyi görülmesi 
matluptur. Bu hizmetin iyi görülmesinde 
muvaffak olduğu ölçüde, onunla irtibatı nis-
betinde orada vazife görür, olmazsa vazife 
görmez, diyeceksiniz. Bu takdirde bu klâ
sik olarak bildiğimiz ve yabancı memle
ketlerde görmediğim; bizim Hâkimler Ka
nunu ve esasen muhtar telâkki ettiğimiz gö-
zümüzdeki müesseselerin tasarıları hazırlama
ya başladığında o tabudur artık, onlara do
kunamazsınız, no komisyonda, ne Heyeti Umu
miyetle, öyle geçer. Yok arkadaşlar. Bir ar
kadaşımız' çıksın, desin, «Başkanım Amerika'
da böyledir, Fransa'da böyledir. Danıştaym 
da, Sayıştaym da böyledir.» Maddeyi göster
sin, inanalım, koyalım. Ben raslamadım arka
daşlar, Devletin hizmetinde, tecezzi kabul et
mez hizmetler, memurda aranacak vasıflar, 
memurlara tatbik edilecek disiplinin .merate-
besinde, prensiplerinde ayrılık, gayrdık olmaz. 

Bütün kaza mercilerinin yolunu her me
mura açtıktan sonra, filân sektörde çalışan 
memur da meslekten ihraç müeyyidesi var, 
ama başka bir saJhada çalışan da bu yakışık 
almaz. O makam'a gelen siyanet edilmelidir, şe
refli kiçıidir vesairedir. Bu telâkki ile Devlet 
idare edilmez arkadaşlar, olmaz. Bu itibarla 
son derece sakat bir konudur. Muhterem heye
tinizin bu hususta hassas davranmasını bilhassa 
rica edeceğim. 

Demin maddi bir ilişki olduğu için, yabancı 
memlekete gittiğinde harcırahını alsm diye emsal 
verdiğimizden üzerinde durmadım ve aynı şekilde 
reyimi kullanacağımı ifade ettim. Ama bu ko-
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nuda lütfedin. Devleti bir hizmet müessesesi 
olarak vatandasın gözümde canlandıralım. Me
mur vatandaşların gözünde canlandıralım. Bu 
hizmette muvaffak olmanın es>as olduğunu be
lirtelim. Yoksa hizmetin şu veya bu olduğuna 
göre, birisinde tardedilen öbür tarafta istifaya 
davet edülir. İstifa edecek olursa başka yerdie 
hizmet alabilir. Ne için arkadaşlar? Hakkı 
tardedilmek olan bir kişi Sayışitayda, Damş-
tayda, Yüfcseık Hâkimler Kurulunda bulunu
yorlar diye ne için bir başka yerde vazife al
sın? Nasıl vicdanınız kalbul eder? Ona tard ce
zası verilmek lâzım geliyor isle. Bu bakımdan 
bu makbul bir noktai nazar değildir. Muhterem 
Heyetinizin bu görüşe iltifat etmemesini bil
hassa rica edeceğim, arkadaşlarını. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasıaoğlu, bu
yurun. 

FAHRİ UÖRASIZOÖLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, Muhteremi arkadaşlarım; karşımızda 
96 ncı maddenin (E) fıkrası hakikaten entere
san bir fıkradır. Bu fıkra üzerinde arkadaşla
rımızın haklı şekilde ileri sürdüğü fikirler, ben
denizin ide şahsan temayülünü bu istikâmete 
çevirmiş bulunmaktadır. Bizim mevzuatımızda, 
disiplin cezaları ağırlık derecelerine göre sıra
lanır. Bu bir genel kaidedir. Burada da Sa
yıştay memurlarına verilecek cezalar en hafi
finden başlıyarak uyarma, kınama, ombeş gün
lüğe kadar aylık kesilmesi ve kıdem durdurul
ması. Diğer bâzı bakanlıkların mevzuatında bu 
kıdem indirilmesinden sonra muvakkaten me
muriyetten ihraç veyahutta temıelH ihraç hük
mü ile neticelenir. 

Disiplin cezasının fiilî bir neticesi olması ga
yet tabiîdir. Bir ceza alır, bu cezanın sorum
luluğunu üzerinde taşır, ya siciline geçer, ya 
maaşında bunun fiilî neticesini görür. Veyahut
ta birtakım sıkıntılarla karşı karşıya gelir. . 
Şimdi burada, her hangi bir memur bir disip
lin cezası işleyecek, disiplin kurulu karar ve-
reaeik, diyecek ki, bir ay içinde istifa et. Me
mur istifa ederse, bunun hak etmiş okluğu ceza 
ne olacak arkadaşlar? Yani peki isıtifa ettim 
derse kendisini her şeyden sıyırmış, kurtarmış 
oluyor. Bu bizim umumi mevzuatımızda disiplin 
kaidelerinden ve disiplin cezalarından almak 
istediğimiz neticelere uygun bir prensiibolamaz, 
müsaadenizle. Bu bakımdan bir memura bir 

ceza verildiği zaman .onun mutlaka bir sorum
luluğu olmalıdır. Şayet bu insani bir açıdan 
mütalâa edilirse, memurun mağdur olmaması 
isteniyorsa, bu takdirde de daha hafif ceza alan 
ibir memurun durumu ne olacaktır? Ona kına
ma cezası veriyorsunuz, siciline geçiriyorsunuz 
ve birgün, bir terfi meselesi olduğu zaman, bir 
seçim mevzuu olduğu zaman, o memur siciline 
geçmiş bulunan bu ceza dolayısiyle haklardan 
faydalanamıyor. Ama bu memur, daha ağır bir 
ceza işlemiş olduğu halde, siciline de geçtıne-
diği, hakkında bir muamele yapılmadığı için, 
bu ağır cezadan kendisini sıyırmış oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, benim kanaatime 
göre bu, âmme hizmetlerinin aksamasına yol 
açar, hizmetin memur tarafından hafife alın
masına yol açar. 

Binaenaleyh; sözümü kısa kesmek istiyo
rum. Sayın kamisyondan istirhamım şudur: Bu 
maddeyi lütfen geri alsınlar ve diğer madde 
gilbi bunu da daha âdil, diğer mıevzuata daha 
uygun bir şekle getirmeleri mümkündür. Bu
nu istirham ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; gayet kısa olarak konu
yu izaha çalışacağım. Meseleyi iki bakımdan ele 
almak lâzımdır. Birincisi âmme hizmeti gören 
her memurun Devlet ile yapılmış zımnî bir mu
kavelesi vardır. Memur çalışacak, Devlet ona 
hizmetine karşılık bir maaş verecek, terfi ettire
cek v.s. yapacak. Yalnız Devletin, iş verenin, 
birtakım hakları olduğu gibi, hizmet edenin de 
elinde tek bir hakkı vardır, istediği takdirde me
muriyet vazifesinden istifa eder, ya müddeti dol
durur emekliye sevk edilir, yahut da emeklilik 
hakkını henüz iktisabetmeden, kendisi arzu etme
diği, çalışmak istemediği takdirde istifa eder. İs
tifa bir şahsın kendi arzusu ile işini terk etmesi
dir. Şimdi burada yeni bir usul getirerek memu
run, kendi arzusu, inisiyatifi içinde olan bir isti
fa müessesesini Devletin doğrudan doğruya bir 
ceza olarak, ona uygulaması ve böylelikle memu
ru istifaya mecbur etmesi... Memur bunun karşı
sında istifa etmezse ne olacaktır? Pek tabiî ki, yi
ne disiplin kuruluna gidip, bunun neticesinde 
bir karar alacaktır. Bu balamdan şahsın kendi 
inisiyatifi dâhilinde bulunan, arzusuna bağlı olan 
bir isteği yerine getirmesinin, bir ceza olarak ka-
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nuna geçirilmesi bir defa katiyen mevzuatımıza 
uygun değildir. . 

İkincisi, dairenin memuru istifaya mecbur 
etmesi iki netice doğurur. Birincisi suçlu memu
ru himaye edip onu oradan ayırmak suretiyle 
başka bir yerde daha iyi hizmet bulmasına yar
dım eder. 

İkincisi, hakikaten büyük bir suçu, kusuru 
olmayan bir memurun şalisi geçimsizlikler sebe
biyle oradan mecburi istifa yoliyle uzaklaştırıl
masına yol açar. Bu bakımdan getirilen usul mem
leketimiz âmme hizmetlerinin, nizam içinde yü
rümesini aksatacak mahiyettedir. Bu gibi kanun, 
nizam, teamül dışı yeni prensipler getirmek su
retiyle nizamımıza halel getirmiyclim. İstirha
mım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Başar. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — (Jok muhte
rem arkadaşlarım; işten el çektirme yerine istifa 
müessesesinin, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
bilhassa bankalarda, acısını gayet yakinen çek
miş bir arkadaşınız olarak, bu hususta nazarı dik
katinizi celbetmek istiyorum. Bilhassa Bankalar 
kurulunca ya kadar kurucuların malı, fakat ku
rulduktan -sonra bir âmme müessesesi olması ve 
mevduat toplaması bakımından efkârı umumiye-
nin üzerinde en ufak şekilde kötü hisler uyandır
mamak için kendi memurlarını bu şekilde disip
lin kurulunu icalbettirecek ve yahut da daha bü
yük şekildeki suçlarını disiplin kuruluna verme
den onu istifaya davet etmek suretiyle, mevdu
atlarının azalması veya efkârı umumiyenin o ban
ka üzerinde kötü düşünceye sebebolmaması ba
kımından tatbikat olarak onu istifaya davet eder
ler. Şahsan şurada bu acıyı yakinen hissetmiş 
bir arkadaşınız olarak bu hususta nazarı dikkati
nizi celbetmek isterim. Yakın tarihimizde Tür
kiye'mizde bu şekilde acınarak istifaya davet edi
len bâzı kimselerin, - yine yakın tarihimizde - baş
ka müesseselere gidip, o müesseseleri iflâsa sevk 
edip, Devletin onlara el koymasını icabettirecek 
kadar ağır suçları icabettirecek neticelere mün
cer olduğunu yakın tarihimizde gözlerinizle gö
rebilirsiniz. Bendeniz bunun acısını çeken bir 
arkadaşınız olarak bir bankada, bir özel bankada 
Meclisi idare âzası bulunduğum zaman bunun 
acısını çeken bir arkadaşınız olarak bunun hu
kukî prensip olarak böyle bir cezanın konulması 

bilhassa bir kutsal Anayasa müessesesinde kanu
na girmesinde bu acı misali göz önüne alarak ar
kadaşlarımın mâni olmasını bilhassa istirham 
etmek için söz aldım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İlhami Ertem, buyurun 
efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarını, maddemin aleyhinde konuşan ar
kadaşlar daha çok gerçekleri dile getirmiş 
gibi oluyorlar.. Fakat maddenin lehinde konu
şan arkadaşların da IhaJklı tarafları hiç yoik sa
yılamaz. Buradaki bu çetin çatışma şuradan 
doğmakta; o da bu disiplin cezalarını vermeyi 
gerektiren haller kanunda yazılmamıştır. Mad
denin son fıkrasında kovuşturmayı gerektiren 
hallerin ,bir iç yönetmelikle tes'bit edilmesi yet
kisi o müesseseye bırakılmaktadır ki, kanaati
me göre, ıbu da Anayasaya da aykırı düşmek
tedir. Çünkü bu disiplin cezalarını gerektiren 
haller neler olacaktır? Bunları (bilmeden mad
de hakkında konuşmak mümkün değildir. 
Öyle müesseseler vardır ki, meselâ hâkimlik 
ımüessesesisnin ibir özelliği vardır. Hâkimin 
bâzı hususiyetleri vardır. O hususiyetleri ibu-
lunmıyan ibir kimse hâkim olamadığı halde 
pekâlâ İbir hukuk müşaviri olabilir. Ama bu 
özelliklerin maddede (belirtilmesi lâzımdır. Bun
lar belirtilmediği takdirde burada çok haklı ola
rak benden /biraz evvel konuşmuş olan muhterem 
arkadaşımın dediği gijbi, Devletin kadrosu için-" 
de bulunmaması gerdken kimseyi de, disiplin 
cezası alması lâzı>mgelen kimseleri de bu mad
de ile himaye etmek ımümikün olur. Binaenaleyh 
eğer kovuşturma (bu cefaların Ihangi hallerde 
verileceği Ibelirtirmiş olsaydı, bu madde bu ka-» 
dar Ibize yaibancı gelmezdi. Mademki bunu ge
rektiren, !bu disiplin cezasının verilmesini 'ge
rektiren madde kanunda zikredilin emiştir. Han
gi hallerde bu ceza verilecektir, belli değildir. 
O halde arkadaşlarımızın Ibu madde hakkında 
aleyhinde söyledikleri aynen varidolabilir. Bu 
haliyle !bu fıkranın maddeden çıkartılması lâ
zımdır. Ama müesseseyi her zaman tamamen za
rarlı telâkki etmek de mümkün olmıyalbilir. 
Eğer bir meslekin özelliği varsa, o meslekin 
özelliğine göre o meslekte bulunmaması lâzım 
geldiği hal kanunda da zikredilımişse o zaman 
böyle 'bir maddenin ibir disiplin cezası olarak o 
müessese için konulmasının idare hukukumuza, 
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âmme hizmetine, işleyişte zarar getireceğine ka
ni değilim. Ama bıı günkü haliyle ve Sayıştay 
için 'bu fıkranın çıkarılması faydalı olacaktır. 
Hür m eti erimi e. 

BAŞKAN — Baışıka .söz istiyen... Yok. De
ğiştirge önergeleri vardır, okutuyorum efen
dim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Söz istemiş
tim efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
YUNUS KOÇAK (Konya) - Madde hak

kında., 
BAŞKAN — Değiştirge önergelerini okut

maya 'başladım, ondan sonra söz istediniz şe
ker kardeşim. 

iSayıın Başkanlığa! 
96 ncı maddenin (E) fıkrasındaki (İstifa 

etmeye davet) kaydının tayyed ilmesini ve (me
muriyetten çıkarılması) ibaresinm" konmasını 
tarz vıe teklif ederfiım.. 

Burdur 
Fethi Çelilkbaş 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşacak mı
sınız Sayın Koçak?.. Konuşmıyacak mısınız. 
Komisyon söz istiyor mu efendim?.. İstemiyor
sunuz. 

iŞu halde önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge kaJbul edil
miştir. 

(«Önergeyi ıbir daha okutunuz» sesleri) 
Önergeyi bir dalha okutuyorum, peki efen

dim. 
(Burdur Milletvekili Feitihi Çelikbaş'ın öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Ka'bul edilmiş olan önergeyi 
tekrar okuttum. Maddenin okunan önerge ile 
birlikte komisyona iadesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Komisyona 
iadesi kabul edilmiştir. Önerge muvacehesinde 
düzeltilmek suretiyle iadesi ka'bul edilmiştir. 
Başkan ve üyeler hakkında ceza kovuşturması 

Madde 97. — Sayıştay Başkan ve üyele
rinden birinin görevi ile ilgili veya görev sı
rasında işlediği bir suçtan dolayı Sayıştay Ge-
nel Kurulunca seçilecek üç daire başkanı ve iki 
üyeden kurulu bir (heyet tarafından ilk ko
vuşturulması yapılarak hazırlanacak fezleke ile 
sair evrakı yargılamanın lüzum veya men'ine 

karar alınmak üzere Daireler Kuruluna verilir. 
Bu Kurulun vereceği yargılamanın men'ine 
dair olan karar kendiliğnden, yargılamanın lü
zumuna dair olan karar itiraz üzerine Sayış
tay Genel Kurulunca incelenir. İtiraz süresi 
kararın tebliğ tarihinden itibaren on'beş gün
dür. 

Genel Kurulca verilen yargılamanın men'ine 
dair karar kesindir. 

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

Yukardaki fıkrada yazılı 'olanların görev 
sırasında /görevle ilgili bulunmıyan şahsi bir suç 
işlemeleri halinde yargılamanın men veya lü
zumuna karar verilmesi işlemi bu maddede ya
zılı usuller dairesinde yürütülür. 

Daireler Kurulu kararları şahsi davacılar 
varsa onlarada tebliğ olunur. 

Yargılamanın lüzumuna dair verilen kesin ka
rar üzerine dosya Anayasa Mahkemesine tevdi 
olunur. 

Bunların görevleri dışında şalisi hir suç iş
lemeleri halinde yapılacak kovuşturmada Yar
gıtay üyelerinin şalhsi suçlarının kovuşturması
na ilişkin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz 
istiyen... Yok. 97 nci maddenin 4 ncü pragra-
fının 1 nci satırındaki «İlgili» kelimesini «ilgi
si» olarak düzeltmek suretiyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Düzeltmek suretiyle kahul edilmiştir 97 nci 
madde. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları 
hakkında disiplin kovuşturması 

Madde 98. — Başkan ve üyeler dışındaki 
Sayıştay meslek (mensuplarının; 

A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşa-
mıyan ;ı 

B) Hizmetin veya görevlerinin aksaması
nı mucibolan, çalışma düzenini veya disiplini 
bozan hal ve hareketleri görülmesi veya öğre
nilmesi üzerine Birinci Başkan durumu incele
dikten sonra sonucuna göre haklarında bu ka
nun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması 
yapılmak üzere Memurlar Seçim ve Disiplin 
Kuruluna 'bildirir. 
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Bu kurul eldeki bilgi ve karinelere ve is-
nadolunan hal ve hareketin mahiyetine göre 
disiplin 'kovuşturması yapılmasına lüzum olup 
olmadığını takdir eder. 

Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, 
kurulca kurul dışından seçilecek bir üyenin 
başkanlığında bir uzman denetçi ile bir başde-
notci veya raportörden teşekkül eden kurul ta
rafından soruşturma yapılır. 

Soruşturma şekli ve raporun verilmesi, ra-
\n r üzerinde Memurlar Seçim ve Disiplin Ku
rulunca yapılacak işlemle diğer hususlar hak
kında 90 ncı maddede yazılı hükümler uygula
nır. 

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca dos
ya üzerinde gizli olarak yapılan inceleme ve 
görüşme «onunda isnadolunan hal ve hareket sa
bit görülmezse dosyanın işlemden kaldırılma
sını, bu hal ve hareket sabit görüldüğü takdir
de 99 i'.cu maddede yazılı disiplin cezalarından 
birinin verilmesini karar altına alır. 

BAŞKAN — 98 nei madde üzerinde söz 
istiyen var mı?... Yok. 98 nei maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 98 nei madde ka'bul edilmiştir. 

Disiplin cezaları 
Madde 99. — Disiplin cezaları şunlardır: 
A) Uyarma : Mmemura, görevinde daha 

dikkatli davranmasının gerektiğini yazı ile bil
dirmektir. 

B) Kınama : Memura, 'görevinde ve dav
ranışında kusurlu sayıldığını yazı ile ibldirmek-
tir. 

C) Onlbeş günlüğü geçmemek üzere aylı
ğının kesilmesi. 

D) Kıdeminin durdurul<maisı : Memurun bu
lunduğu derecedeki kıdeminin ilerlemesinin al
tı ay ile 1 yıl veya 2 yıl için durdurulmasıdır. 

E) Hd'zmelt süresine göre istifaya veya 'emek
liliğe davet : İlgili bu davet kararına tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa et
miş sayılır. Ancak ilgilinin karara karşı Danış-
taya başvurması halinde boşalan kadrosuna 
atanma yapılamaz. 

98 nei maddede belirtilen disiplin kovuştur
masını gerektiren hallerin neler olduğu ve bun
lara hangi disiplin cezasının verileceği içyönet-
melikle te^bit edilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir öner-
• ge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
99 ncu maddenin (E) fıkrası da idare hu

kukuna ve memur statüsüne ve adalet prensip
lerine aykırıdır. Bu maddenin de 96 ncı madde 
gibi .komisyonca geri alınarak adalet duygula
rına uygun olarak tadil edilerek teklif edilmesi
ni arz ederim. 

Kastamonu 
Âdil Tokgözlü 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri alı
yor mu? Önergeye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Alıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Komisyon maddeyi geri al
mak istiyor, önerge ile birlikte 99 ncu madde 
komisyona iade edilmiştir. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları 
hakkında ceza kovuşturması 

Madde 100. — Başkan ve üeyeler dışındaki 
meslek mensuplarının 'görevi eriyle ilgili bir 
suç işlemesi halinde, Birinci Başkan tarafından 
görevlenlirilecek bir üyenin başkanlığında bir 
uzman denetçi, bir başdenetçi veya raportör
den teşekkül eden bir kurul ilk kovuşturmayı 
yaparak düzenliyeeeği fezlekeyi. Memurlar Se
çim ve Disiplin Kuruluna verir. Bu kurul ya 
yargılamanın men'ani veya soruşturma açılma
sını karar altına alır. 

Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edi
lir. İlgililerin, karara kendilerine tebliğ tarihin
den itibaren onıbeş gün içinde itirazları halinde 
rapor bir defa da Yüksek Disiplin Kurulunda 
incelenir. Alman karar ilgililere tebliğ edilir. 

Yargılalma Yargıltaym görevli ceza dairesinde 
yapılır. 

Bunların kişisel suçlarının kovuşturulmasm-
da ise 2 nei sınıfa mensup hâkimlerin kişisel 
suçlarının 'kavuşturulmasına ilişkin hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — 100 ncü madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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ONİK1NCİ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

Sayıştay mensuplarının diğer hakları 
Madde 101. — Bu kanunda hüküm bıflun-

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler.. Ka'bul etmiyenler... 
101 nci madde kabul edilmiştir. 

Çalışmaya ara verme 
Madde 102. —• Sayıştay Genel Kurulu, Tem

yiz Kurulu, Daireler Kurulu daireleri her yıl 
Temmuz ayının- yirmisinden Eylül ayının beşi
ne kadar çalışmaya ara verir. Bu müddet için
de Sayıştaya gelecek ivedili işlere bakmak ve 
gereken kararları vermek üzere sıra ile bir 
daire çalışmaya devam eder. 

Ara verme süresi içinde görevli Daire Baş
kanı ve üyeleri yılın diğer aylarında aynı müd
detle izinlerini kullanalbilirler. 

BAŞKAN — 102 nci madde hakkında söz 
istiyen?... Yok. 102 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
102 nci madde ka'bul edilmiştir. 

Belgelerin saklanması 
Madde 103. — Hesapla ilgili olarak Sayış

taya verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile 
her çeşit belgeler Sayıştayda saklanır. Bunların 
saklanma süreleriyle yokedilme usulleri bakicin
de Sayıştaym da mütalâası alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte yer 
alan esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — 103 ncü madde hakkında söz 
istiyen var mı?... Yok. 103 ncü maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 103 ncü madde kabul edilmiştir. 

Kadro cetvelleri 
Madde 104. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 

sayılı Kanuna bağlı I sayılı cetvelin Sayıştay 
Başkanlığı kısmında mevcut ve sonradan çıkan 
kanunlarla yapılan ek kadrolar kaldırılarak 
yerine bu kanuna bağlı I sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — 104 ncü madde hakkında söz 
istiyen var mı ?... Yok. 104 ncü maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 104 ncü madde kaJbul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
Madde 105. — Haziran 1934 tarihli ve 

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ile bu 
kanuna ek 5 Ocak 1953 tarihli ve 5999 sayılı 
Kanun, 8 Haziran 1956 tarihli ve 6736 sayılı 
Kanun ve 28 Şubat 1959 tarihli ve 7241 sayılı 
Kanun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı 
hükümle r i kaldın İmi ş tır. 

Bu kanunun 28 nci maddesi gereğince Sa
yıştay denetimine taıbi dairelerle bu dairelere 
bağlı sabit veya döner sermayeler veya fonlar 
üzerindeki Sayıştay denetimini kaldıran özel 
kanunların hükümleri de kaldırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 105 nci madde hakkında söz 
istiyen?... Buyurun Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — İzin verir
seniz yerimden bir sual sormak istiyorum. Bu 
döner sermayeli daireler üzerinde murakabeyi 
Sayıştay yürütecektir değil mi?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Yürütecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen 1.. Yok. 
105 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 105 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Malî konularla ilgili tüzükler ve yönetmelikler 
hakkında istişari mütalâa 

Madde 106. — Bakanlıklar ve Sayıştaym de
netimine giren diğer idare ve kurumlarca malî 
konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzük
ler, Sayıştaym istişari mütalâası alındıktan 
sonra yürürlüğe konulabilir. 

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

BAŞKAN — 106 nci madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok.' 106 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 106 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması 
Madde 107. — Sivil ve askerî âmirlerle da

ire üstleri, yönetimleri altındaki saymanların, 
hesaplarını kanunla belirtilen süreler içinde 
tam ve noksansız olarak hazırlayıp hazırlama
dıklarını izlemek, inceleme görevi ile mahalline 

| gelen Sayıştay denetçilûrine gereken yardım 
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ve kolaylığı sağlamak ve işin selâmeti ile ilgili 
tedbirleri almakla zorunludurlar. 

BAŞKAN — 107 nci madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. 107 nei maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kalbul edenler... Kabul etmiycnler... 
107 nci madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAFTAN ((Sinop) — Sayın Başkan, geri 
almış bulunduğumuz 51 ve 53 ile 98 ncü madde
ler hakkında takririmiz vardır. Lütfen dikka
te alınız. 

BAŞKAN — Sırasiyle okutalım efendim. 
Kaçıncı maddede ise ona göre taşlı İha timizi 
yapalım. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Komisyonumuzca geri alman 51 nci ve 

53 ncü maddeler Genel Kuruldaki görüşmeler 
nazarı itibara alınarak yeniden düzenlenmiş ve 
ekli olarak sunulmuştur. 

2. Geri alman 54 ncü maddenin yeniden 
düzenlenen 51 ve 53 ncü maddeler muvacehe
sinde değiştirilmesdne maJhal görülmemiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Saymanlarla diğer görevliler hakkında uygula
nacak cezalar 

Madde 51. — IIesa)bını kanun hükümleri 
dairesinde zamanında ve tam olarak vermiyen 
saymanlarla; Sayıştay denetimine giren daire 
ve kurumlar görevlilerinden denetleme ve 
yargılama sırasında, istenilen her çeşit 
bilgi, belge ve defterleri vermiyen ve 
denetleme ve yargılamayı 'güçleştirenlerin 
aylıkları, Sayıştaym istemi üzerine ilgili 
dairelerince, hesabını veya istenen bilgi, belge 
ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım 
olarak ödenir ve yarım aylık kesilmeye başlan
dığı tarihten itibaren saymanlar en çok üç ay, 
diğer görevliler ise Sayıştayca belli edilen sü
re içinde yine hesabını veya istenilen bilgi, 
belge ve defterleri vermez veya denetleme ve 
yargılamayı güçleştiren se'bepleri ortadan kal-
dırmazlarsa bu defa ilgili dairelerince tayin
lerindeki usule göre işten elçektirilerek hak
larında gerekli kovuşturma yapılır. 

Sayıştay ilâmlarının infazını izlemiyenler 
ıhakkında da aynı hükümler uygulanır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirmiş ol
duğu 5i nci madde hakkında söz istiyen var 
,mı efendim? Yok. Maddeyi değişmiş şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kaimi edenler... Et-
miyenler... Değişmiş madde kaimi edilmiş
tir. 

Ceza uygulaması hakkında 'Sayıştaya bilgi 
verilmesi. 

Madde 53. — ilgili daireler 51 ve 52 nci 
maddeler hükümlerinin uygulanış ve sonucu 
hakkında Sayıştaya bilgi vermeye zorunlu
durlar. 

Geçici Komisyon Başkanı 
'Sinop 

Mustafa Kaptan 

BAŞKAN —• 53 ncü madde hakkında söz 
istiyon?... Yo'k. Değişmiş 53 ncü maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 53 noü 'madde değiştirildiği üzere ka
bul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi tekrar okutuyorum, efen
dim. 

Disiplin ko'vuşturma'sı 
Madde 54. — Sayıvştaym istemi üzerine 

51 ve 52 nci maddeler hükümlerini uygulamı-
yanlar hakkında dairelerince disiplin kovuş
turması yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen var mı efendim?... Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
54 ncü madde kalbul edilmiştir. 

93 ncü maddenin komisyondan gelen yeni 
şeklini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
93 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. Arz olunur. 
Madde 93. — Her yıl Sayıştay meslek men

suplarından ıen çok (8) kişi malî hukuk ve 
malî işler alanında bilgilerini artırmak ve mes
lekle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Bi
rinci Başkan tarafından lüzum görülen yalbancı 
memleketlere iki yıla kadar mezun sayılmak 
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suretiyle gönderilebilir. Bu ısüre içinde Sayış-
taydaki görevlerine ait uylukları verilir. Öde
nek hariç, diğer özlük hakları saklı kalır. Bu 
gibilere gidiş ve dönüş harcırahları ile yaban
cı memleketlerde kaldıkları sürece Harcırah 
Kanunu hükümleri dairesinde yevmiye verilir. 

Bu suretle gönderilecek olanların nitelikle
riyle kendilerinden aranacak dil (bilgisi, seçim 
usulleri, yabancı memleketlerdeki çalışmaları
nın izlenmesi, bu memleketlerdeki çalışmala
rına ait düzenliyecekleri raporların şekli ve 
süresinden önee geriye çağrılma sebepleri yö
netmeliğinde belirtilir. 

Yurda dönenler, yabancı memleketlerde 
kaldıkları sürenin iki katı Sayıştayda mecburi 
hizmet görürler. Zorlayıcı bir sebe'bolmaksızm 
daha önce ayrılanlardan ödenmiş olan yol pa
raları ile yevmiyeleri faizleriyle birlikte ıgeri 
almiT. 

Bu madde hükmünden faydalanabilmek içki: 
Sayıştayda en az beş yıl çalışmış olmak şarttır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen? Buyurun Sayın Orhon. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, komisyon, Yüksek Meclisin tema-
yülâtına uyarak, önergeleri de geri alarak ibir 
metin getirdiler. Bu metinde burada yapılan 
konuşmalar iki temele dayanıyordu. Biri umu
mi nizam, içinde görgü ve bilgisini artırmak için 
iki yıla kadardır. Bu kabul edilmiş, kabul edil
mesine şahsan teşekkür ederim, düzeltilmiştir, 
doğrudur. Diğer Devlet hizmeti içinde bulu
nanlardan1 başka bunlara hususi bir hak tanı
nıyor. Ben bunun üzerinde1 ısrarla durdum, 
tekrar duracağım. Vezifemi yapmay)a mecbu
rum. Ve bunu paraya da vurdum, bakın nereye 
varacak. Danıştay Kanunu çıkmış ne yapalım'? 
Emsal yiapmıyalım, durduralım, dedik. Bir sene 
giderse ortalama 20 dolardan 100 000 lira eder, 
gidiş geliş hariç. Bir de uçakla gidecek uçakla 
gelecek. İki sene olursa, 200 000 lira eder. Bi
zim o kadar zengin bir millet olduğumuza ka-
ani değilim. Başka dairelerin memurları hangi 
hak ve esasa dayanarak gİdiyorlarsa bunlar da 
gitsinler. Maliye ve malî hukuk hilgilerini, arka
daşlar biraz izam ediyoruz. Biz Garbın içerisi

ne tam girmişizdir, çok münevver insanlarımız 
var. Bunlar ekseri Belçika'ya gider, İtalya'ya 
gider, bilirim onlar da bizden üstün değil Bi
zim münevverlerimiz, üniversitelerimiz var, 
kendi münevverlerimize inanalım. Bizim üniver
sitelerimizde, enstitülerimizde hu mevzuat mev
cuttur. Bir tek şey kazanacağız, lisan öğren
mek. Onu da ıgayret edelim bizim 'memleketi
mizde öğrenebilir, kurslar var. Ama founa rağ
men gitmesin demiyorum. Ama bir senede 
100 000, iki senede 200 000 lira, iki sene de mec
buri hizmet. Buna 'gönlüm raızı değil. Devlet 
Şûrası Kanununda böyle bir hüküm vardır di
ye buna emsal yapmaya katılmıyorum. İlk 
fırsatta, geldiği zaman onu da kaldıralım. Bi
naenaleyh, umumi hükümler dairesinde nasıl 
diğer Devlet dairelerinde iherkes gidiyorsa 'bu 
şekilde .gidilmesini tekrar arz ve teklif ediyo
rum, /önergemde, vicdanımı huzura kavuştur
mak için ısrar ediyorum. Önergem Riyasette
dir, Yüksek Meclise arzını teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Yunus Koçak buyurunuz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu madde de ya
bancı memleketlere gönderme yetkisinin Bi
rinci Başkana verilmiş olmasını bendeniz isa
betli bulmuyorum. Çünkü Birinci Başkanın 
yüzlerce elemanı tanıması ve 'bunlardan en 
lâyıkı olanının bulunması, takdir etmesi bi
raz zordur ve bu birtakım yıpratıcı konuş
malara yer verebilir. Sonra Birinci Başka
nın bütün elemanları birer hirer tanıması ve 
bunlardan en isabetlisini seçmesi de mümkün 
olmaz. Bu bakımdan elemanları ancak dai
releri tanıyabilir. Onun için- bu hakkı daire
lerine vermek lâzımdır, daireler inha et
meli, Birinci Başkan seçmelidir. Ama, Bi
rinci Başkanın otoritesini de zedelememek 
lâzımdır. Bu bakımdan, Birinci Başkanı bir 
taibu haline getirmek ve herkesin Avrupa'ya 
gitmek sırasını elde etmek , Birinci Başka
na aşırı yakınlık sağlamasını önlemek ve 
lâyık olmıyan insanların da Birinci Baş
kanın takdiriyle yahancı memleketlere git
mesini önlemek için, elemanların inhasının 
dairelere bırakıldığı ge'rektiği kanısında
yım. Daireler inha etmeli, Birin'ci Başkan 
takdir hakkını kullanarak bunlar içinden lâ-
yıkını seçmelidir. Bendeniz bu kanıdayım. 
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Mümkün mertebe bu Avrupa'ya gitmek, ya
bancı memleketlere gitmek yolunu Sayın ilam
dı Orhon arkadaşımın dediği gibi kısıtla
mak lâzım. Gerçekten de Avrupa'da bunların 
pek fazla öğrenecek bir şeyleri yok kanaa
timce. Ayrıca bu bir hesap meselesidir.. Dün
yanın her tarafında muhasip hesapları aynı 
ışekildedir. Bunların pek Avrupa'ya gitmesi
ne lüzum yok. Kaldı ki, bunun da suiisti
male müncer olacak, dedikodulara müncer 
olacak şekilde bir tek adamın takdirine bı
rakılması doğru değildir. Bu bir tek adamın 
eleman seçmesi, bütün elemanları bilip de 
en iyisini seçmesi de mümkün değildir. Bu 
'balkımdan bu şekilde bir de tadil teklifi ha
zırlıyoruz; inhanın dairelere bırakılması ve 
seçimin de Birinci Başkana bırakılması isa
betli olur kanısındayım. Buna göre önerge 
mizo iltifat buyurmanızı temenni ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyerı var mı efen
dim1? Buyurun, komisyon adına. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA TEVFlK KO 
RALTAN (Sivas) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlar, 9.3 ncü madde ile nizamla-
nan; Sayıştay mensuplarının yabancı mem
leketlere görgü ve bilgilerini artırmak için ya
pacakları seyahat husuisunda etüt süresi üze
rinde Muhterem Fethi Çelikbaş ile Sayın Ham-
di Orhon arkadaşlarımızın beyanları arasında
ki mübayeneti telif etmek için söz aldım. 

Muhterem Çelikbaş, eğer Sayıştay mensup
larından yabancı memleketlere gönderilecek 
ellemanlarm, lisan biliyorlarsa, bilmiyorlarsa 
şeklinde tefrikini yapmak istedi. Ve eğer li
san bilmiyen bir Sayıştay mensubu yabancı 
memleketlere görgü ve bilgisini artırmak üze
re gönderilecek ise, bu bir yıllık süre çok az
dır. Bunu ya iki yıla çıkarmak lâzımdır veya 
Devlet lisan imtihanını vermiş olmak şartı
nı koymak lâzımdır, dedi. Muhterem Hamdi 
Orhon Beyefendi ise, biraz önceki söz alışında 
iki yıllık sürenin çok fazla olduğu ve bizim 
bünyemizin bu masrafı ödemeye müsaidolma-
dığmdan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu her iki müta
lâanın da haklı tarafları olabilir. Ancak biz 
bir realite üzerinde durmak ve kanunu gerçek 
menfaatler zaviyesinde vaz'etmek mecburiye
tindeyiz . Hakikaten bir Sayıştay mensubu
nun görgü ve bilgisini artırmak üzere ya- | 

bancı memlekette iki yıl kalışı bize pahalıya 
mal olabilir. Fakat Amerika bugün 40 doları
nın murakabesi için bir dolar sarf ederken 
Türkiye'de Sayıştay gibi âmme mallarının ve 
bütçenin tatbikini kontrol edecek olan mües
sesede uzmanların görgü ve bilgilerini artırmak 
için birkaç yüz bin lirayı kıskanmak Devletin 
milyarlarını murakabe imkânından mahrum 
olmasını gerektirebilir, işte bu sebepledir ki, 
biz komisyon olarak Fethi Çelikbaş'in müta
lâasında isabet gördük ve lisan bilme mec
buriyetini tahmil edeceğimize bu süreyi iki yıla 
çıkartmakta âmme menfaati mülâhaza ettik. 
Diğer taraftan muhterem Yunus Koçak bu ya
bancı memleketlere görgü ve bilgilerini artır
mak üzere gidecek olan şahısların başkan ta
rafından seçilmesinin doğru olmadığı hu
şunda bir mütalâa beyan ettiler. Kanun met
ni dikkatle okunduğu zaman anlaşılacaktır ki, 
yabancı memleketlere gidecek olan şahısları 
tesbit edecek olan şahıs başkan değildir. Sa
dece yabancı memleketlere uzman veya ele
man gönderilip gönderilmiyeceğini veya han
gi memlekete gönderilmesi lâzım geldiği husu
sunu başkan tesbit eder. Ancak hangi şahıs
ların yabancı memleketlere görgü ve bilgileri
ni artırmak için gidecekleri hususu ayrıca 
bir yönetmelikle tesbit edilir. Bu tasarının 
93 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında açıkça be
lirtilmektedir. Bu sebeple Sayın Yunus Ko
çak'm arz etmiş olduğu mahzur da varit de
ğildir. Saygılarımla. ' 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı arka
daşlar? Yok. önergeler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
93 ncü madde bütçemize ağır külfetler yük-

liyeceğinden ve karşılığında elde edilen fay
dalar tereddütlü görüldüğünden bu maddenin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görgü ve bilgisini artırmak için yabancı 

memleketlere gönderileceklerin umumi hüküm
ler dairesinde gönderilmesi için metnin dü
zeltilmesi maksadiyle komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 
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M. Meclisi Başkanlığına 
93 ncü maddenin çıkarılarak Devlet me

murlarına uygulanan hükümlerin tatbik edil
mesini arz ve talebederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Başkanlığa 
93 ncü maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde delibtirilmesini arz ve teklif ederim. 
Değişik sekili: 
Her yıl Sayıştay meslek mensuplarından 

en çok sekiz kişi malî hukuk ve malî işler ala
nında bilgilerini artırmak ve meslekle ilgili in
celemelerde bulunmak üzere daire başkanları
nın inhası ve birinci başkanın kabulü ile, lü
zum görülen yabancı memleketlere bir yıl için 
mezun sayılmak suretiyle gönderilebilirler. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — önergeleri dinlediniz. Aykırı
lık sırasiyle tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. En aykırısı bu maddenin çıkarılması
nı istiyen önergedir. Lütfen okuyunuz. 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ADINA 
TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler. Maddenin çıkarılması kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal uyuyor mu efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Uymuyoruz. Efen
dim takrirleri geri verin, bu takrirlerin ışığın
da yeni bir madde getireceğiz. 

BAŞKAN — Efendim 93 ncü maddenin çı
karılması kabul edilmiştir. Bundan sonra baş
ka bir işlem yapılacağını zannetmiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, İçtüzük gereğince komisyon ısrar eder
se Heyeti Umumiyenin kabul buyurduğu tak
rir komisyona havale edilir. 

BAŞKAN — Yaptık onu, havale ettik. Ko
misyonun teklifi geldi, sonradan çıkartılması 
kabul edildi. Başka ne işlem yapılabilir, Sayın 
Çelikbaş? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kanım, ikinci defa olabilir. Tatbikatı çoktur. 

BAŞKAN — Zannetmiyorum efendim. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Usul 

hakkında söz istiyorum. Filhal katılmadığına 
göre, komisyon geri alıp tedvin edebilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon maddeyi geri almak istemedi, önerge
ye katılmadığını bildirdi, oyladık, çıkartıl
ması kabul edildi. Başka ne gibi bir işlem ya
pılabilir? Bunun için ısrar etmeyin efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Efendim ,esasen za-
tıâllinizde kabul etmiş bulunuyorsunuz ki, Ko
misyona «filhal katılıyor musunuz» diye sor
dunuz. Bunun mânası, katılsaydı bu madde 
tayyedilmiş olacaktı. Komisyon katılmamak
ta ısrar edince Heyeti Umumiye geri istiye-
bilir. Bunun ışığında yeniden maddeyi sevk 
etmeye hakkı vardır. Takdir sizindir. Usul 
budur efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bizim filhal ka
tılıyor musunuz dememiz, okunan önergeye ka
tılıyor musunuz anlamında idi. Katılmıyoruz 
dediniz, ve ondan sonra ben oyladım efendim. 
Artık bunda bir tereddüt var mı? Rica ede
rim devam edelim. 

Yeni gelen 96 ncı maddeyi okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
96 ncı maddenin: 
1. (E) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Kurul bu hal ve hareketleri sabit gördü

ğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığı
na göre ilgilinin uyarılmasına veya görevi
ne son verilmesine karar verir. 

2. (G) bendinin ikinci fıkrası da aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

ilgili görevine son verilmesi kararma teb
liğ tarihinden itibaren bir ay içinde uymaz
sa istifa etmiş sayılır. Bir aylık süre için ilgi
li izinli sayılır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
var mı? Tekrar okutayım anlaşılmadıysa. 
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HAMDİ ORHON (Trabzon) — Lütfen tek
rar okuyun. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum efendim. 
(Geçici Komisyon Başkam Mustafa Kap-

tan'm önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen var mı? 

Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 96 nci 
maddeyi değiştirilmiş olan şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
99 ncu maddenin (E) bendinin birinci fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«E) Göreve son verilme: Memurun göre

vine son verilmesidir. 
İlgilinin karara karşı Danıştaya başvurma

sı halinde boşalan kadrosuna atanma yapıla
maz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında söz isti
yen? Yok. Değiştirilen (E) fıkrası hakkında 
söz istiyen? Yok. 99 ncu maddeyi değiştirme 
önergesiyle birlikte oylarınıza arz ediyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Değiştirilen şekli ile madde kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği yıl ile önceki yıllara ait hesap 
ve işlemlerin denetiminde ve yargılanmasında 
eski hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
1 nci madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği ile daire ve kurulların bu 
kanunla gösterilen esaslara göre kuruluşu 
tarihine kadar toplanmalarında, 2514 sayılı Ka
nunun bu konuya ilişkin hükümlerinin uy
gulamasına devam olunur. 

Ancak, Genel Kurulun, daire başkanı ve 
üye adayları seçimi için toplanmasında vekil 
üyeler Kurula katılamazlar ve Genel Kurul 
görev başındaki üyelerin tam mevcudiyetiyle 
toplanır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde hakkında 
söz istiyen? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANT MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Son paragraftaki 
«tam mevcudiyetiyle» değil de, «mevcudu ile» 
olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, geçici 2 nci madde
nin 2 nci paragrafının son satırında «mevcu
diyetiyle» değil de «mevcudu ile» şeklinde dü
zeltilmiş olarak oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Değiştirilmiş 
şekliyle geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sayıştayda ıgörevli (başkan ve 
üyelerle Savcı ve Genel 'Sekreter yeniden seçim 
ve atanma işlemine lüzum kalmadan Ibu kanun
la kaimi edilen kadro 'aylık ve ödeneklerini alır
lar. 

Bunların eski derecelerde ıgeçen müddetleri 
yeni derecelerinde geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde hakkında 
söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 'aylarınıza isunuyo-
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Sayıştay kuruluşunda 'görevli 
bulunan meslek ve yönetim m'emsupları, savcı 
yardımcıları yeni bir atanma işlemine lüzum 
kalmaksızın bağlı (1) sayılı cetveldeki derece
lerden kazanılmış unvanlarına 'Uyfgnn olanlara 
atanmış sayılırlar ve aylık ve ödeneklerinin 
ödenmesinde işe başlama kaydı .aranmaz. 

Bir üst sınıfa yükselmeye hak kazanmış olan
ların kazanılmış unvanları, bu üst sınıftır. 

Ancak, (ikinci fıkra gereğince Ibaşdenetçi ve
ya uzman denetçi «sınıflarının kazanıllmış un
van sayılması Memurlar (Seçim /ve Disiplin Ku
rulu kararma bağlıdır. 

Müktösaıp halkları ıolan .aylıktan daJha -az bir 
aylıkla denetçi yardımcılığına ^atananlarla (35) 
lira aylıklı denetçi yardımcılığına altananlann 
yeterlik sınavını verinceye kadar denetçi yar
dımcılığı kadrolarında (geçirdikleri 'üç yıldan 
fazla süreleri halen bulundukları (barem derece
lerinde ıgeçen terfi sürelerine ve .artanı da mü-
'taakıp derecedeki terfi sürelerine eklenir. 

Bu düzenleme s'onunda geçmişe lai't aylık is-
'teminde bulunulamaz. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? Yok. Geçici 4 ncü maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
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aniy enler... Geçici 4 noü madde kabul edilmiş- J 
tir. 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna dâhil (kad
rolarda -çalışanların, 16 Haziran 1934 -tarihli 
ve 2514 sayılı Kanunla tanınmış 'hakları saklı
dır. 

Halen Maliye Bakanlığı Teşkilâtında ve Ma
liye Bakanlığınca atanan malî vazifelerde çalı
şan ve 90 liralık kadro aylığını müktesep hak 
olarak almış olan yüksek okul mezunları da bir I 
defaya mahsus olmak üzere üye seçilebilirler. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde hakkında 
söz isteyen var mı? Yok. Geçici madde 5 i oy
larınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Etmi-
yerıler... Geçici 5 nci madde Ikalbul edilmiştir. 

Geçici Madde 6. — 5434 sayılı 'Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki hükümlere 
göre bağlanmış olan ve genel, katma ve özel 
bütçelerden ödenmekte bulunan emekli, dul ve 
yetim, vazife malûllüğü, âdi malûllük, vatani 
hizmet ayhklariyle 5434 sayılı Kanunun geçici 
42 nci maddesi yoliyle 1 . 1 . 1950 tarihinden 
evvel tasfiye edilmiş olup da sonradan çeşitli 
kanunlarla yeniden bağlanan veya bağlanacak 
10ları emekli, dul ve yetim aylıklarının tahsis ve 
'düzeltme işlemlerinin inceleme ve tesciline Sa-
yıştayca devam edilir. 

BAŞKAN — Geçici 6 nci madde hakkında 
söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
6 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 7. — Bu kanun gereğince dü
zenlenmesi gereken tüzük, yönetmelik ve genel
geler, işbu kanunun yayınlanması tarihinden 
ıbaşlıyarak iki yıl içinde yürürlüğe girecek şe
kilde hazırlanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde hakkında 
.ısöz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Geçi
ci 7 nci madde kaibul edilmiştir. 

Geçioi Madde 8. — Anayasanın 116 nci 
maddesi gereğince il özel idareleriyle belediye
lerin malî işlemlerinin denetlenmesine 'dair ka
nun yürürlüğe girinceye kadar. 16 Haziran 1934 
.tarihli ve 2514 sayılı Divanı Huhascfbat Kanu-

J nu ve bu kanuna ek 'kanunların il özel idareleri 
ve 'belediyelere ait hükümleri yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde hakkında 
söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza .arz edi
yorum : Kaıbul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Geçici 8 nci Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 9. — I sayılı cetvelde gösterilen 
Sayıştay mensupları hakkında, Devlet Memurla
rı Kanununun geçici 15 nci maddesi hükmüne 
göre bunların aylık ve ödeneklerini düzenliyen 

I özel kanun yürürlüğe girinceye kadar, 1108 sayılı 
Maaş ve 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair kanunlar ile bunların 
tadil ve eklerinin kendileri ile ilgili hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici dokuzuncu madde üzerin
de söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
dokuzuncu madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 10. •—6 nci maddeye göre Sa
yıştay Genel Kurulunca yapılacak ilk daire baş
kanlığı ve üye adayı seçimlerinde; 

A) Seçim işlemi 5 defa tekrarlandığı hal
de, daire başkanlığı adaylığı için gerekli çoğun
luk sağlanamadığından seçim tamamlanamazsa 
salt çoğunluk aranmaz. En çok oy alan seçilmiş 
sayılır. 

B) Bu -maddede tesbit edilen kontenjan 
1/2 olarak uygulanır. Maliye Bakanlığı Teşki
lâtında evvelce en az beş yıl hizmet etmiş olup 
da halen başka kuruluşlarda bulunanlardan 
4 ncü maddede Maliye mensupları için gösterilen 
görevlere denk görevlerde bulunanlar da Maliye 
Bakanlığı kontenjanından üye seçimine katılabi
lirler. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde hakkında 
söz istiyen? Yok. Geçici 10 ncu maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Geçici 10 ncu madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Bir takririmiz vardı. 

BAŞKAN — Madde numaralarını değiştir
mek üzere bir takrir gelmiştir, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
93 ncü maddenin tayyedilmesi sebebiyle mü

teakip madde numaralarının buna göre değiştiril-

— 305 — 



M. Meclisi B : 27 30 . 12 . 1966 O : 1 

mcsi İçtüzüğün 109 ncu maddesi uyarınca arz 
olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

BAŞKAN —• 93 ncü maddeyi değiştiren nu
maraların üzerinde bir de atıf vardır. Bunlar da 
değişecek mi? 

GEÇİCİ: KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkanım, 
93 ncü madde çıkacak ve ondan sonraki madde; 
numaraları bir numara aşağıya gelecek. Zaten 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi maddi hataları değiş
tirmeye cevaz veriyor. Atıf numaraları da de-

BAŞKAN — 93 ncü maddenin tayyından son
ra değişen madde ve o maddedeki atıf numara
larının değiştirilmesi suretiyle önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul e tini
ydiler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 107. — Bu kanun yayımı tarihinde1 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
Madde 108. — Bu kanun hükümlerini Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür. 
BAŞKAN — 108 nci madde hakkında söz 

istiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyeni er... 108 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen, Sayın Tevfik Ko-
raltan tümü üzerindfe söz istemişlerdir. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçmişlerdir. Tümü üzerin
de başka söz istiyen yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tü
mü kabul edilmiştir. Hayırlı olsun efendim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

9. — Ara vermeye dair önerge. 

BAŞKAN — Efendim, Meclis çalışmalarına 
bir ara verilmesi için bir takrir vardır, okutu
yorum. («Seçim neticeleri ne oldu?» sesleri) 
Okutacağım efendim, bundan sonra. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe ve Plân Komisyonunun çalışmalarına 

halel gelmemek üzere Millet Meclisinin çalışma
larına 4.1.1967 Çarşamba gününe kadar ara ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

A.P. adına 
Ordu 

Hamdi Mağden 
M.P. adına 

Erzurum 
Necati Güven 

C.H'.P. adına 
Kayseri 

Turhan Feyzioğlu 
C.K.M.P. adına 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yıl anlı oğlu 

BAŞKAN — Ara verilme takririni oylarınıza 
arz ediyorum. 

İBRAHİM 
söz istiyorum. 

BAŞKAN 
tüler) 

BOZ (Nevşehir Aleyhinde 

Buyurunuz efendim. (Gürül-

Ef endim, oylamadan evvel söz istemiş, ben 
'gıörraıeıd'iırn. Aleyhte konuşsun efendini. Bırakın, 
ne olacak. Tekrar oylarınıza arz ederim. Oyla
ma sırasında söz istenmez ama isteımişlcr efen
dim, ben de gönmıcdim, belki daha evvel iste-
mi'şlıer diye veriyorum. Buyurun. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Muhtreım ar
kadaşlarımı, Kasım ayında çalışmailarımıza baş
ladık. Daha henüz çalışma]arı verimli hale ge
lirinken, telkrar bir ara tatiline giriyoruz. Aka
binde Ramazan Bayramı var. Şimdi bu ara ta
tilini verirsek Meclisin toplanması çok müşkül
dür. Beın bunun için aleyhinde konuşuyorum. 
Teklifin kalbul buyurulmamasını rica ederim;: 
hürmetlerimle. 

('Gürültüler, «oylayın» sesleri) 

BAŞKAN •— Müsaade buyurun. Başka söz 
ist iyem var mı efendim ? 

Bu takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul : 

edenler... Sayın efendim. Kabul etmiyenler... 
(«Ara tatilini Bayramda yerin» sesleri) Rica 
ederim 'efendim, tekrar sayın. Oyların sayım 
neticesi; 18 e 18. Simidi ayağa kalkmak sure
tiyle sayacağız. Şimdi ka:bul edeni cır lütfen aya-
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ğa kalksınlar, efendim... (Gürültüler) Rica ede
rim, gürültüyü bırakalım. (A. P. sıralarından 
«Ekseriyet yoık, Sayın Başkanım, beş kişi aya
ğa kalkıyoruz» sesleri) 

Oylama sırasında olur mu? (Gülüşmeler, 
«bırakın oylansın» sesleri, «ıbeş kişi ayağa kal
karak ekseriyet yoktur demiştir, yoklama yap
manız .lâzımdır» sesleri) 

Müsaade buyurunuz, şimdi ekseriyet yok di
yen arkadaşların kim olduğunu bilemiyorum. 
(«Oyla» sesleri) Hangisini oylıyalım efendim. 
Ekseriyet yoık iddiası ortadan kalktıysa öner
geyi oylıyalım. Peıki lütfen önergeyi kabul 
•edemler ayağa kalksınlar... Kabul otmiyenlor... 
18 e karşı 21 oyla önerge kabul 'edilmiştir. 

Efendim müsaade buyurunuz, Yüksük Hâ
kimler Kuruluna üye seçiminin neticelerini oku
tacağım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunanı 

iki asıl üyelik için yapılan 4 ncü tur seçimıe 
(205) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri bulunan zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlarıdır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Antalya Nevşehir 
H. Tahsin Boztepe S. Hakkı Esatoğlu 

Üye 
Artvin 

Mustafa Roma 

Rahmi Ergi] 
Necati Benderlioğlu 
M. Celâl Öncel 
Ali Solak 
Mithat Güven 

102 
100 
64 
44 
31 

Sabiha Taşçıoğlu 
Hasan G-ebizli 
Reşat Ertün 
Şerafetıtiin Öadinçıer 
H. Kemal Güner 
A. Fuat Bilgin 
Ali Gencer 
Nuri Erkan 

22 
8 
4 
4 
4 
o o 

2 
1 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığı için se
çim -tekrarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimıler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 4 ncü tur seçime 
(204) üye katılmış ve neticede aşağıda ismi 
bulunan zatlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. Arz olunur. 

Üye 
Kocaeli 

Sedat Akay 
Üye 

Ankara 

Üye. 
Erzurum 

Necati Güven 

Hasan Türkay 

Mıeısut Alpaz 
Osıman Uzun 
A. Fuat Eribol 
Bahri Paşaoğlu 
Ali Geneer 
A. Fuat Bilgin 
Boş 

112 
55 
18 
12 
4 
2 
1 

BAŞKAN — Nisap olmadığı için seçim tek
rar 1 anacaktır. 

4 . 1 . 1967 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere "Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

*>*<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
27. BİRLEŞİM 

30 . 12 . 1966 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

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

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

2 . 8 . 1966] 
IV 

A - HAKLARINDA tVEDtLÎK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

I 2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret TurhaDgil ve 9 arkadaşının, Tababet r% 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 

I sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak-
I kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
j ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 

Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. —- Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
I ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu-
I nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma

sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
I Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 

(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka-
I nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 

komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 5. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka-

I nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 

I Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 6. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 

I üyeden kurulu Geçiei Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 7. —. Deniz tş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 

I Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
1 Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se-



çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlığmın 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. —• Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi iîe Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanımu tasarısı ye 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 

Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S.. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştiirilmesdne 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

15. — Başbakanlık Basımevi c*öner sermaye-
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezikeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 noi Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

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

17. •— Alman uyruklu "VVilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı halkkmda kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ra,gıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

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



21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 «ayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğittim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner. 
©ski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
(tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari-
hu : 27 . 1 . 1966] 

24. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

V 
ÎKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - iKlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRÎNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v ? 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

3 — 
1 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 

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

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

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

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24.11.1966] 

6. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

8. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

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

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 

I (S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.1966] 



X 11. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 

12. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 111) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1966] 

X 13. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 .2 .1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

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

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

16. — Otuz bir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye vo Plân komisyonları raporları 

(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

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

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

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

20. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

21. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün t>âzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtıma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 


