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21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik yapılması ve bu
kanuna geçici üç madde eklenmesi hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı

: 28

.

5 . 1970

-

Sayı

No.
1260

:

13504)
Kabul tarihi
2 1 . 5 .1970

MADDE 1. — 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 8 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir :
Savcı ve yardımcılarının

nitelikleri,

atanmaları

Madde 8. — iSâyıştay Savcısı ve yardımcıları, Sayıştay Birinci Başkanımın mütalâası alındık
tan sonra Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat fakülteleriyle, iktisadi ve Ticari ilimler akade
milerinden veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt
içindeki veya dışındaki fakülte veya yüksek ok ullardam birini bitirmiş ve sonradan malî ve ik
tisadi konularla ilgili görevlerde en az on yıl haşan ile çalışmış olmaları şarttır.
MADDE 2. — Aynı kanunun

10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Genel Sekreter

ve

yardımcıları

Madde 10. — Birinci Başkanın seçeceği bir üye Sayıştay Genel Sekreterliği görevini yapar.
Genel Sekretere, Bininci Başfernın orayı ile dördüncü ve daha yukarı derecelerdeki meslek
mensuplarından en çok üç yardımcı verilir.
MADDE 3. — Aynı kanunun

11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

Raportör

ve denetçilerin

atanmaları

Madde 11. — Raportör, uzman denetçi, baş denetçi; ve denetçiler,
lin 'kurulu k a r a n ve Birinci Başkanın onayı ile latanırlar.

memurlar seçim ve disip

MADDE 4. — Aynı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Daireler

Kurulu

Madde 15. — Daireler Kurulu, Temyiz Kuruluna seçilen başkan ve üyelerin dışında kalan
başkan ve üyelerden kurulur.
En kıdemi daire başkanı kurula başkanlık /eder.
Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Kanuni mezuniyet veya münhal üyelik
sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadığı hallerde, dairelerden kurula aynlmış bulunan
üye sayısını aşmamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydiyle kurul başkanı tarafından yeter
sayıyı sağlıyacak kadar üye toplantıya davet edilelbilir. Oylıann eşitliği halinde başkanın bu
lunduğu taraf üstün tutulur.
Daireler Kurulu 105 nci madde gereğince verilecek Sayıştay mütalâasını tesbit eder.
Daireler Kurulu (bu kanunla kendisine verilmiş olan diğer görevleri yapar ve Birinci Baş
kan tarafından incelenmesi istenen konularla i s i m l e r i görüşerek karara bağlar.
Savcı doğrudan doğruya veya kurul başkanının çağnsı üzerine oy hakkı olmamak şartiyle
kurula katılabilir.
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MADDE 5. — Aynı kanunun 16 nci maddesinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Kanuni mezuniyet ve münhal üyelik
sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadığı hallerde,
dairelerden kurula seçilmiş bulunan
üye sayısını aşmamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydiyle kurul başkanı tarafından ye
ter sayıyı sağlıyacak kadar üye toplantıya da ret edilebilir. Mevcudun çoğunluğu ile karar verir.
Oyların eşitliği hailinde başkanın bulunduğu t a r a f üstün tutulur.
MADDE 6. — Aynı kanunun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Genel

Sekreter

Madde 23. — Genel Sekreter yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcaisıdır.
.Birinci Başkan, kendisine bu kanunla verilimiş yönetime ilişkin görevlerden bir kısmını kendi
adına yürütme görevini /Genel Sekretere verebilir.
Genel Sekreter, denetim grupiarilyle şubelerimi ve idari şubeleri Birinci Başkan adına yönetir
ve demetler.
Meslekî araştırma, inceleme ve yayım işlerimi düzenler.
Genel Sekreter Genel Kurula ve Daireler Kuruluna % e sıfatiyle katılır. *
Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekretere verilmiş görevlerin yerime getirimıesimde yar
dımcı olurlar. IBumlar arasındaki iş bölümü Genel 'Sekreterce yapılır.
MADDE 7. — Aym kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Tescil ve önceden

vizeye tabi

işlemler

Madde 30. — Sayıştayın denetimime tabi daire ve kurumlarca harcamaya ilişkim olarak yapı
lan, sözleşimelerle her türlü bağıtlar tescille, geme! ve katma bütçeli dairelerin kadro ve ödemek
dağıtım işlemleri önceden vizeye tabidir.
Sözleşmeler ile bağıtların, dayamakları ile birlikte, bağıt tarihimden itibaren üç gün içinde
Sayıştaya gönderilmeleri zorunludur. Bu sözleşme ve bağıtlar Sayıştayca tescil edilmedikçe
uygulanamaz.
Ancak, Sayıştay Genel Kurulunca bütçe rejinıd, niteliği, kcmusu veya tutarı itibariyle tescil
den istisna edlilen sözleşmelerle, ivedilik ve gizlilik sebebiyle eksiltmeden istisnasına Bakanlar Ku
rulunca karar verilen hususlar ve yabancı memleketlerde yapılan, satımalmalara ilişkin sözleşmeler
bu hükmün dışındadır.
MADDE 8. — Aynı kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Harcamaların

kısa dönemde

incelenmesi

Madde 31. — Genel ve katma bütçelerden yapılan harcamalar »Sayıştayca harcamadan sonra ve
aylık olarak incelemeye tabi tutulabilir. Bu suretle incelenecek hesaplara ilişkin belge, kayıt, defter
ve cetvellerin Sayıştaya gönderilme süreleri ve bu tarz incelemenin hangi yerlerdeki hesaplara uygu
lanacağı Maliye Bakamkğının mütalâası aknarak Genel Kurulca tesbit edilir.
Denetçiler tarafımdan yapılan inceleme sonucumda mevzuata uygun görülmiyen işlemler 48 nci
ımaiddede yazık esaslar dairesinde gerekçesi ile birlikte soramlulara biMilrildikten ve yazılı savun
maları alındıktan sonra rapor, hesabın tümü hakkında düzenlenir.
'Bu kanun gereğince yapılacak inceleme ve der-atlemeler sırasında harcamaların ilişkin bulundu
ğu mevzuat yoruma müsait görüldüğü takdirde keyfiyet Sayıştay görüşü tesbit edilmek üzere
Birinci Başkanlığa bildirilir ve alınacak sonuca göre işlem yapılır.
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MADDE 9. — Aynı kanunun 32 nci malcMesi aşağıdaki sakilde değişıtMlmişt'ir :
Vize ve tescilde uygulanacak

usul

i
Madde 32. — Vize edilmek veya tescile tabi tutulmak üzere Sayıştay a gönderilen kadro ve öde
nek dağıtım işlemleriyle sözleşme ve taağıtlatrldan mevzuata uygun bulunanlar incelemeyi yapan de
netçi ve grup şefi tarafından vize veya tescil edilir. Mevzuata uygun bülunmıyanlar düzeltilip tamamlıınımak üzere denetçi ve grup şefinin yazılı düşüncesiyle birilikte dairesine geri gönderilir.
Alınacak karşılık üzerine bunlar ya vize veya tescil edilir, ya da bir müzekkere ile Birinci Baş
kanlığa verilir.
Birinci Başkan bu işlemleri görüşünü bildirmesi için dairelerden birine verir.
îşlem dairece de mevzuata uygun görülmezse ilgili belgeler daire kararı gereğince dairesine geri
gönderilir. İlgili itâ âmirinin bu karara usulü dairesinde itirazda bulunm'ası halinde, Birinci Başkan
bu belgeleri incelemek üzere Daireler Kuruluna verir. Bu kurulca tereddüt konusunun mevzuata
uygun olduğuna karar verildiği takdirde işlem vize veya tescil edilir, ttiraz yerinde görüLmeyip
işlemin mevzuata aykırı bulunduğu karar altına alınırsa işlemle ilgili belgeler karar gereğince daire
sine geri gönderilir.
Daireler Kurulunca vize veya tescilinden kaçınılan, mevzuatın açıkça yasalklamaılığı kadro ve
ödenek dağıtım işlemleri ile sözleşmeler ve bağıtlar itâ âmirledinlin sorumluluğu yüklenmeleri ha
linde keyfiyetin Sayıştaya gerekçesiyle bildirilmiş olması şartiyle Uygulanabilir. Bu takdirde ISayıştayca, kabul edilmiyen hususlara ilişkin ödeme ve harcamalardan doğacak sorumluluk o itâ âmirine
aittir.
Bu sorumluluk ödeme ve harcamanın yapıldığı yıla ait sayman hesabının yargılanması sarasında
hükme bağlanır.
Birinci derecede âmiri itâ bulunan bakanların (sorumluluğu yüklenmeleri halinde keyfiyet ya
pılan ödeme ve harcama miktarları ile birlikte, usulüne göre, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanlıklarına bildiriliri
Bir işlemin vize veya tescil edilmiş olması sorumluları bağlaımıyaeağı gibi Sayışmayın yargı
yetkisini de kısıtlamaz.
MADDE, 10. — Aynı kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Kesin

geri

çevirme

Madde 33. — Sayışltayın tescil veya vizesinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle dairesine geri çe
virdiği 32 nci maddedeki işlemlerden maddi hataya veya ödenek veya kadro yeterlsizliğine ilişkin
olanları hakkındaki reddi kesindir.
M A D D E 1 1 . — Aynı kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Tescile

tabi olmıyan

sözleşmelerin

Sayıştaya

gönderilmesi

Madde 36. — 30 ncu madde gereğince tescile tabi tutulmıyan sözleşmelerle dayanaMarının bi
rer örneği yedi gün zarfında ISayıştaya gönderilir.
MADDE 12. — Aynı kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
İnceleme

süresi

Madde 37. — Kadro ve ödenek dağıtım işlemlerinin vizesi üç, sözleşmelerin tescili on beş gün
içinde sonuçlandırılır.
MADDE 13. — Aynı kanunun 92 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
b) (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan meslek mensupları ile savcı yardımcılarına işgal et
tikleri kadro aylık derecelerinin tekabül ettiği derecede bulunan adliye (hâkim ve savcıları ile
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yardımcılarına verilen ödenek miktarları esas olmak üzere adliye hâkim ve savcıları hakkındaki
kanun hükümleri gereğince ödenek verilir.
Ancak, denetçi yardımcılarından, denetçi kadroları karşılık gösterilmek suretiyle atanmış bu
lunanlar, denetçi yardımcısı ödeneğini alırlar.
Uzman denetçiler, genel kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu başraport'örleri ve savcı başyar
dımcıları ile raportör, başdenetçi ve savcı yardımcılarından üçüncü ve daha yukarı derece aylığını
alanlar birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin ödeneğini alırlar.
MADDE 14. — Aynı kanunun 94 ncü maddesinin ( c ) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
e) Genel sekreter yardımcıları hakkında ilk derecede genel sekreter, ikinci derecede birinci
başkan tarafından düzenlenir.
MADDE 15. — Aynı kanunun 99 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevleriyle ilgili veya görev sırasında bir suç
işlemesi halinde Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir uzman
denetçi, bir başdenetçi veya raportörden teşekkül eden. bir kurul ilk soruşturmayı yaparak düzenliyeceği fezlekeyi Memurlar (Seçim ve Disiplin Kuruluna verir. Bu kurul yargılamanın lüzumuna
veya menine karar verir.
Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edilir, ilgililerin, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de karara itirazları halinde dosya bir defada Yüksek Disiplin Kurulunda incelenir. B u kurulca
da yargılamanın lüzumuna karar verilirse dosya Yargıtaya tevdi olunur. Kurulca verilen karar
lar ilgililere tebliğ edilir.
MADDE 16. — Aynı kanunun :
a) 4 ncü maddesinin başlığı «Başkan ve üyelerin nitelikleri» şeklinde değiştirilmiş ve bu mad
denin ilk cümlesindeki «île Genel Sekreteri», (C) fıkrasının ( a ) bendindeki «Genel Sekreterliğin
de»,
b ) 27 nci maddesinin son fıkrasındaki «Genel Sekreter»,
c) 90 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «genel sekreter» ile «ve yardımcıları»,
d) 91 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki «Genel Sekreter»,
e)' 92 nci maddesinin (a) fıkrasındaki «ve Genel Sekreter)
Deyimleri çıkarılmıştır.
MADDE 17. — Aynı kanunun :
a ) 8 ncü maddesinin birinci bendinin ( b ) , ikinci bendinin (a) fıkraları,
b ) 4 ncü maddesinin ( D ) fıkrası,
c) 34 ve 35 nci maddeleri,
Kaldırılmıştır.
MADDE 18. — Aym kanuna ekli:
a) (1) sayıh cetvelden bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış, bu ka
nuna ekli (2) sayıh cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.
b ) (2) sayıh cetvel kaldırılmıştır.
e ) (3) sayıh cetvel kalldırılmış, yerine bu kanuna lekli (3) sayılı cetvel konulmuştur.
GEÇİCİ MADDE 1. — Sözleşmelerin tescil ve incelenmesinde bu kanunun yayımlandığı ta
rihi izhyen malî yıl başına kadar eski hükümler uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — 832 sayıh Kanunun 30 ncu maddesi gereğince fSayıştaym vizesine tabi
işlemlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vize edilmek üzere gönderilmiş bulunan
lar eski hükümlere göre sonuçlandırılır.
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GEÇİCİ MADDE 3. — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşunda görevli
olup, kadroları kaldırılmış bulunan savcı, savcı• başyardımcıları, savcı yardımcıları; genel kurul,
temyiz kurulu, daireler kurulu raportörleri ve daire tabibi yeni bir atanma işlemine lüzum kal
maksızın bu kanunla kabul edilen yeni kadrolara atanmış sayılırlar ve müktesep hak aylıklarını
almaya devam ederler.
MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20. — B u kanun hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür.
(1) S A Y I L I C E T V E L
D.
3
3
4
5
3
3
3

Aded

Görevler
Genel Sekreter
Savcı
Savcı Başyardımcısı
Savcı Yardımcısı , ,
Genel Kurul Raportörü
Temyiz Kurulu Raportörü
Daireler Kurulu Raportörü

1
1
8
8
1
1
1

..

5
5
6
. 7
11
6

Genel
Şube
Şube
Şube
Kâtip
Daire

(ı2) S A Y I L I C E T V E L
1
1
3
4
3
3
3

Üye
Savcı
Savcı Başyardımcısı
Savcı Yardımcısı
Genel Kurul Başraportörü
Temyiz Kurulu Başraportörü
Daireler Kurulu Başraportörü

1
1
2
8
1
1
1

Aded

Görevler

D.

2
6
1
6
30
1

Sekreter Yardımcısı
Müdürü
Müdürü
Müdür Yardımcısı
Tabibi

"
3

4 Müdür
5
»
6 Müdür Yardımcısı
7 Şef
»
8
4 Daire Tabibi

5
8
3
5
1
-

-

(3). S A Y I L I C E T V E L
Ödenek
miktarı

D.

4
5
:
6
7,8,9
10 ve daha aşağı derecedeki memurlar

400
350
250
200

B U KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
Cilt Birleşim
Sayfa
3
4

53
71
72

375
311
378 :384

57
58
59

63
72
74

786
. 520
28:34

I - Gerekçeli 120 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 72 nci Birleşimine, 1432 S. Sayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 74 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. _
.
}

I I - B u kanunu; Millet 'Meclisi Maliye, Sayıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından kurulan
geçici, Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından kurulan Geçici Komisyon görüşmüştür.
I I I - Esas No. : -2/289.

