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21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde
Eklenmesine Dair Kanun
(Resmi Gazete ile yayma : 3.11.1990 Sayı : 20684)
Karna N a
3677

Kabul Tarihi
1.11.1990

MADDE 1. — 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi başlığı
3e birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İKİNCÎ BÖLÜM
Birinci Başkan ve Üyelerin Nitelikleri
Madde 4. — Sayıştay Birinci Başkanı ve üyelerinin en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitir
mesi ve aşağıda sayılan niteliklerden en az birini taşıması şarttır.
A.

Birinci Başkanlık için :

a) Sayıştay Daire Başkanlığı veya üyeliğinde,
b) Bakanlık, Müsteşarlık, Müsteşar yardımcılığı ve Valilikte,
c) Genel ve Katma bütçeli dairelerin veya diğer kamu kurumlarının Genel Müdürlük ve
ya Başkanlık görevlerinde,
d) Bakanlıkların teftiş kurulları ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Ku
rulu Başkanlıklarında,
•) Yüksek öğretim Kurumlarında hukuk, iktisat, işletme, muhasebe, Maliye ve Kamu
Yönetimi profesörlüklerinde,
Bulunmuş olmak.
B.

Üyelik için :

a) Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az dört yıl süreyle başarılı görev yapmış ve birinci
sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş Sayıştay Meslek Mensupluğu ve savcı yardımcılığında,
b) Sayıştay Savcılığında,
e) (A) ftkcastatn b, e, d, e bendlerinde sayılan görevlerde bulunmuş olmak.
MADDE 2. — 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
Bvmet Başkanın Secim
Madde 5. — Sayıştay Birinci Başkam, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip istekliler arastndan T.B.M.M. Han ve Bütçe Komisyonu tararından gizli oyla seçilir. T.B.M.M. Plan ve Bütçe
Komisyonu Meclis İçtüzüğü hükümlerine göre toplanır ve mevcudun salt çoğunluğunun oyu
nu alan seçilmiş sayılır.
Seçim sonucunun T.B.M.M. Genel Kurulunca onaylanması gerekir. Bu onay işlemi, Plan
ve Bütçe Komisyonunca seçim yapıldığı günden başlayarak iki ay içinde tamamlanmadığı tak
dirde Plan ve Bütçe Komisyonu kararı kesindir.
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Birinci Başkanın görev süresi 4 yıldır. Süresi biten yeniden seçilebilir. Yeniden seçilemeyen
ile seçime girmeyen veya süresi dolmadan bu görevinden çekilen Birinci Başkan boş üye kadro
su şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak görevine devam eder, boşalan ilk üye kadrosu ken
disine tahsis edilir.
MADDE 3. — 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Üyelerin Seçimi
Madde 6. — Sayıştayda boşalan üyeliklerin üçte ikisi Sayıştay Meslek Mensuplarından,
üçte biri de diğer adaylar arasından seçilir. 2/3 ve 1/3 oranlarının uygulanmasında tamsayı
yanında meydana gelen kesirler bir adet olduğu takdirde Sayıştay Meslek Mensupları; iki adet
olduğu takdirde, biri Sayıştay Meslek Mensupları kontanjanına, biri ise diğer adayların kon
tenjanına aktarılır.
Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme
sonucunda, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anlaşılanlar arasından üye tam sayı
sının salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş yer için üçer aday seçilir.
Sayıştay boşalan üyeliklerin sayısı üçü bulduğu tarihten itibaren üç gün içinde başlamak
üzere basın ve yayın organları kanalı ile seçim için duyuru yapar. Genel Kurul ilk duyuru tari
hinden itibaren bir aylık süre içinde başvuran ve aday adaylıkları kabul edilenler arasından
başvuru süresinin bitiminden itibaren altmış gün içinde aday seçimini sonuçlandıramadığı tak
dirde, T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Genel Kurulunca aday adaylıkları kabul
edilmiş olanlar arasından seçimi doğrudan yapar, çalışmaya ara verme müddeti bu sürenin he
sabında nazara alınmaz.
Boş üyelik sayısı altıdan fazla olması halinde T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu müra
caatları kabul ederek seçimi doğrudan yapar.
T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılacak seçimde 1 inci fıkrada belirtilen oran
lar aynen uygulanır. Seçim 5 inci madde esaslanna göre yapılır.
MADDE 4. — 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 89 uncu maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir.
Sayıştay Bütçesinin ita amiri Sayıştay Birinci Başkanıdır.
MADDE 5. — 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir.
Yabana Ülkelere Gönderime
EK MADDE 5. — Sayıştay Meslek Mensupları bilgi ve görgülerini artırmak veya meslek
leriyle ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere iki yılı aşma
mak üzere Sayıştay Başkanlığınca gönderilebilirler.
tabancı ülkelere gönderilenlerin malî hakları, yükümlülükleri, giderlerinin karşılanması,
aylık ve ödeneklerinin transferi konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.
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Bu Kanun hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilenlerin derece yükselmeleri, kade
me ilerlemeleri, emeklilik, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları ile yükümlülükleri de
vam eder.
GEÇtCt MADDE 1. — Sayıştay Genel Kurulunda halen devam etmekte olan üye adaylığı
seçimleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde sonuçlandırılama
dığı takdirde T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonunca aday adaylıkları daha önce Sayıştay Ge
nel Kurulunca kabul edilmiş olanlar arasından bu Kanunda öngörülen oranlar dahilinde doğ
rudan seçim yapılır.
GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunan Birinci Başkanın
görev süresi seçildiği tarihteki hükümlere göre devam eder.
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

BU KANUNA AÎT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

48
49
50

5
14
28

Sayfa
50
66
419:424,425:428,428:433
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I - Gerekçeli 451 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III -Esas No. : 2/389

