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21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik
yapılması ve bu kanuna geçici üç madde eklenmesi hakkında
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet ve
Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 / 2 8 9 ;
Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 9 3 )
(&ot.: Millet Meclisi S. Sayısı : 120)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 1233

22 . 4 . 1970

CUMHURİYET

SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik yapılması
ve bu kanuna geçici üç madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu teklif 9 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul
edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 120)

G-eçici Komisyon

raporu

Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas No. : 2/293
Karar No. : 2

5 . 5 . 1970

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 20 Nisan 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna geçici 3 madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının
22 Nisan 1970 tarihinde 1233 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le Genel Kurulun 28 Nisan 1970 tarihli 63 ncü Birleşiminde Anayasa ve Adalet Bütçe ve Plân
ile Malî ve İktisadi İşler komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile kurulması kabul edilen -G-eçi
ci Komisyonumuzun 5 Mayıs 1970 tarihli Birleşiminde Sayıştay ve Hükümet temsilcileri de hazır
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
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I - Teklif. 21 Şubat 1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun denetime ilişkin hükümle
rinde uygulama alanında müşahede edilen sakıncalar ve değişen şartlar muvacehesinde, bu dene
tim müessesesinin görevini ifada daha etkili bir hale getirmek amaciyle değişiklikler yapılmasını
ve geçici maddeler eklenmesini öngörmektedir.
Anayasamızın 127 nci maddesi uyarınca çıkartılan, 21 Şubat 1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay
Kanununun 30 nen maddesi ile; merkezde ve Sayıştay Genel Kurulunca harcamadan önce deneti
min uygulanmasına karar verilen yerlerde, bu kanunla istisna edilenler hariç, genel ve katma büt
çelerden Sayıştaym vizesi olmaksızın harcama yauılamıyacağı, kredi açılamıyacağı ve avans ödenemiyeceği; 31 nci maddesi ile merkezde ve har m-.md.°n önce denetimin uyduları rlıp-ı verlerde
yüz bin liradan daha fazla harcamayı gerektiren sözleşmelerin yerine getirilmeden önce Sayıştayca teâçil edileceği; 4 ncü ve 10 ncu maddeleri ile, Genel Sekreterin, Sayıştay Raportörlüğü, uzman
denetçiliği veya başdenetçilikte bulunanlar arasında seçilerek Birinci Başkanlıkça atanacağı, 8 nci
maddesiyle, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ortak kararname ile atanacak olan Sayıştay Sav
cı ve yardımcılarından sadece öğrenim yönünden nitelik aranmasının yeterli olacağı; 92 nci mad
desinin (b) ve (e) fıkraları ile de, 521 sayılı Danıştay Kanununun o tarihte yürürlükte bulunan
ödenek rejimine ilişkin hükümleri göz önünde tutulmak suretiyle Sayıştay meslek mensuplarına
verilmekte olan ödeneklerin 400 - 650 lira olarak tesbiti ve yönetim mensuplarına da 100 - 250 lira
ödenek verilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır.
Teklif ile getirilen değişiklikler gerekçede de ifade edildiği üzere aşağıda arz edilen şekilde
özetlenebilir.
1. Harcamadan önce vize usulünün kaldırılması :
Sayıştaym görev ve yetkileri Anayasanın 127 nci maddesinde tesbit edilmiş olup bu madde
hükmüne göre Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarım
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme ve sorumlularına hesap işlemlerini kesin hükme
bağlamakla görevlendirilmiştir.
Anayasa ile Sayıştaya, yaptığı denetim sonucunda sorumluların hesap işlemlerini kesin hük
me- bağlama görev ve yetkisi verilmekle Sayıştay, kendi görev alanına giren konularda son hüküm
mercii olarak kabul edilmiştir.
Halbuki. 832 sayılı Sayıştay Kanununun harcamadan önce vizeye ilişkin bulunan maddeleri
arz edilen yargı yetkisi ile bağdaşamıyan ve bu yetkiyi kısıtlıvan bir nitelik arz etmektedir.
Bilindiği üzere, bütçelerini uygulamakla görevli birinci derece ita amirlerince, bütçelerle ve
rilen izne dayanılarak ödeme yapılabilmesi için saymanlıklara ödeme emirlere gönderilmekle,
bu ödeme emirlerine dayanılarak birinci derecede âmiri ita bulunan Bakanların tevkil ettiği kim
seler veya ikinci derece ita amirlerince Devlet adına taahhüde erişilmekte, taahhüt yerine geti
rildiği takdirde Devlet adına doğan borç da taahhüdün yerine getirildiğini ve hizmetin yapıldığı
nı gösteren belgeler verile emrine bağlanmak suretiyle saymanlıklarca ödenmektedir.
Bütçenin uygulama safhasına ait bu işlemlerin mevzuat dairesinde yürütülmesini sağlamak
ve kontrol etmek bütçeyi uygulamaya yetkili olan yürütme organına aittir.
Hal böyle iken meri mevzuat uyarınca bütçenin uygulanma safhasında Sayıştay denetim yap
makta, bütçe uygulamasını kontrol etmekte bu denetim ve kontrol ise, hizmet ifa edilip Devlet
adına borç tahakkuk ettikten sonra düzenlenerek Sayıştaya gönderilen verile emirlerinin vize
edilmesi suretiyle yapılmaktadır.
Ancak, bir işlemin denetçiler tarafından mevzuata uygun görülerek vize edilmiş olması halin
de, bu işlemin dâhil -göründüğü hesabı yargılıyan ve temyiz en ineeliyen kurullarca muta olarak
kabulü zaruri bulunmakta ve hakkında başkaca bm hüküm ısdarı imkânı kalmamaktadır.
Bu hal ise, 832 sayılı Kanunla Sayıştay Daireleri ile Temyiz Kuruluna verilmiş bulunan sorum
luların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla hükme bağlama yetkisini açıkça kısıtlamaktadır.
Bununla beraber harcamadan önce vize usulünün, mevzuata aykırı olarak yapılan harcamaları
önlemekte, millî kanunların yoruma müsait hükümleri hakkındaki Sayıştay görüşünün önceden tesC. Senatomu
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bit edilmesini sağlamakta ve bu işlemin uygulandığı yerlerdeki sorumluları güvenlik altına alma
sı yönüyle faydalı olduğu savunulabilire e de;
a) Harcamadan önce vize usulü Sayıştaya hesap vermekle yükümlü (2208) nakit saymanlı
ğında merkezde bulunan 18 inin, ancak kanunen bu tarz vizeden istisna edilmemiş bulunan har
camalar hakkında uygulanabilmektedir.
Gerçi bu usulün Ankara dışında da uygulanmasına cevaz verilmişse de, Sayıştaym çalışma ve
işleme düzeni bakımından harcamadan önce vize usulünün teşmili cihetine gidilememektedir.
Kaldı ki, bu denetimde hizmet ifa edilip Devlet borcu tahakkuk ettikten sonra harcama bel
geleri ödeme safhasında Sayıştaya vize edilmek üzere geldiğinde, Sayıştay bu tahakkuk belgele
rini mevzuata aykırı bularak vize etmemiş olsa dahi hizmeti ifa eden kimsenin, idarenin mevzua
ta aykırı tasarrufları ile ilgilenmiyerek Devletten alacağını (Adlî veya idari yargı mercilerine baş
vurmak suretiyle) istemesi tabiî bulunduğundan istihkakını alması mümkün olmakta ve Sayıştay da
bu işlemden ötürü kimseyi sorumlu tutamamaktathr.
Esasen 832 sayılı Kanunda bu defa yapılacak değişiklikle genel ve katma bütçelerden yapıla
cak harcamaların kısa vir süre sonra ve aylık olarak incelenmesi cihetine gidileceğinden harcama
lar yapıldıktan kısa bir süre sonra mevzuata aykırı ödemelerin ıslahı ve benzeri harcamalar hak
kındaki işlemlere ışık tutulması sağlanacak ve bu suretle harcamadan önce vize konusunda ile
ri sürülen fayda daha etkin bir hale getirilmiş bulunmaktadır.
b) Malî kanunların yoruma müsait hükümleri hakkındaki Sayıştay görüşünün önceden tesbit
edilmesi ise, sadece harcamadan önce vize usulünün mümkün kıldığı bir husus olmayıp, bu usu
lün uygulanmadığı yerler saymanlık hesaplarının incelenmesi sırasında da kanunların yoruma mü
sait hükümlerine raslanmaması halinde Sayıştay görüşü önceden tesbit edilcgclmektc olduğundan
ve harcamadan önce vizenin kaldırılması üzerine merkezdeki hesaplara ilişkin harcamalar hakkın
da da bu yolda işlem yapılacağından bu hususun sağladığı faydalı uygulamadan mahrum kaim
miş olunmıyacaktır.
c) Harcamadan önce vize usulünün sorumluları güvenlik altına aldığı hususuna gelince, bu
isabetli bulunmakla beraber, tatbikatın ancak merkezde yapılabilmesi nedeniyle söz konusu gü
venlikten de sadece mahdut sayıda sorumlu faydalanabilmekte bu hal ise, Sayıştaya karşı sorum
lu olanlar arasında bir ayrıcalığın bir eşitsizliğin ortaya çıkmasına sebebolmaktadır.
Söz konusu değişiklik arz edilen gereklerin sonucu olacaktır.
2. Sözleşme tescili işleminin teşmili :
Halen merkezde bağıtlanan sözleşmelere uygulanan tescil işleminin bütün yurda teşmili sure
tiyle daha taahhüt safhasında, Devleti borçlandıracak bağıtm mevzuata uygunluğu tesbit edilmiş
ve idarenin mevzuata uygunluğu tesbit edilmiş ve idarenin mevzuata aykırı bir tasarrufu hizmet
ifa edilmeden ve Devlete bir borç yükletilmeden önlenmiş olacaktır.
Yatırım hizmetleri ile diğer bâzı satmalmalara ayrılan ödeneklerin, bütçelerin büyük bir kışımı-'
nı teşkil etmekte ve bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcamaların da sözleşmelere bağlan
makta olduğu göz önüne alındığı takdirde, nerede aktedilmiş olursa olsun bu sözleşmelerin Sa
yıştaym öndenetiminclen geçirilmesinin sağlıyacağı faydalar aşikârdır.
3. Genel Sekreterlik görevinin bir üye taraîmelan yürütülmesi :
Sayıştaym yönetimi, birinci başkana mevduu görevlerden olup bu görevin yalnız Birinci Baş
kan tarafından yürütülmesi düşünülemez. Bu nedenle Sayıştaym kuruluşundan bu yana birinci
başkana yardımcı olmak üzere bir genel sekreterlik müessesesi ihdas edilmiştir.
Genel sekreter yönetim işlerinde birinci başkanın en yakın yardımcısı olduğu ve kanunla birinci
başkana verilmiş görevlerden bir kısmını aldığı yetki dairesinde onun adına yürütmekte olduğu
halde yürürlükteki kanuna göre genel sekreterin 3 ncü derece meslek mensubu olması ve teşki
lâtta kendi derecesinde meslek mensupları da bulunması sebebiyle genel sekreterlik görevinin ben
zeri kuruluşlarda olduğu gibi bir üye tarafından yürütülmesi yararlı sonuçlar doğuracaktır.
C. Senatosu
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4. Savcı ve yardımcılarında aranacak nitelikler :
Sayıştay kanunu ile savcı ve yardımcılarında aranacak nitelik olarak sadece öğrenim yönün
den menşeleri tesbit edilmiştir.
Halbuki savcı ve yardımcılarının fonksiyon ve görevleri meslek mensuplarından farklı değil
dir. Sayıştay meslek mensupları, savcı yardımcılarının derecesine girinceye kadar kurs ve staj
meslek sınavı ve meslekin alt derecelerinde çalışmak suretiyle meslekî formasyon elde etmelerini
mümkün kılacak bir çalışma düzenine tabi tutulmaktadırlar.
Bu bakımdan görevleri meslek mensupları kadar önemli olan savcı ve yardımcıları için de öğ
renimden ayrı olarak meslekî yönden bâzı nitelikler aranması yararlı sonuçlar doğuracaktır.
5. Meslek ve yönetim mensuplarına verilen ödeneklerin artırılması :
Sayıştay meslek mensuplarına halen 400 - 650 lira arasında ödenek verilmektedir.. Bu teklifle,
Sayıştay meslek mensupları ödeneklerinin öteden beri kanunlarla eşit tutulduğu benzeri Anayasa
kuruluşları mensuplarına verilmekte olan ödenekler seviyesine çıkarılmış olacaktır. Bu suretle ben
zeri kuruluşlarla Sayıştay arasında uzun süreden beri devam edegelen eşitsizlik ortadan kaldırıl
mış olacaktır.
Bu esasları ihtiva eden teklif komisyonumuzca da benimsenmiş ve Sayıştaym görevini ifada
denetleme alanına giren kurumların bünye ve hizmet hususiyetlerini gözetmesi; döner sermayeli
ve sabit sermayeli kuruluşlar ile fonların incelenmesinde çalışmaların iktisadiliği ve rasyonelliği
konularına da eğilmesi ve Sayıştay Kanununun 87 nci maddesi uyarınca tanzim olunacak rapor
da bu esaslara da yer verilerek yol gösterici bir tutum içinde bulunulması hususunun bir temen
ni olarak rapora derci kararlaştırılmıştır.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, geçici madde,
geçici 2, geçici 3, madde 19 ve 20. maddeleri komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir.
III - Teklifin mahiyet ve önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulması da kararlaştırılmışt'r.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kastamonu
A. N. Tuna

Sözcü
Gaziantep
1. T. Kutlar

Tabiî Üye
8. Özgür

Çanakkale
Z. Termen

O. Senatosu

Kâtip
Ankara
t. Yetiş
İçel
L. Bilgen

(S. Sayısı : 1432)

Uşak
M. F. Atayurt
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL
ETTİĞİ METİN

21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanu
nunda değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici
üç madde eklenmesi haklımda kanım tsklifi

21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Ka
nununda değişiklik yapılması ve ibu kanıma
geçici üç madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi

MADDE 1. — 2i . 2 . 1SG7 tarih ve 832 sa
yılı Sayıştay Kanununun 8 no i maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :

•MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Savcı ve yarchmalannm

nitelilderi, at av. mal an

Madde 8. —• Sayıştay Savcısı ve yardımcıla
rı, Sayıştay Birinci Başkanının mütalâası alın
dıktan sonra Maliye. Bakanlığınca yapılacak
teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat
fakülteleriyle, İktisadi ve Ticari İlimler akade
milerinden veya öğretini itibariyle bunlara denk
liği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt
içindeki veya dışındaki Fakülte veya yüksek
okullardan birini bitirmiş ve sonradan malî ve
iktisadi konularla ilgili görevlerde en az on yıl
başarı ile çalışmış olmaları şarttır.
MADDE 2. — Aynı kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul e dikiliştir.

Genel Sekreter ve yardımcıları
Madde 10. — Birinci Başkanın seçeceği bir
üye Sayıştay Genel Sekreterliği görevini yapar.
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile
dördüncü ve daha yukarı derecelerdeki meslek
mensuplarından en çok üç yardımcı verilir.
MADDE 3. —• Aynı kanunun İ l nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Raportör

ve denetçilerin

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

atanmaları

Madde 11. —• Raportör, Uzman Denetçi, Başdenetçi ve denetçiler, memurlar Seçim ve Disip
lin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın onayı ile
atanırlar.
MADDE 4. — Aynı kanunun 15 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Daireler

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi avncn kabul edilmiştir.

Kurulu

Madde 15. — Daireler Kurulu, Temyiz Ku
ruluna seçilen Başkan ve üyelerin dışında kalan
Başkan ve üyelerden kurulur.
C. Senatosu
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(Millet Meclisinin1 kabul ettiği -metin)

|

(G-eçici Komisyonun fkaibul ettiği metin)

En kıdemli Daire Başkanı Kurula Başkanlık
eder. •

Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile
toplanır. Kanuni mezuniyet veya münhal üye
lik sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlana
madığı hallerde, dairelerden kurula ayrılmış
bulunan üye sayısını aşmamak ve o toplantıya
münhasır olmak kaydiyle Kurul Başkanı tara
fından yeter sayıyı sağiıyaeak kadar üye top
lantıya davet edilebilir. Oyların eşitliği halin
de Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
Daireler Kurulu 105 nei madde gereğince
verilecek Sayıştay mütalâasını tesbit eder.
Daireler Kurulu bu kanunla kendisine ve
rilmiş olan diğer görevleri yapar ve Birinci Baş
kan tarafından incelenmesi istenen konularla
işlemleri görüşerek karara bağlar.
Savcı doğrudan doğruya veya. 'Kurul Başka
nının çağrısı üzerine oy hakkı olmamak şartiyıe
Kurula katılabilir.
MADDE 5. — Aynı kanunun i6 nei madde
sinin 5 nei fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile
toplanır. Kanuni mezuniyet ve münhal üyelik
sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadı
ğı hallerde, dairelerden Kurula seçilmiş bulu
nan üye sayısını aşmamak ve o toplantıya mün
hasır olmak kaydiyle Kurul Başkam tarafından
yeter sayıyı sağiıyaeak kadar üye toplantıya
davet edilebilir. Mevcudun çoğunluğu ile karar
verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulun
duğu taraf üstün tutulur.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Aynı kanunun 20 neü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Genel Sekreter
Madde 23. — Genel Sekreter yönetim işlerin
de Birinci Başkanın yardımcısıdır.
Birinci Başkan, kendisine bu kainini a veril
miş yönetime ilişkin görevlerden bir kısmını
kendi adına yürütme görevini Genel Sekretere
verebilir.
Genel Sekreter, denetim grırplariyle şubele
rini ve idari şubeleıi Birinci Başkan adına yö
netir ve denetler.
C. Senatosu
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(Millet Meclisinin! kabul ettiği ımetin)

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

Meslekî araştırma, inceleme ve yayın işleri
ni düzenler.
Genel Sekreter Geınel Kurula ve Daireler
Kuruluna üye ısıfatiyle katılır.
Genel Sekreter yardımcıları. Genel Sekrete
re verilmiş
görevlerin yerine getirilmesinde
yardımcı 'olurlar. Bunlar arasındaki iş bölümü
Genel Sekreterce yapılır.
MADDE 7. — Aynı kannıınun 30 ucu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tescil ve önceden vizeye tabi işlemler
(Madde 30. —• Sayıştayın denetimine tabi dai
re ve kurumlarca 'harcamaya ilişkin olarak ya
pılan sözleşmelerle her türlü bağıtlar tescile,
genel katma bütçeli dairelerin kadro ve öde
nek dağıtım işlemleri önceden vizeye tâbidir.
Sözleşımeler ile 'bağıtların,
dayanakları ile
birlikte, bağıt tarihinden itibaren üç ig-ün için
de Sayıştaya ''gönderilmeleri 'zorunludur. Bu
sözleşme ve bağıtlar Sayıştayca tescil edilme
dikçe uygulanamaz.
Ancak, Sayıştay Genel Kurulunca bütçe re
jimi, niteliği, konusu veya tutarı itibariyle tes
cilden istisna edilen sözleşmelerle, ivedilik ve
gizlilik sebebiyle eksiltmeden istisnasına Ba
lkanlar Kurulunca karar verilen hususlar ve ya
bancı memleketlerde yapılan satmalmalara iliş
kin isözleşımeler bu hükmün dışındadır.
MADDE 8. — Aynı kamunun 31 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Harcamaların

kısa dönemde

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

incelenmesi

Madde 31. — Genel ve katma bütçelerden
yapılan harcamalar Sayıştayea harcamadan son
ra ve aylık 'olarak incelemeye tabi tutulabilir.
Bu suretle incelenecek hesaplara ilişkim belge,
kayıt, defter ve cetvellerin Sayıştaya gönderil
me Isüreleri ve bu tarz incelemenin hangi yer
lerdeki hesaplara uygulanacağı Maliye Bakan
lığının mütalâası alınarak Genel Kurulca tesbit
'edilir.
Denetçiler tarafından yapılan inceleme so
nucunda 'mevzuata uygun görülmiyen işlemler
48 inci maddede yazılı esaslar dairesinde gerek
çesi ile birlikte sorumlulara bildirildikten ve
(\ Senatosu
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yazılı savunmaları alındıktan sonra rapor, hesa
bın tümü hakkında düzemi emir.
Bu kamun gereğince yapılacak inceleme ve
denetlemeler sırasında harcamaların ilişkin bu
lunduğu mevzuat yoruma müsait görüldüğü
takdirde keyfiyet Sayıştay görüşü teshit edil
mek üzere Birinci Başkanlığa bildirilir ve alı
nacak sonuca göre işleım yapılır.
MADDE '9. —• Aynı kanunun 32 ne i mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Vize ve tescilde uygulanacak

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

usul

Madde 32. —• Vize edilmek veya tescile tâbi
tutulmak üzere Sayıştaya gönderilen ıkadro ve
ödemek dağıtım işlemleriyle sözleşme ve bağıtlardam (mevzuata uygun bulunanlar incelemeyi
yapan denetçi ve grup şefi tarafından vize veya
tescil edilir. Mevzuata uygun bulunmayanlar
düzeltilip tamamlanmak üzere denetçi ve grup
şefinin yazılı düşüncesiyle birlikte dairesine geni gönderilir.
Alınacak karşılık üzerine bunlar ya vize ve
ya tescil edilir, ya da bir 'müzekkere ile Birinci
B a şk a nl ı ğ a v e r ilir.
İşlem dairece de mevzuata uygun görülmezse
ilgili belgeler daire kararı gereğince dairesine
geri gönderilir. İlgili ita âmirinin bu karara
usulü daresiınde itirazda bulunması halinde,
Birinci Başkan bu belgeleri incelemek üzere
Daireler Kuruluma verir. Bu kurulca tereddüt
konusunun mevzuata uygun olduğuna karar
verildiği takdirde işleım vize veya tescil edilir.
İtiraz yerinde gorilimeyip işlemin 'mevzuata ay
kırı buluınduğu karar altına alınırsa işlemle il
gili belgeler karar gereğince dairesine geri gön
derilir.
Daireler Kurulunca vize veya tescilinden
kaçınılan, mevzuatın açıkça yasaklamadığı
kadro ve ödenek dağıtım işlemleri ile sözleş
meler ve 'bağıtlar ita âmirlerinin sorumluluğu
yüklenmeleri halinde keyfiyetin Sayıştaya ge
rekçesiyle bildirilmiş olması şartiyle uygulana
bilir. Bu takdirde Sayıştayea kahul edilmiyem
hususlara ilişkin ödeme ve harcamalardan do
ğacak sorumluluk o ita âmirine aittir.
j
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Bu ısorumlululk ödeme ve harcamanın yapıl
dığı yıla lait sayman hesaibının yargılanması
sırasında hüıkme bağlanır.
Birinci derecede âmiri ita bulunan Bakan
ların sorumluluğu yüklenmeleri halinde keyfi
yet yapılan ödeme ve harcama miktarları ile
'birlikte, usulüne göre, Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanlıklarına bildirilir.
Bir işlemin vize veya tescil edilmiş olması
sorumluları bağlamayacağı gibi Sayıştayın yar
gı yetkisini de kısıtlamaz.
MADDE 10. — Aynı kanunun 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

'MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kesin geri çevirme
Madde 33. — Sayıştayın tescil veya vize
sinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle dairesi
ne geri çevirdiği 32 nci maddedeki işlemlerden
maddi hataya Veya ödenek veya kadro yeter
sizliğine ilişkin olanları hakkındaki reddi ke
sindir.
MADDE 11. — Aynı kanunun 36 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Tescile tabi olmıyan sözleşmelerin
gönderilmesi

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Sayîstaya

Madde 36. — 30 ncu madde gereğince tescile
tabi tutulmıyan
sözleşmelerle
dayanakları
nın birer örneği yedi gün zarfında Sayıştaya
gönderilir.
MADDE 12. — Aynı kanunun 37 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

İnceleme süresi
Madde 37. — Kadro ve ödenek dağıtım iş'letmüeriniîi vizesi üç, sözleşmelerin tescili onbeş
gün içinde sonuçlandırılır.
MADDE 13. — Aynı kanunun 92 nci madde
sinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
b) (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan
meslek mensupları ile savcı yardımcılarına iş
gal ettikleri kadro aylık derecelerinin tekabül
ettiği derecede bulunan adliye hâkim ve savcı
ları ile yardımcılarına verilen ödenek miktarlaC. Senatosu
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rı esas olmak üzere adliye hâkim ve savcıları
hakkındaki kanun hükümleri gereğince ödenek
verilir,
Ancak, denetçi yardımcılarından, denetçi
kadroları karşılık gösterilmek suretiyle atan
mış bulunanlar, Denetçi Yardımcısı ödeneğini
alırlar.
Uzman denetçiler, Genel Kurul, Temyiz Ku
rulu, Daireler Kurulu Başraportörleri ve Savcı
Başyardımcıları 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 mad
desinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
C) G-enel Sekreter yardımcıları hakkında
ilk derecede Genel Sekreter, ikinci derecede Bi
rinci Başkan tarafından düzenlenir.

MADDE 14. — Milleıt Meclisi metninin 14 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Aynı kanunun 99 ncu mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensup
larının görevleriyle ilgili veya görev sırasında
bir suç işlemesi halinde Birinci Başkan tara
fından görevlendirilecek bir üyenin Başkanlı
ğında bir Uzman Denetçi, bir Başdenetçi veya
Raportörden teşekkül eden bir Kurul ilk so
ruşturmayı yaparak düzenliyeceği fezlekeyi Me
murlar Seçim ve Disiplin Kuruluna verir. Bu
Kurul yargılamanın lüzumuna veya menine ka
rar verir.
Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edilir.
İlgililerin, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de karara itirazları halinde dosya bir defa da
Yüksek Disiplin Kurulunda incelenir. Bu Ku
rulca da yargılamanın lüzumuna karar verilir
se dosya Yargıtaya tevdi olunur. Kurulca veri
len kararlar ilgililere tebliğ edilir.

MADDE 15. — Millet MeclM metninin 15 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. — Aynı kanunun :
a) 4 ncü maddesinin başlığı «Başkan ve
üyelerin nitelikleri» şeklinde değiştirilmiş ve bu
maddenin ilk cümlesindeki «İle Genel Sekrete
ri», (G) fıkrasının (a) bendindeki «Genel Sek
reterliğinde»,
b) 27 nci maddesinin son fıkrasındaki «Ge
nel Sekreter»,

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 neı
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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c) 90 ncı 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) 3 ncü maddesinin birinci bendinin (b),
ikinci bendinin (a) fıkraları,
b) 4 ncü maddesinin (D) fıkrası,
c) 34 ve 35 nci maddeleri,
Kaldırılmıştır.

MADDE 17. — MiHet Meclisi metninin 17 nci
•maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Aynı kanuna ekli :
a) (1) sayılı cetvelden bu kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış, bu
kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
eklenmiştir.
'b) (2) sayılı cetvel kaldırılmıştır.
e) (3) sayılı cetvel kaldırılmış, yerine bu
kanuna ekli (3) sayılı cetvel konulmuştur.

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nei
ımaddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Sözleşmelerin tescil
ve incelenmesinde bu kanunun yayımlandığı
tarihi izliycn malî yıl başına kadar eski hüküm
ler uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — 832 sayılı Kanunun
30 ncu maddesi gereğince Sayıştayın vizesine
tabi işlemlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihe kadar vize edilmek üzere gönderilmiş
bulunanlar eski hükümlere göre sonuçlandırı
lır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin Geçici 2 nci madde aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşunda gö
revli olup, kadroları kaldırılmış bulunan Savcı,
Savcı Başyardımcıları, Savcı Yardımcıları; Ge
nel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu Ra
portörleri ve Daire Tabibi yeni bir atanma işle
mine lüzum kalmaksızın bu kanunla kabul edi
len yeni kadrolara atanmış sayılırlar ve mük
tesep hak aylıklarını almaya devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metni
nin Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer..

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür.

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Metne bağlı cetveller
(1)

.SAYILI CETVEL

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir.
(2)

.SAYILI CETVEL

'Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cet
vel aynen ıkabul edilmiştir.
(3)

SAYILI CETVEL

'Millet Meclisli metnine bağlı (3) sayılı cetvel
aynen kabul edilmiştir.

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı
cetveller)
(1)
D.

Görevler

SAYILI CETVEL
Aded I D.

3 Genel Sekreter
3 ıSavcı
4 .Savcı Başyardımcısı
0
-Savcı Yardımcısı
3 Genel Kurul Raportörü
3 Temyiz Kurulu Raportörü
3 Daireler Kurulu Raportörü

1
1
8
8
1
1
1
(2)

1
1
C
4
3
3
3

5 Genel Sekreter Yardımcısı
5 Şube Müdürü
6 Şube Müdürü
7 Şube Müdür Yardımcısı .
11 Kâtip
6 Daire Tabibi

SAYIL I CETVEL
-!
5
6
7
S
4

1
1
2
8
1
1
1

Üye
Savcı
Savcı Başyardımcısı
Savcı Yardımcısı
Genel Kurul Başraportörü
Temyiz Kurulu Başraportörü
Daireler Kurulu Başraportörü
(3)

Görevler

Müdür
Müdür
Müdür Yardımcısı
Şef
Şef
Daire Tabibi

SAYIL I CETVEL

I).

Ödenek miktarı

4

400

6
7, 8, 9
? > ve daha aşağı derecedeki memurlar
..>..
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