
3
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SAYI TAY YARGISINDA KANUN YOLLARI

Sadettin DO ANY T
Sayı tay Ba denetçisi

G R

Sayı tay dairelerince verilen ilamlar, yine Sayı tay içinde, Sayı tay
Temyiz Kurulunda temyiz olunur. Sayı tay Temyiz Kurulunca verilen
kararlar kesindir. Ancak Sayı tay Temyiz Kurulunca verilen kararlar
hakkında kararın ilgililere yazılı olarak bildirilmesinden itibaren onbe  gün
içinde, bir defaya mahsus olmak üzere, karar düzeltilmesi talebinde
bulunulabilir.

Bu istemde bulunabilecek taraflar;

- Sorumlular,

- Sorumluların ba lı oldu u bakanlık veya daire,

- Maliye Bakanlı ı,

- Sayı tay Savcısıdır.

Yargılamanın iadesi, Sayı tay yargısına ait di er kanun yollarından
biridir. Dolayısıyla temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi olmak
üzere Sayı tay içi kanun yollarını üç ana ba lık altında inceleyebiliriz.

Öte yandan, Sayı tay Daireler veya Temyiz Kurulunda verilen kararlar
müphem ise yukarıda belirtti imiz taraflardan her biri kararın tavzihini, yani
iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ili kin yanlı lıklar ile
hüküm fıkrasındaki hesap yanlı lıklarının düzeltilmesini isteyebilirler.
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Tavzih dilekçeleri kar ı taraf sayısından bir nüsha fazlasıyla verilir.
Tavzih, daha çok ilamlardaki yanlı lıkların düzeltilmesine dönük bir istemdir.

I. TEMY Z

Sayı tay Dairelerince yapılan yargılama sonucunda kararlar ilama
ba lanır. te bu ilamlar ilgililere tebli inden itibaren 90 gün içinde yine
Sayı tay içinde Sayı tay Temyiz Kurulunda temyiz olunur.

Temyiz sebepleri unlardır:
- Kanuna aykırılık,

- Yetkiyi a mak,

- Yargılama usullerine riayet etmemektir.

A. Ba vuru ekli

Temyiz iste i bir dilekçe ile yapılır. Temyiz ba vurusunu yapacak ki i
ve kurumlar Sayı tay Kanununun 63’üncü maddesinde belirtilmi tir. Buna
göre;

- Maliye Bakanlı ı,
- Sorumlular,

- Sorumluların ba lı oldu u bakanlık veya daire,

- Sayı tay Savcılı ıdır.

Temyiz dilekçesine ilgililer tarafından itiraz edilen hususları ispat
edecek belge ve bilgiler eklenir. Temyiz evrakının suretleri kar ı tarafın
sayısınca verilir.

Temyiz dilekçesiyle buna ba lı evrak kar ı tarafa tebli  olunur.
Tebli den itibaren 30 gün içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da temyiz
edene tebli  olunur. Temyiz eden de buna 15 gün içinde cevap verebilir. Bu
cevaplarda kar ı tarafa tebli  olunur. Buna da 15 gün içinde cevap verilebilir.

Cevaplar alındıktan sonra veya taraflardan biri süresi içinde kar ılık
vermedi i takdirde temyiz incelenmesi yapılarak karara ba lanır.
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B. Dilekçenin Verilece i Yerler

Temyiz dilekçesi ve layihalar Sayı tay Ba kanlı ına verilir. Ankara
dı ında bu dilekçeler, Sayı tay’a gönderilmek üzere mahallin en büyük
mülkiye memuruna da verilebilir.

Bununla beraber temyiz evrakının verildi inin ispatı açısından Sayı tay
Ba kanlı ınca Temyiz dilekçesini verene bir alındı verilir.

C. Temyiz Duru ması

Taraflar yazı ile isterler ise veyahut Temyiz Kurulu Lüzum görürse
Temyiz görü mesi duru malı yapılabilir ve bu meyanda taraflar bizzat
kendileri veya kurum temsilcileri gelerek Kurul huzurunda açıklamalarda
bulunabilirler. 832 sayılı Sayı tay Kanununun 72’inci maddesinde açık bir
hüküm bulunmamakla birlikte tarafların vekaletini üstlenen avukatlar ile
di er uzman ki ilerin, murafaalı yapılan Temyiz Kurulu görü melerine
katılabileceklerini ve konu ile ilgili çe itli savunma ve açıklamalarda
bulunabileceklerini dü ünüyoruz.

Kanun koyucunun aksi bir görü ü payla ıyor olması dü ünülemez. E er
öyle olsa idi duru malı görü melerde vekalet müessesesinin i lemeyece i
72’inci maddede açıkça vurgulanırdı. Bununla birlikte 832 sayılı Sayı tay
Kanununun 79’uncu maddesinde Sayı tay yargısına ili kin, kanun yollarına
ba vuru hallerinde, Sayı tay kanunda yer almayan hususlar hakkında Hukuk
Muhakeme Usulleri Kanununa atıf yapıldı ını görmekteyiz. Bu hükme
istinaden vekalet müessesesinin i letilebilece ini dü ünüyoruz.

D. Temyiz Kararı ve Sonuçları

Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü oldu u gibi veya düzelterek
tasdik eder, kaldırır ya da bozar. Bozma halinde evrak yeniden karara
ba lanmak üzere o kararı veren daireye gönderilir. Daire ilk kararında diretir
ve bu diretme üzerine temyiz olunarak tekrar Temyiz Kurulunca bozma kararı
verilirse ilgili Sayı tay Dairesi bu karara uymak zorundadır.

Temyiz Kurulunun tazmin hükmünün kaldırılmasına ili kin kararları,
temyiz konusu ilam maddesinde ismi geçen tüm sorumluları kapsar. Söz
konusu ilama ili kin madde veya maddelerdeki tüm sorumlular tazmin
hükmünün kaldırılmasıyla beraat etmi  olurlar.
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II. YARGILAMANIN ADES

832 sayılı Sayı tay Kanununun 74’üncü maddesi gere ince savcı,
hüküm, hükümlünün ba lı oldu u bakanlık veya daire ya da Maliye Bakanlı ı
tarafından yargılamanın iadesi istenebilece i gibi Sayı tay dairelerince de
do rudan do ruya buna karar verilebilir. Yasada geçen Sayı tay dairesinin,
yargılamanın iadesine konu te kil eden daire kararını  veren Sayı tay dairesi
oldu u açıktır.

A. Yargılamanın adesi Sebepleri

Yargılamanın iadesi sebepleri 832 sayılı Sayı tay Kanununun 74’üncü
maddesinde u ekilde sıralanmaktadır:

- Hesapta maddi hata bulunması, noksan veya mükerrerlik olması,

- braz edilen belgede sahtecilik bulunup ta hükme etki yapmı  olması,

- nceleme veya yargılama sırasında görülmeyen yanlı  veya usulsüz
bir i lemin hükümden sonra meydana çıkmı  olması,

- Hükme tesir edebilecek bazı belgelerin inceleme ve yargılama
sırasında bulunmayıp, hükümden sonra meydana çıkmı  olması,

- Hükme esas tutulan bir ilamın bozulma suretle ortadan kalkmı
olması,

- Kesin hesapların incelenmesi sonunda Genel Kurulca, bütçe tertip ve
mahsubuna ili kin daire kararlarının aksine karar verilmi  olmasıdır.

B. Ba vuru Süresi

Yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ilamın tebli i tarihinden
itibaren 5 yıldır. Bu süre, hükmen onanmı  hesaplarda hesabın onandı ı
tarihte ba lar. Bununla beraber saymanların hesapları Sayı tay’a noksansız
verildi i tarihten itibaren 2 yıl içinde yargılanmadı ı takdirde hükmen
onanmı  sayılır. Öte yandan, sayman hesabını olu turan cetvellerde eki
belgelerdeki maddi hata ve tutarsızlıklar nedeniyle hesabın hükme
ba lanmaya elveri li görülmedi inin daire kararıyla saptanması halinde,
sayman hesabının verilme tarihi, hesabın tam ve do ru olarak düzenlendikten
sonra Sayı tay’a geldi i tarihtir.
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C. stemin Görü ülmesi Süreci

Yargılamanın iadesi istemi, hükmü veren dairece incelenir ve ilk olarak
yargılamanın iadesi lüzumuna karar verilir. Bu karardan sonra iade olunan
hususlara inhizar etmek artıyla yargılama yapılır.

Bu süreç u ekilde i ler:

Sayı tay Dairelerince verilen tazmin ve beraat hükümleri ile hükmen
onanmı  hesapların yargılamanın iadesi suretiyle görü ülmesine ili kin olarak
Sayı tay’a gelen dilekçe ve yazılar yapılan ihbarlar, gönderilen müfetti
raporları gere i yahut do rudan Dairelerce yargılamanın iadesi suretiyle
görü ülmesi kararla tırılan konular; görü ü alınmak üzere ilgili sayman
hesabının raporunu düzenleyen veya Sayı tay Ba kanlı ınca görevlendirilen
denetçiye havale edilmektedir.

Denetçi, söz konusu ba vuruyu öncelikle ekil artları yönünden
inceler. Bu a amada göz önünde bulundurulan hususlardan ilki “yargılamanın
iadesi” ba vurusunda bulunanların yasada öngörülen ki i veya kurumlardan
olup olmadı ıdır.

Yargılamanın iadesi sitemi, ikinci olarak, ba vuru süresinin geçirilip
geçirilmedi i yönünden incelenir. Ba vurunun, 832 sayılı Sayı tay
Kanununun 74’üncü maddesinde sayılmayan ki i veya kurumlar tarafından
yapıldı ı yada süresi içinde yapılmadı ı tespit edilmi  ise esasa geçilmeden
Sayı tay Denetçisince durum açıklanarak yapılacak bir i lemin olmadı ı
belirtilir.

Yargılamanın iadesi ba vurusunda ekil artları yönünden reddine
ili kin bir husus varit de il ise ba vuru dilekçesi, buna ili kin ekler, rapor
dosyasında konuya ili kin cetvel ve belgeler ile birlikte tazmin konusu olaya
ili kin ileri sürülen  hususlar ayrıntısı ile incelenir ve sonuçta ilgili rapor
maddesindeki tazmin hükmünün yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılmasının
gerekip gerekmedi i yönünde, denetçi kendi mütalaasını içeren  raporu
hazırlar. Yargılamanın iadesine ili kin denetçi mütalaasını içeren bu rapor,
Sayı tay Dairesinde yargılanarak hükme ba lanır. Çıkan sonuç Sayı tay ilamı
ile ilgililere tebli  edilir.
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Tazmin hükümlerinin kaldırılmasına ili kin yargılamanın iadesi
ba vurularının yanısıra hiç tazmin hükmü verilmemi , bilakis sayman ve
di er sorumluların beraat etti i hususlar hakkında da yargılamanın iadesi
suretiyle yeniden yargılama yapılabilir ve daha önceden ili iksiz görülmü
bir konu hakkında bu kez tazmin hükmü verilebilir. Bu yollu verilen tazmin
hükümleri, daha çok bir ihbara dayalı olarak tesis edildi i görülmektedir.

D. Yargılamanın adesi Ba vurusu lamın nfazını Durdurur mu

Yargılamanın iadesi ba vurusunda bulunulması Sayı tay ilamının
infazını engellemez. Bu husus 832 sayılı Kanunun 76’ıncı maddesinde;
“Yargılamanın iadesi dile inde bulunmak icrayı alıkoymaz.” Denilerek
açıkça hüküm altına alınmı tır. Ancak aynı madde hükmü gere ince,
yargılamanın iadesi ba vurusunu inceleyen daire, gerekli gördü ü takdirde,
kanunen muteber teminat kar ılı ında icranın geciktirilmesine karar verebilir.

III. KARAR DÜZELT LMES

Sayı tay yargısına ait di er bir kanun yolu karar düzeltilmesidir. Karar
düzeltilmesi istemi, temyiz ve yargılamanın iadesi ba vurusunda oldu u gibi
bir daire kararına kar ı yapılmaz. Bu istem kesinle mi  bir Temyiz Kurulu
kararlarına kar ı yapılabilir. Karar düzeltilmesi isteminde bulunabilecekler;
sorumlular, sorumluların ba lı bulundu u bakanlık veya daire, Maliye
Bakanlı ı ve Sayı tay Savcılı ıdır.

Karar düzeltilmesi istemi, sadece Temyiz Kurulu kararlarına kar ı, bu
kararın yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde ve bir defaya
mahsus olmak üzere yapılabilir.

A. Karar Düzeltilmesi Sebepleri

Bir kanun yolu olan karar düzeltilmesi sebepleri, Sayı tay Kanununun
77’nci maddesinde düzenlenmi tir.

u hallerde karar düzeltilmesi isteminde bulunulabilir:

- Hükmün esasına etkili iddia ve itirazların kararda kar ılanmamı
olması,

- Bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler
bulunması,
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- Temyiz incelenmesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde
hile ve sahtekarlı ın ortaya çıkmı  olması,

- Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut olması.

B. Karar Düzeltilmesi steminin Görü ülmesi ve Bir Karara
Ba lanması Süreci

Karar düzeltilmesi istem ve incelemesi temyiz ekil ve usulleri
dairesinde yürütülür. lgili kısımda ayrıntılı ekilde açıklama yapıldı ından bu
bölümle ilgili olarak okuyucuları kitabın söz konusu kısmına yönlendiriyoruz.

Karar düzeltilmesi istemi, kesin hükmün yerine getirilmesine engel
te kil etmez. Yargılamanın iadesi isteminde oldu u gibi kanunen muteber
teminat kar ılı ında Temyiz Kurulu, kesin hükmün geciktirilmesine dönük bir
karar veremez.

Karar düzeltilmesi istemine ili kin Sayı tay Kurulu’nun verece i nihai
karar ilgililere tebli  edilir.

IV. TAVZ H VE ÇT HADIN B RLE T R LMES

Tavzih, her ne kadar kanun yolları arasında sayılmamakla beraber
Sayı tay Daireleri veya Sayı tay Temyiz Kurulunca verilen kararlar müphem
yani açık de il ise kalan hususların daha anla ılır hale dönü türülmesini yahut
iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ili kin yanlı lıklar ile
hüküm fıkrasındaki hesap yanlı lıklarının düzeltilmesini isteyebilir. Bu
durumda kararın özüne bir itiraz söz konusu de ildir. Sadece ekli
yanlı lıkların, hesap hatalarının düzeltilmesi veya karardaki esası etkilemeyen
müphem kalan hususların daha anla ılır hale getirilmesi istenmektedir.

Yasa hükmü gere ince (832/63. md.) tavzih veya düzeltme dilekçeleri
kar ı taraf sayısından bir nüsha fazlasıyla verilir. Bu a amadan kararı vermi
olan daire veya Temyiz Kurulu olayı inceler ve gerekli görürse dilekçenin bir
nüshasını tayin edece i süre içerisinde cevap vermek üzere di er tarafa tebli
eder. Cevap iki nüsha olarak verilir. Bunlardan birisi tavzih veya düzeltmeyi
isteyen tarafa gönderilir. Görevli Sayı tay Dairesi ile Sayı tay Temyiz
Kurulunun bu husustaki kararı taraflara tebli  olunur. Tavzih kararın yerine
getirilmesine kadar istenebilir.
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Bununla beraber, Sayı tay Genel Kurulunca verilen içtihadın
birle tirilmesine yönelik kararlar her ne kadar kanun yolları arasında
sayılmamakla birlikte Sayı tay Daireleri ile Temyiz Kurulunca verilen
kararlar ile buna ili kin ilamları esastan etkiledi inden haliyle bu durum
sorumlular ile di er tarafları etkileyen sonuçlar meydana getirmektedir.
Ancak içtihadın birle tirilmesini sorumlular veya ilgili kurum ve kurulu lar
isteyemez. Bu konuda Genel Kurulu harekete geçiren mercii Sayı tay Birinci
Ba kanıdır.

Yine, Birinci Ba kan birle mi  içtihadın de i tirilmesi için de istemde
bulunabilir. çtihadın birle tirilmesi ve de i tirilmesi kararları Resmi
Gazetede yayınlanır.


