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1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.) Lojistik Başkanlığı’nda 2011 yılı hesapları 
için Sayıştay Başkanlığınca 2012 yılı içerisinde denetim yapıldı mı? Denetim 
sonucunda hazırlanan raporun gereği yapıldı mı? Söz konusu raporda, 1987-
2012 tarihleri arasındaki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu 
duyumu doğru mudur? 

2. 6085 sayılı Sayıştay Yasası’nın 3 Ekim 2010 tarihinde TBMM’de kabul edilmesi ve 
Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi 
karşısında, Sayıştay Başkanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) elindeki 
taşınır mallara ilişkin denetim ve yargılama yetkisinin 1 Ocak 2011 ve sonrasını 
kapsadığı yönündeki bilginin doğruluk payı nedir? 

3. MSB Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 01 Ocak 2011 tarihi öncesine 
ilişkin denetimlerini zaten yaparak elde ettiği bulguların gereğini yerine 
getirmedi mi? 

4. Söz konusu denetlemenin 1987 yılına kadar uzatılması, 6085 sayılı Yasa’nın 
yürürlük tarihinin öncesini kapsaması nedeniyle yasaya aykırılık oluşturmuyor 
mu? 

5. Bu denetlemeler nedeniyle bazı subayların, henüz yaşının 18’in altında bir lise 
öğrencisi olduğu 1987 yılı için bugün hesap vermek durumunda kalması hukuk 
ve mantığa aykırı değil midir? 

6. Denetleme sırasında Hv.K.K.’ndan “milli gizli” gizlilik derecesinde olan doğrudan 
uçağa yüklenerek düşman birlikleri üzerine atılabilecek “tam atım mühimmat” 
hakkında da bilgiler istendiği doğru mudur? Bu bilgiler için Sayıştay’da dışarıdan 
erişimi önleyecek internet/intranet’e veya CD/DVD’ye yüklememe, çift kilitli çelik 
dolapta muhafaza, sadece güvenlik belgeleri personelin teması gibi güvenlik 
önlemlerine uyulup uyulmadığı denetlendin mi? 

7. Bu bilgilerin verildiği Sayıştay denetmenleri için Sayıştay’ın görevlendirme 
emirleri Hv.K.K.’na teslim edildi mi? 

8. “Milli gizli” gizlilik dereceli belgelerin istenmesi, teslimi ve ihmal-özensizlik 
sonucunda kamuoyuna yansıması durumunda Türk Ceza Yasası’nın “Devletin 
güvenliğine ilişkin belgeler” başlıklı 326 ve “Yasaklanan bilgileri açıklama” 
başlıklı 336. Maddelerine aykırılık oluşturmaz mı? Bu durumda kim sorumlu 
olacaktır? 

9. Denetim için gerekli olan evrakların 10 yıllık saklama süreleri dolduğu için emir 
gereği rutin olarak imha edilmiş olması karşısında TSK görevlilerinin Sayıştay’ca 
zan altında bırakılması hukuka aykırı değil midir? 

10.  Bu Sayıştay uygulaması nedeniyle çok sayıda subay-astsubayın istifa kararı aldığı 
duyumu doğru mudur? 


