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Haziran : Kasım 1950 aylarına ait Sayıştay raporuna dair 

(Eesmî Gazete ile ilâm: ll'.VII. 1951-Sayı: 7855)-

No. 
1734 

Haziran : Kasım 1950 aylarına ait işlemler hakkında Sayıştayca hazırlanmış 
olan rapor üzerine Sayıştay Komisyonu tarafından yazılan aşağıdaki rapor tas
vip edilmiştir. (Güt; 6-Sayfa,: 27 ve Cilt: 8 - Say fa: 271,317,460). 

29 Haziran 1951 

um 
K/588 

1. K/2Ş9 sayılı Kararla Millî Korunma. Kanununun değişik 6 ncı maddesine dayanılarak kâğıt 
istihlâkinin düzenlenmesi ve resmî daire ve müesseselerde kullanılan evrak ve matbuanın tipleş
tirilmesi için Başbakanlık Koordinasyon Bürosuna bağlı olmak üzere kurulan « Kâğıt ve Matbuayı 
Düzenleme » Purosu Ekonomi Bakanlığına bağlanmıştır. 

% Kîğjît v» Matbuayı Düzenleme Buruşunun K/289 sayılı Kararın 1 nei maddesinde yazılı kad
rosu kaldırılmıştır. 

3. 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesine uyularak gerek bu kararın 1 nci maddesinde yazılı 
konu, gerek Ekonomi Bakanlığı uhdetrine verilen diğer dağıtma ve düzenleme işlerinde Ekonomi Ba
kanlığınca çalıştırılacak bir başmütehassısa ayda 300, iki mütehassısa- ayda 200, iki mütehassısa ay
da 150, iki mütehassısa ayda 100, üç mütehassıs muavinine ayda 80. iki mütehassıs muavinine ayda 60 
lira öeret verilir. 

4. 1945 takvim yılı için yukarıki maddede yazdı mütehassıslara verilecek ücretleri kaışdamak 
üzere Ekonomi Bakanlığı emrine 12 500 lira verilmiştir. 

5. K/493 ve K/569 sayılı kararlar gereğince Ekonomi Bakanlığı Blerksz Teşkilâtına ilâve olu
nan kadrodaki 400 lira ücretli hesap mütehassıslıklarından biri kaldırılmış ve yerine 170 lira ücretli 
bir norm memurluğu ilâve edilmiştik. 

6. K/569 sayılı Karamı % nci maddesi gereğince Ekonomi Bakanlyığl emrine verilen ödenekten 
5 500 lira indirilmiş K/560 sayılı Kararın 1 nci maddesinin A fıkrası gereğince Başbakanlık emrine 
Kâğıt v« Matbuayı Düzenleme Bürosu için verilen 7 000 liradan kullanılmamış bulunan kısım battal 
edilmiştir. 

7. îsbu karar 1 . V . 1945 tarihinde yürürlüğegirer. 



No. 1734 — 1034 — 11. VI I , 1951 
Sayıştayın mütalâası 

Reddolunan evrakın 
Dairesi Muhtevası Cinsi No. Tarihi 

Bayındırlık B. 235.20 V. Emri 603 17.5.1950 
» > 225.00 » 626 22.5.1950 
» » 232.50 » 908 7.6.1950 

1. — (E) Cetveline dâhil yapım giderleri terti
binden alınmış olan Hava meydanları inşaatı 700 
lira aylık: ücretli teknisiyen kadrosuna tâyin edil
miş olup geçici görevle Esenboğa Hava meydanı 
inşaatında şantiye şefi olarak 1 seneye yakın bir 
zamandan beri istihdam edilen Yüksek Mühendis 
Tevfik K uyağa ikamet 'yevmiyesi verilmesi Bü
yük Millet Meclisinin 1655 sayılı Kararma mu
halif olduğu gibi, bu kadrolar, inşaat mahallinde 
vazife göı-ülmek üzere alınmış olmasına binaen 
murakıplikçe masrafın kabulünde tereddüt olun
muştur. 

Mesele 2 ncî dairemizce görüşülerek netice
de: 

«Hava meydanları inşaatı için (E) cetveline 
dâhil tertipten alınmış olan kadroda istihdam 
edilen bir hizmetlinin inşaatta istihdamı asıl ol
masına ve adı geçenin de devamlı olarak Esen
boğa Hava Meydanı inşaatında çalıştırılmış ol
masına göi'e kendisine yevmiye verilmesinin 
mümkün bulunmadığına karar verilmiş» ve ve
rile emirleri takrirle Bayındırlık Bakanlığına 
iade edilmiştir. 

Takrirlerimize karşılık olarak adı geçen Ba
kanlıktan alman 11 Eylül 1950 tarih ve 
177211/19572 sayılı yazıda; 

«Bakanlık teşkilâtının kasaba ve köylere 
kadar götürülmesi mümkün olmadığından tek
nik elemanların zaman zaman iş merkezlerine 
getirtilerek civardaki işin bir an evvel bitiril
mesine çalıştırılmakta ve bu suretle teşkilâtı
mız her zaman için müteharrik bir manzara 
arzetmektedir. Hava meydanları inşaatı 5367 
sayılı Kanunla bakanlığa tevdi edilmiş fakat 
henüz bu iş için teşkilât kanununa kadro ek
lenmesi fırsatı elde edilemediğinden ve işin ma
hiyeti müstacelen müdahaleyi icap ettirdiğinden 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Haziran 1950 - Kasım 1950 aylarına ait olup 

Sayıştay Başkanlığının 21 Mart 1951 tarihli v<> 
323112/616 sayılı tezkeresi .ile gönderilen ikinci 
ve üçüncü 3 aylık rapor, Sayıştay Birinci Başkan-
vekili Faik Eke de hazır bulunduğu halde Ko-

ı misyonumuzda tetkik olundu : 
j Raporun fıkralarına karşılık olarak ittihaz kı

lman kararlar hizasında gösterilmiştir 

1. — Bütçe kanunlarına bağlı bulunan (E) cet
veline dâhil hizmetler için alman kadrolar geçi
ci mahiyette hizmetler olması İtibariyle bunların 
aynı hizmetle başka iş yerlerine izamları halinde 
o i§ yerlerinde çalışmaları kadro hizmetlerinin 
ifasından ibaret olacağından kendilerine buralar-
da çalıştıkları müddetçe ücretlerinden ayrıca ika
met yevmiyesi verilemiyeceği hakkında Sayıştay 

j kararı yerinde görülmüştür. 
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bilindiği gibi şimdilik (E) cetveli kadrolariyle 
idare. edilmektedir. 

Şoför, makinist, sürveyyan ve puvantör gibi 
hizmetlilere işin başında bulundukları müddet
çe harcırah verilemiyeceği Sayıştay Genel Ku
rulunun kararları iktizasındandır. Fakat tekni-
siyen kadrolarında çalışanlar en aşağı Mühendis 
veya Fen memuru olup her zemin ve zamanda 
tedariki mümkün olmıyan ve aynı zamanda 
yukarda unvanları yazılı olanlar gibi yalnız iş 
başlarında bulunmakla mükellef olmayıp o işin 
merkezinde çalışarak teknik hesaplarla meşgul 
olan çok kıymetli memurlardır. Kadrolarının 
Bütçe Kanunu nazarında muvakkat bir mahi
yet taşıması veyahut unvanlarının hizmetliler 
arasında bulunması bu gibi elemanlarımızı kıy
metten düsurmez. Bununla beraber harcırah ka
rarnamesine ek 475 sayılı Kanun ve bu kanu
nun tatbikatı cümlesinden olan 590 sayılı karar 
halen mevkii meriyette olup 3656 sayılı Barem Ka
nununun 20 nci maddesinde de «ücretleri bu ka
nun hükümlerine tâbi olmıyanlann harcırahları
nın sabık hükümler dairesinde verilmesine devam 
olunacağı» yazılı bulunmaktadır. Burada da 
esas bilindiği gibi maaş. aslıdır. Yani ücretlinin 
ay sonundaki istihkakının tekabül ettiği maaş 
tutarının bulunduğu derece aslıdır. Kanunda 
aylık ücretinin verildiği kadronun devamlı ve
ya geçici olacağı hakkında bir kayıt olmadığı 
gibi Barem Kanunu dışında kalan vazifelerden 
bahsedilmektedir ki bu da ücretliler kategorisi
ne piren çeşitli unvanı memuriyetti kadrolar
dır. 

Maliye Bakanlığı ile yine harcırah konusun
da, yapılan muhabere meyanmda tasdikli bir 
örneğini sunduğumuz 2 . VII . 1947 tarih ve 
13240-311/5549 sayılı yazının son cümlesindeki 
sarahatten de anlaşılacağı veçhile teknisiyen 
kadrosunun muvakkat olması halinde dahi böy
le bir kadroda çalıştırılan bir yüksek mühen
disimize geçici görev harcırahı verebileceğimiz 
ani aşılmaktadı r. 

Merkezi Ankara şehri içinde bulunan ve Ba
kanlığa tâbi Hava Meydanları İnşaatı Bürosuna, 
mensup yüksek mühendis Tevfik Kuyaş. 'ın 
Esenboğa hava meydanı inşaatını kontrolünden 
mütevellit harcırah istihkakının verilmesinde 
kanuni bir mahzur bulunmadığından» bahisle 
verile emirlerinin vizesi talep olunmuştur. Bu 
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mütalâa üzerine dairece ikinci defa yapılan mü
zakerede» serdolunan itiraz bu bapta evvelce 
ittihaz olunan red kararını cerh ve tadil edecek 
mahiyette olmadığından hâdisenin bir kere de 
genel kurulca görüşülmesinin uygun olacağına 
karar «verilmekle keyfiyet genel kurulun 
9 . X . 1950 tarihli içtimamda tezekkür edilmiş 

ve neticede» 26 . VI . 1950 gün ve 313345/2120 
sayılı ret takririne esas olan ikinci dairemiz ka
rarında da belirtilmiş olduğu üzere teknisiyen 
unvanı ile Esenboğa hava meydanında 700 lira 
ücretle çalıştırılmış olduğu anlaşılan yüksek 
mühendis Tevfik Kuyaş'm kadrosu hava mey
danları inşaatı namı ile (E) cetveline dâhil ter
tipten alınmış olup bu kadrodaki hizmetlilerin 
inşaatta istihdamı asıl olmasına ve adı geçenin 
de devamlı olarak Esenboğa hava meydanında
ki inşaatta istihdam edilmiş bulunmasına gö
re mumaileyhe yevmiye verilmesini icabettirir 
bir hal mevcut olmadığından. Bakanlıkça ileri 
sürülen sebep ve düşüncelerin ret muamelesinin 
tadilini müstelzim bulunmadığına» karar veril
miş ve verile emirleri Bakanlığa iade olunmuş
tur. 

Reddolunan evrakın 
Dairesi Muhtevası Cinsi No. Tarihî 

Dışişleri B. 2641.18 V.Emri 1301 19.7.1950 

2. — Dışişleri Bakanlığı Genel Kâtipliği Bi
rinci Muavini Rıfkı Refik Pasin'in 333.18.1 ster
lin muadili 2641,18 liradan ibaret ameliyat, ve 
tedavi masrafını muhtevi olan işbu verile emri
ne bağlı belgelerin tetkikinden : 

Mumaileyhin Bakanltk doktoru tarafından 
yapılan muayenesi neticesinde verilen 13 . V . 
1950 tarihli raporda; 

Kansız ve zafiyete müptelâ olduğu ve prostat-
tan şikâyet eylediği, hastalığının katî teşhisi 
için bir bevliye mütehassısı tarafından muaye
nesinin gerektiği, ameliyata karar verildiği 
takdirde sıhhi durumu dolayısiyle tek seanslı 
bir müdahaleye tâbi tutulmasının muvafık ola
cağı ve Operatör Doktor, Cerrahi Doçenti Or
han Toygar tarafından verilen 10. V . 1950 ta
rihli raporda ise hastanın prostata müptelâ ve 
zayıf ve anemik olması hasebiyle prostat ameli
yatının bir seansta yapılmasının zaruri bulun
duğu ve ameliyatının ingiltere'de, Londra'da 

2. — Mülki memurlardan tedavileri Lüzumu 
fennen sabit olanların ancak memleket dâhilinde 
tedavi edilebilecekleri 3656 sayılı Kanuna ek 4598 
say;h Kanun ahkâmından olmasına mebni tedavi 
için memleket dışına gidenlerin ihtiyar ettikleri 
tedavi ücretlerinin Devletçe ödenmesine eldeki 
mevzuatın müsait olmadığına dair verilen karar 
yerinde görülmüştür. 
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Cerrahi Mütehassısı Terance Millin tarafından j 
ifa olunduğu ve.bu mütehassıs tarafından verilen 
olunduğu ve bu mütehassıs tarafından verilen 
1, VI . 1950 tarihli raporda da - ihastamn tara
fımdan muayene edilmek üzere gelmiş olduğunu 
tasdik ederim - denilmiş olmasından, adı geçe
nin mabza muayene, tedavi ve ameliyat edil
mek maksadiyle mezunen Londra'ya gitmiş bu
lunduğu ve kendisine (harcırah namİyle bir te
diye yapılmadığı anlaşılması üzerine merkezde 
müstahdem bir memurun yabancı memlekette 
tedavisine mesağı kanuni bulunmadığı cihetle 
murakıplıkça işbu ameliyat masrafının Devlete 
tahmili şayanı teemmül görülerek vizesinde te
reddüt olunmuş ve meselenin 3 neü Dairemizce 
tetkiki sonunda : 

«4598 sayılı Kanunun Ö neu maddesi maaşlı 
veya ücretli memurlardan memleket içindeki 
resmî veya hususi sıhhat müesseselerinde yata
rak veyahut ayakta tedavileri lüzumu fennen 
sabit olanların tedavi ve yol masraflarının ve
rilmesini âmir olup, ancak yabancı memleket
lerde vazife gören Hariciye memurları ile is
tihkaklarım aynı esasa göre alan diğer me
murların ecnebi memleketlerdeki tedavi mas
raflarının verilmesi tecviz edilmiştir. Şu hale 
nazaran hariçte vazife görmiyen memurların is
ter mezunen, ister muvakkat bir vazife ile ha
riçte bulundukları sırada hastalanmaları ha
linde oralarda bulunan, sıhhi müesseselerde ya
pılan tedavilerine ait masrafların Devletçe ve
rilmesi kanuni sarahate mütevakkıf bulundu
ğuna ve -esasen adı geçenin ameliyatının Tür
kiye'de yapılmasının mümkün olmadığının her 
hangi sıhhi müesseseden alınmış bir raporla tev
sik edilmemiş olduğu gibi, bu baptaki talimat
name hükmüne göre tedavinin resmî sıhhat mü
esseselerinde yapılması ieabedip zaruret olma
dıkça ve bu zaruret tevsik edilmedikçe ne 
memleket harici ve ne de memleket dahili husu
si müesseselerde tedavi yapılamıyaeağına binaen 
sözü edilen tedavi ücretinin verilmesine kanu
ni mesağ olmıyaeağına» karar verilmiş ve verile 
emri ret takriri ile dairesine' iade edilmiştir. 

Bu bapta 1 Dışişleri Bakanlığından itirazen 
karşılık olarak alman 6 Ekim 1950 tarih ve 
80578/26 sayılı yazıda: 

Bet takririnin müeddası aynen tekrar edil
dikten sonra «alâkadar kâtibi umumi birinci 
muavini Eıfkı Refik Pasin'in gerek bakanlık 



No. 1734 — 1Ö3Ö 
doktoru ve gerek Ankara Tıp Fakültesi Do- : 
çenti Operatör Orhan Toygar tarafından yapı
lan muayenesi neticesinde ilişik olarak takdim 
olunan raporlarda zaruret kesbeden prostat ı 
ameliyesinin hastanın zayıf ve anemik olmasın
dan dolayı bir seansta yapılmasının sıhhi ve 
önemli bir zarureti tıbbi olduğu ve bu nevi ame
liyatların memleketimizde bir seansta yapılma
ması hasebiyle Londra'da bu tarzda ameliyatın 
mucidi olan Doktor Milline müracaata mecbur 
kaldığı, daha evvelce arzedildiği veçhile, alâ
kadarın Sayıştayın bu husustaki karar ve ka
naatine hürmetle bir güna döviz talebinde bu-
hınmıyarak işbu ameliyatın Türkiye'de icra 
edilmiş gibi telâkki olunması ve bu hususta 
Türkiye'de sarfı mûtat olan ameliyat ve has
tane masraflarının nazarı itibara alınması ve 
hasta tarafından bizzarur yapılmış olan yol mas
raflarının da reddi suretiyle âdil ve munsif bir 
kararm Sayıştay Genel Kurulunca karar altına 
alınarak alâkadarın mağduriyet ve maddi zara
rına sebebiyet verilmemesi» talep edilmiş oldu
ğundan keyfiyet Genel Kurulun 16 . X . 1950 
tarihli toplantısında tezekkür edilerek sonuçta: 

«19 . IX . 1950 tarih ve 316077/2816 sayılı 
ret takririne esas tutulan daire kararında da 
belirtilmiş olduğu üzere 4598 sayılı Kanunun 
9 neu maddesi, maaşlı veya ücretli memurlara 
memleket içindeki resmî veya hususi sıhhat mü
esseselerinde yatarak veya ayakta tedavileri lü
zumu fennen sabit olanlara tedavi ve yol mas
rafının verilmesini âmir olup bu madde ile ya
bancı memleketlerde vazife gören Hariciye me
murları ile, istihkaklarını aynı esasa göre alan 
diğer memurların tedavi masraflarının verilmesi 
tecviz edilmiş bulunmasına nazaran hariçte va
zife gormiyen memurların ister, mezunen, ister 
muvakkat bir vazife ile hariçte bulundukları 
sırada hastalıkları halinde oralarda bulunan 
sıhhi müesseselerdeki tedavi paralarının verile
bilmesi kanuni sarahate mütevakkıf bulunmak
la beraber daire doktoru ile cerrahi doçenti 
Orhan Toygar 'ın raporu üzerine ameliyat olmak 
üzere harice gittiği anlaşılan adı geçenin işbu ame
liyatının memleketimizde yapılması mümkün ol
madığı her hangi sıhhi müesseseden alınmış bir 
raporla tevsik edilmediği gibi, tevsik olunsa 
bile bu cihet ayrıca teemmüle şayan bulunmuş) 
ve esasen bu baptaki talimatname hükmüne gö
re tedavinin resmi sıhhat müesseselerinde ya-
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pılması icap edip zaruret olmadıkça ve bu za
ruret tevsik edilmedikçe memleket dâhili hu
susi müesseselerde tedavi yaptırılmasına da 
imkân bırakılmamış olmasına binaen sözü edilen 
tedavi masrafının kabulüne imkân görülemedi
ğine ve Bakanlıkça bu hususta ileri sürülen se
bep ve düşünceler ret muamelesinin tadilini 
müştekim bulunmadığına» karar verilmiş vt 
verile emri Bakanlığa iade olunmuştur. 

Aralık 1950 : Şubat 1951 aylarına ait Sayıştay raporuna dair 

(Resmî Gasete ile ilâm : 11. VII. 1951 - Sayı: 785$) 

No. 
1735 

Aralık 1950 : Şubat 1951 aylarına ait işlemler hakkında Sayıştayca hazırlan
mış olan rapor üzerine Sayıştay Komisyonu tarafından yazılan aşağıdaki rapor 
tasvip edilmiştir. (Güt: Q - Sayfa: 216 ve Cilt: 8 - Sayfa: 271, 317,460). 

29 Haziran 1951 

»ayıştaym mütalâa» 

Van Belediyesinin 1937 - 1941 yılları idare he-
»aplarınm Sayıştaya gönderilmediği hakkında 

1. — 2514 numaralı Divanı Muhasebat Kanu
nunun 68 nci maddesi hükmü gereğince beledi
ye meclislerince tasdikini mütaakip ikinci de
recede Sayıştayca tetkik ve hükme raptedilme»! 
icabeden belediyeler idare hesaplarından Van 
Belediyesine ait 1937 - 1941 yılları idare hesap
larının Sayıştaya gönderilmemesi üzerine cere
yan eden muhabereye ait olarak en son İçişleri 
Bakanlığından alman 11 . IX . 1950 tarih ve 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Aralık 1950 - Şubat 1951 aylarına ait olup 

Sayıştay Başkanlığının 14 Nisan 1951 tarihli ve 
323975/783 sayılı tezkeresi ile gönderilen 4 ncü 
üç aylık rapor, Sayıştay Birinci Başkanvekili 
Faik Eke de hazır bulunduğu halde komisyo
numuzca tetkik olundu: 

Raporun fıkralarına karşüık olarak ittihaz: 
kılınan kararlar hizasında gösterilmiştir. 

1. •— Sayıştaya gönderilmeyen 1937 - 1941 
Van Belediye hesaplarının mesulleri hakkında 
takibat ve tahkikat yapılması Sayıştayca zama
nında İçişleri Bakanlığına bildirilmiş olduğu 
halde bakanlık tarafından 1942 - 1947 yıllarına 
ait hesaplar için tahkikat icra olunup bir dâva 
tahrik edilmiş ve beraetle neticelenmiş olduğu
na göre halen yapılacak bir şey yoksa da bu 
gibi hallerde vaktinde harekete geçilerek mü-


