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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede müzakere edilecek bir şey bulunmadığı 
için cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Refet Avni Doğan Ziya Gevher 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçe

sinde 6 800 liralık münakale yapılması hakkında ka
nım lâyihası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
2 — Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun me

busu Hakkı Tarık Beylerin, Halkevleri namına ithal 
olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında kanun 

1 — Kânunuevvel 1931: şubat 1932 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 3/170 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası [İl 

REÎS — Divanı muhasebat encümeni mazba
tasının, eğer maddeleri hakkında ayrıca bir söz 
yoksa, heyeti umumiyesini tasvibi âlinize arzede-
ceğim. 

REFtK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar, 
şimdiye kadar sureti mahsusada üzerinde imali 
zihin edemediğim ve hususî olarak çalışmamış ol
makla beraber her halde bu mevzu etrafında 
tetkikat lüzumunu hissettiğim bir noktayı Di
vanı muhasebat encümeninin bu raporu münase
betle heyeti muhteremelerine arzetmeği vazife 
telâkki ederim. 

Divanı muhasebat encümeninin vazifesini 
mübeyyin olmak üzere dahilî nizamnamemizde 

[1J 67 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

teklifi (Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
3 — Asker kaçağı Çanak Alinin ölüm cezasına çar

pılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encü
menine) 

Muhtelif evrak 
4 — Artvinin kurtulmasının yıl dönümü münase-

betile tazimata dair telgraf. 

49 uncu madde vardır. Bunu aynen okuyayım ki 
Heyeti muhteremeleri de hatıralarını bir defa 
daha ihya etmiş olsunlar. (Divanı muhasebat en
cümeni muhasebei katiye kanun lâyihasile daire
lerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkmda her 3 ayda 
bir Divanı muhasebat tarafından tanzim oluna
cak raporları tetkik eder. Tetkikatınm neticesi
ni gösteren mazbata basılarak mebuslara dağıtı
lır, bu mazbatalar Heyeti umumiyece müzakere 
edilerek karara raptedilir). 

Bu maddenin bana vermiş olduğu mana, da
irelerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkında Divanı 
muhasebatın tertip edeceği 3 aylık raporun Di
vanı muhasebat encümeninde tetkik edilerek He
yeti umumiyeye arzedileceğidir. 

Şimdi 3 aylık rapor olarak bize tevzi edilen ve 
gene itiraf edeyim ki heyeti mecmuası üzerinde 
tetkikatımı bitiremediğim mazbatanın birinci 
maddesinde şu mevzu var: memaliki ecnebiyeye 
gönderilecek memurlara şu ve şu şekilde şu veya 
bu kanun dairesinde harcırah verilmekle beraber 
bilmem gittikleri yerlerde yahut ikamet ettikleri 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 14 

REÎS — Esat B. 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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yerlerde filân kanun dairesinde ayrrca 3 gün
lük: yevmiye verilmek lâzım mıdır, değü midir di
ye Divanı muhasebatta bir mesele tahaddüs et
miş. Divanı muhasebat lâzım değildir di
ye bir karar vermiş ve bu kararını da şu ifade ile 
Heyeti umumiyeye arzediyor, diyor ki: 

üçer misil yevmiyelerin başkaca zammına 
mahal görülmemekte ve ister daimî ister muvak
kat memuriyetle gidip geleceklere bilâ tefrik 
15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesi mu- i 
cibince yalnız seyahat ve ikamet yevmiyesi he
sap olunmaktadır. Tatbikatın bu suretle cere
yan etmekte olduğunu, Meclisi Âlinin nazarı tas
vibine arzı karargir olmuştur ». 

Divanı muhasebat tatbikatım böyle oldu
ğunu Meclisi Âlinin nazan tasvibine arzetmiştir. 
Demek ki bu ve buna mümasil bir çok mukar-
rerat ve tatbikatın heyeti umumiyesinin Meclisin 
nazarı tasvibine arzolunacağı gibi bir mana var
dır. 

Buna mukabil bizim encümenin ittihaz ettiği 
kararda hulâsatan: üç misli yevmiyenin ve
rilmemesi hakkında Divanı muhasebatça ittihaz 
olunan karar muvafık görülmüştür; diyor. 

Arkadaşlar, bir vaziyet karşısındayız. Türki
ye Büyük Millet Meclisi namına icrayi muame
leye ve kararlar ittihazına memur olmak üzere 
ayırdığımız bir çok müessesat var. Mahkeme
ler vardır, Şûrayi devlet vardır, komisyon
lar vardır, Divanı muhasebat vardır, var
dır, vardır, vardır, vardır. Lâyetenahi vezaifin 
ifasile mükellef heyetler vardır. Bunların içe
risinde ittihaz edilen mukarreratın nazarı tas
vibe arzına dair karar ittihaz eden hangi mü
essesedir ve hangi kanuna istinat etmektedir? 

Bendeniz bunu bulamadım. Bilen arkadaş
larım ve bilhassa Divanı muhasebat encümeni 
arkadaşlarımdan rica ederim, bu noktayı tenvir 
etsinler. Ondan sonra Divanı muhasebatın itti
haz ettiği kararlar yine bir karan idarî oldu
ğundan efrada taallûk ettiği zaman efradın bu 
kararlara karşı ayrıca Şûrayi devlete dava 
ikame etmek hakkı olduğuna şüphe yoktur. Bir 
karar ki Büyük Millet Meclisinin bir şekilde 
tasvibine iktiran ettikten sonra bu karara karşı 
dava ikame etmek isteyen zatin, alâkadar vatan
daşların hakkı iptal edilmiş olmaz mı? 

Hangi müessese Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin karan hilâfına bir karar verebilir. Bu 
bir. 

İkinci maddeye geçiyorum. Bir jandarma ça
vuşunu nahiye müdürlüğü vekâletinde istihdam 
etmişler, nahiye müdürlüğünde çalıştım diye 
vekâlet maaşı istemiş. Bu vekâlet maaşmm 
verilmesini Dahiliye vekâleti muvafık görmüş, 
fakat Divanı muhasebat bunu muvafık bulma
mış. Hakikaten jandarma kanununda jandar
manın başka hiç bir işle iştigal eylememesi tas
rih olunmuştur. Şimdi Divanı muhasebatın bu 
kamma tevfikan, nahiye müdürlüğü vekâle- I 

-ı: 

tinde bulunan bu jandarma çavuşuna vekâlet 
maaşı vermek doğru değildir yolundaki ittihaz 
ettiği kararı dahi T. B. M. Meclisinin nazan 
tasvibine arzolunmuş ve bizim Divanı muhase
bat encümeni aynen şu tâbirleri koymuştur: 
Diyor ki: Kaymakam ve nahiye müdüriyeti 
vekâleti gibi diğer vazifelerde istihdamlan mu
vafık görülmemiştir. 

Şimdi arkadaşlar, hangi müessesedir ki bir 
kanunla jandarmalann kendi vazifelerinden ha
riç işte istihdamlan doğru değildir demişken, 
ona doğru diye bir mana verilse şimdi ne yap-
mis olur? Divanı muhasebat kanun dairesinde 
muamele ifa ettiğini bize bildirdi Bizim na
mımıza, kanun namma yandan muameleyi tas
dik etti. Şimdi biz de tasdik olunan muameleyi 
tasdik etmek mevkiine düşüyoruz. Bu vaziyet 
üzerine esaslı bir surette tenevvür etmek ve 
Yüksek Meclisin böyle fertlerin hakkına taal
lûk eden mesailde yegân yegân verilen mu-
karreratla Meclisten çıkan kararların mahiyeti 
umumiyesini nazara alarak bilmiyorum, meşgul 
etmeğe kanun ve icabat müsait midir? Lütfen 
Divanı muhasebat encümeni arkadaşlarımız ten
vir ederlerse kendilerine teşekkür ederiz. 

İSMET B. ( Çorum ) — Efendim, Refik 
Şevket Bey arkadaşımızın mütalealan çok mü
him ve yerindedir. 

Dahilî nizamnamenin bu maddesindeki ah
kâm bundan evvelki nizamname maddesinde bu 
şekilde değildi. Orada Divanı muhasebat en
cümeni bu raporlan tetkik eder ve tarafeynden 
hangisinin noktai nazanm mevzu kanunlara 
muvafık görürse onu söylerdi. Bu takrirler 
Meclise gelir, dağıtılır, fakat bunun üzerinde 
karar alınmazdı. Meselenin ehemmiyeti bura
dadır. Yani bunun üzerinde karar alınmalı mı 
alınmamak mı? Şimdiye kadar alınan karar
lar içerisinde ve bir çok idarî kararlarda Hü
kümetin ve alâkadarlann alacağı vaziyetleri 
nazan dikkate alarak itiraz edebilecekleri şe
killeri ve bu şekillerin tefsiri hallerini kanun 
halinde çıkararak işi tamamen kesmiş bir hale 
koymuştur. Nizamnamenin bu maddesinin bu 
şekilde tatbiki dolayısile Maliye encümenine 
gelmiş bir çok tefsirler vardır. Divanı muhase
bat encümeni bu tetkikatı bu şekilde mevcut 
mevzuata göre ifade edebilir. Fakat bu ifadeyi 
kanun halinde yapmak doğru mudur, değil-
midir? Evvelki nizamname kanun haline koy-
mıyordu. Bu meseleyi Nizamname ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinin tetkik ederek bir neti
ceye varmalan lâzımdır. Eğer Divanı muhase
batın kararlarım kanun hükmüne koyarsak 
içinden çıkılmaz bir vaziyete girmiş olacağız. 

RESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar, Divanı muhasebatın kılı kırk yararcasına 
hesap islerini göz önüne almasına çok seviniyo
rum. Hani, bir memur bir yerden bir yere gi
derken eline bir temiz kâğıdı alır, gider. Acaba, 
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Memurlar kooperatif şirketini bitkin bir halde I 
bırakıp giden bir adamı kontrol memuru yap
mak için bir temiz kâğıdı istediler mi? Soruyo
rum arkadaşlar, soruyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Divanı 
muhasebat encümeninin raporları üzerinde ve
rilen kararlar kanun ve mabihilamel mahiyetin
de olmadığına dair Meclisin karan vardır, o ka
nun değildir, her madde için verilmiş bir karar
dır. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Meclisi 
Âliden çıkan kararlar kanun mahiyetindedir. 
Refik Şevket Beyefendinin söyledikleri çok doğ
rudur. Divanı muhasebat, bundan bir kaç ay evvel 
Meclisten tekaüt kanunu hilâfına bir karar al
mıştır. Bunun için kararın kanuna mugayir ol
maması lâzımdır. Meselâ yeni tekaüt kanunu 
diyor ki: (Eskiden tekaütlük istihkakını kes- I 
betmiş, fakat yeni müracaat etmiş olanlar yeni 
tekaüt kanunu ahkâmına tâbidir. Memurini 
mülkiyenin tekaüde istihkakları mensup olduk
ları vekâletin tasdiki tarihinden muteberdir. Za-
bitan ve ümeranınki ise iradei milliyeye iktiran 
ettikten sonra muteber olur. 

Divani muhasebat; bu evrakın havalesi tari
hinde tekemmül etmiş demektedir, tasdika ha
cet yoktur, demiş ve kararını Meclisi Âlinin 
tasvibine arzetmiştir. Bu, kanuna mugayirdir. I 
Çünkü havale tarihinden değil, tasdik tarihinden 
olacaktır. Ancak Meclisi Âliden kanun mahi
yetinde olan bir çok kararlar çıkmıştır. 

Divani muhasebattan kanuna mugayir karar
lar çıkabilir, buna meydan vermemek lâzım
dır. Meclisi Âliden çıkan kararlar kanun ma
hiyetindedir. Buna Meclisi Âlinin nazan dikka
tini celbediyorum. | 

DÎVANI MUHASEBAT REÎSÎ FUAT B. — j 
Efendim, Divanı muhasebatın vezaifi hakkında 
muhasebei umumiye kanununun 76 ncı madde
sini okuyorum: 

( Divanı muhasebatın tescilinden veya vize
sinden imtina edip esbabı mucibeld bir takrir ile i 
dairesine iade ettiği evraktan, hatayı maddiye 
veya tahsisatın kifayetsizliğine veya kadro 
fevkinde tayin ve istihdamlara müteallik olanlar i 
hakkındaki reddi, katidir. | 

Tertibe mutabakat, kavanin ve nizanıat ve I 
mukarrerata muvafakat görülmemek dolayısile 
Divanca iade olunıan evrak hakkında vekil tara
fından mesuliyet deruhdesini mutazammm vuku-
bulacak müracaat üzerine keyfiyet divanca yeni
den tetkik edilir. Divan imtinaında ısrar eylediği 
ve îcra Vekilleri Heyetince keyfiyet tetkik olu
narak vekilin noktai nazarına iştiraki mutazam-
mm karar ittihaz ve Divana tebliğ olunduğu tak
dirde kaydi ihtiyatla vize muamelesi icra olunur. 
Divanı muhasebat bu yolda kaydi ihtiyatla vize 
ettiği evrak ile diğer muamelât ve yolsuzluklar 
hakkmda üç ayda bir takdim edeceği raporla 
Büyük Millet Meclisine malûmat arzeder.) I 
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Bu maddenin son fıkrasında tasrih olunan 

mecburiyet dolayısile üç nevi, yani kaydi ihti
yatla vize ettiği, yolsuz görüpte reddettiği ve bir 
de diğer muamelât hakkında üç aylık bir raporu 
Meclisi Âliye takdim etmektedir. Burada Refik 
Şevket Bey arkadaşımızın mevzubahs ettiği jan
darma, şu, bu., bunlar Divanı muhasebatça esba
bı mucdbesüe birlikte tasrih olunmak üzere hangi 
kanun mucibince ne suretle muamele gördüğünü 
bildirerek Meclisi Âliye takdim etmiş olduğu 
maddelerdeki mecburiyet bundan tahaddüs et
mektedir. 

Burada şimdiye kadar yapılan usul, Hükü
meti milliyenin teşekkülündenberi, bu kararlar 
Divanı muhasebat encümeni tarafından tetkik 
olunur, Heyeti umumiyede madde madde müza
kere edilir, Her birisi hakkında ayn ayn ka
rar verilirdi. Bu usulün çok uzun bir muamele 
olduğu görüldü, maddeler hakkında hiç bir iti
raz vaki olmadığı takdirde toptan kabulü şekli 
münasip görüldü. 

Bendenize, encümenin bu hususta bir karar 
verip vermeyeceği hakkmda söz söylemek te
veccüh etmez. Yalnız Divanı muhasebat encü
meninin ittihaz etmiş olduğu kararlar, bu hâdi
seye münhasırdır. Yoksa kanun mahiyetinde 
değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Meclisi 
Âlinin de bu yolda bir karan vardır. 

FUAT B. (Devamla) — Arzetmek istediğim, 
Divanı muhasebatın raporlarla bildirmesi mec
buriyeti, kanunun şu maddesindeki sarahate 
müstenittir. 

Besim Atalay Beyin buyurduktan, temas et
tikleri zat, Divana alınırken evvelki muamelâtı 
tetkik ve murakabe edilip edilmediğini sordular. 
Bunu arzedeyim ki Divanın bütün muamelâtı 
Meclisin murakabesindedir. Muamelâtında da
ima mesuliyeti kanuniye altındadır. Her hangi 
bir kanuna ufak bir derecede muhalif hareket 
görüldüğü takdirde mesuliyetine amadeyim. 
Kastettikleri zat hakkmda da blânçoda temiz 
gösterilmiştir. Hiç bir zimmet gösterilmemiştir. 

BESÎM ATALAY B. (Aksaray) — Yanlış
tır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa ) — Efendim, 
Divanı muhasebat Reisi Beyefendinin verdikleri 
izahat bendenizin Heyeti Aliyyeleri huzurunda 
dermeyan ettiğim noktai nazara muhalif bir iza
hat değildir. Divanı muhasebat, bize zorla ve 
yahut mecburî olarak vize ettiği muameleleri 
bildirecektir. Elbette bildirecektir. Çünkü Bü
yük Millet Meclisi Heyeti umumiyesine bilcümle 
İcra kuvvetlerinin kendi kanaati hilâfında it
tihaz ettiği karan bildirmek ve millet vekille
rinin tcra Vekilleri üzerindeki murakabe hakkı
nı tahrik için konulmuş bir maddedir ki çok ye
rindedir. Bu noktadan doğrudur. Ondan son
ra diğer yolsuz muamelât diyor. Bu da yerin-
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dedir. Çünkü bütün Devletin kararlanmn hey
eti mecmuasının, kanuna muvafık yapılıp yapıl
madığını Büyük Millet Meclisi namına vize et
mekle mükellef olan bir heyetin bildirmiş olma
sı gayet tabiidir. Bunların heyeti mecmuası 
millet vekillerinin haiz olduğu sual, istizah ve 
mesuliyet aramak hakkı için çok lâzımdır ve 
çok yerindedir. Asıl bizim dediğimiz nokta şu
dur. Nizamnamei dahiliden bahsettim. Bu şe
kilde gelen kâğıtların heyeti mecmuası hakkın
da diyor ki (Divanı muhasebat encümeni muha-
sebei katiye kanun lâyihası ile dairelerin sar
fiyat ve taahhüdatı hakkında 3 ayda bir Diva
nı muhasebat tarafından tanzim olunacak ra
porları tetkik eder) diyor. Binaenaleyh bendeni
zin anladığıma göre tetkik mevzuu dairelerin 
sarfiyat ve taahhüdatıdır. 

Divanı muhasebat, vazifesini ifa etsin. Bu
rada Divanı muhasebatın Meclise karşı ifa ede
ceği vazife değil, Meclis encümeninin ifa ede
ceği vazifenin şekil ve mahiyeti mevzubahstir. 

Bir arkadaşım; Divanı muhasebat encümeni
nin ittihaz ettiği kararlar ancak kararın ait ol
duğu mevzua dairdir diyor. Diğer bir arkadaş 
ta diyor ki; T. B. M. Meclisinden sadır olan ka
rarlarda hususiyet yoktur. Ancak istida encü
meninin mevzubahs ettiği meseleler vardır ki, 
nizamnamemiz mucibince yalnız müstedüere hak 
verüir, diyor. O halde vaziyet şudur: Meselâ 
şu karar, işte bundan hususiyet nasıl çıkar? T. 
B. M. Meclisi kavanin mecmuasına Divanı muha
sebat encümenimizin bu karan geçecektir. O 
karar da şudur: Birinci maddeyi okuyayım: 
(Üç misil yevmiyenin verilmemesi hakkında Di
vanı muhasebatça ittihaz olunan karar muvafık 
görülmüştür.) Bu, bizim mecmualanmıza aynen 
geçer ve T. B. M. Meclisinin kavanin mecmua
sının içinde bulunursa ve bunun içinde kimin 
hakkında olduğu yazılmazsa vatandaşın T. B. M. 
Meclisinin kararını şamil bir manada anlaması
na ne mâni vardır? O halde şamil manalı mev
zuat kanun hükmündedir? Tatbikmda bizim 
bile ihtilâf ettiğimiz bu madde ile tatbik memur
larını müşkülâta sokmuş oluyoruz. Onun için 
ismet Bey arkadaşımızın buyurdukları gibi ni
zamnamenin 49 uncu maddesinin manasının Teş
kilâtı esasiye encümeninde tetkiki hakkında ken-
disüe beraber bir takrir veriyoruz. Usul mese
lesidir. Bu müzakere dursun. O manayı teş
kilâtı esasiye encümeni tetkik etsin. Ondan son
ra muayyen bir yoldan gideriz (Muvafık sesleri). 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ REÎSÎ 
REFÎK B. (Konya) — Efendim, Divanı muha
sebat encümeninizin Heyeti Muhteremenize mü-
talea edilmek üzere takdim ettiği bu rapor mü-
nasebetile açılan müzakere hakikaten lâzım olan 
ve hakikî vaziyetin tesbitine yardım etmek iti-
barile ehemmiyetli bir müzakere şeklini almıştır. 

Encümen bu sene işe başladığı vakit hemen 
aynen burada bendenizden evvel söz eöyleyen 

arkadaşlarım gibi ayni mevzua temas ettiler ve 
dahilî nizamnamemizin 49 uncu maddesini okudu
lar. Divanı muhasebat reisi Fuat Beyefendiye 
de ayni sual sorulmuştur. 

Divanı muhasebatın doğrudan doğruya Mec
lise arzedeceği mesail şunlardır. Müsaadenizle 
bir defo. daha 49 uncu maddeyi okuyacağım: 

« MADDE 49 — Divanı muhasebat encümeni 
muhasebei katiye kanunu lâyihaaile ki -teşki
lâtı esasiye kanununun 100 ve 101 inci madde
sine istinaden bu nizamname yapılmıştır - da
irelerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkında her 
üç ayda bir Divanı muhasebat tarafından tan
zim olunacak raporları tetkik eder. Tetkika-
tmın neticesini gösteren mazbata basılarak me
buslara dağıtılır. Bu mazbatalar Heyeti umu-
miyece müzakere ile karara raptedilir.» 

Muhasebei umumiye kanununun 76 ncı mad
desi de Fuat Beyefendi tarafından şimdi okun
duğu gibi kay di ihtiyatla vize etmek mecburiye
tinde kaldığı işlerle yolsuz muamele hakkında 
üç ayda bir tanzim edeceği raporu B. M. Mec
lisine arzeder diyor. 

Fuat Beyefendinin verdiği izahat ta şu ol
muştur: Şimdiye kadar Divanı muhasebat bu 
şekilde yolsuzluğuna muttali olduğu bazı mua
melât ile mecburen vize ettiği bazı işleri üç Ay
lık rapor halinde Meclise arzeder ve bildiğimiz 
gibi Divanı muhasebat encümeninde tetkik edil
dikten sonra, eğer Divanı muhasebatla noktai 
nazar ittifakı olursa, ayni mütaleada bulu
nursa Meclise arzedilir. Meclisten de teamül 
veçhile mütalea ile bir karara raptolunur. 

Arkadaşların çok muhik olarak temas et
tikleri gibi biz aynen dedik ki; Meclisten çıka
cak karar, gerçi kanun şeklinde olmasa da 
her hangi bir resmî makam tarafından da tet
kik edilecek bir hüküm değildir. Onun hak
kında artık o iş ile alâkadar olan her hangi bir 
fert hiç bir makama müracaat edemez ve etse 
de hiç bir vakit dinletemez dedik. Bunun üze
rine hayli münakaşalar oldu ve encümen arka
daşlarımızla şu noktada mutabık kaldık: Geçmiş 
senelere ait, yani geçen sene tetkik edilip te ruz-
nameye maledilen ve bu sene encümenin yeni 
teşekkülünden dolayı nizamname veçhile tekrar 
encümene alınıp formalitesi yeniden ikmal edile
rek Umumî heyete gönderilecek olanlar için 
eskisi gibi devam edelim, çünkü teamül böyle 
olmuştur, fakat bundan sonra Büyük Meclisin 
Devletin bilûmum sarfiyat ve taahhüdatı üze
rinde haklı ve hakikî kontrolünü yürütebilmesi 
için 49 uncu madde hükmünü tatbik edelim de
dik. Bu maruzatımla demek istiyorum ki en
cümeniniz burada haklı olarak temas edilen mev
zuu anlamış ve o esas dahilinde vazifesini takip 
etmek üzere hazırlanmıştır. Bu mütaleadan son
ra arkadaşlarımın noktai nazanna iştirak etti
ğimi ilâveye zannederim ki lüzum kalmamıştır. 
Filhakika Heyeti Celileye takdim edilen ra-
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porda bazı .meseleler dairei aidesile Divanı mu
hasebat arasında ihtilaflı kalmıştır. Fakat tet-
kikatımız neticesinde şu neticeye vardık ki Di
vanı muhasebat nihayet mevcut olan mevzua
tın sarahatine temas eden bazı yanlışlıkların tas
hihini istemiştir. Biz de taallûk ettikleri ka
nunları tetkik ettikten sonra muvafık buldukla
rımıza o suretle şerh vererek Heyeti Celilenize 
takdim etmiş bulunuyoruz. 49 uncu maddenin 
son fıkrasının ahkâml, muhasebei umumiye ka
nununun 76 inci maddesinin son fıkrasındaki; 
Büyük Millet Meclisine takdim edilen raporlar
ını dır, yoksa Devletin sarfiyat ve taahhüdatını 
ihtiva eden 3 aylık raporlar mıdır? Bizim ka
naatimize göre 3 aylık raporlardır. Meclisin 
kontrolü ancak bu suretle yürütülebilir, ismet 
Beyefendinin noktai nazarlarına iştirak ediyo
rum. Eski nizamnamede bu, yoktu. Meclis bu
na Ittıla kesbeder ve sonra icap ederse 
müzakere ile işin neticesine varır ve işin kanunî 
yollar üzerinde yürüdüğüne muttali olursa mak
sadı kanunî hâsıl olmuş olur ve bir karar 
almaz. Şu halde muhasebei umumiye kanunu
nun 76 ncı maddesindeki üç aylık raporla da
hilî nizamnamenin 49 uncu maddesindeki üç ay
lık rapor arasında mahiyet itibarile fark vardır. 
Bu noktayi tebarüz ettirmek için izaha mecbur 
oldum. 

REİS — Bir takrir vardır efendim. 
Yüksek Reisliğe 

Nizamnamenin 49 uncu maddesinin tetkik ve 
tefsiri hususunun Teşkilâtı esasiye encümenine 
havalesini teklif ederiz. 

Manisa Çorum 
Refik Şevket İsmet 

REİS — Takriri nazan tasvibinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir 
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1 kabul edilmiştir. 
Bu takririn kabul edildiğine göre Divanı mu

hasebat encümeni mazbatasının Divanı muha
sebat encümenine iadesi lâzımgeliyor (Hayır, te
hir edilir sesleri). O halde tehir ediyoruz. 

Ruznamenin ikinci maddesine geldik efendim. 
2 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numa

ralı kanun lâyihası ve îktısat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

Reis — Buyurun Galip Beyefendi. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ Dr. GALİP B. (Bursa) — Efendim, kazanç 
I vergisi kanununun bazı noktalarında kelime ve 
ı ibare tashihi yapılacağı için kanunun iadesini 

encümen namına arz ve istirham edeceğim. 
REİS — Bu nizamnameye muvafık bir tek

liftir efendim. Lâyihayı Bütçe encümenine ha
vale ediyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
usul hakkında söz söyleyeceğim. Dahilî nizam
namede vekâletlerle mütenazır encümenler var-

I dır. Bu kanunun son maddesi « Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve 
İktisat vekilleri memurdur » diyor. 

Şimdi Dahiliye ve Adliye encümenlerine git
miş değildir. Binaenaleyh yeniden bir daha yor
gunluğa meydan vermemek için tensip buyurur
sanız havaleniz ayni şekilde olsun. Bu şekil ni
zamnameye de muvafık olur. 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız Re-
I fik Şevket Beyefendinin teklifi veçhile diğer en-

cümenlere de gönderelim (Muvafık sesleri). 
Başka müzakere edecek maddemiz yoktur. 

Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere cel
seye nihayet veriyorum. 

I Kapanma saati : 14,40 

! » € < € — 

T. B. M. M. Matbaam 



Sıra No 67 
kânunuevvel 1931 .şubat 1932 aylarına ait raporun takdim 
kılındığı hakkında 3/170 numaralı Divanı muhasebat Riya
seti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. C. 
Divanı muhasebat 30 - IV - 1932 

V. 21122 
H.29 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 ncı maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 
takdimi icap eden raporlardan kânunuevvel 1931 - şubat 1932 aylarına ait 7 madde ve 13 sahdf eden iba
ret raporun leffen takdim kılındığı arzolunur efendim hazreteri. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Di. M. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. encümeni 5 - III - 1933 
Karar No. 16 
Esas No. 3/170 

Yüksek Reisliğe 

Kânunuevvel 1931 - şubat 1932 üç aylık raporun takdimine dair Divanı uhasebat riyasetinden 
varit olup encümenimize havale buyurulan 30 - IV -1932 tarihli ve 21122/29 numaralı, tezkere üze
rine, raporda mevzubahs mesail birer birer tetkik ve icap eden kararlar ittihaz edilmiş olmakla key
fiyet Heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Reis 
Konya 

Refik 

M. M. 
Rize 

Ali 

Kâ. Aza 
Çankırı 

Rifat 

Aza 
Kayseri 
Osman 

Aza, 
Kocaeli 
Sırrı 

Aza. Aza 
İstanbul Yozgat 

Hayrullah Ahmet Avni 
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DlVANI MUHASEBAT RİYASETİNİN 

MÜTALEASI 

1 — Hükmü elyevm meri bulunan 341 sene-
Bİ muvazenei umumiye kanununun 37 inci mad
desi memaliıki ecnebiyeye gidecek memurini mül
kiyeye hariciye harcırah kanunu mucibince yol 
ve 15 mayıs 335 tarihli harcırah kararnamesine 
tevfikan yevmiye verilmesini âmrdir. Memurini 
hariciyenin yol masraflarına müteallik 902 nu
maralı kanuna merbut cetvel ise masarifi zaruri
ye, hamal, bagaj ücreti gibi bilûmum masarifi 
hakikiyeyi ihtiva etmekte olmasına mebni gerek 
daimî ve gerekse muvakkat memuriyetle ecnebi 
memleketlere gönderilen veya oradan celbedile
cek olan diğer devair ve idareler memurlarına da 
bu kaibîl seyahatlerinde hakikî masrafları tama
men tesviye edilmektedir. 

Yevmiyelerine gelince, gerçi 15 mayıs 335 ta
rihli mülkiye harcırah kararnamesinin tadili 
hakkındaki 10 teşrinisani 335 tarihli müzeyyel 
kararnamenin birinci maddesinde infikâk ve mu
vasalât günlerinde vukuu zarurî masarife muka
bil olarak o günlerin yevmiyesine ayrı ayrı üçer 
misil zammolunacağı gösterilmekte ise de, mema-
liki ecnebiyeye seyahat eden bu kabîl memurlar
dan daimî memurin vaziyetinde bulunanlara da 
yol masrafları vukuuna göre tamamen tesviye 
edilmekte olmasma ve yevmiyelerinin kifayetsiz
liği halinde dairei aidesince yedi misline kadar 
tezyidi muvazene kanununun 37 inci maddesinin 
son fıkrasile esasen tecviz edilmiş bulunmasına 
nazaran infikâk ve muvasalât günleri için vukuu 
zarurî masarife mukabil verilmekte olan üçer 
misil yevmiyelerin başkaca zammına mahal gö
rülmemekte ve ister daimî ister muvakkat me
muriyetle gidip geleceklere bilâ tefrik 15 mayıs 
1335 tarihli harcırah kararnamesi mucibince yal
nız seyahat ve ikamet yevmiyesi hesap olunmak
tadır. Tatbikatın bu suretle cereyan etmekte ol
duğunun, Meclisi Alinin nazarı tasvibine arzı ka-
rargir olmuştur. 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
MUKARRERATI 

MADDE 1 — Memaliki ecnebiyeye daimî veya 
muvakkat bir memuriyetle gidecek memurini 
mülkiyeye harcırah kanunu mucibince yol ma
sarifi verilmekte olmasına ve mevzu ahkâma 
göre de yol masarifi meyanında masarifi zaru
riye hamal, bagaj ücreti gibi bilûmum masari
fi hakikiyelerini ihtiva etmesine göre bunlara ay
rıca memurin misilli harcırah kararnamesine 
tevfikan infikâk ve muvasalât günleri için vu
kuu zarurî masarife mukabil verilmekte olan üç 
misil yevmiyenin verilmemesi hakkında Divanı 
muhasebatça itihaz olunan karar muvafık görül
müştür. 
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Dahiliye vekâleti 1 

Muhasip ita emir
lerinin Muhteviyatı 

Tarihi No. Lire K. Fasıl Mad. 
30-9-931 1018 1010 82 Muhtelif 
30-9-931 1018 1 29 332 1 

Nev'i Dairesi __ 
Maaş ve ücret Dahiliye 
Maaş » 

2 — Gümüşhane merkez malmüdürlüğünün 
temmuz 1931 tediyatma müteallik olup Dahiliye 
vekâleti muhasebe müdürlüğünce bittanzim vize 
edilmek üzere Divana gönderilen tarih ve numa-
ralarile muhteviyatı yukarıda yazılı mahsup ita 
emirlerinin tetkikinde: 

1706 numaralı kanuna muhalif olarak 
Yağmurdere nahiyesi müdür vekâletine ta
yin kılman jandarma çavuşu Yusuf Efen
diye, 20 lira vökalet maaşı teenniye olunduğu, 
ve 35 lira maaşlı vilâyet mektupçuluğu vekâleti
ne tayin olunan Tahrirat başkâtibi Nuri Efendi
ye de temmuz 1931 istihkakından % 5 kazanç 
vergisi tevkif edilmeyerek 1 lira 29 kuruş fazla-
sile 32 lira 66 kuruş tediye edildiği görülmüş ve 
keyfiyet dairesinden istizah edilmiştir. 

Alman cevapta; filhakika, Karakol kuman
danı Yusuf Efendiye tediye edilen 20 lira nahiye 
müdür vekâleti maaşının jandarma kanununun 
18 inci maddesine muhalif bulunduğu ve ancak 
bu hususta Divanca ittihaz olunacak karara göre 
muamele ifa olunacağı; ve mektupçu vekili tah
rirat başkâtibi Nuri Efendiye verilen vekâlet 
maaşının da muvazenei umumiye kanununun 
19 ve izahnamenin 7 inci maddesindeki sarahat 
mucibince tesviye kılmdığmm mahallinin işarın
dan anlaşıldığı beyan edilmiştir. 

Yağmurdere nahiyesi müdüriyeti vekâletine 
tayin olunan jandarma çavuşu Yusuf Efendinin 
işbu hizmeti jandarma efrat ve zabitanmm 
vezaifine müteallik 1706 numaralı kanunun 
18 inci maddesi hükmüne muhalif olmakla 
mumaileyhe temmuz 1931 vekâlet maaşı olarak 
ita olunan 20 lira ile mektupçu vekili Nuri 
Efendiden tevkif edilmemiş olan bir lira yirmi 
dokuz kuruşun kabul ve vizesine imkânı ka
nunî görülemediğinden sarfiyatı mezkûrenin 
şayanı kabul bulunan diğer iki kıta ita emrin
den tefrikine talikan bu baptaki mahsup ita 
emirleri dairesine iade kılmmıştrr. | 

MADDE 2 — 1706 numaralı jandarma ka
nununun 18 inci maddesi mucibince jandarma 
efrat ve zabitanırun vazifei asliyeleri haricinde 
bir işte istihdamları menedilmşi olmakla kayma
kam ve nahiye müdüriyeti vekâleti gibi diğer 
vazifelerde istihdamları muvafık görülmemiştir. 



Emniyeti umumiye 

Tahsis evrakının Muhteviyatı 

Tkrihi No. Lira K. 
23-H-931 1393 33 60 

Sahibi Dairesi 
İzmir komiser mua- Dahiliye vekâleti Emniye-
vinlerinden RifatEf. ti umumiye müdürlüğü. 

3/1 — izmir komiser muavinlerinden Rifat 
Efendiye tahsis edilecek tekaüt maaşına ait bu
lunup Dahiliye vekâleti Emniyet işleri umum 
müdürlüğü zat işleri müdürlüğünce bittanzim 
tescil edilmek üzere Divana gönderilen tarih ve 
numarasile muhteviyatı yukarıda yazılı tahsis 
evrakının tetkikinde: 

Mumaileyhin Izmirin işgali hasebile memu
riyetine nihayet verildiği 12 - VIII - 926 tarihin
den istirdadı müteakip vazifeye başladığı 8-IX-338 
tarihine kadar geçen iki sene yirmi yedi gün 
müddetin, maaşının tamam verildği meşrulıa-
tile filen hizmet ifa edilmediği halde tekaüt 
müddetine dahili hesap edildiği görülmüş, bu 
baptaki esbabı kanuniye dairesinden istizah 
edilmiştir. 

Alman cevapta; hükümeti sakıta heyeti vü-
kelâsınca müttahaz 29 mart 338 ve 5 eylül 338 
tarihli kararlar mucibince bıı kabîl memurların 
maaşlarının tam olarak, tediye edildiği, ve mev-
zubahs müddet zarfında mezun addolundukları 
cihetle tekaüt maaşlarının hesabında işbu müd
detlerin kabul edilmesinin zarurî olduğu bildiri
lerek tahsis evrakının tescilinde İsrar edilmiştir. 

1683 numaralı tekaüt kanununun 71 inci 
maddesinde ( bu kanunun meriyetinden sonra 
yapılacak tahsislerde mütekaddim zamana taal
lûk etse de yirmi beş seneyi ikmal için müessir 
olacak filî hizmetler ve tekaüt maaşının hesabın
da nazarı itibara alınacak müddetler, bu kanunda 
yazılı olanlardan ibarettir.) denilip bu hiz
metleri tayin ve tadat eden yirmi üçüncü 
maddesi de tekaüde kesbi istihkak için bil
fiil yirmi beş sene hizmeti şart koyduktan 
sonra mazuliyet veya açık maaşı almak suretile 
geçirilen müddetin yalnız nısfının tekaüt maa
şının hesabında nazarı itibare alınacağını tesbit 
etmiş olduğundan bu kabîl memurların bu suretle 
geçen müddetlerinin filî hizmetten addine imkânı 
kanunî görülememiştir. 

MADDE 3 — 1683 numaralı tekaüt kanunu
nun 23 üncü maddesi mucibince tekaüde kesbi 
istihkak için filen yirmi beş sene hizmet şart ol
masına ve açık ve mazuliyet maaşları almak sure
tile geçen müddetlerin ancak tekaüt maaşlarının 
hesabında nazarı dikkate alınması muktazi bulun
masına mebni mevkii memuriyetleri istilâya uğra
mak suretile vazifelerini bilfiil ifa edemeyip ve fa
kat maaşı sabıklarını kısmen veya tamamen alan 
memurların vaziyetleri açık şeklinde telâkkisi 
hakkında Divanca ittihaz olunan karar musip gö
rülmüştür. 



Binaenaleyh, salifülârz memurinin variye
tinde bulunan komiser muavini Eifat Efendiye 
tahsis edilecek tekaüt maaşmı muhtevi evrak 
tescil edilemeyerek dairesine iade kılınmıştır. 

Posta ve telgraf 

Tahsis senedinin Muhteviyatı 

Tarihi No. Lira K. 

6-VIII-931 0 20 16 

Sahibi Dairesi 

Sabık Tavas posta Posta telgraf ve tele-
müdürü Şaban Ef. fon U. müdürlüğü 

3/2 — Tavas sabık posta müdürü Şaban 
Efendiye tahsis edilecek tekaüt maaşını muhtevi 
olup P. T. T. müdüriyeti umumiyesinin zat işle
ri müdürlüğünce bittanzim tescil edilmek üzere 
Divana gönderilen tarih ve numarasile muhte
viyatı yukarıda yazılı tahsis evrakının tetkikinde: 

Mumaileyhin Selânikte memur iken Balkan 
harbi münasebetile îstanbula hicretle 4 mart 
1330 tarihli ve 179 numaralı ( düstur cilt 6 
sahife 313 ) kanunu muvakkat mucibince ma
aş alarak geçirdiği müddetin hizmeti filiyesine 
ilâve edildiği görülmüş; ve Rumeli memurini 
munfasılası meyanında açık maaşı mahiyetin
de olarak almış olduğu maaşla geçirdiği müddet 
filî hizmetten addedilmesi hakkındaki esası ka
nuninin bildirilmesi dairesinden istizah edilmiş
tir. 

Alınan cevapta; yeni tekaüt kanununun 23 
üncü maddesinin son fıkrasında tekaüt maaşı
nın hesabında nısıf olarak nazarı dikkate alı
nacağı muharrer olan müddetin, yalnız mazu-
liyet veya açık maaşı almak suretile geçen 
müddet olduğu ve İtalya ve Balkan harplerile 
umumî harpte mevkii memuriyetleri istilâya 
uğramak dolayısile İstanbul veya sair mahal
lere gelen memurlara verilen maaşatın mazuli-
yet veya açık maaşı olmayıp bu memurların 
4 mart 1330 tarihli kanunun 8 inci maddesi 
mucibince mezun addedildikleri ve mezunen 
geçen müddetlerin de hizmeti filiyeden addi icap 
edeceği bildirilerek tahsis evrakmm tescilinde ıs
rar edilmiştir. 

1683 numaralı tekaüt kanununun 71 inci mad
desinde : « Bu kanunun meriyetinden sonra yapı
lacak tahsislerde mütekaidim zamana taallûk «W 
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se de yirmi beş seneyi ikmal için müessir olacak 
filî hizmetler ve tekaüt maaşının hesabında nazarı 
itibara alınacak müddetler bu kanunda yazılı olan
lardan ibarettir» denilip bu hizmetleri tayin ve ta
dat eden yirmi üçüncü maddesi de tekaüde kesbi 
istihkak için bilfiil yirmi beş sene hizmeti şart koy
duktan sonra mazuliyet veya açık maaşı almak su-
retile geçirilen müddetin yalnız nısfının tekaüt 
maaşının hesabında nazarı itibara alınacağını tes-
bit etmiş olduğundan Maliye vekâleti celilesinin 
de inzimamı mütaleasile, bu kabîl memurların bu 
suretle geçen müddetlerinin filî hizmetten addine 
imkânı kanunî görülmemiştir. Binaenaleyh, sali-
fülarz memurinin vaziyetinde bulunan Tavas sa
bık posta müdürü Şaban Efendiye tahsis edilecek 
tekaüt maaşmı muhtevi evrak tescil edilmeyerek 
dairesine iade kılınmıştır. 

Askerî fabrikalar 

Tahsis senedinin 

Tarihi No. Lira K. 

25-10-928 12491 16 00 

Sahibi Dairesi 
İstanbul İmalâtı harbiye sa- Millî Müdafaa 
nayi muamelât memuru sınıf 
2 Hasan Halis Efendi. 

4 — İstanbul İmalâtı harbiye sanayi muame
lât memurluğundan mütekait Hasan Halis Efen
dinin hizmeti ahiresinden dolayı tekaüt maaşına 
zam icrasını muhtevi olup M. M. V. mütekaidin 
şubesi müdürlüğünce bittanzim tescil edilmek üze
re Divana gönderilen tarih ve numarasile muhte
viyatı yukarıda yazılı tahsis evrakının tetkikinde: 

Mumaileyhin 1 eylül 1930 tarihinde askerî sanat 
mektebi altıncı sınıf muamele memurluğu mahal
linde 84 lira ücretle mütekaiden istihdam ve üc
reti maaş faslından tesviye edildiği cihetle tekaüt 
maaşının mezkûr tarihten itibaren katedildiği ve 
1 ağustos 1931 tarihinden itibaren tatbik edilen ye
ni kadroda ücreti, mektebin ücret faslından ita e-
dilmekte olmasına binaen tekaüt maaşı sabıkı olan 
1657 kuruşun 1 ağustos 1931 tarihinden itibaren 
iadeten tahsis ve 1 eylül 1930 dan 1 ağustos 1931 
tarihine kadar mesbuk hizmeti ahiresinden dolayı 
da maaşına iadeten tahsis tarihinden itibaren 
160 kuruşun zammedildiği görülmüş ve mumai
leyhin maaşlı mahalde ücretle istihdam edilmiş 

MADDE 4 — Kadroya tâbi ve maaşlı olmakla 
beraber bazı muvakkat zaruretlere binaen sene
leri bütçelerindeki meşruhat dairesinde maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeler mecmuu ücret olarak ve
rilmesi tecviz edilen hizmetlerde istihdam edilen 
mütekaidinin aldıkları meblâğ ücret olmasına meb-
ni 1683 numaralı tekaüt kanununun 7 nei mad
desi ahkâmından istifade edemiyecekleri tabiî 
görülmüştür. 



olduğu halde hizmeti ahire zammı yapılmasının 
neye müstenit bulunduğu dairesinden istizah 
edilmiştir. 

Alınan cevapta; mumaileyhin tekaüde tâbi 
bir hizmete alınıp tekaüt maaşının da kesilmiş 
olduğu ve tekaüde tâbi bir mahalde ücretle is
tihdam edilenlere hizmeti ahire zammı verilme
yeceğine dair yedinci maddede bir kayit ve sa
rahat olmadığından bu maddeye tevfikan hiz
meti ahire zammı yapılmış olduğu ve hizmeti ahi
re zammı verilmediği takdirde 1 eylül 1930 dan 
itibaren tekaüt maaşının iadeten tahsisi icap ede
ceği beyanile evrakı tahsisiyenin tescilinde İsrar 
olunmuştur. 

Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 475 numaralı 
ve 26 -1 -1929 tarihli kararı tefsiride; « kadroya 
tâbi ve maaşlı olmakla beraber bazı muvakkat za
ruretlere binaen seneleri bütçelerindeki meşru
hat dairesinde maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri 
mecmuu ücret olarak verilmek tecviz edilen hiz
metlerde istihdam edilecek mütekaitlerin mevzu
atı hazıraya göre tekaüt maaşlarının kat'ı zarurî 
olduğu . . . ilâh » denilmekte bulunması itibarile 
Hasan Halis Efendinin de maaşlı bir mevkide 
müstahdem bulunduğu müddet zarfında tekaüt 
maaşının tamamının kat'ı* icap edeceğine mebni 
1 eylül 1930 tarihinden ücretli bir mevkie tahvili 
tarihi olan 1 ağustos 1931 tarihine kadar geçen 
müddet için tekaüt maaşı itasına cevaz görüleme
diği gibi 1683 numaralı tekaüt kanununun ye
dinci maddesi hükmü kadro dahilinde maaşla is
tihdam edilecek mütekaitlere mahsus ve münhasır 
bulunması itibarile bu müddet için mumaileyhe 
hizmeti ahire zammı verilmesine de imkânı kanunî 
görülememiştir. Buna binaen mevzubahs tahsis 
evrakı tescil edilemiyerek dairesine iade kılın
mıştır. 



• 


