
DEVRE : IV CÎLT : 21 İÇTİMA : 3 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Kırk beşinci inikat 
30 - I V - 1934 Pazartesi 

mm* 

Müııdcrical 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 150 
2 — Havale edilen evrak 150:151 
3 — Müzakere edilen maddeler 151 
1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi ka

ra bütçesinde 102 080 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/946, Ziraat vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 24 050 liralık münakale yapılması hak
kında 1/952, Emniyet işleri umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 40 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/953, Düyunu umumiye 
1933 senesi bütçesinde 14 973 liralık münakale 
yapılması ve ayni sene bütçesine 139 749 lira
lık tahsisat konulması hakkında 1/954, Bazı 
dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 428 242 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/957, Maarif 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 140 942 liralık 
münakale yapılması ve ayni sene bütçesine 
14 712 liralık tahsisat konulması hakkında 1/958, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 7 720 liralık münakale yapılması hak
kında 1/959, Millî Müdafaa vekâletile Harita 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 
18 906 lira 31 kuruşluk münakale yapılması hak-

Sayıfa 
kında 1/960, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi 
deniz bütçesinde 5 000 liralık münakale yapıl
ma"! hakkında 1/961, Millî Müdafaa vekâleti 
1933 senesi kara bütçesinde 2 040 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/962, Millî Müdafaa 
vekâleti 1933 senesi deniz bütçesinde 22 200 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/963, Harita 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 4 190 
liralık münakale yapılması hakkında 1/964, Na
fıa vekâleti 1933 senesi bütçesinde 122 180 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/965, Millî 
Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz ve hava büt
çelerinde 23 960 liralık münakale yapılması hak
kında 1/970 numaralı kanun lâyihalarile tdare 
Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi 
bütçesinde 4 850 liralık münakale yapılması hak
kında 2/106 numaralı kanun teklifi ve Bütçe en
cümeni mazbatası 151:158,169,170:172 

2 — Divanı muhasebatın teşkilât ve vezaifine 
dair ihzar edilen lâyihanın takdim kılındığı hak
kında 3/38 numaralı Divanı muhasebat reisliği 
tezkeresi ve Divanı muhasebat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 158:169 



1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

1933 malî senesi Evkaf umum müdürlüğü ve 
Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı ile Emniyet iş

leri umum müdürlüğü bütçelerinde münakale yapılma
sına dair kanun lâyihalarile 

1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 40 inci 
maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair mazbata 
müzakere ve kabul olundu. 

Lâyihalar 
1 — Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 428 242 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

2 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunun 5 inci maddesini muaddil kanu
nun 1 inci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 7 720 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Harita umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe
sinde 4 190 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Hususî idarelerle belediyelerde çalışan bay
tarların tayin, tebdil ve sair muamelelerine dair ka
nun lâyihası (Dahiliye ve Ziraat encümenlerine) 

6 — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin ta
diline dair olan kanunun 1 inci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe en
cümenlerine) 

7 — Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 1932 
senesi son hesabı hakkında kanun lâyihası (Divanı 
muhasebat encümenine) 

8 — Maarif vekâleti 1933 senesi bütçesinde 140 942 
liralık münakale yapılması ve ayni sene bütçesine 
14 712 liralık tahsisat konulması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

9 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi Deniz büt
çesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

10 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi Deniz büt
çesinde 22 200 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

11 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi Deniz ve 
Hava bütçelerinde 23 960 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

12 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi Kara 
bütçesinde 2 040 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

13 — Millî Müdafaa vekâletile Harita umum mü-
dürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 18 906 lira 31 kuruş
luk münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (Büt
çe encümenine) 

14 — Nafıa vekâleti 1933 senesi bütçesinde 122 180 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Dahiliye memurları kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası dahi müzakere ve 
encümene tevdi edildikten sonra pazartesi günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

Teklifler 
15 — Burdur mebusu Mustafa Şeref ve İsparta me

busu Mükerrem Beylerin, Yunan parlâmentosu aza
sının Türkiye Devlet demiryolları üzerinde meccanen 
seyahatleri hakkında kanun teklifi (Nafıa encüme
nine) 

16 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 
senesi bütçesinde 4 850 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

17 — îdare Heyetinin, Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelin Büyük Millet Meclisine ait olan kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (Bütçe 
encümenine) 

Tezkereler 
18 — 2294 sayılı kanunun 1 inci maddesindeki sa

lâhiyete istinaden Türkiye - Almanya ticaret ve sey-
risefain muahedesine bağlı (B) tarife konsolidasyon 
listesinin nisan 1934 nihayetine kadar tatbiki karar
laştırıldığından mezkûr kanunun 3 üncü maddesi hük
müne göre keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Hariciye ve İktisat encümenlerine) 

Mazbatalar 
19 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ve 68 

inci maddelerile memurin kanununun 73 ve 85 inci 
maddelerinin tefsiri hukkında 3/154 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye ) 

20 — Bazı taahhüdat icrası hakkında 1/929 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

21 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 102 080 liralık münakale yapılması hakkında 
1/946, Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 24 050 
liralık münakale yapılması hakkında 1/952, Emni
yet işleri umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
40 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/953, 
Düyunu umumiye 1933 senesi bütçesinde 14 973 lira
lık münakale yapılması ve ayni sene bütçesine 139 749 
liralık tahsisat konulması hakkında 1/954, Bazı daire
lerin 1933 senesi bütçelerinde 428 242 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/957, Maarif vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 140 942 liralık münakale yapılması 
ve ayni sene bütçesine 14 712 liralık tahsisat konul
ması hakkında 1/958, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 7 720 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/959, Millî Müdafaa vekâletile Harita 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 18 906 lira 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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31 kuruşluk münakale yapılması hakkında 1/960, Mil
lî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz bütçesinde 5 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/961, Millî Mü
dafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 2 040 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/962, Millî Müda
faa vekâleti 1933 senesi deniz bütçesinde 22 200 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/963, Harita umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 4 190 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/964, Nafıa vekâleti 1933 

senesi bütçesinde 122 180 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/965, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi 
deniz ve hava bütçelerinde 23 960 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/970 numaralı kanun lâyihalarile 
tdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi büt
çesinde 4 850 liralık münakale yapılması hakkında 
2/106 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz. 
batası (Ruznameye) 

BÎRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15 

REtS — Esat B. 

KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır. Bir takrir var, oku
nacaktır : 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe encümenince hazırlanarak Riyaseti 

Celileye tevdi olunan ve maaş fasıllarına dahi 
müteallik bulunan münakale kanunu lâyihasının 
bugün ruznameye almarak tercihan müzakere
sini arzeylerim. 30 - IV -1934 

Diyarbekir 
Zekâi 

REİS — Bu takdirde, münakale kanununun 
pek müstacel olduğu için ruznameye alınması ve 
bu gün müzakere edilmesi Heyeti Celileden ri

ca olunuyor. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) ~ Bu tevzi 

olundu mu? 
REİS — Hayır efendim, müstacel olduğu için 

bu gün müzakeresi rica olunuyor. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Tevzi olun

madan nasıl olur? 
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Emsali çok var 

(Reye sesleri). 
REİS — Müsaade buyurursanız ruznameye 

alındıktan sonra evvelâ madde madde okunur, 
maddeler okunurken vaziyet anlaşılır. 

Ruznameye alınmasını kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Milli Müdafaa vekaleti 1933 senesi kara 
bütçesinde 102 080 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/946, Ziraat vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 24 050 liralık münakale yapılması hak
kında 1/952, Emniyet işleri umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 40 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/953, Düyunu umumiye 
1933 senesi bütçesinde 14 973 liralık münakale 
yapılması ve ayni sene bütçesine 139 749 liralık 
tahsisat konulması hakkında 1/954, Bazı daire
lerin 1933 senesi bütçelerinde 428 242 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/957, Maarif 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 140 942 liralık 
münakale yapılması ve ayni sene bütçesi
ne 14 712 liralık tahsisat konulması hakkında 
1/958, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 sene
si bütçesinde 7 720 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/959, Millî Müdafaa vekâletile Harita 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 18 906 
lira 31 kuruşluk münakale yapılması hakkında 

1/960, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz 
bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/961, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi 
kara bütçesinde 2 040 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/962, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi 
deniz bütçesinde 22 200 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/963, Harita umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 4 190 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/964, Nafıa vekâleti 1933 se
nesi bütçesinde 122 180 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/965, Millî Müdafaa vekâleti 
1933 senesi deniz ve hava bütçelerinde 23 960 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/970 nu
maralı kanun lâyihalarile İdare heyetinin, Bü
yük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesinde 4 850 
liralık münakale yapılması hakkında 2/106 nu
maralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbata
sı [1] 

[1] 135 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Müstacelen müzakeresini reye arze-

deceğim. 
BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. ( İspar

ta ) — Müstaceliyet istemez efendim, tercihan 
müzakeresini reye koyunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgat) — Esasen 
müstaceldir Reis Beyefendi. 

RElS — Evet efendim, tercihan müzakeresi
ni kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Lâyihayı bir defa okutuyorum. 
(Lâyiha okundu) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı efendim? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
nizamname mucibince Makamı Riyaset tarafın
dan, tabu tevzi edilmeden, bir kanunun müza
kere edilmemesi lâzımdı. Buna rağmen Heyeti 
Umumiye karar verdi. Şimdi elimizde kanun 
yok. Hiç olmazsa Mazbata muharriri Bey bize 
her madde hakkmda lütfen izahat versinler. 

REİS — Bütçe encümeninden izahat istiyor
lar. 

BÜTÇE En. M. M. İhsan B. ( Bayazıt ) — 
Okununca anlaşılır Reis Beyefendi. 

REİS — O halde Heyeti Celile hâkimdir. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât icrasına dair 

kanun 
MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei u-

mumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numa
ralı cetvelde yazılı fasıllarından 976 196 lira 
tenzil edilmiştir. 

REİS — Tenzil maddesine ait fasıllar usulen 
okunmıyor. Fakat arzuyu âlinize bağlıdır. Okun
mak mutat değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İzahat isti
yoruz efendim. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Ne soruyorlar? Suallerini irat buyursun
lar. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Mükerrem 
Beyefendi lütfen yazdıklarını izah buyursunlar. 
Bunu rica ederim. 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Yazdığımız 
şey orada var efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa)— Mazbata mu
harriri sıfatile izah buyurmalarını millet namına 
rica ederim. Niçin tenzilât yapmışlar? 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Cetvel merbut Reis Bey! 

REİS — Bendeniz de onu arzedecektim. Bir 
teklif olmadığına göre maddeyi reye koyacağım 
efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Niçin efen
dim? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaade 
buyurur musunuz efendim? ( Kürsüye sesleri ) 

Mademki tabı ve tevzi edilmemiştir, tenzil ve zam 
cetvellerinin müfredatları okunursa sual soran 
arkadaşlarımızın arzuları hâsıl ve müşkülleri 
bertaraf edilmiş olur. 

REİS — Bendeniz de onu arzetmek istemiş
tim. Cetveli okuyalım efendim: 

F. 
2 

[1] NUMARALI CETVEL 
Büyük Millet Meclisi 

Aza harcırahı 

Tenzil 
Lira 
4 850 

193 

226 
239 
255 
257 
267 

268 

286 

321 

357 
358 
366 
367 
371 

474 
475 
476 

506 

Düyunu umumiye 
1722 numaralı kanun mucibince 
kibrit istikrazı faiz ve itfa mü
rettebatı 14 973 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Memurlar maaşı 
İcar bedeli 
Maaşatı umumiye 
Müstahdemler ücreti 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve 
nakliyesi 
1615 numaralı kanunun 1 inci 
maddesile 1931 senesi bütçe ka
nununun 8 inci maddesi muci
bince Gümrük süvari mıntaka ve 
muhafaza memurlarına verilecek 
hayvan yem bedeli 

10 000 
420 

29 000 
11 000 

4 800 

2 500 
Dahiliye vekâleti 

Memurlar maaşı 89 680 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Memurlar maaşı 42 266 
Jandarma umum kumandanlığı 

Müstahdemler ücreti 2 800 
Muvakkat tazminat 450 
İcar bedeli 1 771 
Müfettişler harcırahı 300 
Hayvan yem bedeli 20 000 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
432 Memurlar maaşı 30 000 
442 Tenvir ve teshin 750 
462 Kuduz tedavi müesseseleri 500 

Adliye vekâleti 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 

Maarif vekâleti 
Memurlar maaşı 

2 000 
32 000 
14 000 

11 400 
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Tenzil 
F. Lira 

507 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 9 774 

509 Vilâyat müstahdemleri ücreti 35 492 
524 Sanayii nefise sergilerinin kuşat 

masarifile mükâfat ve mubayaa 
olunacak asar bedeli 1 600 

525 Tetkik ve ilmî rehberler telif ve 
tercüme ücreti 6 000 

532 Meccani talebenin pansiyon üc
retleri, melbusat, kitap ve sair 
masrafları 22 000 

533 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat, hayvan yem 
bedeli, benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti ve kamp masrafı 500 

536 Masarifi idare, lâburatuar, atel-
ye ve temrin masarifi, matbu ev
rak ve defatir, meslekî kitap, 
mecmua ve gazeteler mubayaa 
ve abone bedeli, bina kira be
deli 1 000 

538 Muvazenei umumiyeye dahil bi
lûmum meslek, ticaret ve kız sa
nat mektepleri ve enstitüler ve 
Riyaseti Cumhur Filârmonik or
kestrası tesisat, nakil vasıtaları 
mubayaası ve tamirat bedelleri 
ve meslekî kitaplar telif, tercüme 
ve tabı masarifi 6 000 

539 Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam mektepleri ücret ve mas
rafları ile ticaret, kız sanat ve 
bilûmum meslek mektepleri ve 
enstitüler ilâve ders ücretleri, 
meslek ve ticaret kursları ve 
akşam mektepleri muallim ve 
idare memurları ücretleri, bu 
kurs ve mekteplerin bilûmum 
masrafları 10 000 

541 Ecnebi mütehassıslar ve müte
hassıs muavini ve tercümanları 
ücretleri ile memleket dahilinde 
azimet ve avdet harcırah, seya
hat ve ikamet yevmiyeleri 5 000 

542 Kütüpanelerin masarifi idaresi, 
telefon tesisi ve mükâleme ücre
ti, kitap, mecmua ve gazete be
delleri ve hademe elbisesi ve kü
tüpanelerin nakil ve tevhidi ve 
yeni eserlerle takviyesi masarifi 2 000 

544 Dersane, yatakhane, mutfak, has
tane ve bilûmum levazım, mef
ruşat ve demirbaş alâtı dersiye 
bedeli 500 

545 Mektep kütüpanelerine alınacak 
kitap, mecmua bedelleri ve bun
lara ait masraf 2 488 

F. 
546 Devlet malı olan binaların (500 

liradan yukarı) inşaat, tamirat 
ve su tesisatı masarifi, 
Devlet malı olan binaların ( 500 
liraya kadar olan) inşaat ve ta
miratı 

547 Maarif vekâleti (hars ve meslek), 
İktisat vekâleti, Millî Müdafaa 
(deniz kısmı), Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğü, Harita umum 
müdürlüğü, Adliye vekâleti, Zi
raat vekâleti 

550 Lisan muallimi yetiştirmek için 
hususî mekteplere verilecek tale
be ücreti 

551 Halkı tenvir için seyyar sinema 
masarifi ve millet mekteplerine 
yardım ve Türk kültürünün ne
şir ve tamimi 

552 Mü. Vilâyetlerdeki âbidatm muha
fazası masrafı 

553 Açık maaşı 
558 Aşiretler seyyar muallimleri ma

aş, ücret ve harcırahları 

Tenzil 
Lira 

500 

Nafıa vekâleti 
562 
567 

570 
575 
582 

Memurlar maaşı 
Mecburî hizmete tâbi Mühendis 
mektebi mezunlarına 1216 numa
ralı kanun mucibince verilecek 
avans 
Teshin 
Vilâyat müteferrikası 
İhaleten ve emaneten yapılacak 
inşaat masrafı ve (E) cetveline 
dahil müstahdemler harcırahları 
amele ücreti, ihaleten ve emane
ten yapılacak etüt ve aplikasyon 
bedeli ve masrafları, tamiratı 
mütemadiye, istimlâk bedeli, ne
hir sahillerinin tahkimi için ye
tiştirilecek ormanlara muktazi 
tohum ve fidanların mubayaa ve 
yetiştirilme masrafları ve bunla
rın muhafazası için bekçi ücreti 
ve baraka inşaatı masrafı, rasat 
merkezleri ve işaretleri tesis 
masrafı, tabı masrafı, makina, 
alât ve edevat ve her nevi leva
zım ve çadır mubayaa, tamir, is
ticar ve sigorta bedeli ve nakliye 
masrafları, çatana ve sal, motor 
ve araba gibi vesait bedeli ile 
bunların işletme ve tamir, nak
liye masarifi, iş mahallerine ko
nulacak resmî ve hususî sabit ve 
seyyar telefonların tesis ve işlet
me masrafları ve mükâleme be-

21 000 

400 

8 000 

3 000 
2 000 

7 000 

106 180 

1 800 
1 000 
1 000 
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F. 

587 

602 
604 

605 
607 
628 

644 

651 
654 
656 

671 

673 

674 

675 

679 
680 

682 

684 

deli ile şu istikşaf postalan, ec-
zayi tıbbiye masrafı 
Demiryollar ve limanlar için iha-
leten veya emaneten yapılacak 
istikşaf, etüt, aplikasyon ve poz 
masrafları ve her türlü inşaat, 
tesisat, teçhizat, imalât ve ameli
yat ve tamirat bedeli ve ferşiyat 
kilometre ikramiyeleri, (E) cet
veli haricinde kullanılacak ame
le ve müstahdemin ücret ve yev
miyeleri ve alelûmum lokomo
tif, vagon ve sair makine ve alât 
ve edevat ve levazım ve malzeme 
ve eşya mubayaa, tamir, işletme 
ve teslim ve tesellüm ve eksper-
tis tahmil ve tahliye, sigorta ve 
nakliye, istalya, ardiye, şomaj üc
ret, bedel ve masrafları, faiz ve 
komusyonlar, inşaat işletmesi ma
sarifi umumiyesi ve istimlâk be
del ve masrafları ve resimler 

İktisat vekâleti 
Memurlar maaşı 
Merkez müstahdemleri ücreti, da
imî müstahdemler, muvakkat 
müstahdemler 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
Kongrelere gönderileceklerin 
harcırahları 
Açık maaşı 

Ziraat vekâleti 
Memurlar maaşı 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 
Vekâlete merbut âli mektep me
zunlarına 1437 numaralı kanun 
mucibince verilecek avans 
Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 
Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan 
talebenin mektep ve yol mas
rafları 
Staj ve ihtisas için hariçte bulu
nanlara yardım 
Kurslar 
Bakteriyolojihane ve serum da-
rülistihzarlan, itlaf edilen hay
van tazminatı 
Mektepler, Yüksek orman mek
tebi ve orman ameliyat mektebi 
Amenajman, teşcir ve fidanlıklar 

Tenzil 
Lira 

20 000 

92 200 

1 500 

6 000 
7 000 

15 500 

000 
000 

10 000 
10 000 

2 400 

1 520 

1 000 

1 500 

4 000 
80 

2 450 

7 350 
3 750 

P. 

694 

695 
697 
698 

708 

716 

Tenzil 
Lira 

718 

720 

732 

733 
736 
741 

743 
744 
748 
752 

F. 
761 
763 
764 
765 
766 

775 

786 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
648 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince verilecek ge
dikli küçük zabit ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1107 numaralı kanun mucibince 
gedikli küçük zabitlere verilecek 
aile zammı 
Hayvan yem bedeli, mahrukat, 
tenvir ve teshin 
Zabitan, memurin ve mensubini 
askeriye ile mektep talebesinin 
Hükümetin sıhhî müesseselerinde 
tedavileri mümkün olmamasına 
binaen memleket dahilindeki üc
retli müessesatta tedavilerine ait 
masraf 
Beynelmilel mezarlıklar komis
yonu masrafı 
Ecnebi mütehassıslar 

1 500 
18 759 
7 600 

1 700 

33 648 

2 765 

2 054 
10 512 

789 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 224 
Muvakkat tazminat 500 
Mefruşat ve demirbaş 1 216 
Resmî telefon masrafı, masarifi 
tesisiye, mükâleme bedeli 510 
Mahkeme harçları 50 
Hayvan yem bedeli, mahrukat 2 935 
Mubayaa 50 
Geçen sene düyunu 417 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
Lira 

Maaşatı umumiye 33 700 
Müstahdemler ücreti 3 000 
Muvakkat tazminat 2 000 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 3 860 
1142 ve 1144 numaralı kanunlar 
mucibince tahtelbahircilere, dal
gıçlara verilecek tahsisat 3 000 
Deniz efrat ve talebesinin iaşe 
masrafı veya bedeli 11 500 
Staj, tahsil ve tedavi masrafı, 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek zabit ve memurlar 
harcırahları ve laboratuar ve 
mektep ücretleri ve tedavi ve ki
tap masrafları ve dahilde lisan 
tahsil ettirileceklerin tahsil mas
rafı, 2018 numaralı kanun muci
bince ecnebi memleketlere gönde
rilecek talebe masrafı 11 300 
Geçen sene düyunu 3 400 
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F. 
792 

795 
797 
812 
819 

648 numaralı kanunun 4 üncü ve 
1492 numaralı kanunun 6 ncı 
maddeleri mucibince gedikli kü
çük zabitlere verilecek ikramiye 

Askerî fabrikalar U. M. 
Maaşatı umumiye 
Müstahdemler ücreti 
Ecnebi mütehassıslar 
2204 numaralı kanun mucibince 
verilecek ihtisas ücreti 

Harita ü. M. 

Tenzil 
Lira 

1 000 

5 860 
21 000 
5 000 

4 000 

828 Bedeli icar 590 
832 Efrat iaşe masrafı, hayvan yem 

bedeli ' 2 657 
833 Mutabiye 600 
838 Mubayaa, işletme 4 664 
840 Ecnebi memleketlere gönderile

cek zabitler harcırahı ve staj ve 
tahsil için gidecek talebe zabitler 
tahsisat ve mektep masrafları 2 400 

841 Ecnebi mütehassıslar 3 281 
REİS — Tenzil listesinde bulunan fasıllar 

bunlardır. Birinci maddeyi bu liste ile beraber 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil 
olunan mebaliğden 958 458 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ve 17 738 lirası da 
(3) numaralı cetvelde gösterilen muhtelif daire 
bütçelerinde yeniden açılan tertiplere fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Büyük Millet Meclisi 

Zam 
P. Lira 
8 Müteferrika ve Riyasetin tensibi

ne göre sarfedilecek gayrimelhu-
za, bahçeler daimî masrafı ve mu
vakkat amele ücreti 1 750 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Masarifi umumiye 1 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

22 Geçen sene düyunu 2 100 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

F. 
157 

Maliye vekâleti 

Masarifi gayrimelhuza 
Lira 

20 000 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
F. 

182 
Lira 

2094 numaralı kanun mucibince 
çıkarılan ikramiyeli dahilî istik
razın faiz ve itfa bedelleri ile 
komüsyon, sigorta ve sair mas
rafları karşılığı 14 973 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
F. Lira 

254 1928 senesi düyunu karşılığı 394 
REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

260 Mefruşat ve demirbaş 1 500 
REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

264 Harcırah 4 500 
REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

266 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 300 

REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
F. Lira 

322 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 40 000 

REtS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
F. Lira 

510 Muvakkat tazminat 6 000 
REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

511 Muallim ücretleri 96 800 
REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

514 Merkez müteferrikası 500 
REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

519 Bedeli icar, defatir ve evrakı 
matbua 3 282 

REtS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
520 Memurlar harcırahı 6 000 

REtS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-
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bul edilmiştir. 

P. 
521 Mükâleme bedeli 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler 
bul edilmiştir. 

F. 
528 İlk ve orta tedrisat muallimlerile 

ilk tedrisat müfettişleri kursları 
masraf, harcırah ve ücretleri 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler 
bul edilmiştir. 

F. 
532 Memur çocuklarının pansiyon üc

retlerinden yapılacak tenzilât 
karşılığı 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler 
bul edilmiştir. 

F. 
534 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tat-

hirat, mualecat, hayvan yem 
bedeli, benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti ve kamp masarifi 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler 
bul edilmiştir. , 

F. 
540 Muvazenei umumiye haricindeki 

meslek ve sanat mekteplerine 
yardım 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler 
bul edilmiştir. 

F. 
549 Neşriyata yardım 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler 
bul edilmiştir. 

F. 
556 Askerî tedrisat muallimlerine ve

rilecek ücretler 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler 

bul edilmiştir. 

Nafıa vekâleti 
F. 

583 

Lira 
600 

... Ka-

Lira 

1 750 
... Ka-

Lira 

6 684 
... Ka-

Lira 

3 000 
... Ka-

! I 
Lira 

16 000 
... Ka-

Lira 
3 500 
... Ka-

Lira 

12 826 
... Ka-

Lira 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 4 880 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
566 Muvakkat tazminat 800 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
572 Vekâlet otomobili masrafı : 

Tamir, ve işletme 1 250 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

577 Memurlar harcırahı 1 500 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 
750 

Etmeyen-

Lira 

F. 
578 Mükâleme bedeli 

REİS — Maddeyi kabul edenler 
ler ... Kabul edilmiştir. 
F. 

579 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 150 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
581 İhaleten ve emaneten yapılacak 

etüt ve aplikasyon inşaat ve tami
rat bedeli ve masrafları, (E) cet
veline dahil müstahdemler harcı
rahı, ve amele ücretleri ve istim
lâk bedeli tabı ücreti ve silindir 
ve bunların yedek alât ve levazı
mının mubayaa, tamir, işletme ve 
garaj masrafı ve makina alât ve 
edevatı, her türlü levazım, çadır 
mubayaa ve tamir bedeli ve nak
liye masrafları ve tamirhaneler 
tesis ve işletme masrafı, iş ma
hallerine konacak resmî ve hu
susî, sabit ve seyyar telefonların 
tesis ve işletme masrafları ve 
mükâleme bedelleri 38 000 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
591 Açık maaşı 500 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
593 1931 senesi düyunu karşılığı 74 350 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
F. 

664 Masarifi muhakeme 
REİS — Kabul edenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
F. 

665 Memurlar harcırahı 
REİS — Kabul edenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

687 Geçen sene düyunu 
REİS — Kabul edenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
F. 

688 Eski seneler düyunu 
REİS — Kabul edenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
F. 

689 Yüksek ziraat ve baytar 
leri 

REİS — Kabul edenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 750 

Etmeyenler . . . 

Lira 
2 000 

Etmeyenler . . . 

Lira 
1 437 

Etmeyenler . . . 

Lira 
6 863 

Etmeyenler . . . 

Lira 
mektep-

12 000 
Etmeyenler . . . 
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Millî Müdafaa vekâleti £Kara kısmı) 

l i ra 
491 322 

Etmeyenler . . . 

Lira 
2 040 

Etmeyenler . . . 

F. 
692 Maaşatı umumiye 

REÎS — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 

F. 
725 Geçen sene düyunu 

REİS — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

726 1931 senesi düyunu karşılığı 153 
REİS — Kabul edenler - . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

F. Lira 
731 Maaşatı umumiye 39 326 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

734 1107 numaralı kanun mucibince 
gedikli küçük zabitana verilecek 

450 aile zammı 
REİS — Kabul edenler 

Kabul edilmiştir. 
F. 

738 Müteferrika 
REİS — Kabul edenler 

Kabul edilmiştir. 
F. 

739 Bedeli icar 
REİS — Kabul edenler 

Kabul edilmiştir. 
F. 

742 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 400 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

753 1931 senesi düyunu karşılığı 1 145 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

Etmeyenler . . . 

Lira 
431 

Etmeyenler . . . 

Lira 
666 

Etmeyenler . .. 

Lira 

F. Lira 
762 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

REİS — Kabul edenler . 
Kabul edilmiştir. 
F. 

778 Devri çarh 
REİS — Kabul edenler .. 

Kabul edilmiştir. 
F. 

783 İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edenler .. 

Kabul edilmiştir. 
F. 

790 Eski seneler düyunu 

446 
. Etmeyenler . . . 

Lira 
20 962 

. Etmeyenler . . . 

Lira 
5 000 

. Etmeyenler . . . 

Lira 
1 238 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

Harita umum müdürlüğü 
F. 

822 Daimî müstahdemler 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler. 

bul edilmiştir. 
F. 

824 657 ve 2047 numaralı kanunlar 
mucibince verilecek tazminat 
ve uçuş ücreti 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler. 
bul edilmiştir. 

F. 
825 Mefruşat ve demirbaş 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler. 
bul edilmiştir. 
F. 

826 Kırtasiye 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler. 

bul edilmiştir. 
F. 

827 Müteferrika 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler. 

bul edilmiştir. 
F. 

842 Demirbaş eşya mubayaa ve ta
mir masrafı 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler., 
bul edilmiştir. 

[3] NUMARALI CETVEL 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Lira 
1 500 
. Ka-

Lira 

600 
. Ka-

Lira 
1 300 
. Ka-

Lira 
490 

. Ka-

Lira 
200 

. Ka-

Lira 

100 
. Ka-

F. 
279 

Lira 
1341, 1926 ve 1927 senelerinden 
ilâma müstenit borç karşılığı 26 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
F. 

538 
Lira 

Riyaseti Cumhur Filârmonik or
kestra heyeti melbusat bedeli 
karşılığı 3 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
560 1932 malî senesi zarfında veril

mesi lâzımgelip ödenmeyen teka
üt ikramiyesi karşılığı 14 712 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
İnhisarlar vekâletine taallûk eden bir fasıl geç
ti. 1341, 1926 ve 1927 senelerinden bailâm 26 
lira borç var. Bir yanlışlık olmasın. Üç senede 
26 lira mıdır? 

B. E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) — Doğ
rudur, 26 liradır. 
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REİS — İkinci maddeyi cetvelle birlikte re

ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 2094 numaralı kanun mucibince 
aktolunan istikrazın (B) serisine ait tahvillerin 
ihraç fiati farkı olarak tahsil ve varidat bütçe
sine irat kaydedilmiş olan 139 749 lira karşılığa 
mukabil 1933 Düyunu umumiye bütçesinin 182 
inci faslına bu miktar munzam tahsisat veril
miştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — (2) numaralı cetvel mucibince 
689 uncu (Yüksek ziraat ve baytar mektepleri) 
faslına nakledilen 12 000 lira 2291 numaralı ka
nunun muvakkat beşinci maddesinde gösterilen 
tahsisata ilâveten Ankara yüksek ziraat ensti
tüsüne yardım olarak verilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Maddede, 
689 rakamı geçti. Kanun numarası mıdır? 

REİS — Fasıldır efendim. 
4 üncü maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. 
2 — Divanı muhasebatın teşkilât ve vezaifine 

dair ihzar edilen lâyihanın takdim kılındığı hak
kında 3/38 numaralı Divanı mulıasebat reisliği 
tezkeresi ve Divanı muhasebat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteven var mı efendim? 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlar, bu 
kanun Meclisi Âlide iki intihap devresinde, alâ
kadar encümenlerden her birinde ayrı ayrı iki
şer defa tetkikten geçmiştir. 

Divanı muhasebat 11 sene evvel Meclisi Âli 
tarafından teşkil edildiği halde, henüz vazife 
ve salâhiyetine ait olan kanun bu gün huzuru 
âlinize takdim edilebildi. Divan bu güne kadar 
1295 tarihinde neşredilen bir kararname ile vazi
fesini ifa ediyordu. O kararnameye zeylolarak 
Meclisi Âli tarafından bazı hususatı tadil ve 
tavzih edecek iki, üç maddelik te iki zeyil yapıl
mıştı. Bundan başka Divanın elinde, Meclisi-

[1] 125 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Âlinin yeniden kabul ettiği muhasebei umumi
ye kanununa ve bütçe esaslarına göre, murakabe 
vazifesini ifa edecek esaslı bir hüküm mev
cut değildi. Bu kanunun doğrudan doğruya 
icrasına B. M. Meclisi memurdur. Çünkü Diva
nı muhasebat B. M. Meclisi namına ve ona niya-
beten bu murakabe vazifesini ifa eder. Bunları 
arzdan maksadım; mazbatamızda da işaret et
tiğimiz veçhile, bu kanunun, artık müstace
liyetle müzakeresi ile 1 hazirandan itibaren ta
mamen mevkii icra ve tatbika geçmesini temin
dir. Müstaceliyet hakkındaki maruzatım bun
dan ibarettir. 

Kanunun kısa bir zamanda çıkıp Divanı mu
hasebatça bu esaslara göre vize ve tetkik ve mu
hakeme usullerini bir hazirandan itibaren tat
bika hazırlanacak bir imkân ve zaman bırakmak 
ta zaruridir. Bu itibarla da kanunun müstace
len müzakeresini rica ediyoruz. Esbabı muci-
bemizde de bu ciheti uzun uzadıya arzettik. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Bir sual soracağım 
efendim. 

REİS — Müstaceliyet hakkında mı efendim? 
SIRRI B. (Devamla) — Hayır, beyefendinin 

bahsettikleri bir cümle üzerine. 
REİS — Maliye encümeninden mi efendim? 
SIRRI B. (Devamla) — Beyefendi ne sıfatla 

söz söyledilerse. 
REİS — Maliye encümeni namına söylediler. 
SIRRI B. (Devamla) — O halde ben de Ma

liye encümeninden soruyorum. 
Efendim, kanunun icrasına B. M. Meclisinin 

memur edilmiş olması, teşkilâtı esasiye kanunu 
ile tezat teşkil etmez mi? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bilâkis, 
teşkilâtı esasiye kanununun yüzüncü maddesile 
hemahenk olur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bazı ka
nunların müstacelen müzakeresi usulünde cere
yan eden vaziyete muhalif olarak, bendeniz 
Hasan Fehmi Bey arkadaşımıza bir noktada işti
rak edemeyeceğim. Divanı muhasebat kanunu, 
camiası itibarile, kuvvetli ve aralarında irtibat 
bulunan bir kanundur. Müstaceliyetten kazanı
lacak zaman da, azamî beş, nihayet sekiz gün
dür. Bu gün müzakeresine başlar, perşembeye 
bitirirsek dört gün kazanmış oluruz. İki devre-
denberi kalan ve ariz amik her encümende müza
kere edilen bir kanunun, kazanılacak bir kaç 
gün için, müstacelen müzakere edilmemesini 
Heyeti Aliyeden rica edeceğim. 

Arkadaşlar, huzuru âlinizde bendeniz halâ 
vicdan azabı çektiğim bir hatırayı arzedeceğim. 

Kazanç vergisi kanunu münasebetile, be
nim mazbata muharriri sıfatile yaptığım bir 
hatanın o kanun müstacelen müzakere edildi
ği için, tashihine halâ imkân olmamıştır. Bi
naenaleyh bu kanunda da bir kelimenin, her 
hangi bir noktanın tashihine imkân verecek 
olan beş gün gibi kısa bir vaktin esirgenme-
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meşini, 95 senesinden beri bir kararname ile 
idare olunan bir müesseseyi, Büyük Millet 
Meclisi namına uzunboylu tetkikatla meydana 
getirilmiş bir eseri, bu kararname yerine ika
me ederken, bu eserin mümkün olduğu kadar 
hatadan beri olması için bir ikinci defa göz
den geçirilmesi imkânında fayda olduğu kana
atindeyim (Doğru sesleri). , 

MALÎYE En. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, şu veya bu kanunda ha
ta edilmiş veya edilmemiş o nokta bendenizi 
alâkadar etmez. Mazbata muharriri Bey bunu 
kendileri söylüyorlar. Fakat bu kanunun müs-
tacelen müzakeresine cidden lüzum vardır. 

Malî sene bir haziranda başlıyor. Bu kanu
nun bir haziranda mevkii meriyete geçmesi 
için, Divanın ayni günde hazırlanmış olması 
şarttır. Yalnız kanuniyet kesbetmesi değil, 
dairenin dahi bu esas dairesinde murakabe ve 
vize işlerini tedvir edecek şekilde hazırlanma
sı şarttır. Kanun çıkacak, tasdiki âliye gide
cek, 10 gün müddeti kanuniyesini bekleyecek, 
oradan çıkacak, Resmî ceride ile neşredilecek. 
Ondan sonra zaman kalacak ta, Divanı mu
hasebat kendi dahilinde hazırlanacak. 1 ha
ziran geldiği vakit Devletin evrakı sarfiyesi 
vizesiz durur mu? Yoksa senenin bir kısmın
da, eski kararnameye göre, daha devair ha
zırlanmamıştır diye, murakabe yapacak ve se
nenin diğer kısmında da, bu kanuna göre mi 
murakabe yapacak? 

Onun için bu kanunun müstacelen müza
keresine lüzum vardır. Refik Şevket Beyefendi 
emin olabilirler, zaten bu kanun muhasebei 
umumiye kanununun ana hatlarına ve tayin 
ettiği esaslara göre tanzim edilmiştir. Yeniden 
fikir olarak ilâve edilmiş esaslı bir şey yoktur. 

Bilâkis tertip vardır, tanzim vardır, tasnif 
vadır? Muhasebei umumiye kanunundan yal
nız bir noktada ayrılmıştır, onu da maddesi gel
diğinde izah ederiz ve muhasebei umumiye ka
nununun o maddesi de, bu kanundaki esasa gö
re tanzim edilmek üzere encümenimizde lâyiLc-
sı hazırdır. Bu iki kanun hemahenk olarak yürü
mek zaruretindedir. Bu gün düşündüklari gibi, 
sakatlık olacak bir vaziyet mevcut değildir. 
Arzu ettikleri kadar geniş müzakereye hazırız. 
Her neyi sorarlarsa lüzumu kadar kendilerine 
izahat vermeğe amadeyiz ve zannediyorum ki 
kendileri de kabul buyuracaklardır. Senelerce 
bekleyen bu kanunun 34 malî senesinin birinci 
günü tam ve kâmil olarak mevkii tatbika geç
mesi için müstaceliyet karan vermenizi rica et
tik. Takdir Heyeti Celilenindir. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Efen
dim; Refik Şevket Beyefendinin fikirlerine işti
rak ediyorum. Hasan Fehmi Beyefendi dediler 
ki; vize muamelesi durur, işler kalır. Halbuki 
bu kanunun vize ile, bütçe ile alâkası yoktur. 
Vize eski kanuna göre yapılır, yeni kanun çı

kınca muamele buna göre yürür. Önün için bü 
kanunun vize ile, bütçe ile filân alâkası yoktur. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Divanı 
muhasebatın bu kanunun, müstaceliyetle mü
zakere edilmesi lâzımdır. Ziya Gevher Bey 
bütçe ile münasebeti yoktur; dediler. Halbuki 
idarei hususiye bütçeleri çıkmış, meclisi umu
miler içtima etmiş ve vazifesini bitirmiştir, 
bütçelerini Dahiliye vekâletine tasdik için gön
dermişlerdir. Bunların vize edilmesi çok lâzım
dır. Çünkü yeni kanunla, idarei husuîûyelerin 
de bütçelerini Divanı muhasebat vize edecektir. 
Binaenaleyh kanunun müstacelen müzakeresini 
rica ediyorum. Esasen bir, İM encümenden geç
miştir. Bu encümenlere itimadımız da vardır. 
(Gürültüler). 

Refik Şevket Bey hangi maddeye itiraz eder
se gene kürsüye çıkar, itirazını yapar. Kendile
ri kazanç kanununun mazbata muharrirliğini 
yaparlarken yanılmışlar. Olabilir, fakat öteki 
encümenlerin de yanılması icap etmez ya; ben
ce bu kanunun müstacelen müzakeresi çok lâ
zımdır. Eğer bir itirazları varsa maddeler oku
nurken itirazlarını yapsmlar. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) - Reşit 
Bey kanunu okumamışlar. Sözlerinden de bu an
laşılıyor. Binaenaleyh kanunun müstacelen mü
zakere edilmemesi lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Muha
sebei hususiyelerin bütçelerini vekâlet tasdik 
eder. Eğer bu kanun çıkarsa bunların hesapları
nı da Divan rüyet edebilecekmiş. Binaenaleyh 
bu kanunun müstaceliyetle çıkmasına lüzum 
yoktur. Çünkü Divanı muhasebat 25 senedenberi 
vazifesini eski kanun mucibince yapmaktadır. 
Bir kaç gün daha yapsm. Bu kanunun, bence, 
müstacelen müzakeresine lüzum yoktur. 

REİS — Maliye encümeni reisi Beyefendinin 
teklifini reyinize arzediyorum. Müstaceliyet tek
lifini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler .. . Kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebatın vazife ve salâhiyeti hak
kında kanun 
Birinci kısım 

Ana hükümler 
MADDE 1 — Divanı muhasebat teşkilâtı 

esasiye kanununun yüzüncü maddesi hükmüne 
göre Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin 
bütün varidat ve masraflarile mallarnı ve he
saplarını onun namma bu kanun hükümlerine 
göre murakabe ve Devlet mallarını kabız ve sarf 
ve idare ve muhafaza edenlerin hesaplarını tet
kik ve muhakeme ile mükellef bir heyettir. 

REİS — Birinci madde hakkmda söz isteyen 
var mı efendim? 
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REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bütçe en

cümeni, birinci maddeyi aynen diye kabul et
miştir. Birinci madde aynen olduğuna göre, ser
levhada birinci kısımdaki Maliye vekâletinin yap
mış olduğu tertip ve tasnife göre mi, kabul etmiş 
oluyorlar, yoksa Maliye encümeninin tadilini mi 
kabul ediyorlar? Tensip buyurursanız Maliye ve 
Divanı muhasebat encümenlerinin kabul ettiği 
veçhile serlevhanın (Divanı muhasebat kanunu) 
şeklinde kalmasını, mevcut vaziyete daha muva
fık görüyorum. Divanı muhasebat vazife ve 
salâhiyetinden başka, kanunun içinde teşkilât ta 
vardır. Binaenaleyh tensip buyurursanız yalnız 
(Divanı muhasebat kanunu) şeklinde serlevha
nın kalmasını teklif ediyorum. 

REİS — Bütçe encümeninin mütaleası var 
mı? 

BÜTÇE E. M. M. ÎHSAN B. (Bayazıt) — 
Israr etmiyoruz. Çünkü üzerinde ısrar edilecek 
mühim bir mesele değildir. 

REİS — O halde kanunun serlevhası (Diva
nı muhasebat kanunu) olarak kalacaktır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Divanı muhasebat bir birinci 
reis ile lüzum ve ihtiyaca göre teşkilât kanunun
da sayısı gösterilen daire reis ve azalarından ve 
bir de başkâtipten teşekkül eder.' 

Hazine mümessili sıfatile Maliye vekâletince 
nasbedilen bir müddeiumumi de Divan teşkilâ
tına dahildir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Buradaki 
başkâtip sözünü kaldırmak lâzımdır. Çünkü 
birinci madde mucibince, Büyük Millet Meclisi 
namına murakabe salâhiyetine istinaden vazife 
görecek olan, reis ve azalardır. Şûrayi dev
lette umumî kâtibe aza salâhiyeti veriliyor ve 
umumî kâtip Büyük Millet Meclisi tarafından 
intihap olunuyor. Binaenaleyh Şûrayi devlet 
umumî kâtibi aza meyanına ithal edilmiş
tir. Divanı muhasebat başkâtibinde bu salâhi
yet yoktur. Burada başkâtibi zikredersek Di
vanı muhasebat memurlarını kamilen burada 
saymak lâzımgelir. Halbuki burada onları 
sayacak değiliz. Eğer başkâtibe de salâhiyeti 
kazaiye veriliyorsa o zaman diyeceğim kalmaz. 
Salâhiyeti idariye noktasından burada zikredil
mesi doğru bir şey değildir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendeniz 
de Hüsnü Beyefendi arkadaşımızın noktai na
zarına iştirak ederim. Bir ikinci noktayı da 
arzedeceğim: 

Kanun maddesi diyor ki: Divanı muhasebat 
bir birinci reis ile lüzum ve ihtiyaca göre teş
kilât kanununda sayısı gösterilen daire reis 
ve azalarından ve bir de başkâtipten teşekkül 
eder. Daire reis ve azaları teşekküllerinin he
yeti mecmuası, evvelki teşkilât kanununda da 
gösterilmiştir. Bunu ayrı bir teşkilât kanunu-

, na atfetmeğe burada lüzum yoktur. Tensip 
buyurulursa o fıkrayı çıkaralım. (Divanı mu
hasebat bir birinci reis ile lüzum ve ihtiyaca 
göre daire reis ve azalarından ve bir başkâ
tipten teşekkül eder) diyelim. Altında izahat 
vardır. Teşkilât kanunu deyince, mevcut bir teş
kilât kanunu ve o teşkilâta göre yeni şu, şu teşek
küller varmış gibi bir manaya mahal verilme
melidir. Her dairede kaç aza olduğunu yazıp 
duruyoruz. Tensip buyururlarsa bu (Teşkilât 
kanunu) tâbirini (kaldıralım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bende
niz, söz söylemezden evvel bir sual sormaklı-
ğıma müsaadenizi rica ediyorum. 

Divanı muhasebat raporları Mecliste tetkik 
ediliyor. Bazı raporlarda görülüyor ki; Divanı 
muhasebatın vize etmemesine rağmen daire 
âmirleri, mesuliyet deruhde ederek, sarfiyat 
yapıyorlar. Bu sarfiyatı Meclisin de kabul et
mediğine nazaran, paranın tazmini lâzımgele-
cektir. Bu tazmini müddeiumumilik mi yoksa 
o daire âmirinin bulunduğu vekâlet mi deruh
de edecektir? Eğer müddeiumumi deruhde ede
cekse, bu müddeiumumiyi, Hazine mümessili 

J sıfatile Maliye vekâletinin değil, Meclisin in-
j tihap etmesi lâzımgelecektir. 

MALİYE En. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gü-
I müşane) — Efendim, Süleyman Sırrı Beyefen-

di arkadaşımızın sualleri deruhdeyi mesuliyet 
maddesine taallûk eder. O madde geldiği zaman 
bu suale lâzımgelecek cevabı veririz. Mesuliyet-

I te, alâkadar gösterilmesi suretile bir izahat 
I istiyorlarsa deruhdei mesuliyet üzerine kaydi 
I ihtirazî ile yaptığı vizelerde - ki yapmağa mec-
I burdur - onu aramak müddeiumumiye asla düş

mez. Büyük Millet Meclisine düşer. Çünkü de
ruhdei mesuliyet, birinci derecede, âmiri ita-

| lara aittir. Bunların vaziyetini tayin etmek te 
S doğrudan doğruya Divanın raporları üzerine 

Büyük Millet Meclisine aittir. Müddeiumumi 
ikinci derecede âmiri italarla, muhasiplere ait 
işler üzerine dava ikame eder ki, bunlar da. 
esasen deruhdei mesuliyet edemezler, buna sa-

j lâhiyetleri yoktur. Etseler dahi, Divan vize 
i etmek mecburiyetinde değildir, reddi icap edi

yorsa reddeder. Divanın, mesuliyet deruhde 
edildiği zaman behemehal kaydi ihtirazî ile vi
ze etmek mecburiyeti yalnız birinci derecede 
âmiri italara aittir. Onun mesuliyetini tayin de 
doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisine ait
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bende-
nizi bu suali sormağa sevkeden saik, madde-

f nin sonunda «Hazine mümessili olarak Maliye 

!

vekâletince nasbolunan bir müddeiumumi» me
selesidir. O müddeiumumiyi de yine Meclisin 
intihap etmesi lâzımgelir. Maliye vekâletine 
merbut olan bir müddeiumumi Büyük Millet 
Meclisi namına ifayi vazife eden bir heyet içe-

I risinde nasıl bulunur bunu anlayamıyorum? 
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REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — S«rulan su

ale cevap verilmedi efendim. 
REİS — Bütçe encümeninin mütaleasım din

leyeceğiz; fakat tadil için bir takrir de yoktur. 
BÜTÇE En. Rs. V. MÜKERREM B. (İspar

ta) — Hüsnü Beyefendi başkâtip meselesine te
mas buyurdular. 

Başkâtibin, Heyeti Umumiye içtimalanna iş
tirak etmesi aşağıdaki maddelerde görülecektir. 
Vakıa Heyeti Umumiyede rey sahibi değildir, fa
kat her içtimada bulunur ve yazı işlerini idare 
eder. Maliye encümeninde kabul edilen bu şe
kil, Bütçe encümenince de muvafık görülmüş, 
başkâtibin Divanı muhasebat heyeti içerisinde 
bulunması kabul edilmiştir. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız, (Teşkilât ka
nununda sayısı gösterilen reis ve azalar) fıkrası
na iliştiler. Malûmu âliniz, muvazenei umumi-
yeden maaş alan Devlet daireleri için bir tea
dül kanunu yaptık. 0 kanunda dedik ki: her da
ire bu kanunun esaslarına göre bir teşkilât ka
nunu yapmağa ve Büyük Millet Meclisine takdi
me mecburdur. Yine teadül kanununun bir 
maddesine göre teşkilât kanunlarını tanzim edip 
te Meclise vermeyenler için teşkilât kanunu tan
zim ve tasdik edilinceye kadar teadül kanununa 
merbut bir cetvel, bunlar için teşkilât kanunu hü

küm ve mahiyetindedir. Yani teşkilât kanunu mev
cuttur, fakat teadül kanunu olarak. Divanı mu
hasebatın da teadül kanununda mevkii vardır. 
Bir kanun daha çıkardık, daire adedi bununla 
üçten dörde çıktı ve aza adedi de 12 den 17 ye 
çıktı. Bu sayıların değişmesinin sebebi bu ka
nunla Divanı muhasebata tevdi edilen vezaifin 
tevsi edilmesidir, şu şu işlerin Divanı muhase
bata verilmesidir. Divanı muhasebat vezaifınin 
tevsii, yann da düşünülebilir. Nasıl ki şimdi
ye kadar Belediye ve idarei hususiye hesapları
na Divanı muhasebat bakmıyordu, bu kanuna, 
bunların hesaplarının da Divanı muhasebatça 
tetkiki konmuştur. Meclisi Âli yann yeni bir 
kanun yapar ve füân filân müesseselerin hesap
larına da Divanı muhasebat baksın derse ve 
bu günkü teşkilât o isleri görmek için gayri mü
sait kalırsa itmamı zaruridir. Binaenaleyh (teş
kilât kanunlarında adedi gösterilen) fıkrası doğ
rudur. Manası budur. Zannederim ki Refik 
Şevket Beyefendi bu izahatı kâfi görürler. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kâfidir 
efendim. , 

REİS — Başka söz isteyen var mı? İkinci 
maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Divanı muhasebat reis ve aza
larının aşağıdaki vasıflan haiz olmalan şarttır: 

A : Otuz beş yaşmı bitirmiş olmak; 
B : Yüksek mektepten mezun olmak; 
C : I - Birinci reislik için; Divanı muhase

bat daire reislik ve azalıklannda veya müddei
umumiliğinde veya teadül derecesi birinci reis
lik derecesinde veya bunun bir derece dunun
da bulunmuş olmak; 

II - Daire reislikleri için, Divanı muhasebat 
azalık, başkâtiplik ve müddeiumumiliğinde ve
yahut bunların muadili derecede her hangi bir 
maliye memuriyetinde bulunmuş olmak; 

III - Azalık için, Divanı muhasebat başkâ
tipliği, müddeiumumiliği ve başmürakrpliği, def
terdarlık, maliye müfettişliği, Maliye vekâleti 
birinci sınıf şube müdürlüğü veya bu vazifeler
den yüksek maliye memuriyetlerinde bulunmak 
veya malî ve hesabi muamelelerde ihtisas sahibi 
olup ta bu derecelerde diğer memuriyetlerde üç 
sene iyi hizmet etmiş olup Divanı muhasebat 
azalıklan derecesinde veyahut o dereceden niha
yet iki derece aşağıda bulunmak; 

Bu madde hükmü kanunun meriyetinden ev
vel yapılmış intihaplara şamil değildir. 

- KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
başkâtibin tayini 21 inci maddeye bırakılmış
tır ki, o madde vazifeleri gösterir. Acaba Bütçe 
encümeni muvafakat etmez mi ki, madam ki baş
kâtiplik yüksek bir makamdır, bu maddenin yu
karısına yazalım. Yani (reis ve azalarının aşa
ğıdaki vasıflan haiz olmalan şarttır) cümlesi 
meyamna başkâtibi de yazalım. Çünkü başkâ
tip, reisliğe ve azalığa salâhiyeti olan bir vazi
yettedir. Ayni evsafı haiz olması lâzımdır. 
Kanunda lâzımgelen mazbutiyeti muhafaza et
mek için «reis ve azalar » denildikten sonra 
« başkâtip » diyelim. 

İkincisi; son fıkranın bir evvel yani « Bu 
madde hükmü kanunun meriyetinden evvel ya
pılmış intihaplara şamil değildir» fıkrasından 
evvel oraya yine başkâtibi yazmak lâzım. Çünkü 
azalık için şunlar lâzımdır deniliyor. Başkâ
tiplik için de bu evsaf lâzımdır, ayni derecede 
memur olmalan lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
geçen gün Şûrayi devlet kanununu encümende 
müzakere ederken orada dahi ayni şekilde bir 
tertibe rastgeldik. Fakat arkadaşlardan birisinin 
ikazı üzerine, vasıflan ıtayin ederken, bunun bir 
kısmının müşterek olmasında ısrar ettik. Yani 
buradaki 35 yaşını bitirmiş olmak ve yüksek 
mektepten mezun bulunmak hakkındaki kayit-
ler, alelitlak herkeste bulunması lâzımgelen va
sıflardır. Binaenaleyh bunları iki fıkra yap
maktansa (35 yaşım bitirmiş ve yüksek mektep
ten mezun olmak) diyelim ikisi bir fıkra olsun. 
Binaenaleyh reis ve aza olmak için evvelâ şart 
budur. Ondan sonra birinci * reisin vasfı ayn. 
Fakat bu iki şart umumidir. Ondan sonra birin
ci reislik vasfı şudur, azanın vasıflan şudur d-
mek lâzımgelir. 

Binaenaleyh birinci reisin vasfı ayn, daire 
reislerinin vasıflan ayn olduğuna göre tensip 
buyurursanız bu esası kabul edelim. 
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ikinci mesele; malûmu âlileridir ki, bütün 

tertip ve tasnifte evvelâ rakam ve sonra raka
mın içinde A, B, C harfleri yazılır. 

Binaenaleyh evvelâ fıkraya harf yazıp sonra 
rakam konmaz. Eğer bu tertibi de kabul ederler
se ; (35 yaşını bitirmiş ve yüksek mektepten me
zun olmak) fıkralarının başına (1) rakamını 
koyalım. « Birinci reislik için » diye başlayan 
fıkranm başmda (2) rakamını koyalım ve son
ra (A) harfini yazalım. Aşağıdaki (2 ve 3) yeri
ne de ( B ve C ) diyelim. Yani büyük fıkralar 
için rakam, küçük fıkralar için de harfi kabul 
edelim. 

Sonra bir mesele daha var. Divanı muha
sebat ehemmiyetli bir müessesedir. Bilhassa yaş
lı başlı, tecrübedide adamların oraya intisap et
meleri bizce matluptur. Heyeti mecmuanın, yani 
Devlet müessesatmda yüksek makamların müm
kün olduğu kadar yaşlı zevattan teşekkül etme
si, tecrübenin ve ilmin vereceği faideler noktai 
nazarından da ehemmiyetlidir 

Acaba Şûrayi devlet için kabul ettiğimiz 40 
yaş burada niçin 35 e indirilmiştir? 40 yaş de
mek azamî 15 senelik tecrübesi olan, bilhassa 
yüksek mektep mezunları için 25 - 28 yaşından 
evvel mektebini ikmal edemeyeceğine göre ancak 
12, 13 senelik bir tecrübe hayatı neticesidir. Bi
naenaleyh 30 yaşında bir mektebi âli mezununun 
beş senelik tecrübe müddeti, Divanı muhasebat 
gibi nazik bir müessesede çalışmasına kâfi gele
cek midir? Israr etmiyorum, fakat tensip buyu
rursanız, bunu da 40 yaş olan kemal yaşına bağ
layalım, daha iyi olur. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Asıl 
mektepten mezun olmayanlara gelelim. Mesele 
oradadır. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Refik Şevket Bf. nin birinci noktai 
nazarma encümenimiz de iştirak eder. Yani 
(Divanı muhasebat reisi ve azalarının aşağıdaki 
vasıflan haiz olmaları şarttır) dedikten sonra 
İM nokta. 

1 : 35 yaşını bitirmiş olmak ve yüksek mek
tep mezunu bulunmak. 

2 : A - Birinci reislik için . . . B - Daire reis
likleri için. . . C - Azalık için diyelim. 

Sonra reis ve azalrklar için 40 yaştan bahis 
buyurdular. Yüksek mektepten, 22 - 23 yaşında 
çıkan bir gencin 12 - 13 sene Devlet hizmetinde 
göreceği tecrübe» encümenimizce kâfi görülmüş
tür ve böyle telâkki edilmiştir. 

Genç yaşta Divanı muhasebata intisap ede
cek zevatin mesaisinden daha fazla hizmet bek
lenildiği için encümenimiz 35 yaşını muvafık 
buldu. Heyeti Celile neyi tensip buyurursa öyle 
olur. 

Başkâtip hakkında Hüsnü Beyefendinin bu
yurdukları meseleye gelince, aşağıda başkâtip 
hakkmda hükümler gelecek. Bu; doğrudan doğ-

-1934 ö : 1 
[ rüya Meclisi Âlinin intihabile teşekkül eden 
I Divanı muhasebat heyeti hakkındaki şartlardır. 

Başkâtibin buraya ithalini encümenimiz yerinde 
bulmuyor. 

MALİYE E. REİSİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, müsaade buyurursanız bu
radan arzedeceğim. Başkâtip memurdur. Tev
hit ve teadül kanununun ahkâmı umumiyesine 
göre, o dereceye gelmek için uzun bir devre geç
mesi lâzımdır. Binaenaleyh zaten kanun hizme
ti memuriyete alınmak sinnini terfi haklarını, 
başkâtibin bulunduğu dereceye kaç senede ge
lebileceğini sureti katiyede tayin etmiştir. Bu
radaki tayin edilen şartlar, Meclisi Âlide intihap 
için gösterilecek namzetlerin evsafını tayin için
dir. Yoksa memurunkini zaten barem tayin et
miştir : Yaşı kırk olmak meselesine gelince; Ma
lûmu âlileridir ki, hesap işi çok yıpratıcı ve yo
rucu bir iştir. Bu gibi islerde anasırın genç ol
masında fayda vardır. Ikncisi, azalığa, şayanı 
arzudur ki - Meclisi Âli serbesttir, o evsaf ve şe
raiti haiz olan her hangi bir zati inthap etmek 
salâhiyetini muhafaza eder - şayanı arzudur ki 
orada çalışarak birinci sınıf murakıpliğe gelmiş 
olan murakıplerden intihap etsin. Birinci sı
nıf murakıpliğe gelebilmek için dahi, gene me
mur oldukları için, baremin tayin ettiği dere
ceye bakarsanız en genç anasır, en seri bir su
rette gene baremin tayin ettiği hudutlar ve ölçü
ler dahilinde terfi edecek olsa 35 yaşından evvel 
birinci sınıf murakıplik derecesine yetişemez ki 
intihaba dahil olsun. Binaenaleyh 35 e dokun
mayalım, olduğu gibi kalsın. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bir şey rica edeceğim. Demin söylemeği unut
muşum. Maddenin son fıkrasındaki (intihap) ta
biri yerine (intihap suretile tayin) koyalım. Ya
hut (intihapla yapılan tayinlere) şamildir deye
lim. Esasen intihap, tayine varmak için yapılan 
bir muameleden ibarettir. Halbuki matlup olan 
neticedir. 

BÜTÇE E. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — İntihapla nasp denilse'daha muva
fık olur, arada bir fark yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Böyle de 
olabilir efendim. 

REİS — Encümen tarafından başka bir mü-
talea var mı efendim? 

BÜTÇE E. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — (İntihap suretile yapılan nasıplara) 
şeklinde olmasında mahzur yoktur, kabul edi
yoruz. 

ETEM B. (Samsun) — Bu fıkrayi bir mad-
dei muvakkate olarak kanunun sonuna koysak 
daha muvafık olmaz mı? 

I MUSTAFA ŞEREF B. — Olur efendim. 
I ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 

her fırsat çıktıkça büyük Meclisin bir noktaya 
nazan dikkatini celbediyorum. Belki bunun için 

I 10-15 kere kürsüye çıktım. Yaş meselesi mev-
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zubahs olurken, bilhassa tahsil meselesine bü
yük bir ehemmiyet veriliyor. Devletin en* bü
yük makamlarının dahil bulunduğu Divanı mu
hasebat ta, bu yüksek makamlara çıkacaklara, 
yüksek tahsili şart koyuyoruz. Yalnız üçüncü 
madde ile, eskiden her nasılsa intihap edilmiş, 
rüştiye tahsili bile olmayanlar bu hükümden 
kurtuluyor. 

Arkadaşlarımız bu tahsil işile ve yaş mesele-
sile çok meşgul oldular. 35 yaşını bile kemal nok
tasından az görürsek, bu kadar ehemmiyetli ve 
bütçe gibi en mühim kanunun geçtiği bir mües
sesenin, bu kemali asla bulamayacak insanların 
eline bırakmanın ne derece caiz olacağını bir 
kere daha kaydederim. Binaenaleyh kabul etti
ğimiz bu hakkı müktesepler, memleketi genç
leştirmek, tekâmül ve terakki yolundaki adam
ları çoğaltmak hususunda daima bizi geri bıra
kacaktır. Onun için biz kendimize ait bir kanu
nun müzakeresinde, bilhassa 3 üncü maddede, 
bir müddet mi vereceğiz, tasfiye için şart mı 
koyacağız, yoksa tazminat mı vereceğiz, ne ya
pacaksak yapalım ve yüksek tahsil görmüş, ke
mal sahibi insanları iş başına getirmek çarele
rini düşünelim. Kemal yalnız yaş ile olmaz. Tah
sil de lâzımdır. Bu lüzumu bir kere daha huzuru 
âlinizde arzederek nazarı dikkatinizi celbederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Anladı
ğıma göre, Ziya Gevher Bey arkadaşımızın mak
satları, mevcut teşkilâtta tasfiye yapmaktır. 
Halbuki esasen kanunun bir maddesi hakkı mük
tesebi tanımıştır. Şunu da arzedeyim ki; hu-
rada çalışan adamlar gelişi güzel seçilmiş adam
lar değildir. Eskiden beri, yani maliye ilminin 
elifinden başlamış ve o meslekte temayüz etmiş, 
ihtisas kesbetmiş adamlardır. Ayni zamanda mak
sadı milliye göre, inkilâbm her safhasında çalış
mış kimselerden mürekkeptir. Ziya Gevher Bey 
arkadaşımızın arzuları, yani tasfiye fikirleri za
manla kendiliğinden vücut bulacaktır. Acele 
etmesinler. Verdiğimiz bir nimeti bu kürsüden 
elimizle geri almayalım. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Süleyman 
Sırn Bey arkadaşımız bana cevap verirken, Mec

lisi Âlinin bu şahıslan düşünerek seçtiğini ve 
bunlann maliye memurlarından olduklarını ve 

tecrübeli bulunduklanm söyledi. Maliye memurla-
nnm tecrübeleri eski kanunlara göre ise şayanı 
kabul değildir. Yeni kanunlara göre ise, esa
sen bu tahsille bu, mümkün deeildir. 

Millî mücadeleye iştirak ettiklerinden dolayı 
da o mevkide bulunduklanm söylediler. Bura
da bunu bana söylememeli idiler. Çünkü millî 
mücadelede bulunmak vatanî bir vazife mesele
sidir, bir hak meselesi değildir. Eğer bir hak 
meselesi olması icap ederse, evvelâ onlann beş 
yüzde birini yapamadığımız şehitlere ve diğer 
ondan sonra gelen hizmet erbabına ve bu kadar 
kan dökmüş olan bir çok vatandaşlarımızın her 
birine ayn ayn hak kabul etmek lâzımgelecek-

tir. Yani bundan dolayı irfanile temayüz etme
miş olanlan vazifelerinde bırakacağız diye, bir 
kanunun yapılacağına bendeniz kani değilim 
Bana karşı bunu söylemeseler daha iyi olur. Bu
nu tekrar söyliyeceğim. 

MUSTAFA B. (Tokat) — İlimle beraber ka
fası da sağlam olsun. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Arka
daşlar, biz evvelâ maaşatm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunu yaparken müktesep haklan 
mahfuz tuttuk. Saniyen; Ankarada Divanı mu
hasebat ilk teşkil edildiği zaman, onun teşkilâ
tını Meclisi Âli yaptı. Azalarını da Meclisi Âli 
intihap etti. O zaman intihap ettiği zevatın için
de tahsili âli görenler olduğu gibi tahsili âli gör
memiş olanlar da o intihapta kazandılar. Fakat 
bu zevat Maliyenin birinci derecedeki hizmetle
rinde bulunmuş olan zevattı. Maliye vekâleti 
muhasebei umumiye müdüriyeti, varidat, emlâki-
milliye müdüriyetlerinde, meselâ; Bursa defter
darlığında yahut falan vilâyet defterdarlığında 
şu kadar sene bulunmuş, kıdem kesbetmiş, mü
cerrep ve bu işte ehliyet ve ihtisası ile tanınmış 
zevattan intihap edildi. O zevat bu intihaptan 
sonra da 11 sene faaliyet ve tecrübeler göstere
rek Meclisi Âlinin itimadına lâyik olduklarını 
ispat ettiler. Burada, bundan sonrakiler için 
lâzımgelen kayitler konmuş ve arkadaşım Ziya 
Gevher Beyefendinin arzuları zaten tatmin edil
miştir. Yapılan kanunlarm hepsinde bu gibi 
makamat için yüksek tahsilin şart olduğu her 
vakit düşünülmüştür. 

Arzettiğim gibi, Meclisi Âli tarafından inti
hap edilmiş ve 11 senede burada çalışmış olan 
bu zevatın müktesep haklanm ve bu güne kadar 
olduğu gibi, liyakatlerini de kabul etmek, ben-
denizce doğru ve hakşinaslıktır (Doğru sesleri). 

REİS — 3 üncü madde hakkında başka söz 
isteyen var mı efendim? Bu maddeyi bazı tas
hihlerle reye arzedeceğim. Arkadaşlarımızın tek
lif ettiği ve Bütçe encümeninin de iltihak ettiği 
şekil şudur. A. B. diye başlayan fıkralar bir
leştirilip başına (1) konacak ve fıkra şöyle ola
cak: 35 yaşını bitirmiş olmak ve yüksek mek
tepten mezun bulunmak. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Yüksek 
mektepten cıkmıs olmak. 

BÜTÇECE. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Bu kelime maksadı temin etmez, mektebi bitir
meden çıkmış olanlar olabilir (Mezun olmak ses
leri). 

REİS — Mükerrem Bey! bu maddeyi tadil 
edildiği şekilde, doğrusunu siz okuyunuz. 

MÜKERREM B. (İsparta) — (Divanı muha
sebat reis ve azalarının aşağıdaki vasıflan haiz 
olmaları şarttır: 

1 - 35 yaşını bitimiş olmak ve yüksek mek
tepten mezun bulunmak; 

2 - A : Birinci reislik için... 
2 rakamı yerine B. 
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3 rakamı yerine C; denecek ve 3 üncü mad

denin nihayetinde « bu madde hükmü kanunun 
meriyetinden evvel intihao suretlerile yapılan 
nasıplara şamil değildir » fakat bu fıkra kanu
nun nihayetine bir madde olmak üzere konacak
tır. 

REÎS — 3 üncü maddeyi bu okunan şekilde 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Divanı muhasebat reis ve aza
ları yukarı maddede yazılı vasıflan haiz olmak 
şartile Büyük Millet Meclisi Bütçe, Divanı mu
hasebat ve Maliye encümenlerinin birleşerek 
göstereceği en az iki misil namzetler arasından 
Büyük Millet Meclisince gizli reye ve mutlak ek
seriyetle seçilir. 

REÎS — 4 üncü madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? Baddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Divanı muhasebat reis ve aza
lan Büyük Millet Meclisince karar verilmedikçe 
azlolunamazlar." 

Altmış beş yaşını bitirenler ile hizmet edeme
yecek derecede malûl olanlar haklannda teka
üt noktasından umumî hükümler tatbik olunur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bir sual soracağım; bir defa, (azil) tabiri, Ma
liye encümenince kullanılmamıştır. Mevzuatı ka-
nuniyemizde (azil) tabiri var mıdır? Mülgadır. 
Bu bir. 

ikincisi, 65 yaşını bitirenlerle hizmet edeme
yecek derecede malûl olanlar hakkında. Ne ma
lûldür ve ne de 65 yaşım bitirmiştir; fakat, umu
mî ahkâma göre 25 - 30 sene hizmet ettiği için te
kaütlüğünü istemiştir. Bu halde ayni şekilde 
mi muamele olacaktır? 

BÜTÇE E. REÎS VEKÎLÎ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Evet, ayni şekilde olacaktır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 
izahata ihtiyaç vardır. 

BÜTÇE E. REİSÎ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Efendim, (azil) kelimesi, idarî su
rette olursa mülgadır. Fakat kanunun tayin et
tiği şekilde olursa, azil mevcuttur. Memuriyet
ten ihraç demektir. 

Sonra 65 yaşını bitirenlerle hizmet ifa ede
meyecek olanlar, doğmdan doğTuya kendi riza-
lan olmaksızın tekaüt edilirler. Onlar hakkmda 
her hangi bir yanlış fikre mahal kalmamak için 
bu fıkrayı koyduk. 25 senesini bitirenler için 
tekaüt istemek hakkı vardır. O hakkı burada 
tasrih etmeğe lüzum voktur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
kanunlarda sarahate ihtiyaç vardır. Fakat ziya
deye ihtiyaç yoktur. Sarahat yapayım derken, 
fazla kelimeler kullanmaktan içtinap etmek lâ
zımdır. Divanı muhasebatın reis ve azaları ve 
murakıpler baştan aşağı memurdurlar. Bilcüm
le memurlar hakkında tekaüt muameleleri bir 

kanunu mahsusa *röre icra olunur. Binaenaleyh 
25 se»e hizmet edenler için bahsettikleri gibi bu 
mana çıkmaz. 25 seneyi ikmal ederek, kendi

liklerinden tekaütlüklerini talep edenler için bu
rada ayrıca sarahat aramak lâzımgelecektir. Hal
buki burada yoktur. Tensip ederseniz, Maliye 
encümeninin yaptığı gibi bunu hiç mevzubahs 
etmeyelim. Bu ilâveyi kaldıralım. Bu müzakere 
dahi umumî hükümlere tâbi olacağmı gösterir 
ve zannederim ki mesele teşevvüşten de kurtul
muş olur (Doğru sesleri). 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Efendim, bu ikinci fıkra, Beyefendinin 
telâkki buyurduklan gibi, zait değildir. Bir lü
zum ve ihtiyaca cevap vermek için konmuştur. 
Çünkü Divanı muhasebat heyeti, her hangi bir 
daire memurlan mahiyetinde değildir. Bunlar 
B. M. Meclisi tarafından intihap olunur ve bi
rinci fıkra mucibince Meclis karan olmadıkça 
azlolunamazlar. Bu azlolunmamak keyfiyeti, ne 
vakte kadardır?.. 65 yaşmı doldurmuş olanlar, 
tekaüt kanununun tahdidi sin hakkındaki, koy
duğu hükümlerden hariç midirler; yoksa onlar 
da umumî hükümlere tâbi midirler? Birinci şık 
varit ve mevzubahs olmadığına göre, biz düşün
dük ki, Divanı muhasebat heyetini teşkil eden 
arkadaşlarımızdan, 65 yaşını doldurmuş olanlar 
veya malûl bulunanlar tekaüt kanununun ana 
hükümlerine tâbidir, tekaüde sevkedilirler, yer
lerini diğer arkadaşlanna terkederler diyerek 
maksadı vazıhan tebarüz ettirmek istedik. Bu 
maksatla bu ikinci fıkra konmuştur. Filî hizmeti, 
25 seneye baliğ olan reis ve azalar, bütün Dev
let memurlarının haiz olduklan tekaüt talebi 
hakkına tabiî maliktirler. Bunun için yirmi beş 
seneyi doldurmak suretile tekaüt talebi hakkını 
tekrara lüzum görmedik. 

MALÎYE En. REÎSÎ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendim, zannediyorum ki ara
mızda bir anlaşamamazlık olacak. Bendeniz lâ
yenazillik kelimesi mevzubahs olduğu için söz 
aldım. 

Biz öyle düşünmiyoruz. Büyük Millet 
Meclisi lüzum gördüğü zaman intihabı tecdide 
karar verebilir. Başka bir vekâletle irtibatı yok 
k i bizim haberimiz olmadan azleder veya ede
mez endişesi varit olsun. Arzettiğim gibi, bu da
ire doğrudan doğruya B. M. Meclisine merbut
tur. B. M. Meclisi lüzum görürse intihabı tecdit 
edebilir. Eğer bundan, lâyenazillik manasını çı
karıyorsak o, varit değildir. Böyle bir şeyi dü
şünmedik ve düşünemeyiz. Çünkü lâyenazillik de
ğildir dediğimiz zaman B. M. Meclisi tarafından 
intihabın tecdidine de karar verilmek veya ve
rilmemek meselesi hadis olur. Halbuki intihabın 
tecdit hakkını B. M. Meclisi daima muhafaza 
eder. Bu itibarla Maliye encümeninin maddesi 
maksadı temin eder ve müzakeremizle mesele 
lüzumu kadar tenevvür etmiştir. 

îkinci fıkra, zaten ahkâmı umumiyedir. Bel-

- 1 6 4 -



t : 4 5 3 0 - 4 - 1 9 3 4 C : 1 
İd zikrine bile lüzum yoktur. Müzakeremizden 
de mesele lüzumu kadar tenevvür etmiştir. Baş
ka bir iltibastan da kurtulmuş oluruz. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— İltibastan kurtulmak içindir ki bu fıkrayı 
koyduk. Birinci fıkrada diyoruz ki : Divanı 
muhasebatı teşkil eden zevat ancak B. M. M. ka-
rarile azledilebilirler, başka makam tarafından 
azledilemezler. Bu, vazifelerine devam edecek
ler demektir. Meclis mütemadiyen onlarm si
cilleri ve müddeti hizmetlerile mi meşgul olacak
tır. Buraya bu fıkrayı koyduk ki, müddetini 
dolduran zevat tekaütlüğe sevkedileceklerdir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
eskiden Divanı muhasebat birinci reisi lâyena-
zildi, Heyeti vükelâ kararile intihap ve padişa
hın iradesi ile tayin edilirdi. Ondan sonra tahdi
di sin de yoktu. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Tahdidi sin 
vardr. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Tekaüt
lükleri de kendi ihtiyarlan dahilinde idi, ister
se ölünceye kadar orada kalırdı. Şimdi bu gün
kü mevzuumuzda bunlann yeri yoktur. B. M. 
M. intihap ediyor. Lüzum görürse, vazifelerin
den memnun kalmazsa intihabı bozar, yeniden 
bir hevet teşkil eder veyahut bazılarını değiş
tirir. Bu günkü vaziyette lâyenazillik mevzubahs 
olamaz. Bu mahzurların, madam ki bir de mazi
si vardır. İstikbalde de ona tedahül edecek 
bir takım tereddütlerden kurtarmak bendeniz-
ce doğrudur. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— B. M. M. Divanı muhasebatı teşkil eden ze
vatın 65 yaşmı mütecaviz olmasma rağmen teb
diline karar vermezse orada vazifesini ifa ede
cek midir? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bunu 
kanun tayin etmiştir. 

BÜTÇE En. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Efendim, iki encümenin maksadı 
arasında hiç bir fark yoktur. Müsaade buyurur
sanız ibareleri okuyayım. Bizim «azlolunamaz» 
demekten maksadımız, Maliye encümeninin söy
lemek istediğini diğer bir ifade ile beyandan iba
rettir. Maliye encümeni diyor ki; «Divanı mu
hasebat reislerile azalarının değişmesi, ancak 
Büyük Millet Meclisi kararile olur.» Hukukî İs
tılahlarımızda, değişmek kelimesini inzibatî ce
zalardan birinin adı olarak görmedik. Hukukî 
ıstılahatta inzibatî cezaların isimleri tadat edil
miştir. Değişmekten maksat, yerinden kaldır
mak, azletmek olduğuna zahip olarak «azil» ke
limesini kullandık. Onun için aynen Maliye en
cümeninin dediği gibi dedik. «Divanı muhase
batın reis ve azalan B. M. Meclisince karar ve
rilmedikçe azlolunamazlar». Bu, demektir ki B. 
M. Meclisince karar verilirse azlolunabilirler. 
Zaten kanunda şu suret, şu suret, şu suret ta
hakkuk etmedikçe azlolunamaz demek, o me

mur lâyenazildir demektir. Çünkü azil, bizde 
daima idarî sebebe istinat ettirilmeksizin bir 
memuru yerinden alelitlak kaldırmak manasın
da kullanılmıştır. Hâkimler, lâyenazildir demek, 
hâkimler hayatlarmm sonuna kadar hâkim ka
lacaklardır demek değildir. Kanunun tayin etti
ği sebepler tahtmda ve kanunun koyduğu usul
lerle azlolunabilirler demektir. Bu fikirden mül
hem olarak Maliye encümeninin değişmesi 
kelimesini «azil» le tebdil ettik. Maliye encü
meni diyor ki, Büyük Millet Meclisi karar ver
medikçe değişmez, Bütçe encümeni diyor ki, 
Büyük Millet Meclisi karar vermedikçe 
azlolunamaz. Bendenizce iki hüküm arasın
da hiç bir fark yoktur. Yalnız « azil » keli
mesi bir ıstılahı hukukî olduğu için konmuş, 
değişmek kelimesi hukukî ıstılahımızda bu mev
kide kullanılmadığı için, konmamıştır. Yukan-
da bu yolda bir beyandan sonra ikinci cümlede 
bu izaha lüzum vardır zannettik. Nitekim Mü-
kerrem Beyefendi de encümenin bu husustaki 
düşüncesini izah etti ve hasılı tahsil yoktur de
di. Bu hususlar burada beyan edildi, zapta 
geçti. Hasılı tahsil meselesi yoktur, takdirinize 
bırakılmış bir keyfiyettir. Yalnız daha kanunî 
bir tabir kullanmak için Maliye encümeninin 
ibaresinin ifade ettiği manadan hiç farkı olma
yan birinci fıkranın konması daha muvafıktır, 
daha makuldür. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Azil kor
kunç bir tabirdir. 

REİS — Efendim, beşinci maddeyi reyinize 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — İki en
cümen noktai nazarlarını izah ettiler. İki encü
menin noktai nazan ayn ayn reye konsun, han
gisi ekseriyeti kazanırsa o kabul edilir. 

REİS — Aynca bir takrir olmadığı için Büt
çe encümeninin beşinci maddesini reye arzede-
ceğim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Haddizatin-
de reye konulmakta olan madde, Bütçe encüme
ninin maddesidir. Şimdi muakisi olarak bir tek
lif vardır, onu reve koyalım. Teklif, encümen 
tarafından geldiei için takrire ihtivac yoktur. 
Bütçe encümeninin muhalifi olan teklifi takdi-
men reye koymak lâzımdır. Kabul olunmazsa 
Bütçe encümeninin teklifi reye vazedilir. 

REİS — O halde Maliye encümeninin teklifi
ni okuyalım: 

MADDE 5 — Divanı muhasebat reislerile 
azalarmrn değişmesi ancak Büyük Millet Mecli
si kararile olur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maliye encümeninin şekli kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Divanı muhasebat murakıple-
rile muavinleri, müdür ve memurlan 7 inci mad
dede gösterilen intihap komisyonunun karan ve 
birinci reisin tasdikile tayin olunurlar. Müstah-

- 1 6 5 -



İ : 4 5 3 0 - / 1 - 1 9 3 4 C : 1 

demin başkâtibin inhası ve birinci reisin tasdi- j 
kile tayin olunur. ' 

Müddeiumumî muavinleri Maliye vekâletince 
nasbolunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen- ' 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — İntihap komisyonu daire reis-
lerile başkâtipten teşekkül eder ve reislerin 
kıdemlisi reislik yapar. Daire reislerinden biri 
bulunamadığı takdirde o daireden bir aza komis
yonda bulunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Divanı muhasebat memurları 
[Reis, aza, müddeiumumi dahil] 1452 numaral ka
nunun umumî hükümlerine tabidirler. Murakıp 
muavinliklerine tayin edilecek olanlar ayrıca bir 
müsabaka imtihanına tâbi tutulurlar. Mülkiye, 
hukuk mekteplerile bunlara muadil malî ve ti
carî yüksek ihtisas mekteplerinden mezun olan
ların imtihansız alınmaları da caizdir. Ancak 
bunlardan müracaat edenler birden fazla olduğu 
takdirde aralarında müsabaka imtihanı yapılır. 
Murkıp muavinliğinden veyahut muhasebecilik 
ve muhasebe mümeyyizliği gibi maliye memuri
yetlerinden murakıpliğe tayin edilecekler bir 
meslek imtihanına tâbi tutulurlar. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . - . Kabul edilmiştir. 

Münakale hakkındaki kanuna rey vermeyen
ler lütfen reylerini versinler. 

MADDE 9 — İnzibat komisyonu memurin 
kanununda yazılı inzibat komisyonu vazifelerini 
de yapar. Bu takdirde müddeiumumî veya mua
vinlerinden biri komisyona iştirak eder. 

Başkâtip ile 6 ncı maddede sayılı memurlar 
hakkında tahkikat yapmak ve memurin muha-
kemat kanununa göre karar vermek ve birinci 
reisin tevdi eyleyeceği diğer idare ve inzibat iş
lerini g'örmek inzibat komisyonunun vazifeleri 
içindedir. 

Birinci reis tarafından g-österilecek lüzum ve 
sebepler üzerine heyetten bir zat hakkında inzi
batî ceza tatbiki Büyük Millet Meclisi Riyaset 
Divanına aittir. Riyaset divanı bu salâhiyeti re
sen dahi kullanabilir. 

REİS — 9 uncu maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Divanı muhasebat reis ve aza
larından birinin vazifei memuriyetinden dola
yı veya ifayi vazife esnasında cezayi müstelzim 
bir suçu haber alınırsa birinci reis ile daire re
islerinden mürekkep bir heyet tarafından ilk 
tahkikat yapılarak tanzim olunacak fezleke 

lüzum veya meni muhakeme karan itası için 
Şûrayi devlet mülkiye dairesine verilir. Bu ka
rara vukubulacak itirazın tetkiki Şûrayi devlet 
umumî heyetine aittir. 

Muhakemesine karar verilen reis ve azaların 
muhakemesi Temyiz mahkemesi ceza dairesinde 
ve ikinci derecede umumî heyetinde yapılır. 

REFİK ŞEVKET B. (Mainsa) — Efendim, 
bazı tertip hataları vardır. Bunların düzeltilme
sini rica ederim. Bu maddede (vazifei memuri
yetinden) deniyor. (Memuriyet vazifesinden) ve 
sonra (veya ifavi vazife) deniyor, (vazifeyi ifa), 
sonra efendim, (itası) deniyor; (verilmesi) şe
killerinde düzeltilmesini rica ederim. 

BÜTÇE ENOÜMENİ İKİNCİ REİSİ MÜ-
KERREM B. (Isnarta) — Muvafık efendim. 

EEÎS — Encümen de muvafakat ediyor. An
laşılıyor ki cümleleri Refik Şevket Bey arkada
şımız türkçeleştirmek istiyor. Teklif veçhile, 
yani maddeyi tashihle reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Vazife ve salâhiyet 
MADDE 11 — Divanı muhasebat aşağıda 

gösterilen vazifelerle mükelleftir : 
A : Devlete ait bütün varidat ve masraf ve 

mallar ile dairelerce emaneten alman nakit ve 
ayinlerin, tahvil ve cüzdan gibi kıymetlerin kabız 
ve sarfının murakabesi, 

B : Nakit ve aymlarla diğer kıymetlere va-
ziülyet muhasiplerin hesaplarının tetkiki, 

C : Muhasiplerin ve icabında ikinci derece 
âmiri itaların ve tahakkuk memurlarının muha
kemesi, 

D : Mahallî idare ve belediye hesaplarının 
tetkik ve hükme bağlanması, 

L : Zatî maaş tahsis evrakının tetkik ve tes
cili, 

F : Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütler
le Hazine bonolarının, bütün kefalet, kredi ve 
Hazine avanslarının kayit ve murakabesi, 

G : Umumî ve katî hesapların tetkikile bu 
hesaplar hakkında mutabakat beyannamesi tan
zimi, 

H : İcabında malî işlere ve hesap usullerile 
varidat tahakkuk sistemlerinin tadiline dair Bü
yük Millet Meclisine rapor takdimi, 

İ : Muhasebei umumiye ve bütçe kanunları 
ve diğer kanunlarla Divana verilen vazifelerin 
ifası, 

J : Büyük Millet Meclisi tarafından havale 
edilecek diğer hesapların ve muamelelerin tet
kiki, 

K : Devlet mallarına müteallik olup hususî 
kanunlarile bidayeten murakabeden istisna edil
miş olan muamelelerin ve mütedavil veya bu 
mahiyetteki sabit sermayelerin nihaî hesapla
rının ve blâncolarının tetkiki, 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, vazife ve salâhiyet meselesi ehemmiyetlidir. 
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Üzerinde tevakkuf edilmesi lâzımgelen mühim 
mesele olarak görüyorum. Bunun için teşkilâtı 
esasiye kanununa istinat ederek mütalea yürüt
mek lâzımdır. Teşkilâtı esasiye kanunu Diva
nı muhasebata vazife verirken onu tasrih et
miştir. Demiştir ki, Devletin bütün varidat ve 
masarifatını murakabe ile mükellef olmak üzere 
Divanı muhasebat teşkil olunur. Varidat ve 
masarifatı murakabe ile mükellef olan bir mü
esseseye, bu madde ile, zannederim ki bu salâ
hiyet haricinde vazife verilmektedir. Bu iti
barla endişe ederim ki, icra kuvvetleri ile Di
vanı muhasebat arasında tearuz ve ihtilâflar 
çıkacaktır. 

F fıkrası: Devlete ait ikraz, istikraz ve taah
hütlerle, Hazine bonolarının, bütün kefalet, kre
di ve Hazine avanslarının kayit ve murakabesi, 
diyor. Devlet, bir muamelei maliyeye girmiş, 
ikraz etmiş, istikraz etmiş, elbet bütün bu mua
meleler bir kanuna müstenit olacak; taahhüdata 
girmiş, aşağı yukarı ya kanunu mahsusa müste
nit olacak, yahut muhasebei umumiye kanununa 
müstenit olacaktır. Bütün kefalet, kredi ve Ha
zine avanslarının kayit ve murakabesi, bu kadar 
teferruatın heyeti umumiyesinin Divanı muha
sebatta kaydolunmasmm manası nedir? Yani, 
bütün Devlet devairinin baştan aşağı ikraz, is
tikraz ve bütün kefalet, kredi, Hazine avansla-
rrnm heyeti mecmuası gidip gidip te Divanı mu
hasebata mı kaydolunacaktır?.. Bu işlerin he
yeti mecmuası, kalmayacak mıdır, kalmamak ih
timali var mıdır ki varidat veya masarif şeklin
de bu madde sureti mahsusada kaydedilmiştir. 

Bir de (H) fıkrasında bilhassa Divanı muha
sebata bir vazife veriliyor. O vazife de aynen 
şudur: İcabında malî işlere ve hesap usullerile 
varidat tahakkuk sistemlerininin tadiline d?ir 
Büyük Millet Meclisine rapor takdimi. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Temenni olunur. 
REFİK ŞEVKET B. — Divanı muhasebata, 

hesapların varidat veya masarifat şeklinde 
tetkiki ve murakabesile mükellef olan bir Di
vanı muhasebatın varidatın tahakkuk sistemi-
le alâkasını anlamadım. Tahakkuk sisteminin 
iyiliği veya kötülüğü hakkında, hangi muame
leden istinbatı hükmederek Divanı muhasebat 
vâkıf olacak ki bunun iyiliği veya kötülüğü 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ra
por verecek?. 

Arkadaşlar, rapor vermek keyfiyeti, her 
vatandaşın bir Devlet makanizması üzerinde 
haiz olduğu murakabenin ve alâkanın ifade
sidir. îcra Vekilleri Heyeti, içinde bulunduk
ları işlerin dönmesinden mütevellit vaziyeti; 
farzedelim ki, müsbet netice verdiğine kani 
bulunarak çalışıp dururken Divanı muhaseba
tın bunun aksine bir rapor vermiş olsa bu ra
por Büyük Millet Meclisine verildikten sonra 
vaziyet ne olacak? Divanı muhasebat denilen 
müessesenin, Büyük Millet Meclisine verdiği 
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i raporda kazanç vergisi sistemi bozuk, bil

mem bina vergisi sistemi , tahakkuk sistemi 
bozuk veyahut filân kanunu tadil etmek lâzım
dır yolunda bir rapor vermesinin husule geti
receği icraî ve umumî inikâsat, bence nazarı 

I dikkate alınmağa değer. 
I Ne rapor verecek? Benim, kendisine, ya

pılan işleri murakabeye memur ettiğim bir işin, 
bir heyet tarafından yapılmakta olan ameli
yeye ait olmak üzere mütalea vermeğe mecbur 
olması, bence doğru bir iş değildir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Doğru is değildir. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Elbette 

doğru değildir. Binaenaleyh, Divanı muhase
bat azalarından biri şu veya bu şekilde Mec
lise, her hangi bir vatandaş bir gazeteye ma
kale yazmak veya mebuslara mektup gönder
mekle Devlet makinesi üzerinde faydalı işleri 
bildirmek vazife ve salâhiyetindedir. Fakat 
Divanı muhasebatın, idarî vazifesini yaparken 
icra vazifesini tenkit etmek hak ve salâhiyeti
ni haiz olmak meselesi ve kendisine böyle bir 

I vazife vermek meselesi... Bunu, tefriki vaza-
if ile kabili telif görmüyorum. 

Böyle fıkralar geldiği zaman, encümenin 
bizi tenvir etmesini ve bunu hangi ahkâmdan 
istifade ederek Divanı muhasebata bu vazife
yi verdiğini ve Divanı muhasebat, Meclisi Âli-

I ye böyle raporlar verdiği zaman, Meclisi Âli 
buna karşı ne yapacağını ayrıca izah etmesi 
lâzımdır. 

MALİYE En. R. HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, eğer iyi anlayabildimse, 
arkadaşımın mütaleaları üç noktada toplanı-

I yor: İkraz, istikraz ve avans işlerini Divanı 
I muhasebat takip ve kontrol etmesin buyuruyor-
I 1ar. 
i REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır, na

sıl olsa kontrol edecektir, kaydetmesin diyo
rum. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Kaydet
mesin. ikincisi, kefalet işleri üzerinde ve bir 
de vergi sistemleri üzerinde Divanı muhaseba
tın beyanı fikretmesi, ihtilâtata mahal ver
mez mi diyorlar. 

Bir de rapor meselesi. 
Bir kere, istikraz suretiie para tedarik et

mek, Devletin varidatına bir şey ilâve etmek
tir. Bunun mukavelesini görmek ve ona göre 
parayı, varidat meyanında bulundurmak ve o 

| mukavelenin mesnedi olan B. M. Meclisi kanunun
daki kayit ve şartlara, o mukavelenin muvafa
kat ve ademi muvafakatini tayin etmek, tabia-
tile Divanı muhasebata ait işlerdendir. Avans 
hesaplarında, her hangi bir müessese ile açtığı 
avans hesaplarında bunlar dahi keza bir kanu
nun vereceği müsaadeye istinat eder. Bu ka
nun ya bütçe kanunudur veya hususî bir kanun
dur. Avans, bu kanun senesine mahsup mudur, 
müddetli midir, müddetsiz midir, şeraiti tediyesi 
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o kanunun müsaadelerine muvafık mıdır, yoksa 
bunları tecavüz ediyor mu? Bunları dahi tet
kik ve murakabe etmek. Divanı muhasebatın ve-
zaif indendir. 

Teşkilâtı esasiyenin 100 üncü maddesi, Dev
letin varidat ve masarifatını murakabe, cümle
sinden bendeniz zannediyordum ki, arkadaşım bu
rada tadadı şekilde yazıldığı için bunun hari
cinde de başka şeyler olabilir mi; sualini irat 
edecekler. Biz, o geniş ve mutlak mefhumu 
mümkün olduğu kadar bu günkü mevzuatı kanu
niye ile mevcut olan hükümlere istinat ettirmek 
suretile tedvin etmeğe çalıştık ve bunun hari
cinde pek büyük bir şev kalmadı zannmdayız. 

Kefalet islerini niçin kontrol etsin buyuru
yorlar. B. M. Meclisi kanununda bir sene, iki 
sene müddetle şu şerait ile, şu teminat alınmak 
suretile, filân müesseseye Maliye vekâleti ke
fil olsun demişsek, bu kefalet kanununa göre, 
Devlete terettüp edecek kefalet dolayısile, acaba 
kefalet, o kanunun derpiş ettiği kayit ve şart
lara göre mi yapılmıştır, yoksa ondan daha taş
kın veyahut daha eksik mi yp^ldı?.. Bunları kon
trol etmek için Divanı muhasebatın kayit ve 
takip etmesi lâzımdır. Uzun vadeli istikrazların, 
istikraz mukavelelerindeki şeraite göre, faiz ve 
amortismanların esas mukaveleye göre mi, 
yoksa hesabın her hangi bir tarafından ucu ka
çırılmak suretile daha fazla bir tediyeyi tazam-
mun edecek bir vaziyet var mıdır, yok mudur? 
Bunları da, kaydetmesi lâzımdır. Çünkü, Dev
letin masrafıdır. İstikraz suretile para alınır
ken, yapılan istikraz mukavelesi ile nasıl ki, 
Devletin varidatına girecekse, diğeri de masrafa 
girecektir. Her hangi bir meselenin kanuna mu-
tabakatini tetkik etmek vazifesi ise alman pa
raları da yine Meclisin verdiği kayit ve şekil
lere mutabakatini kontrol etmek yine, Divanın 
vazifesidir, Bu işleri de bu gün filen yapmak
tadır. Taahhüt işleri mukavelelerinin bir sureti 
de, Divanı muhasebata gitmesi lâzımdır. Para 
tediye edileceği zaman, yine bu mukavelelere 
mutabakati var mıdır, yok mudur; bunları tet
kik ve tescil etmek zaruretindedir. Bu gün da
hi bunları filen yapmaktadır. 

Muvazenei umumiye kanunu bu tadat ettiğim 
işleri âmirdir. Rapor meselesine gelince; 95 ka
rarnamesi de, ahvali maliye hakkındaki rapo
ru Meclise verir, der. Türkiye Cumhuriyetinin 
bütün malî işlerile, hesap islerile yakından alâ
kadar olan Divanı muhasebat, muhasebe usulle
rinde bir değişiklik yapılmasını münasip veyahut 
filân verginin tahsil nisbetini şu kadar ağır gö-
düm, nazarı dikkatinizi celbediyorum diye bize 
biz rapor vermesinde ne mahzur vardır? Bilâkis 
işle yakından bütün teferruatile meşgul olan bir 
daire, senede bir defa Millet Meclisine bu mev
zular için bir rapor verirse bu ilmî ve meslekî 
teknik bir rapor olur. Bundan istifade edilir. 
Bununla icra vazifesi arasında hiç bir tedahül 

olmaz. Şunu da arzedeyim ki, encümenleriniz 
bu kanunu müzakere ederken - Meclise merbut 
olduğu için tabiî ilk olarak Divanı muhasebat 
riyaseti tarafmdan vaki olmuştur - bütün mad
delerde Maliye vekilini veya muhasebei umumi
ye müdürünü hazır bulundurduk. Mevcut ka
nunlarla bu işlerin tearuz teşkil etmeyecek, va
zifeleri tedahül ettirmeyecek cihetlere uzun de
recede dikkat edilmiştir. 

Bununla kastımız, teşkilâtı esasiyenin o ge
niş emrini, imkân dahilinde yerine getirmeğe ça
lışmaktır. Bunda bir tedahül endişesi yoktur. 
Ahvali maliye hakkmda bir rapor verir deniyor. 
95 kararnamesinden de geriye gidemeyiz. Malî 
ve hesabi işler hakkında bir rapor verir, bu ra
por bir hüküm değildir. İlmî bir mütaleadır. 
Millet Meclisi bunu ne yapar? Lüzum görürse 
Maliye vekâletine tevdi eder, lüzum görürse bir 
encümene verir, lüzum görürse tabeder. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Her hangi bir 
azaya teklif mevzuu olur. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Ondan is
tifade edilir, teklifi kanunide bulunulur. Bu gi
bi malûmattan mümkün olduğu kadar istifade 
etmek zannederim ki, daha faydalı olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen
dim, faslın serlevhası vazife ve salâhiyet dediği 
halde maddenin içinde yalnız vazife tabiri 
kullanılmıştır, salâhiyetten bahis yoktur. Yal
nız bir şeyi tenviren arzetmek istiyorum. Ma
demki salâhiyetten bahsediliyor, Büyük Mil
let Meclisinin 6 kânunusani 1926 tarih ve 292 
numaralı bir kararı vardır. Bu karar Divanı 
muhasebat reislerinin icabında bir kanun tef
sirini Meclisten talep edebilmesi hakkında
dır. Bu fasıl, salâhiyetten bahsettiğine göre 
bu salâhiyetin de buraya girmesi lâzımgelirdi, 
girmemiştir. Binaenaleyh bu kanunun mamu-
lünbih olduğu, yazılmadığı halde bile hükmü 
devam etmekte olduğundan ileride karışıklığa 
meydan vermemesi için zapta geçsin diye arzet-
tim. 

BÜTÇE En. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Nizamnamei dahiliye ait bir mese
ledir, burada kanuna koymağa lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Teşkilâ
tı esasiyeyi alâkadar eder. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Mecli
sin bir karandır. Maddede onu meneden bir hü
küm yoktur. Böyle bir tefsir talebi gelirse Mec
lisi Âli icabım yapar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bende
niz, kanun çıktı, salâhiyet tayin edildi, bu ka
rara lüzum kalmadı diye ileride itiraza mahal 
kalmaması için arzettim. 

REİS — Madde hakkında başka ınütalea var-
mı efendim? 

Maliye encümeni müsaade ederse ufak bir 
matbaa hatası vardır, tashih edelim. 39 uncu 
sayfada (D) var. Sonra (V) geliyor. (E) ola-
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cak zannederim. (E) suretinde tashih olundu. 

Efendim, maddeyi reye arzediyorum Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Devlet sermayesile işletilen 
veya Devlete ait varidatı cibayet ve idare eden 
müesseseler kendi kanunlarındaki hüküm ve sa
rahatin derecelerine göre Divanın murakabesi
ne tâbidir. 

BEİS — Mütalea var mı efendim? 
MALÎYE E. R. HASAN FEHMİ B. (Gümü-

şane) — Efendim, bu maddenin ikinci fıkrasına 
Bütçe encümeni lüzum görmemiş, sebebini tabiî 
bendeniz bilmiyorum. Fakat bendenizce buna 
lüzum vardır. Çünkü çıkacak kanunlarımız 
vardır. Kanunlarda falan müessesenin muamelât 
ve hesabatı Divanı muhasebatın vizesine tâbi 
değildir diyor. Sonra da diyor ki, bunun he
sabı katisi şu şekil ve şeraitle yapıldıktan sonra 
Büyük Millet Meclisine arzedilir. Büyük Mil
let Meclisine arzedilen bu nevi hesaplar bittabi 
kendi hususiyetine göre ve hususî kanunlarındaki 
kayitlere ve şartlara göre vizeye tâbi olmaksızın 
tanzim edilen bir blânço veya sal muhasebesi ola
bilir. Bunları Büyük Millet Meclisi azası mün
feriden tetkik edemezler. Bu vaziyette, Mec
lis ne yapar? Meclis, bunu ya Divanı muhase
bat encümenine verir veya kendine merbut olan 
Divanı muhasebata, kendi hususî kanunlarına 
göre, hesabına bakta icmalen neticesini bir ra
porla bana bildir deyebilir. işte bunu açık bı
rakmamak için Maliye encümeni bu fıkrayı yaz
mıştır. Bu kanunların üç tanesini şimdiden ha
tırlıyorum. Bunlarm hesaplan yapılırr, Mil
let Meclisine verilir. Meclis ne yapar? Yukarı
da Divanı muhasebatın vizesine tâbi değildir, 
diyor. Bu hesaplan, kendi hususiyetlerine gö
re, icmalen bakmak için Divana havale eder. 
Onun için biz bu fıkrayı koyduk. Bütçe encü
meni bunu, niçin tayyetti, tabu mi gördüler?.. 
Bilmiyorum. Bu nevi hesaplar, bu gün elde mev
cuttur, encümende duruyor. Ne yapılacağı hak
kında Meclis tarafından kendilerine bir direk
tif te verilebilir. 

BÜTÇE E. BEİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Bu ikinci fıkrayı şunun için tay
yettik. Burada iki mesele mevzubahs idi. Bi
rincisi, sermayesinin ekseriyeti Devlete ait olan 
müesseselerdir. Bu kabîl müesseseler hakkın
da, hususî kanunları ahkâmı ne diyorsa, Divanı 
muhasebat bunları yapmağa borçludur. Onun 
için bunlan buraya yazmağa lüzum görmedik. 
İkincisi, Büyük Millet Meclisine tevdi olunan her 
hangi bir iş diyor. Divanı muhasebatın vezaifi 
hakkındaki 11 inci maddenin (J) fıkrası vardır. 
Orada, Büyük Millet Meclisi tarafından havale 
edilecek her hangi bir iş diyor. 

Binaenaleyh bu fıkrayı yukanki hükümlere 
göre zait addettik ve tayyettik. 

MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Efendim, eğer yukarıdaki, Bü
yük Millet Meclisi tarafından havale edilecek 
her hangi bir hesap mefhumunda onların da da
hil olduğu ve binaenaleyh tekrara lüzum kalma
dığı mütaleasmda iseler, mesele kalmaz. Yalnız, 
Büyük Millet Meclisi her hangi bir hesabı lâa-
lettayin tetkik etmeleri için emredebilir. Fakat 
ikinci fıkra ile Maliye encümeninin kastettiği 
hesabat, lâalettayin hesaplar değildir. Kanunu 
mahsuslarile tetkikleri Divanı muhasebat tara
fından yapılması icap eden mülga şeker inhisa
rı, Barut ve mevaddı infilâkiye inhisan, petrol, 
benzin idarelerinin, Tütün inhisannm mutavas
sıt bir devresi vardır; muvakkat idareden son
raya ait kısımları vardır. Bunlarm hesaplan hu
susî kanunlarile Divanı muhasebatın tetkikma 
tâbi değildir. Onlar meclisi umumileri tarafın
dan tetkik olunur. Ondan sonra Büyük Millet 
Meclisine arzolunur. Alt tarafmda, Büyük Mil
let Meclisi bunlan ne yapar, nereye tetkik etti
rir? Buna dair bir kayit yoktur. Maksadımız bu
dur. YukanM, lâalettayin, geçici her hangi bir 
hesabı Büyük Millet Meclisi kendisi bir hesap 
komisyonu yapmaktansa kendi, emrindeki Diva
nı muhasebata baktırır. Eğer kendi hususî ka
nunlarındaki kayit ve şartlara göre Divanı mu
hasebat tarafından hesaplarına bakılması temin 
ediliyorsa mesele kalmaz. Bu fıkrayı koymağa 
lüzum yoktur. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Hasan Fehmi Beyefendinin bahsettikle
ri meseleyi 11 inci maddenin (J) fıkrası temin 
ediyor. Maksatları, bu gibi hesapları, Divanı 
muhasebatın otomatikman bir surette tetkiki 
ise, fıkraları o maksadı temin etmiyor. Bü
yük Millet Meclisinin göreceği lüzuma istinat 
ediyorsa bu (J) fıkrasile temin edilmiştir. 

REİS — Maliye encümeni bunu kâfi görü
yor mu? 

MALİYE En. R. HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Vaziyet tenevvür etti. Büyük Mil
let Meclisi tarafından havale edilecek hesaplar 
meyanında bu hesaplan da dahil görüyorlarsa, 
mesele hallolunmuştur. 

REİS — O halde Bütçe encümeninin teklifi 
şeklinde maddeyi reye koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tensip buyururlarsa müzakereyi 
burada keselim (Muvafık sesleri). 

Müsaade buyurursanız tayini esami ile re
yinize vazedilen kanunun neticesini arzedece-
ğim: 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanu
nuna merbut bütçelerde bazı tadilât yapılma
sı hakkındaki kanun lâyihasına kabul etmek 
suretile (168) zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (168) reyle kabul edilmiştir. 

Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,30 
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[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
168 
168 

0 
0 

147 
2 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Kesul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
İbraüi'im Yürük B 

îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

ihsan B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asını B. 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 

Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 
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Kocaeli 
AliB. 
Keraalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
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Tahir B. 
Maraş 

Abdülkadir B. 
Nuri B. 

i Mardin 
i Abdürrezzak B. 

Ali Rıza B. 
Mersin 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Ukz 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 
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Samsun 
Dr. Asım B. 
Ettem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

8was 
Rasiım B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 

Hüsnü B. 
Trabzon 

Daniş B. 
Fatin B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rif at B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun) 
Rif at B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazif i Şerif B. 

Artvin 
Memet Ali B. (1. Â.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Riza B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
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Ahmet Hanıdi B. (Me
zun) 
Atfettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimeoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esnt B. 
Osmanzade Haindi B. 
Saraçoğlu Şükrü B.(V.) 

Kars 
Memet Nazif B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. (Me
zun) 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Memet Nah i t B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
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Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. (Mezun) 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 

....>.. 

Mitat B. 
Mardin 

îrfan Ferit B. (t. Â.) 
Mersin 

Ferit Celâl B. 
Muğla 

Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Plasan Reşit B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Ca-nip B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
îbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
ismail Memet (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzmı B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

>9<^*- «•••• 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 135 
Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 102 080 liralık münakale yapılması hak
kında 1/946, Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 24 050 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/952, Emnyite işleri umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 40 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/953, Düyunu umumiye 1933 senesi bütçesinde 14 973 liralık münakale ya
pılması ve ayni sene bütçesine 139 749 liralık tahsisat konulması hakkında 1/954, bazı da
irelerin 1933 senesi bütçelerinde 428 242 liralık münakale yapılması hakkında 1/957, Maarif 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 140 942 liralık münakale yapılması ve ayni sene bütçesine 
14 712 liralık tahsisat konulması hakkında 1/958, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 7 720 liralık münakale yapılması hakkında 1/959, Millî Müdafaa vekâletile Harita 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 18 906 lira 31 kuruşluk münakale yapılması hak
kında 1/960, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz bütçesinde^ 5 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/961, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 2 040 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/962, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz bütçesinde 22 200 
liralık münakale yapılması hakkında 1/963, Harita umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
4 190 liralık münakale yapılması hakkında 1/964, Nafıa vekâleti 1933 senesi bütçesinde 122 180 
liralık münakale yapılması hakkında 1/965, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz ve ha
va bütçelerinde 23 960 liralık münakale yapılması hakkında 1/970 numaralı kanun İâyihalarile 
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesinde 4 850 liralık münakale yapılması 

hakkında 2/106 numaralı kanun teklifi ve Bütçe - encümen imazbatasz 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 102 080 liralık münakale yapılması hakkında 
1/946 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 24 - IV - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1017 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 bütçesinin bazı fasılları arasında 102 080 liralık münakale yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22 - IV - 1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuş
tur efendim. Başvekil 

İsmet 

Esbabı mube lâyihası 

Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin maaşatı umumiye tertibine mevzu tahsisat kadroya na
zaran noksan bulunduğundan açık kalan mayıs maaşlarının temini tesviyesi için muhtelif fasıllardan 
tasarruf olunan 102 080 liranın 692 inci maaşatı umumiye faslına münakalesi zjmnmda merbut 
kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 



- 2 — 
Millî Müdafaa vekâleti Kara bütçesinde 102 080 liralık münakale yapılmasına dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1933 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti Kara bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri 

arasında merbut cetvelde yazılı olduğu veçhile 102 080 liranın münakalesi icra edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

22 - IV -1934 
Bş.V. 
îsmet 
Mf.V. 
Hikmet 

M. 

Ad.V. 
8. Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali 

M. M. V. 
Zekâi 
îk.V. 

M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

G. t V. 
Ali Rana 

Tenzil 

Mal.V. 
Fuat 
Zr.V. 

Muhlis 

Zam F. 

6Q4 648 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mucibince ve
rilecek gedikli küçük zabit ikramiyesi 

695 Müstahdemler ücreti 
697 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
698 1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabitlere 

verilecek aile zammı 
716 2 Zabıtan, memurin ve mensubini askeriye ile mektep ta

lebesinin Hükümetin sıhhî müesseselerinde tedavileri 
mümkün olmamasına binaen-memleket dahilindeki ücretli 
müessesatta tedavilerine ait masraf 

718 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu masrafı 
720 Ecnebi mütehassıslar 
761 Maaşatı umumiye 
795 Maaşatı umumiye 
797 Müstahdemler ücreti 
812 Ecnebi mütahassıslar 
819 2204 numaralı kanun mucibince verilecek ihtisas ücreti 
840 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı ve 

staj ve tahsil için gidecek talebe zabitler tahsisatı ve 
mektep masrafları 

Yekûn 
692 Maaşatı umumiye 

Umumî yekûn 

1 500 
21 489 

7 600 

1 700 

2 
2 

10 
17 

5 
21 

5 
4 

765 
054 
512 
600 
860 
000 
000 
000 

1 000 

102 080 
102 080 

102 080 102 080 
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Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 24 050 liralık münakale yapılması hakkmda 1/952 

numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekalet . , 24 -IV -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Şayi: 6/1009 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 24 050 liralık münakale yapılması hakkın
da Ziraat vekilliğince hazırlanan ve İcra VekilleriHeyetinee 22 - IV -1934 te Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

I — Masarifi muhakeme tahsisatı senenin ortasında bitmiştir, lıhtiyat tahsisatından muavenet ic
rası hakkındaki ricalarımız da isaf edilememiştir. Bu tahsisatın artırılması takibatın o mabette de
vamına imkân verecektir. 

II — Memurlar harcirahı tertibinde tahsisat kalmamıştır. Bu sene orman ameliyat mektebinden 
çıkacak mühendislerin tayin edilecekleri mahallere gönderilmesi gibi acil ihtiyaçlar vardır. Bu fas
lın (2 000) lira artması zaruridir, 

III — Bütçenin düyun tertiplerine konulmuş olan tahsisatlar tahakkuk eden borçlara kâfi gel
memiştir. Henüz tesviye edilemeyen ve istihkak sahipleri tarafınlan mütemadiyen edilegelmekte 
olan borçları imkân nisbetinde ödemek zarureti karşısında bulunmaktayız. 

IV — Ankara Yüksek ziraat enstitüsüne 2291 ve 2389 numaralı kanunlarla yardım olarak veri
len (602 500) liranm senenin sonuau tutmağa kâfi gelmeyeceği anlaşılmıştır. Bniaenaleyh yardımın 
artırılması mecburî görülmüş ve kanun lâyihasının ikinci maddesi bu maksatla teklif olunmuştur. 

1933 malı yılı Ziraat vekaleti bütçesinde PÂ 050 liralık münakale yapılmasına dair kanun layihası 

MADDE 1 — 1933 ırialî yılı Ziraat vekâleti bütçesinin muhtelif fasıl ve madkleleri arasında 
ilişik cetvelde yazılı olduğu veçhile 24 050 liranm münakalesi yapılmıştır* 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı münakale arasında 689 uncu (Yüksek zifaât ve baytar 
mektepleri) faslına nakledilen 12 000 lira, 2291 numaralı kanunun muvakkat beşinci maddesinde 
gösterilen tahsisata ilâveten Ankara Yüksek ziraat enstitüsüne yardım olarak verİİm 

MADDE 3 — Bu karnim neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdıür. 

22 - IV -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
îk. V. S. î. M.V. G. I.V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



F. M. 

656 

671 
673 
674 

675 
67Q 
680 
680 
682 
682 
684 
664 
665 
687 
688 

1 

2 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 

1 
2 
3 
4 

Münakale cetveli 

Muhassasâtın Üevi 

689 

Vekâlete merbut âli mektep mezunlarına 1437 numaralı 
kanun mucibince verilecek avans 
Beynelmilel müessesata iştirak hissesi 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve yol 
masrafları 
Staj ve ihtisas için hariçte bulunanlara yardım 
Kurslar 
Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları 
İtlaf edilen hayvan tazminatı 
Yüksek orman mektebi 
Orman ameliyat mektebi 
Amenajman ve teşcir ve fidanlıklar 
Masarifi muhakeme 
Memurlar harcırahı 
Geçen sene düyunu 
1931 senesi düyunu karşılığı 
1930 » » . » 
1929 » » » 
1928 » » » 
Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri 

Yekûn 

Tenzil 

2 
1 
1 

1 
4 

2 
5 
2 
3 

400 
520 
000 

500 
000 
80 
350 
100 
000 
350 
750 

Zam 

1 750 
2 000 
1 437 

* 

24 050 

2 930 
695 

1 047 
2 191 
12 000 
24 050 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 40 Ö0Ö liralık münakale yapılması 
hakkında 1/953 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/İ01İ 

U-1V-1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İ933 malî yılı Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesinde 40 000 liralık münakale yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 22 - IV -1934 te Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Polis memurlarının tahdidi sinleri hakkında kabul edilen ve 13 - III - 1934 tarihînde mevkii tat-
bika vazolunan 2388 numaralı kanun mucibince mecburî tekaüde sevkolunacak memurlar arasında 
filî hizmetleri otuz seneyi geçen ve 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 58 inci madde-
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si mucibince ikramiye almağa istihkak kesbeden kırkı mütecaviz memur vardır. 1933 senesi büt
çesinin tanzimi esnasında ismi geçen kanun henüz lâyiha halinde bulunduğu cihetle Emniyeti umu
miye bütçesinin 922 nci faslına kâfi miktarda tahsisat vazı mümkün olamamıştır. Mezkûr kanunun 
13 mart 1934 tarihinde mevkii meriyete girmesi ile vazifelerine nihayet verilen bu memurlara kanu
nî istihkaklarının tesviyesi zaruret halini almış ve esbabı maruzadan bu münakaleye katî lüzum gö
rülmüştür. 

1933 mdlî yılı Emniyet dütçesinde 40 ÖÖÖ liralık münakaİe yüpıİmâsınd dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesinin 321 inci memurlar ma
aşı faslından 40 000 Hra tenzil edilerek 322 nci «1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi muci
bince verilecek tekaüt ikramiyesi* faslına münakalesi yapılmıştır, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir* 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur* 

22-IV-1934 
Bş. V. Ad, V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
tk. V. S. t M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Düyunu umumiye İÖ33 sente! bütçesinde 14 9*73 liralık münakale yapılması ve ayni sene bütçesine 
139 749 liralık tahsisat konulması hakkmda 1/954 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet U -İV -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1013 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Düyunu umumiye bütçesinin 182 inci faslma 14 973 liranın münakalesi ve 139 749 
liralık munzam tahsisat itası hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
22-IV-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esjbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

2094 numaralı kanun mucibince aktolunan istikraza ait tahvillerin (B) serisi ihraç edilmiş ol
duğundan 1 nisan 1934 tarihinde tediyesi muktazi faizle itfa ve ikramiye bedelleri için bütçeye ko
nulan tahsisatın kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından bu tertibe 154 722 liranın ilâvesi zarurî bulun
maktadır. 

Ancak işbu tahvillerin senenin yansından sonra piyasaya çıkarılmaları dolayısile nisan 1934 tari
hinde tam bir senelik olarak yapacağımız faiz tediyatt nazarı dikkate alınarak ihraç fiatı da 95 ten 
98,5 ğa çıkarılmış ve bu suretle tediye edeceğimiz faizin bir kısmi müşterileden tahsil edilmiş oldu
ğundan işbu ihraç fiatı farkının karşılık ittihazına lüzum hâsıl olan 154 722 liradan 139 749 lira
sının munzam tahsisat olarak ve bakiye 14 973 lirasının da müsait olan Düyunu umumiye bütçesi
nin 193 üncü 1 722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı faslından 
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tenzili suretile münakaİeten istihsali zarurî görülmüş ve bu maksadı temînen ilişik kanun lâyihası 
tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1933 mali yılı Düyunu umumiye bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 (malî yılı Düyunu umumiye bütçesinin 193 üncü «İ722 numaralı kanun mu
cibince ikibrit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı» faslından 14 973 liranın tenailile 182 nci «2094 
numaralı kanun mucibince çıikarılan ikramiyeli dahilî dstikraz faiz ve itfa b-edellerile komisyon, 
sigorta ve sair masrafları karşılığı» faslına münakalesi yapılmıştır. 

MADDE "2 — 2094 numaralı kanun mucibince aktorunan istikrazın (B) serisine ait tahvillerin 
ihraç fiatı farkı olarak taihsil ve varidat bütçesine irat kaydedilmiş olan 139 749 lira karşılığa 
mukabil Düyunu umumiye bütçesinin 182 nci faslına bu miktar munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinjden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

22-IV-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
İk. V. S. 1 M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 428 242 liralık münakale yapılması hakkında 
, 1/987 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 28 - IV -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1055 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif vekillikler 1933 malî yılı bütçelerinden indirilecek tahsisatın Millî Müdafaa, Maliye 
ve Maarif vekillikleri bütçelerine nakli hakkında olup îcra Vekilleri Heyetince 26 - IV -1934 te 
Yüksek Meclise arzı kabul olunan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Mucip sebepler 

İlişik 1 ve 2 numaralı cetvellerde gösterilen masrafların sebepleri aşağıda izah edilmiştir: 
1 — Maliye vekilliği bütçesinin 157 inci masarifi gayrimelhuza tahsisatının sene nihayetine ka

dar tesviyesi zarurî masraflara yetişmediğinden 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 
2 — Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası müstahdeminine 2021 numaralı kanunun 4 üncü 

maddesi mucibince verilmesi icap eden elbise bedellerini Maarif bütçesinin 538 inci faslındaki tahsi
satla temini kabil olmadığından bu maksadın temini için, mezkûr fasılda yeniden açılan 3 üncü mad
deye 3 000 lira konulmuştur. 

3 — Hususî idarelerin tediyatı ile idare edilen sanat mekteplerinin yardıma ihtiyacı olduğu an- ** 
laşıldığından 540 inci fasla 16 000 lira konulmuştur. 

4 — Millî - Müdafaa vekilliği bütçesinin 692 inci maaş faslına mevzu tahsisatın, ordunun mayıs 
maaşını tediyeye kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından bu fasla 389 242 lira konulmuştur. 



Yukarıdaki dört maddede beyan olunan ceman 428 242 lira için (1) numaralı cetvelde gösterildiği 
veçhile muhtelif vekillikler bütçelerinin bazı fasıl ve maddelerinden tenzil edilerek yukarıda ismi ge
çen ve (2) numaralı cetvelde gösterilen vekillikler bütçelerinin fasıl ve maddelerine nakli için ilişik 
kanun lâyihasının teklifine lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Muhtelif vekilliklerin 1933 malî senesi bütçelerinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muhtelif vekilliklerin 1933 malî yılı bütçelerinin ilişik (1) numaralı cetvelde ya
zılı fasrl ve maddelerinden ceman (428 242) lira indirilerek Millî Müdafaa, Maliye ve Maarif 
vekilliklerinin ilişik (2) numaralı cetvelde gösterilen fasıl ve maddelerine nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya, Maliye vekili memurdur. 

Bş.V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
îk. V. S. t. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 
G. I. V. 

Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Zr. V. 
Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Mal. V. 
Fuat 

26-IV-
Mf. V. 

Hikmet 

1934 
Na. V. 
Ali 

Tenzil 
F. M. Lira 

226 
255 
257 
286 
321 
357 
358 
366 
367 
371 
432 
442 
462 
474 
475 
476 
562 
602 
604 
604 
605 
607 
628 
644 
651 
654 
708 

1 
2 
2 

1 
3 

1 
2 

2 
2 

10 000 
29 000 
11 000 
89 680 

2 266 
2 800 

450 
1 771 

300 
20 000 
30 000 

750 
500 

2 000 
32 000 
14 000 

100 000 
1 500 

500 
5 500 
7 000 

15 500 
1 000 
2 000 

10 000 
10 000 
28 725 

Yekûn 

50 000 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

117 267 Dahiliye vekâleti 

31 250 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

48 000 Adliye vekâleti 
100 000 Nafıa vekâleti 

33 000 İktisat vekâleti 

20 000 Ziraat vekâleti 
28 725 Millî müdafaa vekâleti 

428 242 
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F. M. Ura 

157 
538 3 
540 
692 

20 000 
3 000 
16 000 

389 242 
428 242 

Zam 

Maliye 
Maarif (Yani bir madde) 
Maarif (Sanat mekteplerine yardım) 
Millî Müdafaaya 

Maarif vekaleti 1933 senesi bütçesinde 140 942 liralık münakale yapılması ve ayni sene bütçesine 
14 712 liralık tahsisat konulması hakkında 1/958 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 38 -IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1057 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Maarif vekilliği bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 140 942 liralık müna
kale icrası ve 1932 senesinde ödenemeyen tekaüt ikramiyeleri karşılığı olarak yeniden açdacak bir 
fasla 14 712 liranın fevkalâde tahsisat olarak konulması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 24 - IV -1934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Fasıl 510 
1933 senesi ortasında Ankara vilâyet merkezine getirilip vazife verilen ve mektepler »muhasebe

ciliği veznesinden maaşlarını almakta olan muallimler ile vekâlet merkez teşkilâtının yine sene orta
sında tatbikinden dolayı memurlara, almaları lâzımgelen anuvakkat tazminattan mayıs sonuna 
kadar istihkaklara göre verilmesi icap eden altı bin liranın münakalesine zaruret hâsri olmuştur. 
Bu tahsisatın karşılığı 506 ncı memurlar maaşı faslnıdan temin olunmuştur. 

Fasıl 511 - 2 nci maddesine 
1932 - 1933 ders yılında mekteplerimizde mevcut 898 sınıf ve şubeye karşı 1933 malî bütçesinde 

511 nci faslın 2 nci maddesine 112 091 lira tahsisat konulmuş ise de bu tahsisat kâfi gelmediğinden 
senesi içinde yapılan 72 315 liralık münakale ile bu madde yekûnu 184 408 liraya çıkarılmıştı. 1933 
malî yılı bütçesine bu miktardan fazla tahsisat konulması lâzımgelirken 39 315 lira noksanile 145 091 
lira tahsisat kabul edilmişti. Halbuki geçen seneye nazaran bu sene yeniden 19 orta mektep açıldığı 
gibi orta mekteplere girmek için vaki olan talebe müracaatlerini de kabul etmek zarureti hâsıl ol
muştur. Netice itibarile yeniden 144 sınıf ve şube açılmıştır. Bundan başka 70 mailimin askere git
mesi hasebile bunlardan kalan derslerin heyeti umumiyesini okutacak bir muallimin bulunamama-
sından bunlara ait dersler de ücretle diğer muallimler uhdesine verilmiştir. Bu sebeplerden dolayı 
bütçeye konan ücret tahsisatının kâfi gelmeyeceği anlaşılarak 96 800 liralık bir münakale teklif olun
muştur. 

Müteferrika: ' 
2 000 Tahakkukat 
1 997 37 Şimdiye kadar sarfedilen 

2 63 



— 9 — 
Lira 

500 
514 üncü fasıl 
Bu fasla mevzu tahsisat ihtiyaçlara nazaran kâfi değildir. Tahakkuk etmiş ve sene nihayetine ka

dar tahakkuk edecek olan borçlara karşılık olarak bu fasla daha ıbeş yüz lira ilâvesi lâzrmgel-
mektedir. 

519 uncu faslın 1 inci icar maddesi 
1933 bütçesi tasdika iktiran ettikten sonra icarları muhtelif surette temin olunan veya icarsrz kul

lanılan bazı mektep binalarmm icar bedellerinin vekâletçe verilmesine ve bazı mektepler için de ye
niden bina tutulmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu itibarla bütçeye münakale suretile 3 032 lira ilâ
vesi icap etmiştir. 

Lira K. 

2265 91 Tahakkukat 
2229 92 Şimdiye kadar sarf edilen 

35 99 

Lira K. 

250 00 
519 - 3 üncü fasıl 
Sene nihayetine kadar dairelerdeki kayiıt defterlerinin tecdidine ve Devlet matbaasile diğer mat

baalarda yaptırılacak tabı işlerine sarf edilmek üzere bu fasla 250 lira münakale teklif edilmiştir. 
520 nci faslın 1 inci maddesi 
Yeni tayin edilen «muallimlere, yerleri değiştirilen bazı muallimlere Istanbulda ifayi vazife eden 

Darülfünunun ıslahat komisyon azasına, asarı atika hafriyatı gibi işlerde istihdam edilen memurlara 
verilen harcırahlarla 933 senesinin 520 nci faslın 1 inci maddesine mevzu 30 250 lira tamamen bit
miş ve mezkûr faslın 2 nci maddesinden bu maddeye 3 500 lira nakledildiği halde bu da sarfedilmiş-
tir. Bu gün; 

519-1 
Lira 

1000 îzmir erkek lisesi şube binası 
708 Karşıyaka orta mektebi 
560 Eskişehir lisesi binası 
75 Kandilli kız lisesi mukataa 
18 25 Çamlıca kız orta mektebi mukataa 

150 Bolu erkek orta mektebi 
100 Balıkesir kız orta mektebi 
250 Heybeliada orta mektebi 

11 Tarsus orta mektebi 
60 Silifke orta mektebi 

100 Adapazar orta mektebi 

3032 . • - - . , - . 
Elde, tahakkuk eden ve istihkak sahiplerine verilmesi icap eden 6 000 liranm vesaiki vardır. Bu 
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6 000 liranın münakale suretile teminine zaruret hâsd olmuştur. 

5 2 1 - 2 
Telefon mükâlemesi : 
Lira K. 

Tahakkukat 
Şimdiye kadar sarfolunan 

925 
896 

28 
Lira 

86 

14 

600 521 -- 2 fasıldan 
Ankara dahilinde ve şehirler arasında yapılacak mükâleme için tahakkuk edecek üç aylık ücre

tin tesviyesi için 600 liranın münakalesi teklif edilmiştir. 
528 inci kurslar masrafı faslına : 
Bu sene kursa iştirak eden muallimler adedinin çokluğu ve buna munzam olarak tecrübeler için 

fazla miktarda eczayi kimyeviye ve levazımı saire sarfedilmiş olması dolayısile verilen tahsisat kâfi 
gelmemiştir. Binaenaleyh münakale suretile bu fasla daha 1 750 lira ilâvesi icap etmektedir. 

531 inci faslın 2 inci maddesine : 
Bu maddeye 6 684 lira münakale teklif olunmuştur. Bu maddeye konan 20 000 lira esas iti-

barile kâfi gelmemektedir. Müesseselerimizde Cumhuriyetin 10 uncu yılının kutlulanma için yapılan 
masraflar da bütçeye mevzu tahsisatın azalmasına sebep olmuş bu itibarla münakaleye zaruret görül
müştür. 

533 üncü faslın 2 inci maddesine : 
Bu maddeye konan tahsisatın 30 000 lirası yalnız meccani leylî talebenin kitap, kalem, defter 

ve sairesine sarf ediliyor. Geri kalan para da laboratuar ve idare masrafına kifayet etmemekte ve 
bunun için her sene bu maddeye diğer fasıl maddelerinden de münakaleler yapılmaktadır. Binaen
aleyh bu maddeye 1 000 liranın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

534 üncü faslın 1 inci maddesine 
Musiki muallim mektebinin iaşe, mahrukat, tenvirat vesaire masrafı için verilen tahsisat talebe 

vasatisi 25 kuruşa kadar indirildiği halde kifayet etmeyecektir. Bu hususta başlıca âmil, mektepte 
kalorifer ve mutfak tesisatı dolayısile fazla kömür istihlâk-edilmesidir. Binaenaleyh bu maddeye 
3 000 lira münakale yapılması icap etmektedir. 

549 uncu faslın 1 inci maddesi 
Memlekette kitap ve mecmua neşriyatı sahasında görülen mütezayit inkişaf ve bilhassa 10 uncu 

Cumhuriyet bayramında yapılmış olan muhtelif nevi neşriyata verilen yardımlar dolayısile bütçeye 
mevzu 38 000 lira tahsisat kamilen sarf olunmuştur. Vekâletin himaye ve muzaheretile neşredilmekte 
bulunan hayat ansiklopedisi, büyük adamlar ansiklopedisi ve diğer bu kabil mevkut neşriyatın son aylara 
ait yardım taksitleri ve basılmadan evvel vekâletçe tetkik olunarak, tabı takdirinde, neşrine nak-
ten yardım edilmesi, müelliflerine vadedilen kitaplar için bu fasla daha 3 500 liralık bir tahsisat 
ilâvesine lüzum vardır. 

556 ncı fasla 
Askerliğe hazırlık dersleri muallimlerinin ücretleri 1933 malî yılı bütçesi teklif olunduğu zaman 

sınıf adedi üzerine hesap edilmişti. Bilâhare 2233 numaralı kanun mucibince ders saati üzerine üc
ret verilmesi kalbul edilmiş olduğundan bütçeye konan 30 000 lira kâfi gelmemiştir. Mayıs sonuna 
kadar ihtiyacı karşılayabilmek için bu fasla da münakale suretile 12 826 liralık bir tahsisat ilâvesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

560 mcı fasla 
1933 senesine düyun devredilen 1932 senesinin tekaüt ikramiyelerinin tesviyesi için cari sene büt-
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çesinin masraf tertiplerinden karşılık gösterilmek surotile bütçede yeni açılaaı 560 inci fasla 14 712 
liranın nakli teklif edilmiştir. 

1933 mali yılı Maarif vekilliği bütçesinde 140 942 liralık münakale yapılması ve yeniden açılacak 
bir fasla 14 712 liranın fevkalâde tahsisat olarak konulması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 ımalî- yılı Maarif vekâleti bütçesinin merbut (1) numaralı cetvelde göste
rilen fasıl ve maddelerinden 155 654 lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birincj madde mucibince tenzil edilen mebaliğden 140 942 lirası, (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 14 712 lirası da (1932 senesi zarfında verilmesi 
lâzımgelip ödenmeyen tekaüt ikramiyesi) namile yeniklen açılan 560 inci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 
Ik. V. S. I. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 
G. t. V. 

Ali Bana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Zr. V. 
Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Mal. V. 
Fuat 

24-IV-1934 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 

506 
507 

509 
524 

525 
532 

1 

1 
1 

11 

9 
35 

1 
6 

400 

774 
492 

600 
000 

[ l ] numaralı cetvel 

F. M. Muhassasatın nevi Lira 

Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 
Sanayii nefise sergilerinin kuşat masarifile mükâfat ve mubayaa 
olunacak asar bedeli 
Tetkik ve ilmî rehberlerle telif ve tercüme ücreti 
Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitap ve sair 
masrafları 22 000 

533 1 Mekûlât, mahrukat, tenvir, tathirat, mualecat, hayvan yem bedeli, 
benzin ve tatil aylarında yemek ücreti ve kamp masrafı 500 

536 2 Masarifi idare, laboratuar, atelye ve temrin masarifi, matbu 
evrak ve defatir, mesleki kitap mecmua ve gazete mubayaa ve 
abone bedeli, bina kira bedeli 1 000 

538 1 Muvazenei umumiyeye dahil bilûmum meslek, ticaret ve kız sanat 
mektepleri ve enstitüler, Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası 
tesisatı, nakil vasıtaları mubayaası ve tamirat bedelleri ve mes
lekî kitaplar telif, tercüme, tabı masarifi 6 000 

539 1 Meslek ve ticaret kursları ve akşam mektepleri muallim ve 
idare memurları ücretleri 5 000 

2 Bu kurs ve mekteplerin bilûmum masrafları 5 000 
541 Ecnebî mütehassıslar ve mütehassıs muavini v* tercümanları 

ücretlerile memleket dahilinde azimet ve avdet harcırah, seyahat 
ve ikamet yevmiyeleri 5 000 
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F. M. Muhassasatın nevi Lira 

547 
547 
547 
547 
547 
547 
547 
550 

1 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

542 1 Kütüpanelerin masarifi idaresi, telefon tesis ve mükâleme üc
reti, kitap mecmua ve gazete bedelleri ve hademe elbisesi ve 
kütüpanelerin nakil ve tevhidi ve yeni eserlerle takviyesi masarifi 2 000 

544 1 Dershane, yatakhane, mutfak, hastane ve bilûmum levazım 
ve mefruşat ve demirbaş alâtı dersiye bedeli 500 

545 Mektep kütüpanelerine alınacak kitap, mecmua bedelleri ve 
bunlara ait masraf 2 488 

546 1 Devlet malı olan binaların (500 liradan yukarı) inşaat,-tamirat 
ve su tesisatı masarifi 100 

546 2 Devlet malı olan binaların (500 liraya kadar olan) inşaat ve 
tamiratı 400 
Maarif vekâleti (Hars ve meslek) 8 600 
İktisat vekâleti 200 
Millî Müdafaa (Deniz kısmı) 470 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 5 200 
Harita U. M. 2 530 
Adliye vekâleti 1 000 
Ziraat » 3 000 
Lisan muallimi yetiştirmek için hususî mekteplere verilecek 
talebe ücreti 400 

551 Halkı tenvir için seyyar sinama masarifi ve millet mekteplerine 
yardım ve Türk kültürünün neşir ve tamimi 

552 Mük. Vilâyetlerdeki abidatın muhafazası masrafı 
553 2 Açık maaşı 
558 Aşiretler seyyar muallimleri maaş, ücret ve harcırahları 

Yekûn 

[ 2 ] numaralı cetvel 

Muvakkat tazminat 6 000 
Muallim ücretleri 96 800 
Merkez müteferrikası 500 
Bedeli icar 3 032 
Defatir ve evrakı matbua 250 
Memurlar harcırahı 6 000 
Mükâleme bedeli 600 
İlk ve orta tedrisat muallimleriie ilk tedrisat müfettişleri kurs
ları masraf harcırah ve ücretleri 1 750 

532 2 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak tenzilât 
karşılığı 6 684 

534 1 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yem 
bedeli, benzin ve tatil aylarında yemek ücreti ve kamp masrafı 3 000 

549 1 Neşriyata yardım 3 500 
556 Askeri tedrisat muallimlerine verilecek ücret 12 826 

8 
3 
2 
7 

155 

000 
000 
000 
000 
654 

510 
511 
514 
519 
519 
520 
521 
528 

2 

1 
3 
1 
2 

Yekûn 140 942 
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Gümrük ve inhisarlar vekaleti 1933 senesi bütçesinde 7 720 liralık münakale yapılması hakkında 

1/959 numaralı kanun lâyihası 

T. C. • 
Başvekâlet. 28-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1059 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında (7 694) liranın münakalesi ye ye
niden açılacak bir fasla (26) liranın fevkalâde tahsisat olarak ilâvesi hakkında Gümrük ve ir hisar
lar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vek'uori Heyetince 25-IV-1934 te Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve münakale cetvellerile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler lâyihası 

İlâveye lüzum görülen tertipler 

(Mefruşat ve demirbaş) 
1 — Gümrük alaylarına tebliğ edilmekte olan mahrem emirlerle, kadro, seferberliğe mahsus tali

matname, mahrem cetvel giibi evrakın demir kasalarda saklamnası mevcut emir ve talimatnameler 
iktizasından bulunmakla alınacak kasalariçin (1 500) liraya katî ihtiyaç vardır. 

(Harcırah) 
2 — 1933 senesi bütçesine harcırah tertibinden konulmuş olan (11 000) lira ile bu tahsisat bittik

ten sonra münakale ile alman (9 000) lira ki ceman (20 000) lira tahsisatın (5 045).lirası en aşağı se
nede bir defa mıntakaları teftiş etmek mecburiyetinde bulunan muhafaza alay ve tabur, kumandanlarile 
sivil muhafaza teşkilâtı âmirlerinin teftiş harcırahlarına ve (10 487) lirası gelen ve giden 10& zabit 
ve memurun zatî ve aile harcırahlarına ve (3 080)) lirası da tekaüt edilen 33 memurun zatî ve aile 
harcırahlarına ve (1 358) lirası da münhasıran askerî teşkilât mmtakasında görülen lüzum üze
rine yapılan teftişler içitn harcanmıştır. 

Bu gün zabitan ve memurinden tayin ve tekaüt edilen 60 efendinin zatî ve aile harcırahına ve
rilmek üzere (3 894) liraya ve bundan başka mayıs 1934 sonuna kadar vukubulaeak tebeddülat için 
(606) lira ki ceman (4 500) liraya katî ihtiyaç vardır. 

(Ücretli muhabere ve mükâleme) 
3 — Bütçe ile alınan tahsisat yetişmemiştir.' Tahakkuk etmiş ve malî sene sonuna kadar da tahak

kuk edecek muhabere ücretine verilmek üzere bu tertibe (1 300) lira münakale yapılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

İrat ve masraf mahiyetinde bulunan 1341, 1926, 1927 seneleri borcu 
Antalya gümrüğünce 1341, 1926 ve 1927 senelerinde eşhas aleyhine ikame edilip idarenin hak

sız çıkmasından dolayı usulü cezaiye kanununun 406 ve 407 inci maddeleri hükmüne tevfikan mal-
sandığmca irat kaydedilmek üzere Antalya icra memurluğunca istenilen (26) lira mahkeme masra
fının iki dairei resmiye beyninde irat ve masraf mahiyetinde bir alacak ve verecek bulunmakta ise 
de 1932 malî yılı bütçe kanununun, hükmü halen meri bulunmayan 14 üncü maddesi mevzuuna gi-

^ ren masraflar hakkmda yeni bir hüküm olmadıkça muamele yapılamayacağından icra dairesine öden
mesi lâzımgelen bu para için vekâletimizin 1933 bütçesinde (irat ve masraf mâhiyetinde bulunan 
1341, 1926, 1927 seneleri borcu) unvanile yeniden bir fasıl açılmasına ve bu fasla münakale icrasına 
zaruret görülmüştür. 
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Eski seneler düyunu 

11 - V - 1929 tarihinde tasfiyeye tâbi tutulmuş olan Kars gümrüğü Kenarbil mevkii 91 numa
ralı muhafaza memuru Arifoğlu Ali Haydar Efendiye tasfiye ikramiyesi olarak verilmesi tahakkuk 
eden (60) liranm ve mahkeme ilâmına müsteniden Mersin gümrük binaamm 1928 senesi icarei zemini 
olarak Evkaf idaresine verilmesi icap eden (333) lira (33) kuruşun senesi bütçesinde karşılığı bulun
mamış olduğundan bu borçlar için 254 üncü eski seneler düyunu faslınm 4 üncü 1928 senesi karşılığı 
maddesine münakale icrası zarurî görülmüştür efendim. 

(işletme, hayvıan yem bedeli) 
Satın alman işletme malzemesinin piyasa fiat farkından dolayı işletme tertibinden (4 800) lira ve 

süvari mıntaka ve muhafaza memurlarından istifade eden veya tekaüde sevkedilenlerin yerlerime baş
kaları bulununcaya kadar geçen günler içinde hayvan yem bedellerinden tasarruf edilen meıbaliğden 
(2 500) ve icar tertibinden de (420) lira ki ceman (7 720) lira tasarruf edilmiştir efendim. 

1933 malî yılı Gümrük ve inhisarlar .vekilliği bütçesinde 7 720 liralık münakale icrasına 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Gümrük \e inhisarlar vekâleti bütçesinin merbut (1) numaralı 
cetvelde yazılı fasıl ve maddelerinden 7 720 lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil edilen mebaliğden.7 694 lirası (2) numaralı cert> 
velde yazılı tertiplere ilâve olunmuş ve 26 lirası da (îrat ve masraf mahiyetinde bulunan 1341, 
1926, 1927 seneleri borcu) namile yeniden açılan fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 
îk. V. S. î. M. V. 

M. CelM D/r. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 
G. î. V. 

Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Zr. V. 
Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Mal. V. 
Fuat 

25-IV-1934 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 

Münakale cetveli (i) No. 

F. M. Muhassasatın nevi Lira 

239 1 İcar bedeli 420 
267 3 Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 4 800 
268 2 1615 numaralı kanunun birinci maddesile 1031 senesi bütçe 

kanununun 8 nci maddesi mucibince gümrük süvari mıntaka ve 
muhafaza memurlarına verilecek hayvan yem bedeli 2 500 

Yekûn 7 720 

( 2 ) numaralı cetvel 

F. M. Muhassasatın nevi Lira 

254 4 1928 senesi düyunu karşılığı 
260 Mefruşat ve demirbaş 
264 Harcırah 
266 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Yekun 7 694 

394 
.1 500 
4 500 
1 300 
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M. Müdafaa vekâletile Harita umum müdürlüğü 1833 senesi bütçelerinde 18 906 lira 31 kuruşluk 

münakale yapılması hakkında 1/960 numaralı Toypu'n lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet ' 28-IV-İ934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1063 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 maM yılı hava, deniz ve Harita umum müdürlüğü bütçelerinde 18 906 lira 31 kuruşluk mü
nakale yapılması hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
25 - IV -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişiği münakale 
cetvellerile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur, efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1 — 1933 Hava kısmı bütçesinin 731 inci maaş faslına konulan tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmeme
sinden mezikûr fasla 15 812 lira 61 kuruşun nakline lüzum olduğu, 

2 — Hava pasat kadrosunun iikmali dolayısile kara ordusundan nakledilen gedikli başçavuşlar
dan evli olanlara bermucibi kanun verilmesi lâzımgelen aile zamlarının tediyesine bütçedeki tahsi
satının kifayetsizliğinden bu ihtiyacın temini için 450 liraya ihtiyaç olduğu, 

3 — tlânıat ücretinden tahakkuk edip bütçede tahsisatı 'mevcut değildir. Neşriyat idaresine ve
rilmek üzere 432 liranın müteferrika faslına naklinin zarurî bulunduğu, 

4 — 1933 malî senesi zarfında açılan ve muhtelif mahallerde bulunan rasat merkezleri için tutulan 
binaların icarı bütçedeki tahsisatın kifayetsizliği hasebile Ibenmucibi mukavele ödenmesi lâzrmgelen icar 
bedellerinin tediye edilebilmesi için 666 lira 30 kuruşun icar faslına nakli lâzrangeldigi, 

5 — îzmirde 3 üncü tayyare alayı ile Yeşilköyde hava makinist mektebinin malî sene zarfmda yap
mış olduğu muhabere ücretinden telefon şirketinin faturası üzerine tahakkuk edip bütçede tahsisatı
nın olmamasından verilmeyen 400 liranın ücretli muhabere f aslma nakli icap ettiği, 

6 — 1931 senesinden tahakkuk edip mahallerinden gönderilen düyun ilmühaberleri mucibince te
diyesi lâzımgelen borçların ödenmesi için 1 145 lira 40 kuruşun mezkur fasla naklinin aarurî bu-
lunluğu. 

MÜlî Müdafaa vekâleti hava, deniz ve Harita umum müdürlüğü bütçesinde 18 906 lirahk 
münakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî yılı hava, deniz ve Harita umum müdürlü
ğü bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasmda ilişik cetvelde yazılı olduğu üzere 18 906 lira 
31 kuruşun münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

25-IV-1934 
Bş.V. Ad. V. M. M.V. Da. V. Ha. V. MaL V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
Ik. V. S. î. M. V. GF. î. V. Zr. V. 

M. Celal Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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F. 

732 

733 
736 
741 

743 
744 

748 
752 

M. 

1 
2 

2 
3 
1 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 

Millî Müdafaa (Hava kısmı) 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 
Mahkeme harçları 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
Mubayaa 
Geçen sene düyunu 

Tenzil 

224 
500 

1 216,61 
10 

500 
50 

450 
2 485,98 

50 
417,72 

Zam 

Millî Müdafaa (Deniz kısmı) 
761 Maaşatı umumiye 4 000 

Harita umum müdürlüğü 
832 2 Hayvan yem bedeli 1 657 
838 1 Mubayaa 50 

3 İşletme 4 014 
841 Ecnebi mütehassıslar 3 281 

Milli Müdafaa (Hava kısmı) 
731 Maaşatı umumiye 15 812,61 
734 1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabitana 

verilecek aile zammı 450 
738 Müteferrika 432 
739 1 Bedeli icar 666,30 
742 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 400 
753 1 1931 senesi düyunu karşılığı 1 145,40 

Yekûn 18 906,31 18 906,31 

Millî Müdafaa vekaleti 1933 senesi deniz bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/961 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 28 -IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1073 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti demiz bütçesinin 786/2 faslından 5 000 liranın 783 üncü fas
la münakalesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - IV -1934 te 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırlan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efen
dim. Başvekil 

İsmet 
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Esbabı mucibe 

Heybeliada Deniz lisesi yalnız lise talebesinin tahsiline kâfi geldiği halde bütçe zarureti dolayı-
sile Deniz harp mektebi ve yüksek tahsil görmekte olan mülâzimlerin de bu binalarda tahsil ettiril
mesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. Halbuki bir kısma kifayet eden mektebin diğer kısımların tahsi
lini ikmale müsait olmadığından yeni vaziyete göre bazı tedbirlerin ve ilâvelerin yapılması zarurî 
görülmektedir. 

Cumhuriyet Hükümetinin her sahada olduğu gibi ilim ve irfan yolunda yaptığı fedakârlıktan 
Cumhuriyet donanmasının, bilhassa asrî ve modern harp cihazlarını ihtiva eden gemilerimizin hüs
nü istimalini temin edecek makine personalinin yetiştirilmesini istihdaf eden bu mektebe de bir his
se aynraeağı şüphesiz görülerek mektebin ihtiyaca uygun bir şekilde tevsii B. E. H. R. ce bildirilmiş
tir. 

Mektebin tevsii meyanında makina personali için acilen bir makina lâburatuarı inşası da zarurî 
görülmektedir. Bu ihtiyacı temin edecek 5 000 liranın tahsil için Avrupaya gidecek talebenin azi
metlerini 1934 bütçesinin zamanı tatbikma tehir ederek bunların masarifi olarak 1933 bütçesine mev
zu tahsisattan tasarruf edilmiştir. 

İzahatı marufeye binaen 1933 bütçesinin 786/2 inci faslından 5 000 liranın 783 üncü faslına nak
line zaruret hâsıl olmuştur. 

1933 malî yılı Mült Müdafaa vekâleti deniz bütçesinde beş bin liralık münakale yapılması
na dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî yılı deniz bütçesinin 786 ncı faslmm 2 nci 
«2018 numaralı kanun mucibince ecnebi memleketlere gönderilecek talebe masrafı» maddesinden 
5 000 liranın tenzilile 783 üncü inşaat ve tamirat faslına münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberidir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

24-IV-1934 
Bş.V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
îk. V. S. t M. V. G. Î.V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Millî Müdafaa vekaleti 1933 senesi Kara bütçesinde 2 040 liralık münakale yapılması hakkında 
1/962 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 28-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1075 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 malî yılı kara bütçesinde 2 040 liralık münakale yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25 - IV -1934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan ıkanun lâyihası esfeabı mucdbesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efen
dimi 

Başvekil 
t&met 
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Esbalbı mucibe 

1932 malî senesi bütçesinin muhtelif' fasıllarından tahakkuk ederek tahsisatları bulunmadı
ğından dolayı tesviye edilemeyen borçlara verilmek üzere 1933 senesi kara bütçesinin 708 inci 
faslın 2 nci yem maddesinden 2 040 liranın tenzili ile 725 inci geçen sene düyunu faslına naldine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası müsveddesi leffen takdim kılınmıştır. Aynen ka
bulünü arz ve teklif eylerim efendim, 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 malı yılı hara bütçesinde 2 040 liralık münakale icrasına 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin 708 inci faslının 2 nci 
hayvan yem bedeli maddesinden 2 040 liranın tenzilile 725 inci geçen sene düyunu tertibine mü
nakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Malij^e vekili memurdur. 

25- IV-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 

îk. V. S. î. M.V. G. î . V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Millî Müadafaa vekâleti 1933 senesi deniz bütçesinde 22 200 liralık münakale yapılması hakkında 
1/963 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 28 - IV -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1077 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Millî Müdafaa deniz bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 22 200 liralık 
münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
24 - IV -1934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nracibesi ve cetve-
lile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 •— 1933 malî senesi için ihzar olunan deniz bütçesinin mübrem ihtiyacı ihtiva eden yekûnu 
6 323' 456 lira olmasına rağmen iktisadî vaziyet dolayısile kabul edilen bütçe yekûnu 3 775 560 lira
dan ibarettir. Bu yekûnun 1 564 594 lirasını maaş ve muhassasat, 111 082 lirasını daimî masarif at, 
568 684 lirasını efradın iaşe ve ilbası ile müteferrik masraflar teşkil etmekte olduğundan donanma
mızın devri çark ve talim seyirlerile tamirlerine ve tecdidi lâzımgelen mühimmat ile tahkimat ma
sarifine 1 531 200 lira kalmıştır. 

Bu 1 531 200 liranın 165 000 lirası Yavuz gemisi için mühimmat karşılığı olarak, 167 000 lirası 
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top, torpito, mayn ve telsiz işlerime hasrolunarak, 483 000 lirası donanmanın tamir ve idame tamir
leri için deniz fabrikalarına tahsis ve hakiye 587 000 lirası da donanmanın talim ve terbiye seyirleri- „ 
ne liman faaliyetleri zımnında istihlâk edilecek kömür, mayi mahruk ve su tedarikine karşılık tutul
muştur. 

Yavuzun mühimmatı Isveçte kâin Bofors fabrikasına ihale edilerek 165 000 lira taahhüde rapte-
dilmiştir. Top, torpito, mayn ve telsiz işlerine hasrolunan 167 000 lira mübrem ihtiyaca tekabül 
etmemiş ise de bu senei maliyenin bu tahsisatla idaresi esbabı düşünülmüştür. 

Donanmanın esaslı ve idame tamirine karşılık olan 483 000 lira ile ihtiyat filoyu teşkil eden ve-
sefaini muavine idadına dahil olan eski gemilerimizin esaslı tamiratı yapılamamış yalnız idameleri 
için icap eden tamiratla iktifa olunarak mezkûr tahsisatın kısmı âzami harp filosunu teşkil eden 
yeni gemilerimizin kabiliyeti harbiyelerinin tenakus etmemesini temin edecek tamirata hasredilmiştir. 
Yapılması matlup olan tamir ve idame işlerinin bu tahsisatla temini gayrimümkün olmasına rağ
men ehemmi mühimme tercih etmek gibi tedabir ittihaz eylemek suretile 1934 senei maliyesinin id
raki esas ittihaz olunmuştur. 

Donanmaca istihlâk olunacak, kömür, mayi mahruk ve su için tahsis olunan 587 000 liranın idare
si ise; bütçenin kabulünden sonra Büyük erkânı harbiye riyasetince telhis edilen 1933 bütçesinin bu 
faslı (Bütçenin ihzarından evvel tertip edilen talim ve terbiye programı mucibince t esbit edilen 
devriçark faslı her hangi seferberlik karşısında vücudu lâzım olan kömür ve mayimahruk mukabili 
587 000 lira hariç 1 207 454 lira olduğu halde Yüksek Meclisçe kabul edilen tahsisatın 587 000 lira 
olmasından mevzubahs programın tatöriki mümkün olmayacağı bilhassa donanmanın Akdeniz seya
hatinden sarfınazar olunması icap edeceği) yolunda izah edilmiştir. 

Riyaseti müşarüileyhaea verilen cevapnaımede hulâsa edilen bütçe vaziyeti tasvip edilmekle bera
ber Akdeniz seyahatinin icrasından sarfınazar edilmemesi muvafık görülmüş ve bütün harp gemile
rimiz bu manevraya iştirak etmişlerdir. 

Bununla beraber bütçenin ihzarı esnasında mevzubahs olmayan Varna seyahati ve Rus misafir
lerin istikbal ve teşyi merasimi dolayısile 587 000 Ura tamamen sarfedilmistir. 

Halen mevcut olan pek az kömür ve mayi mahruk ile, donanmanın geri kalan talim ve terbiyesi
nin ve ilkbahar manevralarının değil, mutat liman faaliyetlerinin bile başarılması mümkün olama
yacağı tekrar Riyaseti müşarileyhaya arzedilerek sefaini harbiyenin tamiri ve manevralarının ypıl-
msı için lâzım olan paranın tayyare cemiyeti tarafından verilen tahsisattan temini rica edil
mişse de .tayyare cemiyetinden verilen tahsisatın hava kuvvetleri ihtiyacına ancak tekabül edeceği 
serdolunarak tahsisatı munzamme talep edilmesi işar kılınmıştır. 

îktisdî vaziyet itibarile tahsisatı munzamme alınamayacağı mülâhazasına mebni hiç olmazsa gemi
lerin liman faaliyetini temin ve talim ve terbiye yapılabilmesi için Deniz bütçesinin bazı fasılla
rından tasarruf edilen 20 962 liranın devriçark faslına münakalesinin teklifi muvafık görülmüşütr. 

2 — 1932 senesi bütçe kanununun 11 inci maddesi mucibince tahakkuk eden karşılıksız düyunat 
ashabına Hazine tahvili verilmek için 1929, 1930 ve 1931 Deniz bütçesinin muhtelif fasıllarında bulu
nan bakiye tahsisatın naljjen tesviyesi icap edeceği Divanı 'muhasebatça bildirildiğinden bu bakiyei 
tahsisat mukabili 1 238 liradan 901 lirasının senei haliye bütçemizin 790 - 1 , 212 lirasının 190 - 2 ve 
125 lirasmm da 790-3 üncü faslma münakalesi zarurî bulunmuştur. 

Milli Müdafaa vekâleti 1Ö33 yılı deniz hütçesinde münakale yapılmasına dair kanun layihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî yılı deniz bütçesinin muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında ilişik cetvelde gösterildiği veçhile 2% 200 liranın münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir» 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
tk. V. S. î. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 
G. t V. 

Ali Rûna 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Zr. V. 
Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Mal. V. 
Fuat 

24-IV-
Mf. V. 

Hikmet 

•1934 
Na. V. 
Ali 

Münakale cetveli 

F. M. 

775 
786 

789 
792 

778 
790 
790 
790 

Muhassasatın nevi 

Deniz efrat ve talebesinin iaşe masrafı veya bedeli 
Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve 
memurlar harcırahları ve laboratuar ve mektep ücret
leri ve tedavi ve kitap masrafları ve dahilde lisan tahsil 
ettirileceklerin tahsil masrafı 
Geçen sene düyunu 
648 numaralı kanunun 4 üncü ve 1492 numaralı 
kanunun 6 ncı maddeleri mucibiuce gedikli küçük 
zabitlere verilecek ikramiye 
Devri çark 
1931 senesi düyunu karşılığı 
1930 » » » 
1929 » » » 

Zam 
Lira 

Tenzil 
Lira 

11 500 

6 300 
3 400 

1 000 

Yekûn 

20 

22 

962 
901 
212 
125 
200 22 200 

Harita umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 4 190 liralık: münakale yapılması hafcknda 1/964 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1079 

28-IV-1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Harita umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında" 4 190 liranın 
münakalesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 25-IV-1934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve ilişiği münakale 
cetvellerile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Dadımı müstahdemlere, 657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince verilecek tazminat ve uçuş 
ücreti, kırtasiye, mefruşat, müteferrika ve demirbaş eşya mubayaa ve tamir masrafına kâfi ge-
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lecek miktarda tertibi mahsuslanndaki bakiyei* muhagsasatlan kalmamış olduğundan (4 190) lira
nın fasıllar arasında mü^akaîesme zaruret hâsıl olmuş ve bu-maksatla- tanzim kılınan kanun lâ
yihası merbuten takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekilliği Harita umum müdürlüğü bütçesinde 4 190 liralık münakale icrasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî yılı Harita umum müdürlüğü bütçesinin muh
telif* fasd ve maddeleri arasında ilişik cetvelde yazrir olduğu üzere 4 190 liranın münakalesi ya
pılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vefeöi memurdur. 

Bş.V. 
îsmet 
îk\> r 

M. Celâl 

F. 

828 
832 
833 
838 
840 

• 
822 
824 

825 
826 
827 
842 

M. 

1 
1 
3 
1 

1 

2 

1 

A&V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. î. Mi V. 
Dr. Refik 

İcar bedeli 

M:M.V. Da;V. H*. V. Mal. V. 
Zekât Ş. Kaya 2>f. T. Rüştü Fuat 
G.İV. Zî\ V. 

Ali Rma Muhlis -

Münakale cetveli 

Muhassasatın ! nevi 

Efrat iaşe masrafı 
Muytabiye 
Mubayaa 
Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler; harcırahı ve 
staj ve tahsil için gidecek talebe zabitler tahsisat ve 
mektep masrafları 
Daimi müstahdemler 
657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince verilecek 
tazminat ve 
Mefruşat ve 
Kırtasiye 
Müteferrika 

uçuş ücreti 
demirbaş 

Demirbaş eşya mubayaa, tamir masrafı 

25-IV 
Mf. V. 

Hikmet 

Zam 

-

1 500 

600 
1 300 

400 
200 
100 

-1934 
Na. V. 
Ali 

Tenzil 

590 
1 000 

600 
600 

1 400 

Yekûn 4 190 4 190 

Nafıa vekaleti 1933 senesi bütçesinde 122 180 lirfthfe müaakale yapıku» hakkında 1/966 
num*wJr kanu»* lâyihası • 

T.C. 
Başvekâlet 28-ÎV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Şayi: 6/1081 

Büyük Millet MeclİBİ Yüksek Reisliğine 

1933-malî yıîı Nafra-^rekâktifcÛt^esinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasmda ( 122*180 ) liralık 
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münakale yapılması hakkımda Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-IV-1934 
te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve münakale cetvellerile 
birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

1933 bütçesinde yapılacak münakaleye dair olan kanun lâyihasının esbabı mucibesidir 

1933 Nafıa bütçesinin muhtelif fasıllarındaki tahsisatlardan bazılarının sene sonuna kadar yet
meyeceği gibi tahakkuk etmiş borçlan ödemeğe de kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olduğundan bu 
tahsisatların arttırılması ve buna mukabil diğer bir kısım fasıllarda tasarruf edilecek olan tahsi
satların tenkisi suretile bütçe dahilinde bağlı cetvellere göre bir münakale icrası zarurî görül
müştür. 

1 — Arttırılmasına lüzum hâsıl olan tahsisatlardan birincisi tekaüt ikramiyesidir. 
1933 bütçe senesi içinde bilfiil 30 sene hizmeti ikmal etmiş olacak memurların kesbi istihkak 

edecekleri ikramiye miktarı 22 224 lira iken umumî ahvali iktisadiye dolayısile bunların yarısın
dan fazlasının tekaütlük talebinde bulunmıyacakları ümit edilerek bütçeye 10 000 lira tahsisat 
konulmuş idise de ahiren tekaüt edilen bir iki memurun ikramiyelerini tesviyeye kâfi tahsisat 
kalmamıştır. Bunun için bu fasla memurlar maaşı faslmdaki tasarrufattan 4 880 liranın nakli 
muvafık ve muktazi görülmüştür. 

2 — Kezalik suiistimallerinden dolayı muhakemeleri cereyan etmekte olan vekâlet emrine alın
mış iki memurun ahiren ıberaet etmeleri hasebile kendilerine 933 senesi açık maaşlarının tesviye
si icap eylediği halde 1933 bütçesinin 591 inci faslının 2 nci maddesinde kâfi tahsisat kalmadığın
dan bu maddeye kezalik memurlar maaşı faslmdaki tasarrufattan 500 liranın münakaleten ilâve
sine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

3 — 1933 bütçesinin 566 nci muvakkat tazminat faslına konulan tahsisat ancak 1933 senesi iptida-
sındaki kadronun aynen muhafazası haline göre hesap edilmiş olduğu halde Diyarbekirde bulunan 
bir müfettiş ile demiryolu ve nafıa müesseseleri komiserlerinden üç adedinin Ankara vilâyetine 
nakilleri icra edilmek suretile mesken bedeli alacak olanların adedi çoğaltılmış olduğundan bu 
fasla mevzu tahsisata dahi memurlar maaşı faslmdaki tasarrufattan 800 liranın münakaleten ilâve
sine lüzum hissedilmiştir. 

4 — 578 inci faslın ikinci resmî telefon mükâleme bedeli maddesine ikonan tahsisatın şehirler ara
sında yapılan mükâlemelerden dolayı sene sonuna kadar yetişmeyeceği ve kezalik 572 nci ücretli muha
bere ve mükâleme masrafı faslmdaki tahsisatın dahi demiryollar inşaat işleri için ecnebi memleketlerle 
yapılan muhabereler sebebile ihtiyaca kâfi gelmeyeceği tahakkuk ettiğinden diğer masraf fasılların
dan karşılıkları temin olunmak suretile bunlardan birincisine 750 ve ikincisine 150 liranın ilâvesi 
zarurî görülmüştür. 

5 — Vekâlet otomobilinin tamiri için bütçeye konulmuş olan 1 000 liranın 1930 senesinde alın
mış olan otomobilin tamirine kifayet etmemesi ve kezalik tahakkuk etmiş otomobil işletme masraf la-
rmm tesviyesile sene sonuna kadar vukubulacak işletme masrafının karşılanması için 1933 bütçesi
nin 572 nci faslınm 1 inci maddesine 250 ve ikinci maddesine 1 000 liranın diğer masraf fasılların
dan tenzilen ilâvesi icap etmekte bulunmuştur. 

€ — 1933 bütçesinin memurlar harcırahı maddesine 40 000 lira mevzu olup halen bundan pek cüzî 
bir bakiye vardır. İcrasına lüzum hâsıl olacak tayin ve tahvil muameleleri için sene sonuna kadar da
ha bin beş yüz liranın sarfma ihtiyaç hâsıl olabileceği düşünüldüğünden 577 nci faslm birinci mad
desine 1 500 liranın münakaleten zammı muvafık görülmüştür. 

7 — Bütçenin 581 inci faslınm 2 nci maddesine mevzu tahsisat 278 000 lira gibi cüzî bir mik
tardan ibaret olup şose ve köprüler kanunu mucibince yol vergisi tahsilatından buna inzimam 
eden mebaliğden istifade edilmek suretile mevcut taahhüdat karşıladım iş ise de bu hal yol vergisi 
hasılatının 1934 senesinde elde bulunacak miktarını azaltmış olmak suretile bütçe muzayıkasmın 
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iş üzerindeki tesirlerini çoğaltmış olduğundan diğer fasdlardaki tasarruftan bir kısmımm mevcut 
yol ve köprü işleri taahhüdatmıa ait teddyata tahsis edilmesinin bu tesirleri tahfif edeceği düşünül
düğünden 581 inci faslın 2 nci maddesine 38 000 liranm ilâvesi faideli görülmüştür. 

8 - 1931 senesi zarfmda inşaat işlerinden dolayı Devlet demiryolları işletme idaresinin tahak
kuk eden alacağına ait hesabat neticesine göre 76 651 lira bakiyei matlubu ve 1931 bütçesinde de 
kâfi tahsisat bakiyesi mevcut bulunmakta ise de 1933 bütçesinin 593 üncü faslının birinci 1931 se
nesi ve düyunu maddesine mevzu 50 000 lira ile bunu tediye etmek imkânı olmadığından mezkûr 
maddedeki bakiyei tahsisat ta nazara almarak bütjgenin 587 inci faslm-m 2 nci maddesindeki baki
yei tahsisattan 74 350 liranm bu maddeye ilâvesi suretîle işletme idaresinin matlubunun tesviye e-
dilmesi elzem görülmüştür. 

Nafıa vekaleti 1933 "bütçesinde 122 180 liralık münakale yapılması "hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Nafıa vekâleti bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasmda 
ilişik cetvelde gösterildiği veçhile 122 180 liranm münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
Ik. V. S. î. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 
G.Î.V. 

Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Zr. V. 
Muhlis 

-
Ha.V. 

Dr. T. Rüştü 
Mal. V. 

Fuat 

26-IV-
Mf. V. 

Hikmet 

•1934 
Na. V. 
Ali 

F. 
562 
567 

570 
575 
582 

M. 
Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 

Memurlar maaşı . 
Mecburî hizmete tâbi Mühendis mektebi mezunlarına 
1216 numaralı kanun mucibince verilecek avans 
Teshin 
Vilâyat müteferrikası 
İhaleten ve emaneten yapılacak inşaat masrafı ve ( E ) 
cetveline dahil müstahdemler harcırahları , amele 
ücreti, ihaleten ve emaneten yapılacak etüt ve apli-
kasiyon bedeli ve masrafları, tamiratı mütemadiye, 
istimlâk bedeli, nehir sahillerinin tahkimi için 
yetiştirilecek ormanlara muktâzi tohum ve fidanların 
mubayaa ve yetiştirilme masrafları ve bunların muhafa
zası için bekçi ücreti ve baraka inşaatı masrafı, rasat 
merkezleri ve işaretleri tesis masrafı, tabı masrafı, 
makine alât ve edevat ve hernevi levazım ve çadır 
mubayaa, tamir, isticar ve sigorta bedeli ve nakliye 
masrafları, çatana ve sal , motor ve araba gibi 
vesait bedelile bunların işletme ve tamir, nakliye ma
sarifi, iş mahallerine konulacak resmî ve hususî sabit ve 
seyyar telefonların tesis ve işletme masrafları ve mükâ-
leme badelile su istikşaf postalan, eczai tıbbiye masrafı 

Tenzil 

6 180 

1 800 
1 000 
1 000 

Zam 

20 000 
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F. M. Münakale cetveli Tenzil Zam 

566 
572 

577 
578 
579 
581 

1 
2 
1 
2 

2 

587 2 Demiryollar ve limanlar için ihaleten veya emaneten 
yapılacak istikşaf, etüt, aplikasyon ve poz masrafları 
ve her türlü inşaat, tesisat, teçhizat, imalât ve ameliyat 
ve tamirat bedeli ve ferşiyat kilometre ikramiyeleri, (E) 
cetveli haricinde kullanılacak amele ve müstahdemin 
ücret ve yevmiyeleri ve alelûmum lokomotif, vagon ve 
sair makine ve alât ve edevat ve levazım ve -malzeme 
ve eşya mubayaa, tamir, işletme ve teslim ve tesellüm 
ve ekspertis tahmil ve tahliye sigorta ve nakliye, istalya, 
ardiye, şomaj, ücret bedel ve masrafları, faiz ve komus-
yoniar, inşaat işletmesi masarifi umumıyesi ve istimlâk 
bedel ve masrafları ve resimler 92 200 

563 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 4 880 
Muvakkat tazminat 800 
Tamir 250 
İşletme 1 000 
Memurlar harcırahı 1 500 
Mükâleme bedeli 750 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 150 
İhaleten ve emaneten yapılacak etüt ve aplikasyon inşa
at ve tamirat bedeli ve masrafları, (E) cetveline dahil 
müstahdemler harcırahı ve amele ücretleri ve istimlâk 
bedeli ve tabı ücreti ve silindir ve bunların yedek alât 
ve levazımının mubayaa, tamir işletme ve garaj mas
rafı ve makine alât ve edevatı her türlü levazım, çadır 
mubayaa ve tamir bedeli ve nakliye masrafları ve ta
mirhaneler tesis ve işletme masrafı, iş mahallerine ko
nacak resmî ve hususî sabit ve seyyar telefonların tesis 
ve işletme masrafları ve mükâleme bedeli 38 000 

591 2 Açık maaşı 500 
593 1 1931 senesi düyunu karşılığı 74 350 

Yekûn 122 180 122 18C 

Millî Müdafaa vekaleti 1933 senesi deniz ve hava bütçelerinde 23 960 liralık münakale yapılması 
hakkmda 1/970 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 29-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1087 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

1933 malî yılı deniz ve hava bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 23 960 liralık münakale 
yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazrrlaaan ve icra V«küleri Heyetine© 29 -IV -1934 te Yük-
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sek Meclise arzı karartâftıniaıı katran lâyihası esbabı mttcibesiİe birliİete sunulmuştur efendim. 

- Başvekil 
* İsmet 

Easbabı mucibe 

1 — 1933 hava bütçesinin 731 inci maaş faslma konulan tahsisat bazı teşekküller dolayısile hava 
kuvvetlerinin mayıs 1934 maaşlarına kâfi gelmemesinden deniz bütçesinin bağlı cetvelde fasıl ve 
maddelerile miktarlan yazılı tasarruflardan 23 960 liranm tenzilile bundan 23 514 lirasının 731 inci 
maaş faslma, ^ 

2 — Bütçedeki tahsisatının kâfi gelmemesinden dolayı denizden tekaüt edilen bir efendiye 1683 
numaralı kanunun 58 inei maddesi mucibince tekaüt ikramiyesine verilmek üzere 446 liranm da 762 
inci fasla nakline lüzum hâsıl olmuştur. 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî ytlt deniz ve hava bütçelerinde 23 960 liranın mü
nakalesi "hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî ydı deniz ve hava bütçelerinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri arasmda ilişik cetvelde yazılı olduğu üzere 23 960 liranm münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş.V, 
İsmet 

îk. V. 

F. M. 

761 
763 
764 
765 
766 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. t. M. V. 

M. M. V. Da.V. Ha. V. 
Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
G. 1. V. Zr. V. 

Ali Kana Muhlis 

Münakale cetveli 
Muhassasatm nevi 

(Deniz) 
Maaşatı umumiye 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1142 ve 1144 numaralı kanunlar mucibince 

Mal. V. 
Fuat 

tahtelba-

29-IV. 
Mf. V. 
Hikmet 

Tenzil 

12 100 
3 000 
2 000 
3 860 

• 1934 
Na. V. 
Ali 

Zam 

762 

731 

hircilerle dalgıçlara verilecek tahsisat 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

3 000 

(Hava) 
Maaşatı umumiye 

446 

23 514 
Yekûn 23 960 23 960 
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îdarç Heyetinin, B. M. Meclisi.1933 wne8İ bütçesinde 4 860 liralık münakale yapılması hak

kında 2/106 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
îdare amirliği 29- IV -1934 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1482 

Yüksek Reisliğe 

1933 senei maliyesi Büyük Milleşt Meclisi bütçesinin 2 nci faslının 1 ind aza harcırahı maddesin
den (4 850) lira tenzili ile (2 100) lirasının 22 nci faslın geçen sene düyunu tertibine ve (1 000) li
ranın da 8 inci faslın 1 inci müteferrika, ve masarif i ıgavrimelhuıza >maddesine ve (750) lirasının 8 inci 
faslm 3 üncü bahçeler masrafı maddesine ve (1 000) lirasecnrn 9. uncu faslın 1 inci Millî saraylar 
masarifatı umumiyesi maddesine zam ve ilâvesi için âtideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve tek
lif eyleriz. 

îdare âmiri idare âmiri îdare âmiri 
M.Ali îr fan Ferit 

MADDE 1 — 1933 senoi maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 2 nçi fasirnm 1 inci maddesin
den (4 850) lira tenzil edilerek (2 100) lirası 22 nci faslın geçen sene düyunu tertibine ve (1 000) 
lirasının da 8 inci faslın 1 inci maddesine (750) lirası 8 inci faslın 3 üncü bahçeler masarifi .madde
sine ve (1 000) lirası da 9 uncu faslın 1 inci Millî saraylar masarifatı umumiyesi maddesine zam ve 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 29 - IV -1934 

M. No. 87 
Esas No. 1/946* 952, 

935, 954i 957i 958, 
959, 960,961,962, 
963,964,965,970 

2/106 
Yüksek Reisliğe 

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçele
rinin fasılları arasında münakale yapılmasına 
ve Düyunu umumiye bütçesine 139 749 liralık 
munzam tahsisat konulmasına dair olup myhte-
lif tarihlerde encümenimize havale buyurulan 15 
adet kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili Zekâi 
Beyle Muhasebat umum müdürü Memet Ali Bey 
hazır oldukları halde ayrı ayrı tetkik edildi: 

Bu lâyihalarla bütçelerde yapılması istenilen 

münakale miktarr 976 196 liradan ibaret olup 
bunun 17 738 lirası Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti ile Maarif vekâleti bütçelerinde yeniden açı
lacak tertiplere fevkalâde olarak konulacak tah
sisata aittir. 

Teklif lâyihaları esbabı mucibelerinde izah 
olunan zaruretlere binaen encümenimizce aynen 
kabul edilmiştir. 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
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fieyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reis
liğe takdim olunur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt Bursa 

M. Şeref Mukerrem ihsan Dr, Galip 

MADDE 1 — 1983 mali senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numa
ralı cetvelde yazılı fasıllarından 976196 lira ten
zil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil 
olunan mebaligden 958 458 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ve 17 738 lirası da 
(3) numaralı cetvelde gösterilen muhtelif daire 
bütçelerinde yeniden acılan tertiplere fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 2094 numaralı kanun mucibince 
aktolunan istikrazın (B) serisine ait tahvillerin 
ihraç fiatı farkı olarak tahsil ve varidat bütçesi
ne irat kaydedilmiş olan 139 749 lira karşılığa 

Kırklareli Kayseri Konya Sivas 
Şevket A, IIilmi A. Muzaffer Rasim 

Sivas 
M, R$tn#i 

mukabil 1933 Düyunu umumiye bütçesinin 182 
nci faslına bu miktar munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 4 — (2) numaralı cetvel mucibince 
689 uncu (Yüksek ziraat ve baytar mektepleri) 
faslma nakledilen 12 000 lira 2291 numaralı ka
nunun muvakkat beşinci maddesinde gösterilen 
tahsisata ilâveten Ankara Yüksek ziraat enstitü
süne yardım olarak verilir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadüât icrasına dair ka

nun lâyihası 





F . M. 

[1] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatm nevi 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

2 1 Aza harcırahı 

193 

DÜYUNU UMUMÎYE 

1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

226 Memurlar maaşı 

239 1 İcar bedeli 

255 Maaşatı umumiye 

257 Müstahdemler ücreti 

267 3 Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 

268 2 1615 numaralı kanunun 1 inci ımaddesile 1931 senesi bütçe kanununun 8 inci 
maddesi mucibince Günırüık süvari umıtaka ve muhafaza memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

286 

321 

Memurlar maaşı 

EMNİYET İSLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Memurlar maaşı 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

357 Müstahdemler ücreti 

358 Muvakkat tazminat 

366 1 İcar bedeli 

367 2 Müfettişler harcırahı 

371 2 Hayvan yem bedeli 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

432 Memurlar maaşı 

442 1 Tenvir ve teshin 

462 3 Kuduz tedavi müesseseleri 

Lira 

4 850 

14 973 

İO 000 
420 

29 000 
11 000 
4 800 

2 500 

89 680 

42 266 

2 800 

450 

1 771 

300 

20 000 

30 000 

750 

500 
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F. M. Muhassasatın nevi Lira 

ADLİYE VEKÂLETİ 

474 Merkez müstahdemleri ücreti 2 000 

475 Vilâyat » » 

476 Muvakkat tazminat 

MAARİF VEKÂLETİ 

506 Memurlar maaşı 

507 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 

509 Vilâyat müstahdemleri ücreti 35 492 

524 1 Sanayii nefise sergilerinin kuşat masarifile mükâfat ve mubayaa olunacak 
asar bedeli 1 600 

32 000 
14 000 

11 400 
9 774 

525 1 Tetkik ve ilmî rehberler telif ve tercüme ücreti 6 000 

532 1 Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitap ve sair masrafları 22 000 

533 1 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yem bedeli, benzin 
ve tatil aylarında yemek ücreti ve kamp masrafı 500 

536 2 Masarifi idare, lâburatuar, atelye ve temrin masarifi, matbu evrak ve de-
fatir, meslekî kitap, mecmua ve gazeteler mubayaa ve abone bedeli, bina kira 
bedeli 1 000 

538 1 Muvazenei umıımiyeyc dahil bilûmum meslek, ticaret ve kız sanat mektepleri 
ve enstitüler ve Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası tesisat, nakil vası
taları mubayaası ve tamirat bedelleri ve meslekî kitaplar telif, tercüme ve 
tabı masarifi 6 000 

539 Meslek ve ticaret kursları ve akşam mektepleri ücret ve ması afları ile tica
ret, kız sanat ve bilûmum meslek mektepleri ve enstitüler ilâve ders ücretleri 

1 Meslek ve ticaret kursları ve akşam mektepleri muallim ve idare memurları 
ücretleri 5 000 

2 Bu kurs ve mekteplerin bilûmum masraf lan 5 000 

Fasıl yekûnu 10 000 

541 Ecnebi mütehassıslar ve mütehassıs muavini ve tercümanları ücretleri ile 
memleket dahilinde azimet ve avdet harcırah, seyahat ve ikamet yevmi
yeleri 5 000 

542 1 Kütüpan4erin masarifi idaresi, telefon tesisi ve mükâleme ücreti, kitap, 
mecmua ve gazete bedelleri ve hademe elbisesi ve kütüpanelerin nakil ve 
tevhidi ve yeni eserlerle takviyesi masarifi • 2 000 

544 1 Dersane, yatakhane, mutfak, hastane ve bilûmum levazım, mefruşat ve de
mirbaş alâtı dersiye bedeli 500 

545 Mektep kütüpanelerdne alınacak kitap, mecmua bedelleri ve bunlara ait 
masraf 2 488 
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546 1 Devlet malı olan binaların (500 liradan yukarı; inşaat, tamirat ve su tesi
satı masarifi 

2 Devlet malı olan binaların (500 liraya kadar olan) inşaat ve tamiratı 

Fasıl yekûnu 

547 1 Maarif vekâleti (hars ve meslek) 
3 İktisat vekâleti 
4 Millî Müdafaa (Deniz kısmı) 
5 Askerî fabrikalar U. M. 
6 Harita U. M. 
8 Adliye vekâleti 
9 Ziraat vekâleti 

Fasıl yekûnu 

550 Lisan muallimi yetiştirmek için hususî mekteplere verilecek talebe ücreti 

551 Halkı tenvir için seyyar sinema masarifi ve millet mekteplerine yardım ve 
Türk kültürünün neşir ve tamimi 

Mükerrer 

552 Vilâyetlerdeki âbidatm muhafazası masrafı 

553 2 Açık maaşı 

558 Aşiretler seyyar muallimleri maaş, ücret ve harcırahları 

NAFIA VEKÂLETÎ 

562 Memurlar maaşı 

567 Mectburî hizmete tâbi Mülhetıdis ımektebi mezunlarına 1216 numaralı kanun 

mucibince verilecek avans 

570 2 Teshin 

575 Vilâyat müteferrikası 
582 2 Ihaieten ve emaneten yapılacak inşaat masrafı ve (E) cetveline dahil 

müstahdemler harcırahları, amele ücreti, ihaleten ve emaneten yapıla
cak etüt ve aplikasyon 'bedeli ve masrafları, tamiratı mütemadiye, istim
lâk ıbedeli, nehir sahillerinin tahkimi için yetiştirilecek ormanlara mulk-
tazi tohum ve fidanların mubayaa ve yetiştirilme masrafları ve (bunların 
muhafazası için bekçi ücreti ve baraka inşaatı masrafı, rasat merkezleri 
ve işaretleri tesis masrafı, tabı masrafı, makine, alât ve edevat ve her 
nevi levazım ve çadır mubayaa, tamir, isticar ve sigorta ıbedeli ve nakliye 
masrafları, çatana ve sal, motor ve araba gibi vesait ıbedeli ile bunla
rın işletme ve tamir, nakliye masarifi, iş mahallerine konulacak resmî 
ve hususî sabit ve seyyar telefonların tesis ve işletime masrafları ve mü-
kâleme bedeli ile su istikşaf postaları, eczayi tıbbiye masrafı 
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587 2 Demiryollar ve limanlar için iıhaleten veya emaneten yapılacak istikşaf, 
etüt, aplikasyon ve poz masrafları ve her türlü inşaat, tesisat, teçhi
zat, imalât ve ameliyat ve tamirat /bedeli ve ferşiyat kilometre ikra
miyeleri, (E) cetveli (haricinde (kullanılacak amele ve müstahdemin üc
ret ve yevmiyeleri ve alelûmuım lokomotif, vagon ve sair ımakine ve alât 
ve edevat ve levazım ve malzeme ve eşya mubayaa, t.vmir, işletme ve 
teslim ve tesellüm ve ekspertis tahmil ve tahliye, sigorta ve nakliye, istal-
ya, ardiye, şıomaj ücret, ibedel ve masrafları, faiz ve koımusyonlar in
şaat işletmesi masarifi umumiyesi ve istimlâk bedel ve masrafları ve 
resimler 92 200 

ÎKTISAT VEKÂLETİ 

602 Memurlar maaşı 1 500 

604 Merkez müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 

2 Muvakkat » 

Fasıl yekûnu 

605 Vilâyat müstahdemleri ücreti 

607 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

628 2 Kongrelere gc'ndcrileeöklerin hahcırahlan 

644 2 Açık maaşı 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 10 000 651 
654 
656 

671 
673 
674 
675 
679 
680 

1 

2 
2 
2 

500 
5 500 
6 000 
7 000 
15 500 
1 000 
2 000 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 10 000 

Vekâlete merbut âli mektep mezunlarına 1437 numaralı kanun mucibince 
verilecek avans , 

Beynelmilel müessesata iştirak hissesi 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve yol masrafları 

Staj ve ihtisas için hariçte bulunanlara yardım 

Kurslar 

2 400 
1 520 
1 000 
1 500 
4 000 

80 
2 Bakteriyologihane ve serum darülistihzarları 350 
4 ttlâf edilen hayvan tazminatı 2 100 

Fasıl yekûnu 2 450 

682 Mektepler 
1 Yüksek orman mektebi 5 000 
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2 Orman ameliyat mektebi 2 350 

Fasıl yekûnu 7 350 

684 2 Amcnejman, teşcir ve fidanlıklar 3 750 

• MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMÎ) 

694 648 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mucibince verilecek gedikli küçük 

zabit ikramiyesi 1 500 

695 Müstahdemler ücreti • 18 759 

697 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 7 600 
698 1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabitlere verilecek aile 

zammı 

708 2 Hayvan yem bedeli 
3 Mahrukat, tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

716 2 2abitan, memurin ve mensubini askeriye ile mektep talebesinin Hükümetin 
sıhhî müesseselerinde tedavileri mümkün olmamasına binaen memleket dahi
lindeki ücretli müessesatta tedavilerine ait masraf 

718 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu masrafı 

720 Ecnebi mütehassıslar 10 512 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMÎ) 

732 • 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikra

miyesi 224 

733 Muvakkat tazminat 

736 Mefruşat ve demirbaş 

741 Resmî telefon masrafı: 
1 Masarifi tesisiye 
2 Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûna 

743 Mahkeme harçları 

744 2 Hayvan yem bedeli 
3 Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

748 1 Mubayaa 

752 Geçen sene düyunu 

1 700 
25 648 
8 000 
33 648 

2 765 
2 054 

500 
1 216 

10 
500 
510 
50 

450 
2 485 

2 935 
50 
417 
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MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

761 Maaşatı umumiye 

763 Müstahdemler ücreti , 

764 Muvakkat tazminat 

765 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

766 1142 ve 1144 numaralı kanunlar mucibince tahtelbahireilere, dalgıçlara 
verilecek tahsisat 

775 1 Deniz efrat ve talebesinin iaşe masrafı veya bedeli ' 11 500 

786 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 
1 Staj için ecnebi mıemleketlere gönderilecek zabit ve memurlar ' hareırah-

. lan ve laboratuar ve mektep ücretleri ve tedavi ve kitap masrafları ve da
hilde lisan tahsil ettirileceklerin tahsil masrafı 6 300 

2 2018 numaralı kanun mucibince ecnebi memleketlere gönderilecek talebe 
masrafı 5 000 

o28 

832 

833 

838 

1 

1 
2 

3 

1 
3 

Bedeli icar 

Efrat iaşe masrafı 
Hayvan yem (bedeli 

Mutaibiye 

Mubayaa 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

840 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı ve staj ve tahsil için gi
decek talebe zabitler tahsisat ve mektep masrafları 

33 700 

3 000 

2 000 

3 860 

3 000 

Fasıl yekûnu 11 300 

789 Geçen sene düyunu 3 400 

792 648 numaralı kanunun 4 üncü ve 1492 numanlı kanunun 6 ncı maddeleri 
mucibince gedikli küçük zabitlere verilecek ikramiye 1 000 

ASKERÎ FABHİKALAR U. M. 

795 Maaşatı umumiye 

797 Müstahdemler ücreti 

812 Ecnebi mütehassıslar 

819 2204 numaralı kanur mucibince verilecek ihtisas ücreti 

HARİTA U. M. 

5 860 

21 000 

5 000 

4 000 

1 000 
1 oo7 

2 657 

600 

650 
4 014 

4 664 

2 400 
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YEKÛN 

Lira 

3 281 

976 196 

[2] NUMARALI CETVEL, 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

8 1 Müteferrika ve Riyasetin tensibine göre sarfedilecek gayrknelihuza 
3 Bahçeler daimî masrafı ve muvakkat amele ücreti 

157 

Fasıl yekûnu 

9 1 Masarifi umumiye 

22 Geçen sene düyunu 

MALİYE VEKÂLETİ 

Masarifi gayrimelhuza 

1 000 
750 

1 750 
1 000 

2 100 

20 000 

DÜYUNU UMUMİYE 

182 2094 numaralı kanun mucibince çıkarılan ikramiyeli dahilî istikrazın faiz 
ve itfa bedelleri ile komusyon, sigorta ve sair masrafları ikarşılığı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

254 4 1928 senesi düyunu karşılığı 

260 Mefruşat ve demirbaş 

264 Harcırah 

266 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

322 

EMNİYET İŞLE Ut UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi muciibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

MAARİF VEKÂLETİ 

51U Muvakkat tazminat 

511 2 Muallim ücretleri 
514 Merkez müteferrikası 

14 973 

394 
1 500 
4 500 
1 300 

40 000 

6 000 

96 800 
500 
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519 

520 

521 

528 

532 

534 

540 

549 

556 
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1 Bedeli icar 
3 Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

1 Memurlar harcırahı 

2 Mükâleme bedeli 

İlk ve orta tedrisat muallimlerile ilk tedrisat müfettişleri kursları masraf, 
harcırah, ve ücretleri 

2 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak tenzilât karşılığı 

1 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yem bedeli, ben
zin ve tatil aylarında yemek ücreti ve kamp masarifi 

Muvazenei umumiye haricindeki meslek ve sanat mekteplerine yardım 

1 Neşriyata yardım 

Askerî tedrisat muallimlerine verilecek ücretler 

Lira 

3 032 
250 

3 282 
6 000 
600 

1 750 
6 684 

3 000 
16 000 
3 500 
12 826 

563 

566 

572 

577 

578 

579 

581 

591 

593 

NAFIA VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikrami
yesi 

Muvakkat tazminat 

Vekâlet otomobili masrafı: 
1 Tamir 
2 İşletme 

Fasıl yekûnu 

1 Memurlar harcırahı 

2 Mükâleme bedeli 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

2 Ihaleten ve emaneten yapılacak etüt ve aplikasyon inşaat ve tamirat bedeli 
ve masrafları, (E) cetveline dahil müstahdemler harcırahı ve amele ücret
leri ve istimlâk bedeli ve tabı ücreti ve silindir ve bunların yedek alât ve 
levazımının mubayaa, tamir, işletme ve garaj masrafı ve makine alât ve e-
devatı, her türlü levazım» çadır mubayaa ve tamir bedeli ve nakliye mas
rafları ve tamirhaneler tesis ve işletme masrafı, iş mahallerine konacak 
resmî ve hususî sabit ve seyyar telefonların tesis ve işletme masrafları ve 
mükâleme bedelleri 

2 Açık maaşı 

1 1931 senesi düyunu karşılığı 

4 830 
800 

250 
1 000 
1 250 
1 500 
750 
150 

38 000 

500 

74 350 
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ZİRAAT VEKÂLETİ 

665 
687 
688 

1 

1 
2 
3 
4 

1 750 
2 000 
1 437 

' 
Fasıl yekûnu 

2 930 
695 

1 047 
2 191 
6 863 

Masarifi muhakeme 

Memurlar harcırahı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1931 senesi düyunu karşılığı 
1930 » » » 
1929 » ı » 
1928 » » » 

689 Yüksek ziraat ve baytar mektepleri 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

692 Maaşatı umumiye 

725 Geçen sene düyunu 

726 1 1931 senesi düyunu karşılığı 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

731 Maaşatı umumiye . 

734 1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabitana verilecek aile 

zammı " ' / 

738 Müteferrika 

73â L Bedeli icar 

742 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

753 1 1931 senesi düyunu karşılığı 

MİLLÎ MÜDAFAA VMÂtMTfTDENfZ KISMI) 

762 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 443 

778 2 Devri çarh 

783 İnşaat ve tamirat 

790 Eski soneler düyunu : 
1 1931 senesi düyunu karşılığı 
2 1930 » » » 
3 1929 » » » 

491 322 
2 040 

153 

39 326 

450 
431 
666 
400 

1 145 

Fasıl yekûnu 

20 iJ6ü 
6 0U0 

901 
212 
125 

1 238 
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HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

822 1 Daimî müstahdemler 

824 657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince verilecek tazminat ve uçuş ücreti 

825 Mefruşat ve demirbaş 

826 2 Kırtasiye 

827 Müteferrika 

842 1 Demirbaş eşya mubayaa ve tamir masrafları 

YEKÛN 

1 500 
600 

1 300 
490 
200 
100 

958 458 

[3] NUMARALI CETVEL 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

279 1341, 1926 ve 1927 senelerinden itf ma müstenit borç karşılığı 26 

MAARİF VEKÂLETİ 

538 3 Riyaseti Cumhur filarmonik orkestra heyeti melbusat bedeli karşılığı 3 000 

560 1932 malî senesi zarfında verilmesi lâzımgelip ödenmeyen tekaüt ikramiyesi 
karşılığı 

YEKÛN 



Sıra No 125 
Divanı muhasebatın teşkilât ve vazifelerine dair ihzar 
edilen lâyihanın takdim kılmağı hakkında 3/38 numaralı 
Divanı muhasebat reisliği tezkeresi ve Divanı muhasebat 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Meclisi Âlinin 31 mart 1341 tarihli celsesinde kabul ve havale buyurulan takrir mucibince Di
vanı muhasebatın teşkilât ve vezaifine dair ihzar edilen lâyihai kanuniyenin matviyyen takdimine 
içtisar kılmır efendim hazretleri. 6 şubat 1926 

Divanı muhasebat reisi evveli 
Fuat 

Divanı muhasebat kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Malûmu samileri olduğu üzere asrımızda bütün kuvayi hayatiye ve mesaliki siyasiyeye hâkim o-
îan iktisat cereyanlarının nâzımı ve heyeti içtimaiye halinde yaşayan bir millet efradının hidematı 
umumiyelerini tanzim ve idare ile mükellef Devlet teşkilâtının en ehemmiyetlisi teşkilâtı maliyedir. 
.Asayişin temini, hukukun ihkakı, adaletin neşrü temini, servetin tezayüdüne ve esbabı rafahm teves-
süüne hadim olacak umuru nafıanm meydana gelmesi, memlekete ahalisinin nuru irfanla tezyini için 
müessesatı ilmiye küşadı, sıhhati umumiyenin vikayesi, hatta icabı halinde vatanm müdafaa ve muha
fazası dahi Devlet hazinesinin vüsatine bağlıdır. En faydalı bir işin ifa edebilmesi, en mübrem bir ih
tiyacın elde edilmesi vesaiti maliyenin tedarikine, teşkilâtı maliye ve usulü hesabiyenin intizam ve 
mazbutiyetine mütevakkıftır. Bir memleketin teşkilâtı maliyesi ne kadar itina ile tesbit ve temin olu
nursa o heyeti içtimaiyeyi terkip eden ahalinin saadet hali de o derece müemmen olur. Medeniyetin 
terakkisile Hükümet vezaif ve masarifi de tezayüt etmekte olduğundan her Devlet varidatını art
tırmak fakat ayni zamanda en müsmir ve mübrem hususatma sarf etmek mecburiyetini şiddetle his
setmektedir. Varidatı Devleti arttırmak için memleketin derecei tahammül ve kabiliyeti tetkik edi
lerek menabii varidat ona göre intihap olunduğu, vergilerin nisbet ve şekli cibayeti halkı ve mem
leketin inkişafı iktısadiyesini tazyik etmiyecek bir şekle konulduğu ve buna mümasil tedbirlere teves
sül edildiği gibi varidatı en müsmir ve mübrem hususata hasretmek için de muamelâtı maliyenin 
murakabe altında bulunması varidat ve masarifi Devletin bütçelerle kabul edilen esasat dairesinde 
icrası usul ittihaz edilmiştir. 

Bütçe tanziminden maksat, varidat ve masarifi Devletin daima göz önünde bulundurulması, mura
kabe edilmesidir. Binaenaleyh murakabe, bütçenin millet meclisleri tarafından tasdikile başlar ve 
hesabı katî kanununun kabulile hitam bulur. Kısmı azamı milletten vergi suretile alman vari
datı Devletin hidematı umumiyeye tahsisini irae eden bütçeyi kontrol etmek ve almacak vergilerin 
nisbetini, miktar ve eşkâlini ve tahsil edilecek varidatın ne gibi hidemata, ne suretle sarf edileceğin t 
tasdik ve murakabe eylemek milletin hakkıdır. Hakimiyeti milliyenin en esaslı bir safhai tecelli-
sidir. Zamanımızda en tabiî ve masunuttaarruz telâkki edilen bu hakkın istihsali için milletler 
asırlarca mücadele etmişlerdir. Hakimiyeti milliyenin müstebit ve mütehakkim hükümdarlardan 
istirdadı bir çok ihtilâller neticesinde mümkün olabildiği gibi kanun bir cüzü olan bütçeyi tasdik 
ve murakabe hakkının istihsali de tarihi dolduran uzun mücadelâta sebep olmuştur. 

Hemen bütün siyasî ihtilâllerin amillerini para meselesi, bari tekâlif altmda ezilen milletlerin 
mukavemeti teşkil eder. Milletler hukuku tabiiye ve siyasiyelerinden bütçeyi tasdik, vergiye 
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muvafakat hakkına en ziyade ehemmiyet vermişler ve en evvel bunun istihsali için uğraşmışlardır. 
Hakimiyeti milliyeyi temsil etmekte bulunan parlâmentoların nüvesi de bu hakkm istihsali için 
yapılan mücadelât sırasında tekevvün ve tekemmül etmiştir. 

Vergiye muvafakatlarmm istihsali için davet edilen millet murahhaslarından, ahali mümessille
rinden mürekkep heyetler, parlâmentoların başlangıcını teşkil eder. Mükellefinin muvafaka
tini istihsal etmeksizin vergi tarhetmek cüreti her zaman halkın mukavemet ve ihtilâlini 
müeddi olmuş haıtta Amerikanın ilânı isyan ile İngiltere himayesinden kurtulmasına vesile ver
miştir. işte bu kabîl azim mücadelât ve tekallübat neticesinde teslim olunan bütçenin tasdik ve kon-
trolü hakkını milletler, hukuku siyasiyei sairesi gibi vekilleri vasrtasile istimal eylerler. Bu hakkm 
muntazam bir sistem dahilinde tatbik ve istimali için bir çok nazariyeler düşünülmüş, ilmi malî de
nilen bir ilmi mahsus meydana gelmiştir. 

Muamelâtı maliyenin sağlam esaslar dahilinde ciddî bir murakabe altında icrayı, harice karşı iti
barı devleti muhafaza ve ilâ edeceği gibi dahilde vergi mahmuliyeti altında bunalan mükellefine 
karşı da emniyet bahştır. Medarı tesellidir. Verdiği bir akçanın bin defa düşünülerek kendi menfaa
tine en muvafık bir şekilde sarfedilmekte olduğuna ve vekilleri tarafından kontrolsuz bırakılma
dığına kanaat ettikçe vergi yükü vicdanını ezecek bir ıstırap, bir bar teşkil etmez. 

Mütaleatı marazaya binaen Millet Meclisleri, alınacak vergileri, varidatın muhammenatmı masa
rifi Devletin envamı tayin ve tesbit eder. Malî kanunları kabul, bütçeyi ve hesabı katî kanun
larını tasdik eylerler. Millet Meclisinin fasıl, fasıl kabul ve tasdik eylediği bütçe hudut ve fusulü-
nün tecavüz edilip edilmediği murakabe olunmazca, Millet Meclisinin bütçeyi tasdik etmesinin, bi
naenaleyh hakimiyeti milliyenin rüknü olan bütçe kontrolünün manası kalmaz. Bütçeye müteallik 
teferruat ve tatbikatı Millet Meclisinin bizzat ve bilfiil takip etmesine imkânı maddî görülmedi
ğinden bu vezaifi mûhimmeye muavenet etmek üzere hemen her memlekette Divanı muhasebat 
unvanlı müesseseler teşkil olunmuş, bütçenin hudut ve fusulü için bekçi olarak ikame edilmiştir. 

Divanı muhasebat, bütçenin tatbik ve icrası esnasında vazifei murakabesini ifa eyler ve 
neticede hesabı katîi umuminin muamelâtı vakıa ile mutabakatını tasdik ve teyit ve bu suretle 
Meclisi milliye karşı bütçe tahsisatının tarzı istimalinden dolayı mesul bulunan vekillerin 
tayini mesuliyetleri hususunda beyanı mütalea eder. Bundan maada ekseri memleketlerde 
Divanı muhasebata salâhiyeti hâkimanenin en mühimlerinden olan hakkı kaza da verilmiştir. Amal 
ve efali nas hakkı kazaya tâbi olduğu ve bu hakkm istimali için mahkemeler teşkil edildiği gibi 
muhasibi mesullerin muamelâtı hesabiyesi de Divanın hakkı kazasma tevdi edilmiştir. 

Hulâsa Divanı muhasebat, varidat ve masarifi Devlet için murakıp, muamelâtı hesabiye için hâ
kim ve âmiri itaların bütçe icraatına karşı müstantık vaz ve mevkiindedir. Hukuku esasiyei Devlete 
müteallik bu derece mühim vezaifi ifa etmekte olan Divanı muhasebat bir çok salâhiyetlerle teçhiz 
edilmiş, hemen her memlekette Heyeti icraiyeden müstakil addolunmuştur. 

Bazı memleketlerde doğrudan doğruya heyeti teşriiyeden ahzi kuvvet ederek, bir kısım hüküm
lerde de azanın lâyenazilliği veya azil ve nasplannın heyeti, teşriiyeye ait olduğu kabul edilerek va
ziyeti mahsusası takviye ve tarsin kılınmıştır. Teşkilâtı ve vezaifinin sureti icrası her memleketin 
ananat ve ihtiyacatına göre tesbit edilmiş ise de müşterek esasları mevcuttur. 

Her memleket diğer milletlerin tecrübe edilmiş usullerini alarak ve kendi ihtiyacatına göre tadil 
eyliyerek ilmî ve asrî sistemlerle bu vezaifi murakabeyi en dakik ve en sehil şekilde ifaya sâyü gay
ret etmektedir. 

Divanı muhasebat, pek nazik ve müşkül olan murakabe vazifesinin ifası esnasında vazıı kanu
nun maksadı hakikisine nüfuz etmeğe, ruhu kanuna tevfikı muameleye cahtetmek mecburiyetindedir. 
Vazife ve salâhiyetinin hududunu ve mevzuatı kanuniyenin tayin eylediği esasları tecavüz ederek umur 
ve hidematı Devletin reviş ve temşiyetini tasip ve ihlâl eylemesi idare ve icranın mesuliyeti ve avakı-
bini deruhde etmiş olan heyeti icraiyenin vezaif ve muamelâtına lüzumsuz yere müdahale etmekle 
onların mesuliyetlerini tahfif etmiş olması muht mel bulunduğu gibi vazifei murakabesini ifada mü
samaha ve müsaheleperver hareket eylemesi de gayei esasiyesine vâsıl olmamasını, kendisine emniyet 
ve itimat edilen vazife ve salâhiyeti hüsnü istimal etmemekle ittihamını icap ettirebilir. 
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Murakabe ancak bu iki mühim ve dakik noktanın daim göz önünde bulundurulması, hüsnü tatbik 

edilmesine Devlet için müfit ve müsmir olabilir. 
Türkiyede Divanı muhasebat 1281 tarihinde tesis edilmiş, teşkilât ve vezaifi ekseri ahkâmı halen 

meri 1295 tarihli kararname ile tayin olunmuştur. Bu kararname Divanı muhasebata, yalnız 
mal memurlarının hesabatını rüyet ve muhakeme ve nazır hesaplarile hesabı umumii katiyi 
tetkik ve tatbik ederek mutabakat beyannamesi ita salâhiyetini vermekte idi. 

1326 senesinde tanzim ve 1328 senesinde tadil edilen ve elyevm ahkâmı meri bulunan usulü 
muhasebei umumiye kanunu muvakkatinin 29 ve 30 uncu maddelerile de masarifi Devletin kablet-
tediye Divanı muhasebatça vizesi usulü vazedilmiştir. ' _ . 

İstanbul Divanınca vize muamelesi yalnız merkez masarifine tatbik edilebilmiş iken Meclisi 
Âlinin izhar buyurduğu vecih ve arzu dairesinden 340,341 seneleri bütçelerile kabul buyurulah kadro
lara müsteniden kolordu ve fırka merkezleri veya muamelâtının vüsat ve ehemmiyeti nazarı dikkate 
alınmak şartile yirmi beş vilâyette kablessarf vize muamelesinin ifası için murakıplar ikame edilmiş 
ve bu suretle bütçe yekûnunun yüzde sekseni kablessarf murakabeye tâbi tutulmuştur. Mura
kabenin muamelâtı maliye ve hesabiyede temin ettiği fevaidi azîmenin daha nafi ve müspet bir 
şekle ifrağ ve ayni zamanda Hükümetin icraatını sektedar ve tavik, teahhura duçar etmemesi için 
mevzuatı kanuniyemizih tadili ve Meclisi Âli namına ifayi vazife eyliyen Divanı muhasebatın 
Cumhuriyetimizin her şubei idaresinde görülen teeeddüdata ıktıfaen asrî ve mütekemmil esasatâ 
göre ıslahı lüzumu şiddetle hissolunduğundan bahusus 24 teşrinisani 1329 tarihli kanunla ve teşki
lâtı esasiye kanununun yüzüncü maddesile Divânı muhasebatımız eski vaziyetinden çok farklı bir 
ruh ve mahiyet iktisap eylediğinden düveli mütemeddinenin murakabe usullerindeki tekemmülât 
ve tadilâtın takip ve tetebbüüne tevessül olunmuştur. 

Meclisi Âlinin 31 mart 1341 tarihli içtimamda kabul ve Riyaseti celileden tebliğ buyurulan tak
rirde Divanı muhasebat teşkilât ve vezaifine dair yeni bir lâyihai kanuniyenin ihzar ve tan
zimi emir Duyurulmuş olmasma binaen usulü muhasebei umumiye ve Divanı muhasebat ka
nunlarımızın mehazi olmak itibarile Fransa, kablessarf murakabeyi ve teşkilât ve kavaidi maliye
nin en yenilerini kabul etmiş olan İtalya, keza kablessarf vize usûlünü tatbik etmekle beraber doğ
rudan doğruya Meclisi Âlinin müntehap ve parlâmentoya merbut bir Divanı muhasebata müteallik 
olan Belçikanm mevzuatı kanuniyesi ve usulü murakabesi yakından tetkik edildi. 

Düveli mütemeddinede tesis edilen ve şayanı takdir bir intizam ile cereyan etmekte olan rnura^-
kabe usullernnn aynen nakil ve tatbikinden ise memleketimizin taksimatı mülkiyesi, vüsati, vesaiti 
nakliye ve muhaberesi pek farklı olduğu için senelerden beri takip edilmekte olan usulü hesabiye-
ve murakabemizin evrdiği tecrübelerde göz önünde bulundurularak Avrupa sistemlerinin ihtiyacâ-
tımıza göre tadilen kabulü tercih olunmuştur. 

Emvali umumiyei Devletin idare ve icrasma müteallik usul ve kavaidin heyeti mecmuasını teş
kil eden muhasebei umumiye kanunu ahkâmı ile Divanı muhasebat teşkilât ve vezaifi arasmda sıkı 
bir irtibat mevcut olduğu ve usulü muhasebei umumiye kanununun ekseri mevaddı ayni zaman
da Divanm vezaifine taallûk eylediği cihetle tetMkat sırasında bu cdhet de nazarı dikkatten dur tutulmı-
yarak Avrupa devletlerinin bütçe sistemleri, usulü hesabiyeleri hakkında da malûmat istihsal olundu. 

Bu münasebet ve irtibat derpiş edilerek ahenk ve ittıradı muhafazaten usulü muhasebei umumiye 
kanun lâyihasile Divanı muhasebat kanun lâyihasının bazı memleketlerde olduğu gibi bir arada 
Meclisi Aliye takdimi tasavur edilmiş iken bu suretle ihzar edilen müşterek lâyihanın Hükümetçe 
müzakere ve tetkikinin teahhur etmekte olduğu ve elzem bazı mevaddm tadili teklif olunarak me
vaddı kanuniyenin neşredildiği görüldüğünden Divanı muhasebat teşkilât ve vezaifine müteallik 
mevaddı atiyenin de başkaca Meclisi Âlinin nazarı tasvibine arzına içtisar kılmdı. 

Divanı muhasebatın teşkili 

Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, — Divan heyetinin ne suretle ifayı vazife eyliyeceğine, usulü müzakere ve 
muhakemeye mütedair olup şimdiye kadar cari taamüller nazarı dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

Madde 7 — Divanı muhasebat müddei umumisinin de Meclisi Âlice intihabı muvafık görüle-
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rek o suretle tesbit olunmuştur. 1295 tarihli kararnamede müddei umuminin sureti tayini sarahaten 
zikredilmemesine ve yalnız 27 inci maddesinde müddei umuminin bulunmadığı zamanda Divanı 
muhasebat azasından olmak üzere Maliye vekilinin tayin edeceği zatin muvakkaten o memuriyeti 
ifa edeceğinden bahsediimesine ve 24 teşrinisani 1339 tarihli kanunda da müddei umumiliğe dair 
bir şey zikredilmemesine binaen müddei umuminin Maliye vekâletince tayinine devam olunmaktadır. 
Meclisi milliye merbut ve onun namına vazifei murakabeyi bütün heyetinin ayni membaı âliden 
ahzi kuvvet eylemesi daha muvafık görüldüğünden madde bu suretle tesbit edilmiştir. 

Divanı muhasebatı Millet Meclisi tarafından intihap edilmekte olan Belçikada ayrıca müddei 
umumî intihap edilmemekte olup azanın en genci bu vazifeyi ifa eylemektedir. 

Madde 8,9 — Zaten mevcut teşkilât ve tarzı muameleye göre tesbit olunmuştur. 
Madde 10 — Divanı muhasebatın vezaifini tadat eden bu maddede ahkâmı sabıkadan farklı 

bazı hususat ta mevcuttur. Birincisi ayniyat muhasipleri hesabatmın rüyet ve muhakemesi Devlet 
bütçesinin nısıf derecesinde bir meblâğ evvelâ eşya ve ayniyata inkilâp ederek bilâhare istimal 
olunur. Divanı muhasebat bütçe tahsisatının hini istimalde yani eşya alınırken vize etmekte ve tedi
yeden sonra nakte müteallik hesabı tetkik etmektedir. Ancak eşya ve ayniyat mubayaa edilirken 
hakikaten sarfedilmiş değildir. Nevama avans verilmiş ve o miktar nakti Devlet, eşya ve ayniyata 
inkilâp etmiştir. Memurini aidesi nakit yerine o eşyayi murakabesiz olarak istimalde devam ede
cektir. 

Gerçi her memurun mafevki kendisi için müfettiş ve murakip makamında olduğundan ayniyat 
ambar memurları da mafevklerinin idarî kontrolü altmda addedilebilir. Fakat kuvvei teşriiye namma 
bütçenin icrasmı murakabe ile mükellef bulunan Divanı muhasebat bütçenin nısıf tahsisatı bir meb
lâğı beleden eşya ve ayniyatı murakabesindan hariç addetmeği muvafık görmemektedir. 

Ayniyatın murakabe edilebilmesi için mübayaat, ithalât ve istihlâkât miktarile mevcudun tesbit 
edilmesi ve bir hesabı tanzim edilerek evrakı müsbtie ile bittevsik Divanı muhasebatın muhakemesine 
arzedilmesi icap eder. 

Divanı muhasebat kararnamesinde bu bapta bir gûna ahkâm mevcut olmadığı gibi usulü muhasebei 
umumiye kanununun ayniyat muhasiplerine ait mevadın da hesabatın tanzim ve Divanı muha
sebata ita edileceği mezkûr bulunmadığından Divanı muhasebat bu esaslı vazifeye şimdiye kadar mü
dahale edememiştir. Yalnız mart - mayıs 1340 tarihli üç aylık raporda ayniyatın ve demirbaş eşyanın 
suret ve ciheti murakabesinin tesbiti Meclisi Aliden istirham olunmuştur. 

îtalya, Fransa, ve Belçika muhtelif sistemler tahtında ayniyatı Devletin dahi nakit gibi hesabatı 
tanzim ve Divanı muhasebat tarafından murakabe olunmaktadır. Bizde ayniyatın tahtı murakabeye 
alınabilmesi için ayniyat muhasipleri ve muhasebeleri hakkında usulü muhasebei umumiye kanununda 
mevcut ahkâmın tevsi ve tatbiki Hükümetçe mutasavver bulunduğundan tanzim edilen bu hesabatm 
rüyet ve muhakemesine dair işbu lâyihaya bazı mevat ilâve edilmiştir. Vilâyet ve belediyeler hesabatmm 
Divanı muhasebatın tahtı murakabesine alınması hakkındaki esbabı mucibe aşağıda bahsi mahsusun
da mezkûrdur. Maddede zikredilen ikinci fıkra muhassasatı zatiye tahsis evrakının tetkiki keyfiyetidir. 

Divanı muhasebat masrafı müstelzim her nevi evrakı tetkik etmekte olduğundan halen muhas
sasatı zatiye evrakını dahi tetkik etmektedir. Tahsis muamelesi senelerce Devlet veznesinden 
tediyeyi müstelzim bir deyni daiminin ihdası mahiyetinde bulunduğundan ahkâmı cedide vazından 
maksadı bidayeti tahsiste bu evrakın tetkikatmı tamik eylemek ve Divanın tasdiki olmaksızın sene
di resmî ita etmemektir. Yani 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 40 inci maddesine tevfi
kan memurinin mensup oldukları devair ve müessesatı resmiyeden gönderilecek musaddak tercümeihal 
varakası suretile müddeti hizmet cetvelleri ve tahkiki hüviyet ilmühaberi üzerine Muhassasatı zati
ye müdüriyetince Maliye vekâletinin teklif tasavvurunda bulunduğu veçhile devairi aidesince 
doğrudan doğruya hesap ve tahsis olunacak muhassasatı zatiyenin kanuna derecei mutabakatını 
kontrol eylemektir. ' 

Bahusus mevaddı atiyede muhassasatı zatiyenin Divanın vizesi olmaksızın tediyesi ve badet-
tediye Divanı muhasebata malûmat verilmesi usulü kabul edilmekte olduğundan tahsis muamelesinin 
lâyikile haddei tetkikten geçirilmesi ve bir hataya meydan bırakılmaması elzem addedil-
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iniştir. Avrupa Devletlerinde muhassasatı zatiyenin kontroluna bilhassa atfı ehemmiyet edilmekte 
olduğu, îtalyada doğrudan doğruya Divanı muhasebat* tarafından tahsis muamelesinin icra kılındı
ğı görülmüştür. •''-•• 

Üçüncü fıkra; ikrazat, tavizat, istikrazatı Devletin, ve Hazine tahvilâtının kayit ve takibi 
hakkındadır. Devlet bazan sanayi, ziraat ve ticaret erbabına veya muhacirin gibi erbabı ihtiyaca tâvi-
zen para vermekte veya bazı müesseselere ikrazatta bulunmaktadır. 

Her sene bütçelerinde muhtelif raüessesata veya eşhasa5 ikraz ve tavizen verilecek mebaliğ için 
tahsisat vardır. Bu paraların istirdadı lâzımgelmesine - ve'Devletin bir alacaği olmasına göre 
takip ve tahsili elzemdir. Milyonlar teşkil eden bu paralarm şimdiye kadar kayit ve takibini velrir 
suretle murakabesi için Divanı muhasebat bir vazifei mahsusa ifa etmemiştir. Bu tavizatm esnayi 
tediyesinde ita emirlerini vize etmesi vaki ise de tahsilini takip^ etmek üzere elde bir memsek mevcut bu
lunmamaktadır. Muhasiplerin hesabatı meyanmda bu kabît bir meblâğa tesadüf edilirse ademi tah
sili esbabını tamik etmek mümkün! olabilir. Fakat büsbütün hesap harici kalanların murakabe
sine imkân olmadığı bedihidir. işte mu kabil matlubatı Devletin tahsilini kezalik ikrazatı Devle
tin ve hazine tahvilâtının miktar ve sureti tediyesini takip eylemek üzere Divanı muhasebat vazi
yetinin müsaade edebileceği bir vazifeyi deruhde etmek arzusundadır. (H ve D) fıkraları zaten 
mevcut müessese vezaifinin tekrarından ibarettir. 

Varidat ve masarifi Devletin murakabesi 
Madde 11 — Bu madde vize muamelesinin sureti icrasına dairdir. Evvelce usulü muhasebei umu

miye kanununda bir madde halinde» mevcut iken şiddeti taallûkuna binaen Divanı muhasebat kanu
nuna da ilâvesi elzem addedilmiştik 

Maddenin ikinci fıkrası ile bir îfcısım masarifin Divanm vizesi olmaksızın tediyesine ve badette-
diye Divana gönderilmesine cevaz verilmektedir. 

Vize muamelesinin cari olduğu İtalya ve Beiçikada dahi maaşat ve bu kabîl sarfiyatı mukanne-
nenin tediyeden evvel vizesine lüzum görülmektedir. Maaşat ve ücurât kadrolarla muayyen miktar
lardan ibaret olmasına ve ashabı maaş kendi istihkakları için en eyi murakıp bulunmasına ve maa-
şatın tediyeden evvel Divanca vizesi memurinin ay başlarında düçari müzâyeka olmalarını icap ettir
mesine ve hatalı tediyatın zaten müstahdem olan memurinden istirdat ve tashihi mümkün görül
mesine ve maaşatın hesap ve tahakkukunda en ziyade meşgaleyi ve yanlışlığı mucip olan tevkif atı 
kanuniyenin şene. sonunda ve bir kalemde icrası maliyece sratasavver olmasına, ve mahal ve unvanı 
memuriyetlerin tebeddülünde ve miktarı maaş ve ücretin tezayüt ve tenakusundan tahavvülün ta
allûk ettiği ilk aya ait maaş ve ücuratm kablette diye Divanca tasdiki şart kılınmasına nazaran me-
maliki sairede olduğu veçhile bilûmum maaşat ve muhassasatı zatiyenin başkaca her ay vizesine 
lüzum görülmiyerek tediyeden sonra berayi tetkik evrakının Divanca gönderilmesi murakebe için 
kâfi addolunmuştur. 

Maamafih memaliki sairede memurin kadroları için sabit ve esaslı teşkilât kanunları vücude ge
tirilmiş ve memurinin tayin ve terli ve azillerinin esbabı kanuniyeye müstenit olması ve Divanı mu
hasebata bildirilmesi usul ittihaz edilmiş olduğundan maaşatın vizeden istisnasına mukabil sık sık te
beddülata ve bu yüzden bazı ihtilâf ata meydan kalmamak üzere memurin miktarı ve kadroları için 
elde mevcut ve bütçelere merbut cetvellerin teşkilât kanunu şekline ifrağı ve her sene tebeddülüne 
mahal bırakılmaması ve Divanca da memurin muamelâtının bu esas dairesince takibi şayanı temenni 
görülmüştür. 

Müstakrazat ve hazine tahvilâtı faizleri ve itfa akçeleri dahi bu baptaki mukavelelerile muayyen 
ve evvelden Divanı muhasebatça müseccel bulunmalarına ve zaten tediyeleri defaten iera edilmeyip 
açılacak bir hesabı mahsustan hâmillerine müracaatlarına göre ifa edebileceğine nazaran badette-
diye Divanın vizesine gönderilmesi memaliki sairede görülen emsaline ve muktazayi maslahata mu
vafık görülmüştür. 

Madde 12, 13 — Bu maddelerde masarifin tediyesinden evvel ve sonra icra edilecek murakabede 
nazarı dikkate alınması icap eden nıkat tesbit olunmaktadır. Bu hususat zaten ahkâmı mevzua-
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da kısmen mevcut olup bir kısmı da teamülen müessese bulunmasına binaen tavzihen ve devair ile 
bir gûna ihtilâfata meydan kalmıyacak şekilde sarihan dercolunmuştur. 

Madde 14 — Divanı muhasebat vize eylediği masarifin sureti tediyesini ve bütçeye sureti mah
subunu ancak devrei hesabiye nihayetinde ye idare hesabının esnayi tetkikinde takip etmekte idi. 
Sahibi istihkakın gayriye vuku bulan tediyat ve yanlış mahsubat tetkiki hesap sırasında görüle
rek bir çok ihtilâfat ve tashihatı icap ettirmekte, bazan istirdadı icap eden fuzuli tediyatm 
ashabı ahar mahallere nakleylemiş olduğundan muhasipten tazmini ve bu suretle sui niyete 
gayrimakrun ve ahzi malûm iken muhasibin mağduriyetini mucip olmakta idi. Senelik idare hesap-. 
larının tetkikatını da teshil ve tacil eylemek ve bu ihtilâfatı evvelden bertaraf etmek üzere Di
vanı muhasebatın tediyat ve mahsubatı da her ay takip eylemesi muvafık görülerek evrakı müsbi-
tenin bordrolarile Divana celbi ve Divanca kabulü kesbi katiyet ettikten sonra mevaddı atiyede gös
terildiği üzere Divanı muhasebatta hıfzı hakkiuda ahkâm vazedilmiştir. 

Madde 15 — Bu madde usulü muhasebei umumiye kanunu hazırının 30 uncu maddesinin şekli 
muaddelidir. 

Divan vezaif ve muamelâtına şiddeti taallûku hasebile buraya vazedilmiş ve şimdiye kadar 
badii ihtilâf olan hususatı halle medar olacak mülâhazasile şekli muharrerde tadil olunmuştur. Sa-
lifüzzikir usulü muhasebei umumiye kanununun 30 uncu maddesinde Divanı muhasebatça kav anın 
ve nizamat ve mukarrerata muvafık görülmiyen masarife ait ita emirleri hakkında esbap ve edillesi 
ile dermeyan olunacak mütalea üzerine âmiri ita tarafından tahriren deruhdei mesuliyet edilirse 
vize muamelesinin icra olunacağı mutlak bir ibare ile muharrer olmasına ve Şûrayi devletin 9 
teşrinisani 1329 tarihli ve 82 numaralı kararında ise maddei mezkûre mucibince âmiri ita tarafından 
mesuliyeti deruhde edilen ita emirlerinin vize edilmesi kavanin ve nizamat ve mukarrerata sa
rahaten muhalif olmamakla meşrut ve mukayyet olup kavanin ve nizamat ve mukarrerata sarihen 
muhalif olan sarfiyatta deruhdei mesuliyet edilse dahi vize muamelesinin icra edilmiyeceği izah olun
masına nazaran deruhdei mesuliyet vize muamelesi ancak mahalli içtihat olabilen hususata hasredilmiş 
olduğundan bu yüzden Heyeti icraiye il Divanı muhasebat arasında bazı gûna ihtilâfı nazar hâsıl 
olarak bilhassa mercii tefsir olan Meclisi Âlinin münakit bulunmadığı zamanlarda halli ihtilâf için 
bir çare bulunmamaktadır. 

Keyfiyet muhtelif vesilelerle mukaddema Meclisi Âliye arzedilmiş ve 23 kânunusani 1341 tarih
li Divanı muhasebat encümeninin mazbatasile ruznamei müzakerata da alınmış iken biletraf tet
kik ve tesbit edilmek üzere Kanunu esasî ve Adliye encümenlerine iade Duyurulmuştur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 94 üncü maddesinde kanuna muhalif umurda âmire itaat memuru 
mesuliyetten kurtaramıyacağı tesbit ve hilafı kanun bir emir tebligatı memurun dahi isga etme
mesi tecviz edilmiş iken âmiri itaların Divanı muhasebata karşı hilafı kanun tebligatta ve bazı 
gûna masarifin vizesi için ısrarda bulunacakları ve buna tevfiki muamelenin mecburî olduğu esa-
satı hukukiyemize göre zaten farzedilemez. Şu halde mesele yalnız iki dairenin hükmü kanunî 
telâkki ve tatbikından hâsıl olacak ihtilâfı nazara müteallik olup kanuna sarihan muhalif hususatta 
deruhdei mesuliyetin kabul edilmiyeceğini ityan için hatayı maddî bulunması veya tahsisatını te
cavüz ve kadro fevkinde memur istihdam ve maaş itası gibi hususatta vizeden istinkâfın katî oldu
ğu maddede tasrih kılınmıştır. Ancak vekili aidi tarafından muvafıkı kanun addedilipte Divanı mu
hasebatça kabili kabul görülmiyen mesailde Heyeti Vekile kararı üzerine vize muamelesinin mutlak 
bir surette icrası zarurî görülmüştür. 

Divanı muhasebat; vazifei murakabesini ifa sırasında umuru idarenin mesuliyetini deruhde 
eylemiş olan kuvvei ieraiyenin hürriyetine ve serbestii hareketine o kadar yakından temas etmek
tedir ki bu baptaki salâhiyetini- tecavüz ve mesuliyeti icraiyeyi refetmek gibi ahval ve hâdisata 
meydan vermiş olmamak için kuvvei ieraiyenin yaptığı işlere müdahale pek ihtiyat kâran e hare
ket etmek mecburiyetindedir. Bu vazifei mühimmenin hakkile ifası ve masrafın meşruiyetin* 
hüküm ve kanaat istihsali için kavaninin metnile iktifa etmiyerek gerek kavaninin gerek bütçelerin 
esbabı mucibe lâyihalarını, Meclisi Millî müzakerat zabıtlarının, o mevzua müteallik kürsü mil
letten vuku bulan beyanatı, esasatı sairei hukukiyei nazarı dikkate almağa ve bu suretle mevzu-
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atı kanuniyenin istihdaf ettiği maksadı hakikiye nüfuz ve ona göre hüküm ve kararını itaya saıdir. 

Bu dikkat ve itinaya rağmen bazı hususatta tefsire müracaata mecburiyet hâsıl olması ve her 
zaman memlekette tariki tefsirin açık bulundurulması ile de sabit olduğu üzere Divanın içtihada 
mütehammil görmediği hususatta behemehal ispat ettiği, vazıı kanunun maksadı hakikisini keşfey-
lediği iddia olunamıyacağından ve bir çok muhaberat ile izaai vakit olunarak Meclisi Âlicede tasvip 
ve bütçeye vazedilmiş olan menafii umumiyeye müteallik işlerin bu kabil içtihat ve telâkki fark
larından dolayı duçarı akamet olması tecviz edilemiyeceğinden buna mahal kalmamak üzere her 
Devlette olduğu gibi masrafın kaydi ihtiyatla vizesi ve deruhdef mesuliyet eyliyen vükelânın tayini 
mesuliyetleri için keyfiyetin Meclisi Âlinin nazarı ıttılaına arzı maslahata evfak görülmekte 
ve temadi edip gelen ihtilâf ata bir çarei hal gibi telâkki olunmaktadır. Maahaza deruhdei 
mesuliyet salâhiyeti usulü muhasebei umumiye kanunu hazırının otuzuncu maddesinde alel-
itlak âmiri italara ait olarak gösterilmekte ise de Meclisi Âliye karşı mesuliyeti icraıyeyi 
ve siyasiyeyi deruhde etmiş olan vekillerden başka valiler ve fırka kumandanları gibi derecei saniye 
âmiri italarının da ayni salâhiyeti tatbik ve istimal eylemeleri tecviz edilememekte olduğundan 
şimdiye kadar devam edegelen tatbikatta; taşra muamelâtında hadis olan ihtilâf at içinde. belıeme-
hal vekili aidinin deruhdei mesuliyeti talep edilmekte idi. Bu kere maddedeki âmiri ita tabiri kal
dırılarak yalnız Heyeti Yekılece deruhdei mesuliyet edilebileceği gösterilmiştir. 

Madde 16 — Masarifi gayri melhuza tertibinden vukubulan sarfiyattan dolayı heyeti ieraiye 
ile Divanı muhasebat arasında bazı ihtilâfat hadis olagelmekte bulunduğundan maddei sabıkadaki 
esasat dahilinde halline medar olmak üzere sarihan bir madde derci lüzumlu addedilmiştir. 

Madde 17-18 — Ahkâmı kanuniyemizde zaten mevcut ve şimdiye kadar cari olan işbu esasat 
ufak tadilâtla buraya ilâve edilmiştir. 

Hesabatm şekil ve sureti tanzimi 

Madde 19-20-21— Emvali umumiyeyi idare ile mükellef ve muhafaza ve kabız ve sarfına me
mur muhasibi mesullerin hesabatını her sene niyet ve muhakeme edebilmek üzere mevzuatı 
kanuniyemizde mevcut esasata göre işbu mevat uercedilmiştir. İdare hesabatı seneden seneye 
kat ve rüyet edilmekte olduğundan ve muhasibin sene ortasında tahvili ve infisali halinde hesabı 
tanzim ettirilerek tahtı muhakemeye alınması şimdiye kadar tatbik edilmediğinden ve düveli 
sairede de ahvali hususiye müstesna olmak üzere idare hesabatı daima senelik olarak tanzim ettiril
mekte olduğundan bazan bir sene zarfmda muhasibi mesulün tebeddülü halinde idare hesabından 
bir kaç zatın mesul olması lâzımgeleceğinden her birinin ne gibi muamelâttan mesul olacakla
rını tavzih için 19 uncu madde vazolunmuştur. 

İkinci fıkrası fuzulî müstakir ve müteferrik muhasipler hakkındadır. Sene nihayetinde kate-
dileeek muhasip hesabına o sene zarfında vukujulan sarfiyatı muvakkateden henüz evrakı müs-
bitesi celbedilmemiş ve bütçeye katî masraf suretinde mahsup edilmemiş bazı erkam ve mebali 
ğin ilâvesi icap etmektedir. Kaza mal sandıklarının icra eyledikleri sarfiyata mukabil merkezi 
vilâyete gönderecekleri ve defterdarların hesabına ilâve olunması lâzımgelen evrakı sarfiye bu kabil
dendir. Bu kısmın muhasip hesabına ademi ithali halinde o seneki sarfiyatı hakikiye malûm olamı-
yacağı gibi muhasip hesabatımn bütçeye mütenazır ve devrei mahsubiyeyi muhtevi hesabı katiler
le tatbiki ve mutabakat beyannamesinin tanzimi kabil olamıyacağından 20 inci maddede idare he
sabının bir sene bütçesine müteallik ve devrei hesabiye zarfında ifa edilen kâffei muamelâtı muhtevi 
olmak üzere verileceği gösterilmiş ve devrei hesabiyenin hitamından itibaren bir ay zarfında itası 
mecburî tutulmuştur. Muhasipler hesabatımn takipve celbi için de 21 inci madde konulmuştur. 

Madde 22 —Muhasipler hesabatımn rüyet ve muhakemesi salâhiyeti Divam muhasebata verilmiş 
olmasına ve her salâhiyetin bir kuvvei teyidiyei kanuniyesi bulunması lâzrmgeleceğine nazaran hesabatım 
miadında tanzim ve tevdi etmiyen veya talep edilen defatir ve evrakı müsbiteyi ibraz etmiyen ve hesabın 
tetkikatmı işkâl eden muhasipler hakkında katı maaş ve azil kararı ittihaz olunabilmesi için bu mad
de konulmuştur. Elyevm hükmü cari 6 teşrinievvel 1332 tarihli nizamname ile bu hak Divam muha
sebatça tatbik ve isimal edilmekte olduğu gibi Divanı muhasebata hakkı kaza verilen her memlekette de 



cezayi naktî hükmedilebilmesi salâhiyeti ilâveten ita olunmuştur. 
Cezayi naktinin tatbikmdan sonra da hesabım ademi itada temerrüt eden muhasiplerin hesaba-

tındasahai tetkika ve muhakemeye vaz'ından içtinap olunan hususat mevcut olduğu zannı hasıl olaca
ğından düveli sairede. de tatbik olunduğu ve salifülarz nizamnamede de kısmen mezkûr bulunduğu 
üzere bu gibi muhasiplerin azline ve halefi tarafından hesabın süratle tanzimine tevessül oluna
caktır. Devaire mensup muhasipler, itayi hesap hususunda Divanı muhasebatın hakkı kazasına tâbi 
tutulmuş olduklarından ve bu itibarla ve itayi hesap hususuna maksur olmak şartile Divanı muhasebata 
karşı mesul bulunduklarından ve zaten memurin haklarında katı maaş ve azil suretdle mücazat tatbiki ah
kâmı umumiyede mevcut olduğundan madde bu şekilde ve ahkâmı sabıka dairesinde tahrir ve teklif 
olunmuştur. 

Madde 23 — Sene sonunda rüyet edilecek idare hesabatınm tetkikatını teshil ve tacil eylemek 
üzere şimdiye kadar mevcut tatbikata müsteniden vazolunmuştur. 

Madde 24, 25, 26 — Hesabatın tanzimini teshil için şimdiye kadar cari mevzuatı kanuniyemiz: 
tecrübelerin gösterdiği lüzuma göre ufak tadilâtla bu maddelerde teyit olunmuştur. 24 üncü madde
de lâğvedilen muhasiplerin hesabı tanzim ve ita edecek kimse bulunmazsa bir memuru mahsus ma-
rif etile hesabın tanzim ettirilmesi şekli konulmuştur. 

25 inci maddede mevcut, halefe devir muamelesine bilhassa atfı ehemmiyet etmek lâznngelir. 
Haizi kıymet nükut ve emvali idare edenlerin vazifeden infisalleri halinde bilâkaydüşart mahallî 
memuriyetlerinden ayrılması bir çok zayiata ve tayini mesuliyette müşkülâta sebep olmaktadır. 
Şimdiye kadar cari ahkâmı kanuniyemizde her memurun halefine devir muamelesinin icra etmesi 
mecburiyeti mevcut olduğu gibi muhasiplerin evleviyeti bu hususa riayet etmeleri lâzımgeldiği 
halde ekseriya bu külfetin içtinap ederek terki vazife eyledikleri ve halefin de kayden devralma
ması yüzünden selefine müteallik hesabatta ibrazı lâkaydi eylediği ve bu suretle hukuku Hazinenin 
ziyaa uğradığı görülmektedir. 

Devir muamelesini ifa etmeksizin infikâk edecek muhasipler ve onlarm bu hareketlerini tasvip 
eyliyenler hakkında muamelei intibahiye tatbiki zarurî görülmüştür. 26 ncr maddede muhasiplerin 
hesaplarına ithal ve kabul eyledikleri mutemetlerin veya şimdiki halde mutemet mahiyetinde te
lâkki edilen kaza mal memurlarının evrakı sarfiyesinden ve maiyetlerindeki memurini sairenin hi
lafı kanun muamelâtından ve hesap haricinde kalıp hesaba ithali lâzımgelen hususattan dahi 
zamanen mesul oldukları gösterilmektedir. Maamafih bu mesuliyetten kurtulmak üzere ve mua
melât ve evrakı mezkûreyi hesaplarına kabul etmeksizin tashih ve iadeye veya sarifleri namına 
eşhas zimemine alarak tahsiline teşebbüs etmeleri veya tanziminden sonra müsebbiplerinden istirdat 
etmeleri mükkündür. Yalnız idarei merkeziye muhasebe müdürleri tarafından tahakkuk ettirilmesi 
lâzımgelen ve mukaveleleri mucibince şirketlerden alınacak Hükümet hisselerile milyon
lara baliğ olan varidatın ayrıca hesaplarının tanzimi ve muhasebe müdürlerinin mesuliyeti tahtın
da ve veznei umumî hesabındaki tahsilâtile karşılaştırılarak rüyet ve intacı daha muvafık görülmüştür. 

Madde 27, 28 — Muhasibin itirazı vaknna rağmen yolsuz tediyeye mecbur etmek üzere emri tah
rirî veren derecei saniye âmiri italarının dahi Divanı muhasebatça tahtı muhakemeye alınması ve 
zararı Hazinenin kendilerinden tahsil ettirilmesi usulü İtalya ve Belçikada tatbik edilmektedir. 

Bütçenin icrasında amili aslî olan vekillerin tayini mesuliyetleri heyeti teşriiyeye ait olduğun
dan Divanın hakkı kazasının vekillere de teşmiline hukuku esasiye itibarile cevaz görülmiyerek 
hilafı kanun sarfiyat için emri müsaade ita eden vekillerin tayini mesuliyetleri zımnmda Meclisi Âli 
ye arzı keyfiyet olunması zarurî görülmüştür. Ancak vaziyeti siyasiyeleri mevcut olmıyan ve vekil
lerin emri tahririsine müstenit olmaksızın yolsuz sarfiyata muhasibi icbar eylediği anlaşılan dert 
cei saniye âmiri italarının muamelâtta ve hesabatın esnayi rüyetinde tesadüf edilen ve muhasibin 
itirazına rağmen tediyeyi natık bulunan emri tahririlerinden dolayı dahili muhakeme edilmeleri 
ve Divanın hakkı kazasma tâbi tutulmaları usulü muhakemenin bir neticei tabiiyesi addolunmak
tadır. Yine bu kabilden olarak varidat tahakkuk memurlarının da zararı hazineyi müstelzim mua
melelerinden dolayı zamanen mesul ve Divanm hakkı kazasma tâbi tutulmaları esası 28 inci mad
de ile tesbit olunmuştur. 
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Hesabatm usulü tetkik ve muhakemesi 

Madde 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 — Ahkâmı mevcude ihtiyacı hazıra 
ve Avrupada tatbik edilen mümasili usullere göre tadilen bu maddelerde tesbit olunmuştur. 

Mevaddı maruza usulü muhakemeye müteallik bulunduğu ve usulü muhakemenin ihlâli esbabı 
temyizden olduğu cihetle kanunda sarihan derç ve tasrihine lüzum görülmüştür. 

Madde 34 — Divanı muhasebat kararnamesinde ilâmların sureti icrasma dair bir kaydi sarih 
mevcut olmadığından ve icra kanununda dahi Divanı muhasebat ilâmlarından bahsedilmediğin* 
den tariki kanunî ile icrasına mecburiyet hâsıl olan bir Divan ilâmmm doğrudan doğruya tat
biki mı yoksa ilâmda mezkûr zimmetin yeniden tahtı hükme aldırılması için başkaca mehakimi 
umumiyeye müracaattan sonra icrasmı icap edeceği mucibi ihtilâf olmakta idi. Divanı muhasebat 
bir mahkemei hesabiye addedilerek muhasiplere karşı hakkı kaza verilmiş olmasına ve tahtı hükme 
alınan mesailin diğer mehakimde tekrar rüyet edilmemesi esasatı hukukiyeden bulunmasjnıa nazaran 
Divan ilâmlarmm lâzimülinfaz bulunduğu bedihi ve bu hüküm kararnamenin 50 inci maddesinde 
sureti mutlakada mezkûr idi. Ancak suveri icraiyeye müteallik ahkâmı sariha bulunmamasından 
dolayı vukuu melhuz ihtilâfatı bertaraf etmek üzere 43 üneü madde tesbit olunmuştur. 

Divanı muhasebat ilâmlarile tahtı hükme alınan muhasipler zimematmm tahsili için; başlıca iki 
şekil mevcut olup biri sureti umumiyede icra kanununa tevfikı muamele olunması, diğeri de hu
kuku Hazineye taallûku hasebile tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edilmesidir. 

Tahsili emval kanunu vergi borçlarından dolayı mükellefin emvali üzerinde Hazineye jbir imtiyazı 
mahsus ita etmekte ve vesaiti idariye ile tahsiline cevaz vermekte ise de hukuku tfcsarrufiyeyi 
ihlâl eden bu tedbiri istisnainin mevridine hasrile Divan ilâmlarile sabit Hazine matlübitmm kava-
idi umumiyeye tevfikan icra daireleri marifetile tahsili daha münasip görülmüştür. 

Yalnız ilâmları mehakimi umumiyeden başka bir hüküm istihsaline hacet kalmaksızın icrasını 
teminen maddeye fıkarat vazedilmiştir ve bu takdirde hukuku Hazinenin tahsili duçarı teahhur 
olmıyacağı bedihidir. 

Madde 44 — Ahkâmı sabıkaya nazaran tadilen tahrir olunmuştur. 
Madde 45, 46 — Bütçenin icrasma müteallik evrakı müsbite şimdiye kadar muhasipler nezdin-

de muhafaza edilmekte ve tetkiki hesap sırasında Divanı muhasebata ibraz olunmakta i&i. Bazı hâ-
disatı fevkalâde hasebile muhsaipler nezdindeki evrakı müsbite hüsnü muhafaza edilenjiyerek zayi 
olduğu ve idare hesabının esnayi tetkikında ibraz edilmediği cihetle bu hal muhasipleri^. zaman ile 
mahkûm olmalarını icap ettirmektedir. Memaliki sairede evrakı müsbitelerin Divanı muhasebatta 
muhafaza edilmekte olduğu görülmesine ve bu usulün memleketimizde tatbikma eşeddi ihtiyaç 
mevcut olmasına ve 14 üncü madde ile tediyatın aydan aya Divanı muhasebatça takibi ve 23 üncü 
madde ile de üç aylık cetveller üzerinde tetkiki hesaba iptidar edilmesi esasları vazedilmiş bulun
masına binaen evrakı müsbitenin ibrazında Divanı muhasebatta hıfzedilmesi ve musaddak bir bor
dronun muhasibe iade edilmesi için işbu iki madde vazolunmuştur. 

1340 senesinden evvelki hesabatm tetkik ve intacında görülmekte olan müşkülât muhasipler nez
dindeki evrakı müsbitenin ziyamdan ve bu ziyam esbabı mueibeye müstenit olduğu malûm iken he
sabın evrakı müsbitesile tevsik edilmemesinden mütevellittir. 

Evrakı Divanı muhasebatta cem ve muhafaza edilmesinin Divan için külli meşgaleyi mueip ola
cağı bedihi ise de Devlet hesabatınm sıhhatini teyit ve Hazine hukukunu tevsik edecek evrakı 
müsbitenin ziyadan vikayesi de o derece elzem bulunduğundan ve muhasiplerin vazfyetlerindeki 
tabiî veya fevkalâde tebeddülat ile evrakı muhafazaya imkân bulamadıkları bittecrübej sabit oldu
ğundan bu esasın kabulüne ve evrakı müsbitenin Divanı muhasebatta muhafazasına | mecburiyet 
görülmüştür. j j - ? ' '*• " , ' 

Evrakı müsbitenin taallûk eyledikleri hukuk ve matlubatm müruru zaman haddine; kadar mu
hafazası ve tekessürünü men için o müddetten sonra imhası icap edeceğinden Divanı muhaseba
tın mütaleası alındıktan sonra Hükümetçe tanzim edilecek bir nizamname ile evrakm müddeti 
muhafaza ve sureti imhası tesbit olunacaktır. ı ' "— 1 < • * •' 

Madde 47, 48 — Divanı muhasebat hükümlerinin kesbi katiyet edebilmesi mehakimi saiçe hü-
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kümlerinde olduğu üzere turuku kanuniyederi geçmesine mütevakkıftır. Dairece tahtı hükme 
alınan hesabat hakkında tarafeyn itirazatmı nazarı itibara almak ve hükümde muhalefeti kanu
niye bulunduğu, salâhiyeti kanuniyenin tecavüz ve usulü muhakemenin ihlâl edildiği iddia olun
duğu takdirde keyfiyeti yeniden tetkik eylemek hukuk ve adalet mefhumunun bir netieei zaruri-
yesidir. Kezalik vukua getirilen bir yanlışlığın tashihi talep olunması, zayi olduğu zannedilen ev
rakı müsbitenin sonradan zuhur ve ibraz edilmesi veya hesabatı sairenin tetkiki esnasında ev
velce ittihaz olunan hükümde isabet olmadığı anlaşılması üzerine tarafeynden birinin talebi ve
ya dairenin resen lüzum görmesi ile iadei muhakeme olunarak., keyfiyetin yeniden tetkiki esasatı 
hukukiyenin mukteziyatmdan görülmüştür. Ancak hükümlerin bilâmüddet iadei muhakemeye tâbi 
tutulması bazı mehaziri müstelzim görüldüğünden müruru zaman ile bazı hukuk ve matlubatrn suku
tu tecviz edilmesi kabilinden on beş seneden sonra iadei muhakeme talebinin de kabul edilmemesi 
münasip mütalea kılınmış ve maddeler o suretle tahrir olunmuştur. 

Madde 49 — Divanı muhasebat vazifei murakabesinin ifası ve hesabatm tetkik ve muhakemesi 
sırasında bazan sahtekârlık ve irtikâp gibi bir cürmün vukuuna muttali olur. Divanı muhase
batın mesaili cezaiyeye hükmetmesi salâhiyet haricinde bulunduğundan ve bir meselenin ayni za
manda iki mahkemede rüyeti esasatı hukukiyeye münafi bulunduğundan cürmün müstelzim olduğu 
ceza tayin edilmek üzere mesele mahkemei cezaiyeye tevdi kılınmakta ve hesabatm rüyeti netieei 
muhakemeye kadar tehir olunmaktadır. 

Mehakimi cezaiye cürüm ile beraber cürmün tevlit eylediği hukuku Hazineyi tazmin için dahi 
itayi hükmeylemekte olmasına göre netieei hesabın açığı bu suretle kapatılmakta ve hususatı sairesi 
için Divanı muhasebatça ilâm verilmektedir. Bazan bir memurun hesabatında zararı Hazineyi 
müstelzim ve tazmini icap eden bir açık kanunu cazaya tevfikan tecziyesi icap eden bir cürüm ile 
memzucen bulunmaktadır. Memurun müstelzimi ceza efali sabit olmıyarak mahkemei cezaiyeden 
istihsali beraet eylemiş olmasına rağmen hesabmm açık kalması mümkün ve cürüm teşkil etmiyen 
efalin de bazan zamanı icap ettirmesi muhtemel bulunduğundan halbuki cürümden beraet eden 
kimsenin mehakimi nizamiyece hukuku Hazineyi tazmin ile mahkûm edilmesine sebep görüleme
mekte olduğundan Hazine matlûbatının bu suretle na tahsil kalmamasını teminen cürüm hakkındaki 
mahkeme kararından sonra hesabın zamanı icap ettiren hususatı sairesine ve açığına dair Divanı 
muhasebatça.hükmolunması düveli sairede mevcut mümasili usullere binaen şayanı kabul görülmüş
tür. Binaenaleyh böyle bir cürmün zuhuru halinde meselenin evvelemirde mehakimi cezai-
yede rüyet olunması ve hususatı cezaiyeye dair ilâm istihsalinden sonra hesap hakkında Divanı 
muhasebatın itayi hüküm eylemesi zarurî addedilmiştir. 

Madde 50 — Hukuku Hazinenin muhafazası maksadile alınmakta olan kefaletlerin ancak işbu 
hukukun temininden sonra iade edileceğini mübeyyin işbu madde ahkâmı umumiyeye tevfikan ve 
bazı gûna yanlışlıklara mahal kalmıyacak surette tasrihan dereolunmuştur. 

Ayniyat hesapları 

Madde 51, 52 — Balâda onuncu maddenin esbabı mucibesi meyanmda arzolunduğu üzere Divanı 
muhasebat ayniyatı Devleti ve 1340 senesi muvazenei umumiye kanununun esbabı mucibe mazba
tasında kontrol arzusu izhar buyurulan demirbaş eşyayi tahtı murakabeye almak emelindedir. Di
vanı muhasebat lâyihasile teklif edilmekte olan işbu maddelerden maada ayniyat muhasipleri ve 
hesapları hakkında usulü muhasebei umumiye kanununa da ahkâmı mufassala ve sariha vazedilmesi 
şayani temennidir. 

Devairde naktin gayri bulunacak her türlü eşyayi menkuleye ayniyat denilebilir. Fakat eş
yayi mezkûre arasında sureti istimalleri ve maksadı tedarikleri itibarile büyük bir fark vardır. 
Bu fark hasebi] e hasplarmm sureti tanzimindede ayrı ayrı ahkâma tâbi tutulmaları iktiza eder. 
Bir kısım ayniyat imalât ve istihlâkâta sarf olunmak üzere tedarik ve depo halinde hıfız ve ilhar 
edilir. Lüzumu görüldükçe ambarlardan iktiza eden mahallere tevzi olunur. Bu kabil eşya ve ayni
yatın kasadaki nakit gibi ithalât ve ihracat mevcutlarına dair hesaplarının tanzimi mümkündür. 

Bunları muhafazaya memur olanlar, bunları istimale mezun olmayıp yalnız tamam olarak t e-
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sellüm ve hıfız ve gösterilen mahalle ita etmeğe ve ambarın mevcudunu her vakit defterine mu
vafık olarak ibraz eylemeğe mecburdurlar. Bu itibarla ayniyat muhasipleri ile nakit muhasipleri 
arasındaki fark yalnız hesaplarının mevzuundan ayin ve nakit olmasından ibaret kalır. 

Diğer kısım ayniyat, devairi resmiyedeki her türlü mefruşat, alât ve edevat ve demirbaş eşya 
gibi her sınıf memurin tarafından müddeti medide istimal edilip eskidikçe tebdil veya tamir edi
lecek bir takım eşyadır ki taallûk ettikleri hidematın ifasına mahsus olan yerlere dağıtılmış bulu
nur. Bunları velev nevi itibarile veya takım takım bir yere cemetmek, bir ambara koymak kasadaki 
nakit veya ayniyatı saire gibi ithalât ve ihracat muhasebesine tâbi kılmak mümkün değildir. Bun* 
lar lüzumuna göre müteallik oldukları hidematta istimal olunmak üzere o hidematı ifa edecek olan 
memurine tevdi olunurlar. 

O memurlar bunları ne satmağa ve ne de başka bir tarafa vermeğe mezun olmazlar. Bu gibi eşya 
nevileri itibarile veya takım, takım devair itibarile bazı memurların tahtı mesuliyetine vazedilmiş 
olsa bile, bu memurların eşyayi mezkûre üzerindeki tasarrufları - bir nakit muhasibi veznesindeki 
nukut hakkmda yapılacağı gibi - onları bir yere hapsedip başkasına el sürdürmemek suretinde 
değil onların hüsnü muhafazasını takip suretinden ibaret bulunmak iktiza eder. 

Bunların sarfiyatı da istimal edenlerin dikkat ve meharetile makûsen mütenasip olarak envama 
göre uzun seneler, temadi eyler, Bu iki nevi ayniyat arasında salifülârz farklar mevcut bulunması 
hasebile hesaplarmm sureti tanzim ve itası için ona göre ahkâm vazedilmiştir. Yalnız esliha ve 
mühimmatı harbiye fabrika ve ambarları ve tersane ve sefaini harbiye gibi Hükümetçe hafî tutul
ması icap eden mahaller hesabatmm rüyet ve muhakemesi ve her vesile ile mevcutlarının pişi en-
zarda bulundurulması münasip görülmiyerek şimdilik teftişi idariye tâbi ve Divanı muhasebatın hakkı 
kazasından hariç bırakılması düveli sairedeki usullerinden alınan intibaata göre zarurî addedilmiştir. 

Madde 53 — üncü maddede ayniyat hesaplarından ilişiksiz olanların daire reisi tarafından tasdik 
edilerek bir beyanname, ile dairesine tebliği ve icrayi muhakemesinin lüzum görülmemesi tekerrürü 
muamele ve kesreti meşgaleyi men için diğer Devletlerdeki usullerden iktibasen kabul olunmuştur. Esa
sen mehakimi umumiyede müstantıklarm itasına salâhiyettar oldukları meni muhakeme kararı da buna 
şebihtir. 

Madde 54 — üncü madde ayniyat muhasiplerinin zuhur eden açıklarını ne suretle tazmin ede
ceklerine dairdir. Ayniyat muhasibi ancak yedi memuriyetine tevdi olunan ayniyatın * miktarından 
mesul bulunduğu cihetle zuhur eden açığı aynen tazmin etmesi asıl isede bunun her zaman mümkün 
ve kabili tatbik olmıyacağı nazarı dikkate alınarak esasatı hukukiyemize göre aynen ve bedelen tazmin 
etmesi tecviz olunmuştur. Eşyanın fiatlan zaman zaman tebeddül eyliyeceğinden ve nakliye ve mu
hafaza ücretlerinin de ilâvesi icap eyliyeceğinden Devlete mal olduğu hakikî kıymetinin tayin ve tak
diri pek müteassirdir. Bazen de açığın tarihini tayin eylemekte ihtilâf hâsıl olabilir. Tarihi tayin 
edilemiyen açığın akrebi ezmanına izafetle tebeyyüh ettiği tarihe matuf kalması ve açığın tebeyyüu 
ettiği tarihteki rayiç üzerinden bedeli tazminin hesap ve hükmolunması zarurî görülmüştür. Tabiatı 
eşyadan mütevellit firelerin muhasiplere tazmin ettirilmesi muvafıkı madelet görülmediğinden ve bu 
cihetlerin tesbit ve tevsiki zarurî bulunduğundan maddenin fıkaratı ahiresi de bu maksatla yazıl
mıştır. 

Madde 55 — înci maddede ayniyat muhasiplerinin hesabatını ahiz ve rüyet edebilmek üzere 
diğer muhasipler hakkındaki ahkâmı kanuniyenin teyiden tatbik edileceği gösterilmiştir. 

Vilâyat ve belediyeler hesabatı 

Madde 56,57,58 — Vilâyat ve belediyeler varidatı, varidatı Devletin, emvali umumiyeden 
madut olması bile azamî Devletçe kabul edilen kanunlara müsteniden ve bazı vergilere 
zamimeten tahsil edilen rüsumdan mütehassıl olmasına göre bu bütçelerin de Devlet mürakabei 
umumiyesinden hariç kalması tecviz edilmemiştir. Esasen idarei umumiyei vilâyat kanununun 
133 üncü maddesinde vilâyat hesabı katilerinin Divanı muhasebata tevdi edileceği mezkûr 
bulunmakta olduğundan şimdiye kadar müsbet bir şekilde tatbik edilmemiş olan bu hükmü 
kanunun imali sadedine Divanı muhasebat kanununa da işbu mevaddın ilâvesine lüzum 
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görülmüştür. Vilâyat ve belediyeler bütçelerinin ve hesabı katilerinin meclisi umumiye ve cemi
yeti umumiyei beledilerce müzakere ve tasdik edilmekte olması, hesabat hakkındaki mukarrera-
tm bu suretle Divanı muhasebatça dereeei saniye:ie rüyet ve muhakeme edilmesine mâni teşkil etmez. 

Bilâkis hesabatm Divanı muhasebat tarafından tetkik ve muhakeme edileceği nazarı dikkate 
alınarak mecalis ve cemiyeti umumiyelerine bütçeler ve hesabı katiler hakkındaki müzakerat ve tet-
kikatm bilvücuh daha sağlam bir surette cereyanını temin eyler. Zaten hali hazırda meclis ve ce
miyeti umumiyeye hakkı kaza verilmemiş olmasına binaen hesabatta görülen bir gûna zimmet ve 
zamana hükmolunamıyarak başkaca mehakimi umumiyede ikamei dava ile açığın tahtı hükme 
aldırılmasına ve bu suretle temini tahsiline mecburiyet hâsıl olmaktadır. Teklif edilen mevaddı 
kanuniye kabul buyurulduğu takdirde açığın tahtı hükme aldırılması için mehakimi umumiyeye mü
racaat edilecek yerde hesabat hakkında biraz daha ehil olması mefruz bulunan Divanı muhasebatça 
hükme raptedilmiş olacaktır. 

Varidatı seneviyeleri miktarı on bin liradan dun olan belediyelerin nakit hesabatile alelûmum 
vilâyat ve belediyelerin ayniyat hesaplarının tetkik ve murakabesi Divanı muhasebatın vazifei asli
yesini ihmale sebep olacak derecede vezaifi kesire altında kalmasından ihtirazen şimdilik bizzarure 
mahallerine terkedilmiştir. 

Muhassasatı zatiye 

Madde 59, 60 — Onuncu maddenin esbabı mucibesi meyanında arzolunan mülâhazata müsteni
den tesbit edilmiştir. 

İkrazat, istikrazat ve tavizat 

Devletin Hazine tahvillerinin sureti tescili 

Madde 61, 62 — Onuncu maddenin esbabı mucibesi meyanında arzolunan mütaleata müsteniden 
tesbit edilmiştir. Usulü muhasebei umumiye kanununda ahkâmı mufassala konulması ve bu 
kabîl düyunu Devleti tesbit ve hesabatmı Divanı muhasebata ita eylemek üzere Maliye vekâletinde 
bir düyunu umumiye muhasipliği ihdası şayanı temennidir. 

Mutabakat beyannamesi 

Madde 63, 64, 65, 66, 67 — Divanî muhasebatın bütçe tatbikatına ve hesabı umumiyi kat ile mu
hasipler hesabatınm deı-ecei mutabakatına dair Meclisi Âliye arzedeceğl beyannamenin sureti 
tanzimi hakkmda şimdiye kadar cari ahkâm, düveli sairedeki usuller nazarı dikkate alınarak ufak 
tadilâtla buraya konulmuştur. 

Muamelâtı maliye raporu 

Madde 68 — Divanı muhasebat bütçe tatbikatına nezaret eylediği sırada vaziyeti mahsusası 
hasebile umuru maliye ve hesabiyenin safahatı muhtelifesine yakından temas etmekte ve bu ka-
vanini maliyenin tatbikatta bais oldukları ihtilâf atı müşahede eylemektedir. Bu sebeple her memle
kette kabul edildiği Ve eski kararnamenin 63, 64 üncü maddesinde bahsolunduğu üzere Divanı mu
hasebatın usulü maliye ve hesabiye hakkında yapılması faideli görülen tadilât ve ıslâhata dair te-
carübü vakıasına müsteniden her sene bir rapor tanzim eylemesi usulü ittihaz edilmiştir. Bu ra
porda; merbutiyetle müftehir bulunduğu Büyük Millet Meclisine mesaisinin Umumî hulâsasını ve 
ayniyat hesaplarile vilâyat ve belediyeler hesabatı hakkındaki neticei tetkikatmı da arzetmeği düşü
nerek madde olveçhile tesbit olunmuştur. 

Mevaddı müteferrika 

Madde 69 — Usulü muhasebei umûmiye kanununun 32 inci maddesinin fıkrai ahizesinde mev* 
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6ut ahkâm ve şimdiye kadar cari tatbikat ve düveli sairedeki mümasili esasat nazarı dikkate alına
rak ve Divanı muhasebat kanununa müteallik görülerek buraya dercolunmuştur. 

Madde 70 — Divanı muhasebat kararnamesinin 63 üncü maddesinde mezkûr esasın ipkası maksa-
dile ve usulü hesabiye ile usulü murakabenin yekdiğerine şiddetli irtibatı hasebile vazedilmiştir. 

Madde 71 — 1295 tarihli Divanı muhasebat kararnamesinin 20 inci maddesinin fıkrai ahire-
sinde mevcut ve şimdiye kadar tatbikatla müeyyet bir esasın ipka ve tekrarından ibaret olup tadilen 
buraya konulmuştur. * 

Madde 72 — Kanunun sureti tatbikına ve memurinin tayin ve terfilerine ve hususatı sairesine 
ait talimatnameler tanzimi zarurî bulunduğundan ve talimatnamelerin tertip ve tanzimi hakkı daire
lerine bırakılmış olduğundan teyiden maddei mezkûre konulmuştur. 

Madde 73 — îşbu kanunla teklif olunan hususat kabul buyurulduğu takdirde Divanı muhasebat 
maksadı teşekkülüne ait vezaifi esasiyenin ifasını deruhde eylemiş bulunacaktır. Vezaifi maruza 
terk ve ihmali caiz oîmıyan hususata müteallik bulunmakla derhal tatbik ve icrası elzem ise de 
ayniyat hesaplarile idarei hususiye ve belediye hesaplarının tetkiki gibi vezaifi cedide Divanın 
maşğalesini hayli teksir edeceğinden ve teşkilâtı hazırası şimdiye kadar ifa eylemekte olduğu vazifeye 
göre tertip edilmiş' olup ilâveten deruhde edilen vezaifin ifasına kifayet edemiyeceğinden ve icap 
eden teşkilâtın meydana getirilmesi zamana mütevakkıf bulunduğundan vezaifi cedidenin, istilzam 
ettiği teşkilât kabul ve tatbik olundukça ifa edileceğini mübeyyin işbu maddenin vazına zaruret gö
rülmüştür. 

Madde 74,75,76 — Ahkâmı sabıkanın ilga edildiğini ve kanunun tarihi ve sureti icrasını müeyyit 
olmak üzere vazedilmiştir. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Divanı muhasebat encümeni 2 - IV - 193ü 
Karar No. 9 
Esas No> 3/38 

Yüksek Reisliğe 
6 şubat 1926 tarihli tezkere ile Divanı muhasebat riyasetinden Meclisi Âliye takdim ve teklif 

edilen Divanı muhasebat kanunu lâyihası geçen içtima devresinde encümenlerce müzakere edilmiş 
iken Heyeti umumiyece müzakeresine vakit kalmadığından bu defa encümenimize devredilmişti. 

Divanı muhasebatın teşkilât ve vazifelerini gösteren 1295 tarihli kararname hükümleri Cumhu
riyet Hükümetinin kurduğu prensipleri tatmine kâfi görülmediğinden 24 teşrinisani 1339 tarihli ka
nunla varidat ve masarif atı Devleti Büyük Millet Meclisi namına murakabe etmek üzere Divan he
yetinin sureti intihabı tesbit edilmişti. Muhasebei umumiye kanunu Devletin bütçe ve hesap 
usullerine yeni bir istikamet verdiği gibi buna mütenazır olarak Divanı muhasebata da bazı vazi
feler' vermiş bulunuyordu. Hem eski ahkâmın bugünkü telâkkilere uymıyan kısmmr tadil etmek ve 
hem de yeni hesap usullerine göre Divanı muhasebatın vazifelerini bir kül halinde tesbit eyle
mek üzere ihzar edilmiş bulunan işbu kanun lâyihasının bir an evvel iktisabı meriyet eylemesi için 
eneümenimizce tetkikatı lâzime ifa kılındı. 

Divanı muhasebat reisi Fuat Beyin huzurile icra kılman müzakeresi neticesinde lâyihanın Diva
nı muhasebatça teklifinden sonra intişar eden memurin kanunile muhasebei umumiye kanununun 
ve maaşatm tevhit ve teadülüne dair olan kanunun tesbit eylediği esaslar da nazarı dikkate alına
rak muaddel şekli aşağıya dercolunmuş ve her bir maddenin esbabı mucibesi izah edilmiştir: 

Madde 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 100 üncü maddesine göre tanzim edilmiştir. Yalnız mu
hasebei umumiye kanunu Devlet emvalini sayarken varidat vo masarif at haricindeki emvali de zik-
reylemiş ve bu emvalin idare ve muhasebesine müteallik hükümleri de koymuş olduğundan hem 
muhasebei umumiye kanununun bütün Devlet emvaline şamilolan hükümlerinin tatbikini tamik et
mek ve hem de umumî ve şamil murakabe esasmı temin eylemek üzere maddeye bilûmum emval tabiri 
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ilâve edilmiştir. Divanı muhasebatın ifa edeceği vazifenin mahiyetini ve itayi hüküm salâhiyetini 
haiz olduğunu göstermek ve Devlet mallarını kabız ve idare edenlerin hesaplarını da tetkik ve mu
hakeme ile mükellef bulunduğunu tasrih eylemek üzere maddeye ibareler konulmuştur. 

Teşkilât 

Madde 2 — Halen mevcut ve maaşatm tevhit ve teadülüne müteallik kanunla muayyen Divanı 
muhasebat teşkilâtını göstermekte ve 24 teşrinisani 1339 tarihli kanunda gösterilen ve şimdiye ka
dar Meclisi Âlinin kararlarile tekarrür etmiş bulunan usulü intihabı irae etmektedir. Yalnız mevcut 
tatbikattan farklı olarak Divanı muhasebat müddeiumumisinin de heyetin diğer azaları gibi Meclisi 
Âlice intihabı gösterilmiştir. 1295 tarihli Divanı muhasebat kararnamesinde müddeiumuminin su
reti tayini hakkında sarih bir hüküm olmamakla beraber 27 inci maddesinde müddeiumumi bulun
madığı zamanda Divanı muhasebat azasından olmak üzere Maliye vekilinin tayin edeceği zatin mu
vakkaten memuriyeti ifa edeceği gösterilmiş ve o vakitler Divanı muhasebat heyeti dahi Hükıimet-
çe tayin edilmekte bulunmuştur. 24 teşrinisani 1339 tarihli kanunda müddeiumuminin tayin ve inti
habı hakkında bir şey denilmediği için eski usule tevfikan Maliye vekâletince tayinine devam olun
muştur. Halbuki müddeiumumi de Divanı muhasebat heyetinin bir cüzüdür. Varidat ve masari-
fatı Devleti Büyük Millet Meclisi namına murakabe etmek üzere onun tarafından intihap edilen bir 
heyetin bütün azalarının ayni âli membadan kuvvet alması şüphesiz daha tabiî ve mantıkidir. Divanı 
muhasebatın teklif lâyihasmdaki yedinci maddenin esbabı mueibesine encümenimizce de iştirak olu
narak bu esas kabul edilmiştir. 

Madde 3 — Divanı muhasebatın ifa eylediği vazifeler ehemmiyetli ve hususî mahiyetli olduğun
dan azasının umumî vasıflardan maada diğer bazı vasıfları da haiz olmaları muvafık görülmektedir. 
24 teşrinievvel 1339 tarihli kanunda Divanı muhasebat heyetinin erbabı ihtisas meyanından intihap 
edileceği mezkûrdur. Bu kaydi kanuniye müsteniden tefrik ve intihap edilmiş zevatta teamülen bu 
evsaf aranılmakta olduğu gibi bu maksadı teminen aranılacak vasıfların daha vazıh olark kanuna da 
derci muvafık görülmüştür. Yalnız şimdiye kadar mevcut 30 yaşında olmak kaydi 35 olarak tesbit 
edilmiştir. Maddedeki (yüksek mektep) kâydinden maksat Maarif vekâletince âli tahsil gösterdiği 
tasdik ve kabul edilen mekteplerdir. Hukuku müktesebenin mahfuziyeti her kanunla ve her vesile 
ile teyit edilmekte olduğundan şimdiye kadar erbabı ihtisas mayalımdan Meclisi Âlice intihap Duyu
rulmuş olan zevatın haklarının mahfuz bulunduğu ve bu hükmün bundan sonra intihap edilecekler 
hakkında cari olacağı tasrih kılınmıştır. 

Madde 4 — Meclisi Âlice intihap edilen Divan heyetinin vazifelerine nihayet verilmesinin de yine 
ayni makama ait olması tabiî bulunduğundan 24 teşrinisani 1339 tarihli kanunun üçüncü maddesi hük
mü aynen alınmıştır. 

Madde 5 — Divanı muhasebat heyetini teşkil eden zevat hakkında tahkikat icrası veya muhake
me lüzumuna karar verilmesi için merci tesbitine lüzum görülmüş ve mezkûr heyetin Meclisi Âli ta
rafından müntehap olmasına göre haklarında bu hususta karar ittihazının Riyaset Divanına ait 
olması ve bunun da Meclis heyeti umumiyesinin tasvibines iktiran etmesi muvafık görülmüştür. 

Madde 6 — Divanı muhasebatta teadül kanunile muayyen bu günkü kadrolara göre mevcut me
muriyetleri göstermek üzere bu madde konulmuştur. 

Madde 7 — Memurin kanununun hükümlerine ve maaşatm tevhit ve teadülüne mütedair kanun
daki sarahata tevfikan Divanı muhasebat için de bir teşkilât ve memurin kanununun yapılması 
tabiidir. Bu lüzumu ifade etmek ve teşkilât ve memurine ait hükümlerin bu kanunda muharrer 
bulunanlardan ibaret olmadığını göstermek üzere madde konulmuştur. 

Madde 8 — Birinci reisin vazife ve salâhiyetlerini göstermektedir* 
Madde 9 — Divanı muhasebat teklifinin altmcı maddesinde müddeiumuminin kanunun muhte

lif maddelerinde mezkûr vazifeleri ifa edeceği gösterilmiş olup bu vazifelerin nelerden ibaret oldu
ğunu tasrih eylemek üzere maddenin bu şekilde tesbiti daha muvafık görülmüştür. Müddeiumuminin 
bulunmadığı veya vazifelerin teaddüdü dolayısile yetişemediği zamanlarda bu vazifelerin muavin
leri tarafından ifa edileceğine dair de bir fıkra ilâve edilmiştir. 
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Daireler 

Madde 10 — Halen teadül kanunile muayyen Divan teşkilâtına mütenazır olarak ve Divanı 
muhasebat kararnamesinde ve teklif lâyihasmda mevcut hükümlere tevfikan cüzi tadil ile tesbit 
olunmuştur. 

Madde 11 — Dairelerin vazifeleri meyanma girecek ve birinei reis tarafından havale edilecek 
diğer meseleleri de müzakereye salâhiyettar bulunduğu gösterilmiştir. 

Madde 12-13 — Mevcut hükümlere ve Divanı muhasebatın teklifindeki esaslara göre tesbit 
edilmiştir. 

Umumî heyet 

Madde 14-15 — Umumî heyetin ne suretle içtima ve ne gibi vazifeler ifa edeceği ve müzakerelerde 
nisabın ne suretle tesbit edileceği gösterilmiştir. 

Madde 16 — Aşağıdaki maddelerde görüleceği üzere Divanı muhasebat ilâmlarmm temyizen tetkiki 
Umumî heyetin vazifeleri meyanmda bulunduğu cihetle temyizen icra edilecek tetkikatta nazan 
dikkate alınacak esaslar gösterilmiştir, tptidaî hükümde re'yi olan reis ve azaların hazır bulunması 
karara müessir olacağı mülâhazasile muvafık görülememiş ve usul ve nisabı müzakeredeki esaslar 
dahi mahkemei temyizce kabul edilmiş olan esasların ayni olarak tayin edilmiştir. 

Madde 17 — Aynı mesele hakkında bir dairenin iki kararı veya muhtelif dairelerin verdiği kararlar 
arasında mübayenet vukuu halinde içtihadı tevhit ve bir siyak üzere muamele if asmı temin için mese
lenin umumî heyetçe 15 inci maddedeki usul ve nisap dairesinde müzakeresi ve verilecek kararlara Di« 
vanı muhasebatça ittiba olunması zarurî görülerek madde bu maksatla vazedilmiş ve bu hususta 
müddeiumumiliğin mütaleasrnın da her halde inzimamı muvafık görüldüğünden müddeiumuminin 
hazır bulunması şartı konulmuştur. 

Divanı muhasebatın vazifeleri 

Madde 18 — Divanı muhasebatın vazifelerini gösteren bu maddedeki hükümlerden bir kısmı zaten 
kararnamede veya muhasebei umumiye kanununda mevcut olup Divan tarafından ifa edilmektedir. Bir 
kısmı da yeniden Divana tahmil olunmaktadır. Yalnız bu maddede vazifelerin kâffesi bir kül halin
de gösterilmekte ve daha açık olarak ifade ve tekit edilmektedir. 

Divanı muhasebatça teklif edilen lâyihanm onuncu maddesine müteallik esbabı mucibeye encü-
menimizce de iştirak edilmekte olduğundan Devlete ait bu kabîl muamelâtın da Divanın murakabe
sine verilmesi muvafık görülmüştür. Sayılan bu vazifeler haricinde kalan fakat, muhasebei umu
miye kanunile diğer kanunlarda mezkûr bulunan veya bundan sonra kanunlarla verilecek olan diğer 
vazifeler de (I) fıkrasında irae edilmiştir. 

Murakabe ve vize 

Madde 19 — Muhasebei umumiye kanunile diğer kanunlarda mevcut hükümlere tevfikan şimdi
ye kadar devam etmekte olan usul ve tatbikata göre yazılmıştır. Murakabe esasmı muhafaza ve 
muameleleri ona göre tanzim maksadile sarftan evvel vizeye tâbi olmryan evrakm sarftan sonra 
vize için gönderileceğinin tasrihine lüzum hissedilmiştir. Yalnız bu suretle sarftan sonra vizeye tev
di olunan evrakta görülecek noksanlar hakkmda ne suretle muamele ifa edileceğine dair muhase
bei umumiye kanunundaki hükümlerin tavzihi için maddenin nihayetine bir fıkra ilâve olunmuş
tur. 

Madde 20 — Münhasıran Devlet sermayesile işletilen veya Devlete ait varidatı cibayet ve idare 
eden müesseseler muamelâtının dahi Divanı muhasebatm murakabe ve muhakemesine tâbi olacağı 
gösterilmiştir. 

Madde 21, 22 — Divanı muhasebatın vize ve tetkik edeceği evrakm ne suretle ve hangi müddet
ler zarfında tevdi edileceğini ve bu vazifelerin ne tarzda ifa edileceğini göstermektedir. 
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Madde 23 — Divanı muhasebatın icap edenlerle muhabere etmesi veya lüzum gördüğü bilûmum 

evrak ve defterleri ve şifahî izahat almak üzere alâkadar memurları celbeylemesi vazifesini kolay
lıkla ifa edebilmesi için zarurî görülmüştür. Talep eylediği evrakı göndermek ve malûmatı bildirmek 
alâkadarlar için kanunî bir mecburiyet olduğunu göstermek üzere bu madde konulmuştur. Bu mec
buriyete riayet etmiyerek tetkik ve muhakemeyi işkâl edenlere karşı 45 inci maddede kuvvei teyidi-
ye mevcuttur. 

Muhasipler ve hesaplar 

Madde 24 — Muhasebei umumiye kanununda mevcut hükümlere ve Divanı muhasebatça teklif 
edilen lâyihanın 19 uncu maddesindeki esaslara göre tesbit edilmiş ve muhasibin kanunen hesabına 
ithal etmekle mükellef iken hariçte bıraktığı zamanı idaresine ait bilûmum muamelelerden mesuliye
ti tasrih olunmuştur. 

Madde 25 — Muhasiplerin kavanin, nizamat ve mukarrerata muvafık surette sarf ve itasını ispat 
edemedikleri nakit ve ayni tazmine mecbur oldukları gösterilmiştir. Muhasebei umumiye kanunu
na ve bu lâyihai kanuniyedeki hükümlere göre ayniyat hesaplan da Divanı muhasebatça rüyet ve 
muhakeme edilecek ve icabında tazminine hükmolunacaktır. Ayniyatın ne suretle tazmin ettirile
ceğini daha ziyade katiyet ve sarahatle göstermek için ikinci fıkra konulmuştur. 

Madde 26 — Muhasebei umumiye kanununun 21 inci maddesinde muhasiplik sıfat ve salâhiyetini 
haiz olmaksızın emvali umumiyeyi herhangi bir suretle kabız ve tediye ve idare edenlere ceza kanu
nunun salâhiyet ve mezuniyet haricinde sıfatı resmiyeyi takınanlar hakkındaki hükümlerinin tat
bik edileceği gösterilmiştir. Emvali umumiyenin idaresine karışanların hesap vermeleri ve bu he
saplarını Divanı muhasebat huzurunda tevsik etmeleri icap etmekte olduğundan muhasip unvanını 
haiz olmaksızın Devlet emvalini kabız ve sarfetmiş olanların da muhasipler hakkındaki hükümlere 
tâbi bulunacakları hükmü, esasen 14 şubat 1327 tarihli muhasebei umumiye kanununun 47 nci mad
desinin son fıkrasında mevcut iken yeni muhasebei umumiye kanununa alınmamış olduğundan 
maksadı itmam için buraya konulmuştur. Ancak bir hesap; siyasî sıfatı haiz olup heyeti teşriiye 
tarafından mesuliyetlerinin tayini icap eden birinci derece âmiri itaları alâkalandırdığı takdirde 
hesap Divanca tetkik ve hulâsa olunmakla beraber muhasebei umumiye kanununun 13 üncü mad
desinin son fıkrasında da gösterildiği üzere tetkikatın neticesi Büyük Meclise arzedilecektir. 

Madde 27 -— Nakit ve ayniyat hesaplarının Divana tevdii müddetlerini göstermektedir. Muha
sebei umumiye kanununun 122 nci maddesine mütenazıran kabul edilmiştir. 

Madde 28 — Divanı muhasebatça hesapların miadında verilmesini takip için muhasipliklerin 
adet ve mevkii memuriyetlerinin bilinmesi lüzumu aşikâr olduğundan mevcut muhasipliklere bun
larda yapılacak tebdil ve tahvillerin derhal Divana bildirilmesi ve bildirmiyenler hakkında muha
sebei umumiye kanununa atfen kuvvei teyidiye vazr maksadile madde konulmuştur. 

Madde 29 - 30 •— îdare hesaplarının ne gibi ahvalde kimler tarafından tanzim edileceğine dair 
muhasebei umumiye kanununun 121 inci maddesinde mevcut hükmün itmamı için Divanı muhase
batça teklif edilen lâyihanın 24 ve 25 inci maddelerindeki hükümlere mütenazır olarak cüzi tadil ile 
kabul edilmiştir. 

Tetkik ve muhakeme usulleri 

Madde 31 — Divanı muhasebatça teklif olunan lâyihanın 29 uncu maddesinin ilk fıkrasile 33 
üncü maddeleri tevhit edilerek halen mevcut tatbikata muvafık bir surette tesbit olunmuştur. 

Madde 32 — Bu maddenin Divanı muhasebatça idare hesaplarında yapılacak tetkikatın esas hat
larını göstermektedir. Vuzuhu temin için mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan müesseseler he
saplarının tetkikında dahi ayni esasların tatbik edileceği ve esasen vize edilmemiş olanların vizesi 
esnasında yapılması lâzımgelen tetkikatın da icrası lâzımgeleceği tasrih edilmiştir. 

Madde 33 — Hesaplan tetkik edecek olan murakıpların tetkikat neticesinde verecekleri rapor
larda temas edecekleri hususlar gösterilmiştir. 
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Madde 34 — Hakkı müdafaanın istimaline müsaade olunması esaslı bir kaide olduğu için zimmet 

veya tazmin ile alâkadar görülecek meselelerde muhasebei umumiye kanununun 14, 19 ve 120 inci 
maddelerine tevfikan muhasip mevkiinde bulunan zattan veya alâkadar memurdan istizahta bulu
nulması mecburî addedilmiştir. Ancak bu istizahlara uzun müddet cevap alınmıyarak hesapların 
sürüncemede kalması da varit görüldüğünden bir ay zarfında cevap verilmediği takdirde mevcut 
malûmat ve delâile göre hükmolunabilmesi için son fıkra konulmuştur. 

Madde 35 — Murakıplar tarafından hesapların tetkiki sırasında tadil ve ıslâha muhtaç görülen 
hususlar hakkında ayrı bir rapor yapılarak Divan reisine verilmesi faydalı görülmüştür. 

Madde 36 — Hesabatın tetkikatmı kolaylaştırmak üzere murakıplar tarafından istenilen izahat, 
kuyut ve evrakın derhal verileceğine dair bir mecburiyet konulmuş ve bu mecburiyet 45 inci mad
dedeki hüküm ile teyit edilmiştir. 

Madde 37 — Bu madde gerek resmî dairelere, gerekse mutemet veya ashabı istihkaka nakten 
veya seneden veya aynen vukubulan irsalâtm tevsiki suretine mütedair esası ihtiva eyler. Mevzu
atı meveudeve göre irsalât mukabilinde mürselüileyhin makbuzu aranır ve bu suretle makbuz ibraz 
edemîven muhasipler mesul tutulurlar. Halbuki irsalâtı vakıanın" Divanın murakabesine tâbi olan 
posta idareleri veva Devletçe muteber tanınmış bankalar vasıtasile yapıldığı tevsik edildiği tak
dirde artık mürsil muhasibin irsalâttan beraetine mâni bir sebep kalmamış olacağı tabiidir. Yalnız 
seneden irsalâtta senetlerin mürselüileyhe vusulü vesika ileveya postaya tevdii zabıt varakasile 
tevsik edildiği takdirde irsalâttan dolayı muhasibin müteberri addedilmesi ve fakat bütçeye hini 
mahsubunda kanun, nizam ve karara muhalefet muhtemel bulunduğundan irsalâttan dolayı mü
teberri addedilen bu muhasibin tediyede vukua getirdiği senetlerin tetkiki ile anlaşılacak olan bu 
kabil hatalarından dolayı mesuliyetinin baki kalması esası son fıkra ile ilâve edilmiştir. 

Madde 3 8 - 3 9 — Muhasebei umumiye kanunundaki hükümlere ve yukarıda konulan 24 üncü 
maddenin son fıkrasına göre hesapların evrakı müsbîte ile tevsiki asıldır. Evrakı müsbitenin 
nevileri ve şekilleri" muhasebei umumiye kanununun 130 uncu maddesi mucibince evvelden tayin 
edilmektedir. Her muhasip varidat ve sarfiyatı için usulüne muvafık evrakı müsbiteyi hazır bu
lundurmağa ve hesabile birlikte göstermeğe mecburdur. Ancak adi ahvalde tesadüfen ve fevka
lâde haller ve mücbir sebepler altmda evrakı müsbite zivaa uğradığı takdirde ne suretle muamele 
ifa edileceğinin tavini ve bu suretle hesap vermekle mükellef olanların mağduriyetlerinin önüne ge
çilmesi muvafık görülmüştür. 

Madde 40 - 41 — B u madde tetkiki bitirilen ranorlarm tâbi tutulacağı muameleyi ve her hesap 
hakkında müddeiumuminin tahrirî mütaleasınm alınacağmr göstermektedir. Murakıp, müddeiu
mumi ve daire reisi hesapta ilişik görmedikleri takdirde hesabın muhakemeve vazedilmesine lüzum 
kalmadan bir bevanname ile muhasibin beraetinin tebliği esası kabul edilmiştir. Divanı muhasebat
ça teklif olunan lâvihanın 53 üncü maddesinde avnivat hesanlarmda muhasibin bir ilişiği görül
memiş ise o hesabın dairece muhakemesi yapılamışa cağı gösterildiği halde nakit hesaplarında ili
şik srösteriİRİn gösterilmesin her halde muhakeme edilmesi esası konulmuştur. Halbuki ayin ve 
nakit hesaplarını yekdifrerinden farklı muameleye tâbi tutmak için bir sebep görülmemekte oldu
ğu gibi mümasil teşkilâtı olan devletlerde de bu esas cari bulunmaktadır. Bu usul; esasen me-
hakimi umumiyede tatbik edilmekte olan meni muhakeme kararma da şebihtir. Bu noktai nazar
dan murakıp, müddeiumumi ve daire reisinden her hangi biri hesapta bir ilişik görecek olur ise 
o hesabın muhakeme edilmesi ve her üçünün de ilişik olmadığında ittifak edecekleri hesabın bey
hude messraleden içtinap için muhakemesi yapılmıvarak daire reisinin muvakkat serhile hesabın 
birinci daire reisine tevdii ve keyfiyetin bir beyanname ile muhasibe ve mensup olduğu daireye ve 
Mal ive vekâletine tebliği ciheti iltizam edilmiştir. 

Madde 4 2 - 4 3 — Hesapların hakkile ve tamamile tetkikini temin etmek üzere bir kere de aza 
veya azaya vekâlet eden başmurakıp tarafından ikinci derecede tetkiki esası zaten kararnamede 
mevcut olup bu kanunda da ipkası faydalı görülmüştür. Esnayi tetkikte mesuliyeti tazammun eden 
bir meselede hakkı müdafaanın istimal edilmediği görülürse bunun ikmali için de bir fıkra ilâve 
edilmiştir. İkinci derecede tetkik esnasmda müddeiumumi ve azanm tamika muhtaç gördükleri me-
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selelerin evrakı müsbitesini tetkike salâhiyettar olmalarına dair Divanı muhasebatça teklif edi
len lâyihanın 35 inci maddesinde mevcut hüküm encümenimizce de mnvafık görülmüştür. 

Madde 44 — Bu madde Divanı muhasebatça teklif edilen lâlihanrn 36 ncı maddesine mütena
zırdır. Ancak ikinci derecede aza tarafından hesabın tetkiki sırasında da müddeiumuminin şif ahî 
mütaleası alınacağına dair olan fıkraya encümenimizce lüzum görülmemiştir. Esasen raporların 
azaya tevdiinden evvel müddeiumuminin hesap hakkında tahrirî mütaleası almdığı gibi muhake
me sırasmda da şifahî mütaleası sorulmakta olduğundan ikinci derecede tetkikat sırasında ayrıca 
mütaleasmın alınması mükerrer muameleyi icap ettirec«ktir. 

Madde 45 — Tetkik ve muhakemenin bir an evvel ikmalile hesapların sürüncemede kalmaması
nı temin için muhasebei umumiye kanununun 122 nci maddesindeki hükmün teşmilen buraya konul
masına lüzum görülmüştür. 

Madde 46 — Hesapların muhakemesi neticesinde beraet, zimmet veya tazmine hüküm verileceği 
hakkında kararnamede mevcut ve Divanı muhasebat teklif lâyihasının 40 mcı maddesini teşkil 
eden esas kabul edilmiştir. Bu hükümlerin raporun fıkraları hizasına dercedilmekle beraber ayrı
ca tanzim edilecek zabıtnamelerle tesbit ve imza edilmesi muamelenin mazbutiyeti noktasından 
faydalı görüldüğünden bu cihet de ilâve edilmiştir. 

Madde 4 7 - 4 8 — Divanı muhasebat tarafından icra edilecek muhakeme neticesinde verilen ilâm
ların tanzim, tebliğ ve icrası hususlarına mütealliktir. Eski kararnameye göre tanzim edilmekte 
olan ilâmların yalnız muhasiple Maliye vekâletine tebliği ile iktifa edilmekte idi. Muhasebei umu
miye kanununun 13 üncü maddesile varidat ve masraf tahakkuk memurlarının ve ikinci derece 
âmiri itaların da mesuliyeti esası kabul edilmiş olmasına binaen zimmet veya tazmin ile mesul 
görülen memurlara taallûk eden ilâmların mensup oldukları dairelere dahi tebliği muvafık gö
rülmüştür. Aşağıdaki 55 inci madde ile müddeiumumiliğe temyiz hakkı verilmiş olmasına naza
ran zikri geçen ilâmların birer suretinin müddeiumumiliğe tebliği esası da kabul edilmiştir. 

Madde 49 — Divanı muhasebat bir mahkemei hesabiye olması ve mehakimden verilen ilâm
ların icra kanununa tevfikan infaz edilmekte olması nazarı itibara alınarak Divan ilâm
larının da icra kanununa tevfikan infazı 15 mayıs 1928 tarihli bir kanunla kabul edilen esas icabın
dan bulunmasına binaen bu cihet de ayrı bir madde halinde işbu umumî kanuna ilâve edilmiştir. 
Yalnız ilâmların neticesini takip etmek te faydalı görüldüğünden bu husustan muhasip veya memu
run mensup olduğu dairenin mesul olacağı ve ilâmların dereoei infazmı gösteren cetvellerin muva-
zenei umumiyeye dahil daireler için Maliye vekâletince toplattırılarak hesabı umumiye ve mülhak 
bütçelerle idare edilen diğer dairelere ait cetvellerin kendi hesabı katilerine rapten Meclisi Âliye 
takdim edileceği tasrih edilmiştir. 

Madde 50 — Miadında hesabını tevdi etmiyen ve tetkik ve muhakeme esnasında lüzum görülen 
evrak ve izahatı vermiyen muhasipler hakkında muhasebei umumiye kanununun 122 inci maddesi
ne istinaden dairelerce hükmedilecek cezalar için müddeiumuminin mütaleasmın ve muhasibin müda
faasının alınması ve itiraz vukuunda ve birinci reis lüzum gördüğü takdirde bu kararın umumî 
heyetten en son olarak katî şekilde tetkik edilmesi muvafık görülerek madde bu esasa göre tanzim 
edilmiştir. 

Madde 51, 52, 53, 54 — Bu maddeler temyiz merciinden ve sebeplerinden ve müddetler ile usul
lerinden ve temyiz hakkı olanlardan bahistir. Divanı muhasebat teklif lâyihasmm 47 nci madde
sine mütenazırdır. Divanı muhasebatın vazifelerindeki hususiyet nazarı dikkate alınarak temyizen 
yapılacak tetkikatın bu mesailde ihtisası haiz olan bir heyet tarafından icrası muvafık görülmekle 
umumî heyetin temyiz mercii olarak kabulü encümenimizce de tasvip edilmiş ve bu maddeler tesbit 
olunmuştur. Bu maddelere nazaran nihaî surette tetkikatın Divan umumî heyetince icrası ve bittabi 
şimdi olduğu gibi Şûrayi Devletin ayrıca tetkikına mahal olmadığı ve yalnız müdafaa hakkındaki 
esas ve prensiplere tevfikan temyiz talebinde bulunan muhasip ve memurların bizzat veya vekilleri va-
sıtasile şifahî müdafaada bulunabilmelerinin ve esnayi muhakemede müddeiumuminin hazır bulun
masının da kabul edilmesi zarurî görülmüştür. 

Madde 55, 56, 57 — Bu maddeler verilen bir hükmün ne gibi ahval ve şerait dahilinde ve kim-
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lerin talebile iadei muhakeme suretile yeniden tetkik edilebileceğini, iadei muhakeme talebinin 
icraya müessir olamıyacağmı göstermektedir, iadei muhakeme bidayeten yapılan muhakeme esa
sında görülmiyen evrakın zuhur ve ibrazı ve hesapta maddî hatanın bulunması gibi ahvalde cari 
olacağına göre temyize makis olmayıp iptidaen verilen hükmün ikmali mahiyetinde bulunduğun
dan iadei muhakemenin iptidaî hükmü veren dairede cereyanı ve iadei muhakemenin iadeten 
rüyeti talep olunan hususata hasrı muvafık görülmüş ve bir sebep zuhurunda dairelerce doğrudan 
doğruya iadei muhakeme lüzumuna karar verilmesi kabul edilmiştir. Divanı muhasebatça teklif 
edilen lâyihanın 48 inci maddesinde iadei muhakemenin ilâmın tebliği tarihinden itibaren 15 se
ne zarfında yapılacağı gösterilmiş isede katî zaruret olmadıkça hakkın müddetle takyidine ma
hal olmadığından bu noktaya encümenimizce iştirak olunmamıştır. 

Mahallî idare ve belediyelerin hesaplan 

Madde 58, 59 — Bu maddeler hususî bütçeleri olan mahallî idarelerle belediyelere ait muhasip 
hesaplarile katî hesapların dahi Divanca tetkik edileceğini göstermektedir. Şu kadar ki hesapların 
tetkiki için hususî kanunlarile salâhiyettar heyetler müteşekkil bulunduğundan ve hesaplar bu he
yetler tarafından zaten tetkik edilmekte olup yalnız müstelzimi zaman hususatta hakkı kaza istimali 
suretile icra edileceği zikrolunmuştur. Divan teklif lâyihasının 56 ncı maddesinin son fıkrasında se
nevi varidat miktarı on bin liradan az olan belediyelerin bu hükümlerden hariç bırakılması iltizam 
edilmiş ise de varidatı az olan belediyelerin muntazam bir hesap tesisi için lâzımgelen teşkilâtı 
yapmağa vaziyetleri müsait olmamasına binaen şimdilik senevî varidatı elli bin liraya kadar olan 
belediyeler hesaplarının bu hükümden hariç bırakılarak kemafissabık muhasebei umumiye kanunu
nun 119 uncu maddesi hükmüne tevfikan murakabesi muvafık görülmüştür. 

Madde 60 — Hususî bütçeleri olan mahallî idarelerle belediyeler hesaplarının Divanca tetkiki 
kabul edildiğine göre bunların âmiri ita, muhasip ve tahakkuk memurlarının da bu kanunun ve 
muhasebei umumiye kanununun Divanı muhasebata verdiği salâhiyetlere tâbi olmaları tabiî gö
rülmüştür. 

Madde 61 — Mahallî idarelerle belediyelerin katî hesapları hakkmda Divanı muhasebatça icra 
kılman tetkikat neticelerine dair bir hulâsa cetveli ile bir mütaleanamenin her sene Meclisi Aliye 
takdim edilmesi faydalı görülmüştür. 

Zatî maaş tahsis evrakının tetkik ve tescili 

Madde 62, 63 —Muhasebei umumiye kanununun 60 inci maddesile vazedilen ve bu gün Divanı 
muhasebatça ifa edilen hükümlerin icrası suretini ve itiraz vukuunda olunacak muameleyi göster
mek üzere konulmuştur. 

İkraz, istikraz, kredi ve avanslar 

Madde 64, 65, 66 — 18 inci maddede Divanın vazifeleri tadat edildiği sırada Devletçe yapıla-
eak ikraz, istikraz, taviz, kredi ve avans hesaplarının kayit ve takip edileceği gösterilmiş olduğu 
gibi bu maddelerde de mezkûr vazifelerin ne suretle ifa olunacağı tesbit edilmiştir. 

Mutabakat beyannamesi 

Madde 67, 68, 69, 70, 71, 72 — Teşkilâtı esasiye kanununun 101 inci maddesi mucibince Divanı 
muhasebatça tanzim edilmesi lâznngelen mutabakat beyannamesinin sureti ihzarma ait olup Divan
ca teklif edilen lâyihanın 63, 64, 65, 66 ve 67 nci maddelerindeki esaslara göre kabul edilmiş, yal
nız 67 nci maddede heyeti umumiye namma reisi evvel tarafından imza edileceği gösterilen muta
bakat beyannamesinin umumî heyet mazbatasile Meclisi Aliye takdimi daha muvafık görüldüğün
den 72 nci madde o suretle tadilen tesbit edilmiştir. 
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Müteferrik maddeler 

Madde 73 — Hesabî ve malî muamelât hakkında Büyük Millet Meclisinin haberdar edilmesi 
faydalı görüldüğünden Divanı muhasebatça teklif edilen lâyihanın 68 inci maddesine mütenazır 
olarak tadilen tesbit edilmiştir. 

Madde 74 — Bilûmum Devlet emvalinin murakabesi neticelerinden Büyük Millet Meclisinin ha
berdar edilmesi için hususî kanunlarla idare edilip Divanın vizesine tâbi olmıyan dairelerin katî 
hesaplan hakkındaki raporların dahi yukarıki maddede olduğu gibi Meclisi Âliye takdimi lüzumlu 
görülmüştür. 

Madde 75 — Teklif edilen bu kanun Divanı muhasebatın vazifelerinin sureti icrası hakkındaki 
esasları cami olduğundan bu hususta evvelce mevzu hükümlere mütedair olan kanun ve nizamna
melerin ilga edildiği gösterilmiştir. 

Madde 76 — Mahallî idarelerle belediyeler hesaplarının Divanı muhasebat tarafından muraka
besi esası bu kanunla vazedilmiş ve binaenaleyh mezkûr idarelerce bu kanunda münderiç ahkâma 
göre hesap ihzarı ancak gelecek seneden itibaren mümkün görülmüş olduğundan kanunun bu hu
susa mütedair 58, 59, 60, 61 inci maddelerinin 1 haziran 1932 den itibaren meriyeti zarurî addedile
rek madde ona göre tesbit olunmuştur. 

Madde 77 — Divanı muhasebat teklif lâyihasının 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiş ve kanu
nun sureti icrası gösterilmiştir. 

Bu suretle tadilen hazırlanmış olan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Balıkesir 

İsmail Hakkı 

Aza 
Cebelibereket 

İbrahim 

Aza 
Cebelibereket 

H. Basri 

M. M. 
Rize 

Ali 

Aza 
Kırşehir 
Kâzım 

Kâ. 
Afyon Karahisar 

Cemal 

Aza 
Kocaeli 

Sırrı 

Aza 
Çankırı 

Rifat 

Aza 
Sinop 
Hulusi 

Aza 
Erzurum 

Osman 

Aza 
Artvin 
M. Ali 

Aza 
Konya 

Kâzım [1] 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Avni 

[1] Mahallî idarelere ait hesabı katilerin Divanı muhasebat tasdikına tâbi tutulması vilâyet ve 
belediye meclislerinin bütçelerine hâkim olmaları esas prensibe münafidir. Bundan başka Divanın 
teşkilâtı hazırasile bu kesabı katilerin de tetkikına yetişebileceğine kani değilim. 

Kâzım 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 21 - III -1934 
Karar No. 18 
Esas No. 3/38 

Yüksek Keisliğe 

6 şubat 1926 tarihli tezkere ile Divanı muhasebat reisliğinden Yüksek Meclise takdim kılınan Di
vanı muhasebat kanun lâyihası geçen içtima devresinde encümenleree müzakere edilmiş ancak He
yetti Umumiyede müzakeresinle vakit kakmadan intihap yenilenmiştir. Bu içtima devresinde tekrar Di
vanı muhasebat encümenince müzakere edilerek endimenimize tevdi kılınmış olan lâyiha ile me
murin kanununun 48 ve 49 uncuma ddeleri hükmüne göre 2 mart 1334 tarihli kanunun ikinci mad
desinin mülga olup olmadığına dair tefsir tezkeresi taallûku itibariie bu lâyiha ile birleştirilerek 
Divanı muhasebat, reisi Seyfi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

1 — Divanı muhasebatın vazife ve salâhiyeti ile tetkik ve muhakeme usulleri için bu gün dahi 
meri bulunan zilhicce 1295 tarihli kararname ile buna zeyil olarak MiHet Meclisince tanzim kılın
mış üç beş maddelik bir 'kanundan başka bir mesnedi yoktur. 

Cumhuriyet rejimile teşkilâtı esasiye kanununun 100 üncü maddesinin sarahati mutlakası dahilinde 
Devlet hesaplıarının Büyük Millet Meclisi namına murakabe ve tetkiki için umumî, mülhak, mahallî 
bütçelerin bir kanun maddesi hükmünde olan her faslında mevzu tahsisat milktarlarile sarfiyatın tâbi 
olacağı usul ve kavaidi gösteren ve 1927 senesinde tanzim kılınan muhasebei umumiye kanunu ve bu 
mevzua taallûk eden sair kanunların hüküm ve şartlarına göre murakabe ve hesaplarına bakmak 
üzere 1295 kararnamesinin ölçü olarak kullanılmasından pek çok yanlışlıklar tahaddüs eylediği mü
şahede edilmektedir. 

Divanı muhasebat Cumhuriyet kanunlarından azamî surette istifade ederek içtihat ve kıyas sure-
tile müşkülleri halle çalışmakta ve bunun için de büyük emek ve gayretler sarf eylemektedir. Maa-
mafih esastaki noksanlık sebebile bir gün milyonlara baliğ olan ilişik kararına karşı bir müddet 
sonra vesikaların veya Hazine kayitlerinin ibrazile beraet kazanan muhasiplerin adedi az değildir. 
Bunun Devlet hesabına manevî zararı ise aşikârdır. 

Zaten icrasına da Büyük Millet Meclisinin memur bulunduğu bu kanunun müstacelen bu sebep
lere binaen müzakeresile 1295 kararnamesinin meriyetine nihayet verilmesi lüzumu ehemmiyetle ar-
zolunur. 

2 — Bu kanun lâyihası bundan evvelki intihap devresinde alâkadar encümenlerin tamamen tet
kikinden geçerek umumî heyete arzedilmiş ise de müzakere edilemeden intihabın yenilenmesile bu lâ
yiha da yeni baştan ikinci defa olarak tetkika alınmıştır. 

Mazbataya bağlı cetvelden anlaşılacağı veçhile 1930 senesinde Divanı muhasebat (623) muhasibin 
hesaplarile meşgul bulunduğu halde 1931 senesinde tütün, müskirat inhisarlarının mülhak bütçe ile 
idare olunmasından 58 muhasip hesabı daha ilâve olunarak bu miktar 668 hesaba çıkmış ve 1932 se
nesinde muhasip adedi bir miktar daha artarak 677 hesaba baliğ olmuş ve 1933 senesinde inhisar 
idarelerinin birleştirilmesi yüzünden 17 hesap tasarruf edilerek 660 hesaba inmiştir. 

Dört daire ile lüzumu kadar murakip ve kâtipten.ibaret olan şimdiki teşkilâtile Divan, yukarıda 
işaret edilen hesapların ve hesaplara ait muamelelerin tetkik ve muhakemelerile meşguldür. Bu ka
nuna göre Divanı muhasebata ilâve edilen yeni hizmetler 57 vilâyet hususî idareleri ile 85 belediyo 
hesaplan ki ceman 142 muhasip hesabı ile 430 ayniyat muhasipleri hesaplarıdır. Vilâyet ve beledi
ye hesaplarile ayniyat hesapları umumî bütçeye taallûk eden hesaplar gibi uzun ve devamlı vize ve 
murakabeye tâbi olmayıp bunlar nihaî olarak sene hesaplan suretinde tetkik ve mhakeme edilecek 
ise de yine Divanın işlerini mühim miktarda artıracağı 'tabiidir. 

Teşkilâtın tevsii masraf karşılığının tedarikine bağlı olduğu gibi lâyiha henüz Meclisi Âlice 
tasdik buyurulmadığından iş hacminin şimdiden katiyetle tayini muvafık bulunmamış ve bu cihet 
«iaha ziyade bütçe encümenine ait görülmüştür. Divan teşkilâtının genişletilmesi maaşatın tevhit 

y 
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ve teadülü hakkındaki (kanuna bağlı Divanı muhasebata ait cetvellerin tadilile mümkün olacağından 
her zaman değişmeğe müstait olan teşkilât işini vazife ve salâhiyeti beyan edem bu ana kanundan 
ayırmak için teşkilâtın müfredatını beyan eden maddeler bu lâyihadan çıkarılmıştır. Kanun lâyi
hasının tertibd okuyan ve tatbik edenlere müşkülât gösterecek derecede karışık olduğundan bu 
karışıklıklardan doğacak tedahülleri kaldırmak maksadile hükümler mevzuları itibarile kısımlara 
ve her kısımda kendi cinsinden olan bölmelere tefrik olunmuş ve ibarelerin daha selis ve vazih olma
sına ayrıca itina edilmiştir. 

Birinci madde : Tesis maddesine Divanı muhasebattın teşkilâtı esasiye 'kanununun 100 üncü mad
desi hükmüne göre kurulmuş olduğu ilâve edilmiştir. 

Ikined madde : Umuımî mütalea sırasında yazıldığı üzere Divan dairelerile azalarının sayısı ihti
yaca göre çoğalıp azalacağından encümenimiz bu miktarı ana kanundan çıkarmış ve lüzumunda artı
rılmak üzere hususî kanuna bırakmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni tadilinin ikinci maddesinde müddei umuminin de Büyük Millet Mec
lisi tarafından intihap edileceği gösterilmiştir. Bu kanunla müddei umumiye verilmiş olan vazife ve 
salâhiyet Millet Meclisi bakımından murakabe ve muılıalkeme olmayıp işleri takip ve icabında Mali
ye Hazinesi bakımından iddia ve mütalea beyan etmekten ibarettir. Devlet dairelerine ait bütçelerin 
âmiri itaları ayrı ayrı vekâlet veya umum müdürlükler olduğu halde umumî bütçenin icrasına yal
nız Maliye vekilinin memur olması hesapların Divanda murakabe ve tetkikinde Maliye vekaletinin bir 
müşahidinin bulumasını zarurî kılmaktadır ki bu da müddei umumidir. 

Bundan başka rey ve karar sahibi olmayan müddeiumumi yalnız mütalea beyan etmesi dola-
yısile Büyük Millet Meclisinin intihabından geçmiş olması lâzımgelse şimdi dört daireden ibaret 
olan hesap mahkemelerinde müddeiumumi salâhiyetile mütalea beyan eden ve bu gün de mevcut 
olan üç muavininin de intihap ile tayin edilmesi zarureti aşikârdır. Çünkü bunlar beyan edecekle
ri mütalealarda ayni hak ve salâhiyeti haizdirler. Ancak sevk ve idare cihetinden müddeiumumi, 
muavinlerinin başıdır. Bizde şimdiye kadar olduğu gibi Divanı muhasebat teşkilâtı olan sair mem
leketlerde de - reis ve azalan kaydi hayat şartile tayin edilen memleketler de dahil - müddeiumumi 
ile muavinlerine maliyenin memuru olmaktan başka hususî bir vaziyet verilmemiştir. îşte bu sebep
lere binaen encümenimiz müddeiumuminin müntahap olmasına lüzum görmemiş ve maddeyi tadil 
eylemiştir. 

Divan reis ve azalıklanna hangi vasıflardaki zevatin ne suretle seçileceğine dair hükümler bu 
Aanunda bulunduğuna göre memur ve müstahdemlerin tayin, terfi ve tecziyelerine ait hükümlerin 
de yine bu kanunda bulunması muvafık görülmüştür. Esasen bu hükümler lâyihanın muhtelif yer
lerine serpiştirilmiş olduğundan bunlar bir f asd altında 6, 7, 8 ve 9 uncu madde olarak tedvin edil
miştir. 

Dokuzuncu madde: Divanı muhasebat encümeninin üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10 — Divanı muhasebat reis ve azaları hakkmda vazifeden mütevellit ve cezayi müstel-

zim ilk tahkikatın Meclis riyaset divanınca yapılması teklif edilmiş ise de encümenimiz bunun ihti
sas sahibi zevat tarafından yapılabilmesini düşünmüştür. Bunun için madde bazı encümenlerden 
alınacak azadan müteşekkil bir komisyon tarafından yapılması ve bunun Riyaset divanmea görül
dükten sonra Heyeti umumiyeye arzı şeklinde tadil edilmiştir. 

Teknik meselelerin ise en tabiî merci olarak Divanı muhasebat encümenince tetkiki tabiî görül
müştür. 

Vazife ve salâhiyet 

Madde 12 — Divanı muhasebatın vazifeleri lâyihanın 18 inci maddesinde ise de encümenimiz 
tasnifte bu hükümleri öne almış ve maddeye teşkilâtı esasiye kanununun ruhuna uygun olarak 
Devlet emvalinin murakabesinin genişletilmesi için bazı hükümler ilâve etmiştir. 

Bazı müessese hesapları bidayeten Divanı muhasebatın vize ve murakabesinden istisna edildiği 
halde nihaî olarak hesabı katilerinin Büyük Millet Meclisine arzı hususî kanunlarında tasrih edil-
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mistir. Büyük Meclis bu nevi hesapları ya kendi teşkilâtı dahiliyesinde tetkik eder veyahut doğ
rudan doğruya tasdik eder yahut ta zaten kendisine merbut Divan vasrtasile tetkik ettirir, bu 
keyfiyet Meclisin göreceği lüzuma göre teayyün eder. Encümenimiz böyle bir hesabm tetkiki Di
vana tevdi edildiği takdirde tetkik ve muhakeme usullerinde tasrih edildiği veçhile bunlara hu
susî kanunlarcndaM salâhiyet ölçülerine göre bakılmasını düşünmüş ve bu nevi hesaplar için (J) 
fıkrasını ilâve etmiştir. Meselâ: Bazı inhisar idarelerinin mülhak bütçe olmadan evvelki.hesapla
rı bu mahiyettedir. 

Mütedavil veya bu mahiyetteki sabit sermayelerin nihaî hesapları ve blânçolan Devlet he
saplarından hariç addedilemeyeceğinden hususî kanunlarındaki şartlara göre blânço veya katî he
saplarının Divanı muhasebatça tetkiki encümenimizce zarurî görülmüş ve (K) fıkrası tedvin edi
lerek Devlet varidat ve masrafının bu kısmı da kanunlarının müsaadesi ııisbetinde Divanın tetki-
kına tâbi tutulmuştur. 

Madde 13 — Divanı muhasebat encümeninin 20 nci maddesinde Devlet sermayesile işletilen 
ve Devlete ait varidatı cibayet eden müesseselerin Divan murakabesine tâbi olacağı tasrih edilmiş 
ise de encümenimiz bu murakabenin kendi kanunlarındaki hüküm ve sarahatin derecelerine göre 
yapılmasını burada dahi tasrih etmiştir. 

Madde 14 — Vizeye ait hükümleri ihtiva eden 19 uncu madde; encümenimizce bu sıraya alın
mış ve maddeye vizeden imtinada birinci derece âmiri italar tarafından ısrar vukuunda muhase-
bei umumiye kanununa göre tatbik edilecek hükmünün dercile iktifa edilmiştir. 

Madde 15 — Sarf evrakının Divana tevdi müddetlerini tayin eden bu maddeye encümenimiz
ce bazı yeni hükümler ilâve edilerek tatbik kolaylıkları temin edilmiştir. 

Mülhak bütçelerin mülhakattaki evrakı için mutlak bir müddet tayininde mahzur görülmüş ve Di
vanla daire arasında üç ayı geçmemek üzere bir (müddet tekarrür ettirilmesinde fayda mütalea 
edilmiştir. 

Mahallî idarelerle belediyelerin, birinci derece tasdikten itibaren iki ay içinde; hususî kanun
larla Divana verilecek nihaî (hesaplarla blânçoların, heyeti umumiyelerce tasdikmdan sonra üç ay için
de ; Meclisçe havale edilen hesapların, bir ay içinde; Divana tevdii hükümleri konulmuştur. 

Madde 16 — istikrazlar ve Hazine bonoları itfa aknelerine ait tediyelerin mülhakatta olanları
nın lâyihanın 23 üncü maddesi hükmüne göre merkezde olduğu gibi üç ay içinde Divana tevdi 
edilemeyeceği mülâhaza edilmiş ve ekseriya bankalar vasrtlasile tevziat yapılmakta olduğundan mül
hakattaki kuyut ve tahvillerin merkezde toplattırılarak Divana verilmesini temin için müddet 
altı aya çıkarılmıştır. 

Madde 17 — Divanı muhasebat encümeninin 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Birinci reis 

Madde 18 — Lâyihanın, birinci reisin vazife ve salâhiyetlerine ait o lan 8 inci maddesi (18) inci 
madde olarak tanzim edilmiştir. Maddede reisin, Divanın en büyük âmiri olduğu tasrih edilerek 
temsil ve nazaret vazifesi bu umumî hükümle ifade olunmuştur. 

Daireler 

Madde 19 — Dairelerin teşekkül ve tarzlarile hüküm ve salâhiyetleri ve birinci reisle irtibat
ları bu maddede toplanmıştır. 

Madde 20 -— Dairelerin, hesabı katilerle muhasiplerin idare hesapları arasındaki mütabakatlere 
ait vazifeleri ve başka vazifeleri bu maddede toplanmıştır. 

Madde 21 — Dairelerdeki aza noksan olduğunda yerine aza sıfatile değil, aza salâhiyetile ve 
her dairede ancak bir tane olmak üzere şimdi de olduğu gibi baş murakiplerden vekil tayini encü. 
nıenimizce zarurî görülmüştür. 

Aksi halde dört yedek aza bulundurulması icap edecektir ki, encümenimiz malî külfeti olan bu 
cihet yerine başmurakıplerden istifadeyi tercih etmiştir. 
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Madde 22 — Bu maddede başkâtibe ait vazifelerle tayin tarzına aifhükümler toplanmıştır. 

Müddeiumumi 

Madde 23 — Encümenimiz Malîye vekâletince tayin edilecek müddeiumuminin vazifelerini bu 
maddede toplamıştır. Ancak lâyihada başka maddeler arasında sayılan* bazı vazifeleri de bu mad
deye alınarak (Ç), (E) fıkraları ilâve edilmiştir. 

Murakıpler 

Madde 24 — Murakiplerin vize işlerine ve idare hesaplarile katı hesaplara ait vazifeleri bu mad
dede toplanmıştır. 

Madde 25 — Lâyihada Umumî heyetin vazifeleri 14 üncü maddede sayılmıştır. Encümenimiz 
Umumî heyetin teşekkül tarzını tasrih etmiş ve müddei umumî ile Başkâtibin bu heyetteki vazife 

ve salâhiyetlerini tayin etmiştir. 
Umumî heyetin içtimaa davet şeklile vazifeleri de bu maddeye konulmuştur. 
Madde 26 — Umumî heyetin müzakere ve kararı nisabı maddede tasrih edilmiş ancak yarıdan 

bir fazla yerine mürettep azanın üçte ikisile toplanması esası kabul edilmiştir. Şimdi umumî he
yette rey sahibi olarak 17 zat bulunduğuna göre mürettep adedin dokuzla toplanması ve beş reyden 
ibaret olan ekseriyetle tevhidi içtihat ve iadei muhakeme kararları vermesi ve umumî mutabakat 
beyannameleri hazırlaması mümkündür. Encümen bu mühim işleri bu kadar az reyle hallettirmeği 
muvafık bulmamıştır. 

Madde 27 — Lâyihanın 17 inci maddesinde umumî heyetin daireler arasındaki içtihat farkları 
üzerine salâhiyeti yazılmıştır. Encümenimiz Umumî heyetin bütün muamelelere sari umumî kararlar 
alabilmesi salâhiyetini de bu maddeye ilâve etmiştir. 

Madde 28 — Umumî heyetin nizamname projelerile talimatnameler hazırlaması salâhiyeti de 
yeni bir hükümle ayrı bir madde olarak tedvin edilmiştir. 

Madde 29 — Umumî heyetin mutabakat beyannamesine ait vazifelerile birinci reislikçe verilen 
işlere ait vazifesi de bu maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde 30 — Muhasiplerce nakit ve aynin tazminine ait lâyihanın 25 inci maddesi encümeni-
mizce kabul edilmiştir. Ancak aynin bedelen tazmini icap eden hallerde en yüksek rayice göre ya
pılması ibaresi encümenimizce tavziha muhtaç görülmüş, (zimmete geçtiği tarihle ödettirildiği ta
rih sırasındaki en yüksek rayiç) tabiri ilâve edilmiştir. Filhakika bu kayit konulmadığı takdirde es
ham ve tahvilâtın kıymetleri yüksek bulunduğu zaman zimmete geçirilipte kıymetler düştüğü 
zaman ödenmesi mümkün olacağından bu suiistimale bu tavzihle meydan bırakılmamıştır. 

Divanı muhasebat encümeninin 29 ve 30 uncu maddeleri 36 ve 37 nci madde olarak bazı ibare 
tadillerile aynen kabul edilmiştir. 

Muhasipler ve hesaplar 

Madde 34 — Muhasebei umumiye kanununda mevcut hükümlere göre hazırlanan lâyihanın 24 
üncü maddesine encümenimiz bazı hükümler ilâve etmiştir. 

Maddenin ilk fıkrası, her muhasibi idaresi zamanına ait bütün hesaplan vermekle mükellef 
tutmaktadır. Bu esas tabiî ve zarurî olmakla beraber hâdiselerin icapları hesap verme külfetinin 
yalnız muhasibe tahmiline imkân vermemektedir. Bilhassa muhasebei umumiye kanununun emirle
ri dahilinde, âmiri itaların lüzum müzekkerelerine müsteniden muhasiplerce mecburen verilen 
avansların katî sarf evrakını istihsal ekseriya avans alan memurların uzak mesafelere gitmiş olma
sından muhasiplerce mümkün olamamaktadır. Avans alan memurlar muhasibin değil, âmiri ita
nın emri altında olduğuna göre mahsup muamelesinin yaptırılmasında muhasibin tahrikile âmiri 
itaların müessir olması icap eder. Bu itibarla avanslardan mütevellit muamelelerin mesuliyetini şahıs
lardan ziyade makamlara bağlamak daha doğru olacağı şüphesizdir. Muhasebei umumiye kanunu-



_ 25 -
nun tahmil eylediği mecburiyet altında avans ve ren muhasip katî sarf evrakmı almadan vefat eder 
veya tekaüt olur veya tahvili memuriyet ederse halefi bu heıabı temizlemekte kendisi için bir 
mecburiyet hissetmediği gibi lüzum müzekkeresi ni veren daire de lâkayit kalmaktadır. Binnetiee 
bu hesap senelerce muallel kaldıktan başka malî mesuliyet ekseriya mütevaffanm yetimlerinin veya 
hizmetten çekilmiş ihtivar mütekaitlerin omuzların? binmektedir. Katî sarfiyat evrakmı takip mecburiye
ti muhasibe ve tebeddül halinde yerine gelen zate de teşmil edilmiştir.- Muhasipler takip vazifelerini 
yaptıkları takdirde idarî-mesuliyetin âmiri i talara teveccüh etmesi tabiî görüldüğünden ikinci fık
ra o yolda tanzim edilerek maddeye ilâve edilmiştir. Muhasebei umumiye kanununun bir madde
sinden inhiraf eden bu hüküm adalete daha uygun olduguadaaı mezkur kanunun buna ait hükmü* 
nün de buna mütenazır olarak tadili muvafık olur mütaleasmdayiz. 

Tetkik ve muhakeme «fulleri 

Hesapların murakıplere tevzi tarzma ait lâyihanın 31 İnci'maddesi aynen kabul edilmiştir. 
tdare hesaplarında aranılacak noktaları havi 38 inci (lâyihada 32) maddeye ait bir hüküm ilâ

ve edilmiştir. Şöyle ki : hususî kanunlarile tahsisatın fasıl ve maddelere tef riki veya hizmetlere tevzii 
daire ve müesseselere bırakılmış olan hallerde tefrik ve tevziin salahiyetli makamlarca tasvip edilip 
edilmediğinin de tetkiki icap edecektir. 

Encümenimiz bu noktayı, maddenin (E) fıkrasında ifade etmiştir. Hususî kanunlarında Divanı 
murakabesinden müstesna tutulan müesseselerin hesaplan bu kanunla yeni bir hükme tâbi tutul
mamıştır. 

Encümenimiz, tetkik ve murakabede üç türlü müesseseyi göz önünde tutmuştur: 

A - Muhasebei umumiye kanununun sarih olarak Divanın murakabesine tâbi tuttuğu müesseseler, 

B - Hususî kanunlarla nihaî hesaplaırile plânçoları Divan murakabesine tâJbi müesseseler, 

C - Büyük Millet Meclisine takdim 'edileceği kanunla musarrah ve fakat Meclisçe yapılacak mua

mele meskût olan müesseseler. 
Birinci nevi müesseselerin muhasebe ve murakabe şekilleri muhasebei umumiye kanun^le bu ka

nunda tasrih edilmiştir. İkinci ve üçüncü nevi müesseseler kuruluşları itibarile umumî hükümle
re tâbi olamayacağından encümenimiz bu müesseselerin hususî kanunlarındaki müsaadelerin ölçü
lerine ve takip ettikleri hesap usullerine göre murakabe edilmesini tabiî bulmuş ve hususî kanun
larının sakıt bulunduğu yerlerde umumî hükümlerden istifade edilmesi zarurî olacağından bu hü
kümleri ayrıca 39 uncu madde olarak kanuna ilâve etmiştir. 

40, 41, 42 nci maddeler, bazı ibare tadillerile lâyihanın 33, 34 ve 36 ncı maddelerindeki tetkika 
ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Murakiplerin tetkik neticesinde muamelelerin cereyanına ve hesap usuMerine ait edinecekleri umu
mî mütalealarr bir ranorla birinci reise anzetoıeleri kanunla teyide muhtaç bir nokta görülmediğinden 
encümen im izce tayyedilmiştir. 

Malî islerle, hesap usullerine ve varidat tahakkuk sistemlerinin tadiline dair her sene büyük 
Millet Meclisine rapor takdimi Divanı muhasebatın vazifeleri meyanmda sayılmış olduğundan ihti
sasa ve dahilî bir çalışmaya ait olan bu hususu birinci reisle Umumî Heyetin vazifeleri arasmda do-
kvısile ifade olunmuştur. Bunun snurakiplıere aiit cihetini kanuna (konulmasında feyda görülmemiş-
tİT. 

Madde 43 — Muhasibi ibra edecek vesikaların melerden ibaret olacağını ihtiva eden lâyihanın 
' 37 nci maddesine,' bir fıkra ilâve edilmiştir, şövle k i : Posta idarelerine muhasiplerce kapalı ve mü

hürlü gurup halinde verilen nakitler grup açıldığında noksan çıkarsa posta ilmühaberi muhasibin be-
raeti için kâfi bir vesika olamayacağından bu gibi hallerde adlî karar neticesine göre mesuliyet tev
cihi ican edeceği hükmü maddeye ilâve edilmiştir. 

Tetkik ve muhakemenin teknik safhalarına ait hükmü; lâyihadaki ibareler tadil edilerek 44 
üncü maddeden 56 nci maddeye kadar tedvin edilmiştir.' 
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Muhakemenin iadesi ve temyiz usûlleri 

Muhakemenin iadesi şartlarını ihtiva eden 57nci maddeye encümenimizce (G) fıkrası ilâve edil
miştir. Muhasibin mahkûmiyetine, hükme esas olan kanunun ÎSüyuk Millet Meclisince mahkû
mun lehine tefsir edilmesi halinde muhakemenin iadesi adalete uygun görülmüş ve bu cihet (G) 
fıkrasile ifade edilmiştir. 

Encümenimiz; işin icabı ve ibraz edilen evrak ve vesikaların mahiyetleri bir olan maddeler 
hakkında dairelerce mübayin karar verilebileceğini varit görmüştür. Bu takdirde hükmü veren 
daireler kararlarında ısrar edeceklerinden Divanı muhasebattan mütenakız içtihatlar çıkabilir. Bu
na mahal kalmamak ve işi temyiz safhasına kadar götürmemek için encümenimiz bu kabîl hü
kümlerin Divan umumî heyetinde muhakemenin iadesi yolu ile tetkikini ve hükme bağlanmasını 
daha amelî bulmuştur. Binaenaleyh bu gibi hallerde birinci reis muhakemenin iadesini istemek 
salâhiyetini haiz olacak ve umumî heyet te hâkimlik vazifesini yapacaktır. 

Bu cihet 58 inci madde olarak lâyihaya ayrıca ilâve edilmiştir. Muhakemenin iadesini istida ta
lebinde bulunmak icrayi tehir etmeyeceği keyfiyetini tasrih için 60 inci maddeye bir fıkra ilâve 
olunmuştur. 

Temyiz 

Muhasiplerle ikinci derecedeki âmiri italar hakkında Divan dairelerince verilen hükümlerin 
temyiz mercii yine Divanın umumî heyeti olmasını Divanı muhasebat encümeni teklif etmektedir. 
Her işte hilafı sabit oluncaya kadar beriyüzzimme olmak esas olduğu halde Devlet emvalini alan, 
veren ve idare edenler; zimmettar olmadıklarını daha evvelden tasdik ettirmek mecburiyetinde
dirler. Alâkadarların usul hilafı sarfiyattan ve sair sebeplerden tazmin ile mahkûm oldukları 
mebaliği şahsen ödemeleri için, temyiz tetkikatı ehemmiyetli bir mevzu teşkil eder. Divanı mu
hasebat dairelerinin birleşmesinden teşekkül eden umumî heyet içinde hesaba bakan ve hükmü ve
ren dairenin azalarile reisi de vardır. Bunların ilk kanaat ve içtihatlarından pek te inhiraf edemeye
ceği kanaati galiptir. Mahkemelerde mutlak bitaraflık aranması ise zaruridir. Temyiz hakkı yalnız 
muhasiplere ait olmayıp icabında Maliye vekâleti ve alâkalı daireler de temyiz talebinde bulunabi
lirler. 

Hesap işlerinden doğan hükümlerin temyizen tetkikinde Devlet şûrasını salahiyetli heyet telâkki 
etmemek için sebep yoktur. Evvelce bu işlere İstanbul şûrası maliye dairesi tarafından bakılmakta 
idi. Halen deavi dairesi bakmaktadır. Maliye dairesinin de iltihak ettirilmesi ve bu cepheden tak
viyesi lâzımdır. Temyiz edilen davalarda hesap kısmı neticelenerek ekseriyetle kanunların tatbi
kata taallûk eden hükmü ciheti temyiz mevzuu teşkil eylemektedir, bu hususta Şuranın birinci deavi 
ve maliye daireleri bu kabîl dava işlerile ünsâyet hâsıl etmiş müesseselerdir. Encümenimizce tem
yiz merciinin Şûra olarak tayini; muadelet kaidelerine göre Şûranın her hangi bir dairesini Divanı 
muhasebat dairelerine mafevk yapmak değildir. Maksat, Maliye ve birinci deavi dairelerinin birleş-
mesile teşekkül edecek daha geniş ve bitaraf bir heyete temyiz tetkikatmı yaptırmaktır. Müstakil bir 
temyiz heyeti olmadığından encümenimiz bu ciheti tercih etmiş ve madde ona göre tadil olunmuştur. 

Temyiz sebeplerini havi hükümler 62 inci maddede aynen kabul edilmiştir. 
Divanı muhasebat hükümlerine ait temyiz talebi müddetlenle bu talebin ve müdafaanın taraflara 

tebliğ müddetleri Devlet şûrası kanunundaki müddetlerin bir kat fazlası olarak kabul edilmiştir. 
Encümenimiz bu zarureti şu sebeplerle kabul etmiştir. Muhasipler haklarındaki hükmü temyiz 

ederken ekseriya hükmün taallûk ettiği memuriyetten ayrılmış bulunacaklardır. Bu itibarla hâdise
leri mahallinden sorduktan vesikalar tedarik ettikten sonra temyiz edebileceklerdir. Buna müsait 
zaman verilmediği takdirde temyiz hakkından istifade çok daralmış olur. 

Hükmün temyizen tetkiki esnasında şifahî mrdafaa hakkmm istimali encümenimizce faydalı 
görülmüş ve hüküm 65 inci maddeye ilâve edilmiştir. Yine bu madde ile temyiz neticesinde ilâmın 
tadilen bir karara bağlanması Devlet şûrasının salâhiyetleri arasına girmiştir. Ancak nakzedile
rek iade edilen hükümler hakkmda 66 ve 67 inci maddeler mucibince Divanca tekrar muhakeme 
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yapılması ve bunun şekilleri tesbit edilmiştir. 

Mahallî bütçeler 

Teşkilâtı esasiye kanununa göre Devletin varidat ve masarifatmı kanunu mahsusa göre murakabe 
ile mükellef olan Divanı muhasebatın, Devlet teşkilâtının bir cüzü olan ve Maliye hazinesi emvalinin 
tâbi bulunduğu usul ve kavaide bağlı ve Devlet emvali hükmünde bulunan mahallî bütçelere ait hesap
lan da tetkik ve muhakeme etmesi tabiidir. 

Muhasebei umumiye kanununun 119 uncu mar'desi Divanı muhasebata; idarei hususiye ve bele
diye muhasipleri hesaplarının, idarenin veya alâkadarın müracaati üzerine derecei saniyede tetkik 
ve hükme raptetmek vazifesini vererek meseleyi ihtiyara bırakmış olması teşkilâtı esasiyedeki mü
kellefiyeti takyit edemez. Alâkadarların talepleri zimmetlerin zuhurunda kendi lehlerine karar ala
bilmek cihetine matuf olacağmdan bu şekil talepler ammeye ait hak ve menfaatlerin korunması 
gayesinden uzak olup maksadı hiç te temin edemez. Bu sebeple encümenimiz bütün vilâyetlerin 
idarei hususiyelerine ait hesabı katilerle vasatî senelik varidatı 30 bin lira ve daha yukarı olan 
belediyelerin hesabı katilerini mahallinde salahiyetli heyetlerce görülüp kabul edildikten sonra 
nihaî olarak Divanı muhasebatta bakılmasını mecburî kılmıştır. Ancak 30 bin liradan aşağı varidatı 
olan belediyelerin hesaplarmm tetkiki şimdilik muhasebei umumiye kanununun 119 uncu madde
sine göre talep vukuuna talik edilmiştir; 58 inci madde bu esaslara göre tadil edilerek 68 inci mad
de tedvin edilmiştir. 

Encümenimiz bu kanunla yeniden Divanın tetkik ve muhakemesine tâbi tutulan müesseselerle, 
mahallî bütçelerden tetkik işlerine ancak yeniden kurulacak bir daire ile bakılabilmesini düşünmüş 
ve 30 bin lira haddi buna göre tayin etmiştir. Umum belediye hesaplarmm tetkiki Divan teşki
lâtının maruz bir daireden daha ziyade tevessünü mucip olabilir. Bu bapta daha sarih malûmat 
verebilmek için yukarıda da arzeylediğimiz cetveli buraya dercediyoruz: 

1930 1931 1932 1933 
Malmüdürlükler 
Posta, telgraf muhasiplikleri 
Evkaf muhasiplikleri 
Gümrük » 
Askerî muhasiplikler 
Müessesat 
Tuz 
Ziraat mektepleri 
İcra muhasiplikleri 
Demiryollar 

Tütün 
Müskirat 

Belediyeler (Bu kanunla) 
İdarei hususiyeler (Bu kanunla) 

412 
13 
58 
40 
38 
31 
11 

7 
5 
8 

623 

0 
0 

407 
13 
59 
37 
34 
32 
10 

5 
5 
8 

36 
22 

668 

0 
0 

408 
13 
57 
37 
33 

* 37 
10 

6 
5 
7 

37 
27 

677 

0 
0 

409 
13 
56 
34 
33 
46 

7 
5 
9 

48 

660 

85 
57 

İnhisarlar 
Tuz 
Tütün 
Müskirat 

623 668 677 802 



— 28 — 
Tahmin olunan ayniyat muhasiplikleri 

Devairi merkeziye 
Mal daireleri 
İda-rei hususiyeler 
Belediyeler 
Posta, telgraf 
Evkaf 
Gümrükler 
Müessesat 
Ziraat mektepleri 
İcra 
Demiryolları 
İnhisarlar 

ayniyat muhasiplikleri 
» 
3> 

3> 

3) 

» 
3) 

3> 

3> 

3> 

y> 

3) 

2> 

» 
3) 

3) 

3) 

3> 

3> 

3) 

3) 

3) 

D 

13 
57 
57 
85 
13 
56 
34 
46 

7 
5 
9 

48 
430 

Ancak bütçe mülâhazalarilie şayet bir daire bu senelerde ilâve olunmadığı takdirde idarei mahal
liye hesaplarımın da Divanca bakılması keyfiyeti bizzarur teaıhhur edeceğinden kanuna bir muvakkat 
madde ilâve olunmuştur. 

Divaıu muhasebat encümeninin bu fasıldaki 59, 60 ve 61 inci maddeleri ibare tadillerile 69 dan 72 
inci maddeye kadar aynen kabul edilmiştir. 

Zat maaşları 

Zat maaşlarına ait Divanı muhasebat encümeninin 62 ve 63 üncü maddeleri 73 ve 74 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. Ancak tahsis muameleleri her gün devam eden daimî muameleler
den olduğu cihetle bu cihete müteallik itirazların nihaî kararının Divan Heyeti Umumiyesi ta
rafından verilmesi ve artık ikinci defa temyize tâbi tutıılmaımiası sürat ve kolaylık cihetinden daha 
müreccah görülmüştür. Vekiller Heyetince mesuliyet derinlide edilmek suretile yapılacak tescil mu
amelelerine gelince;. esasen Divanın muvafık görmeyerek iade edeceği bir iş üzerinde tahrirî mesuliyet 
deruhd'e edilerek Divanca kaydi ihıtirazî ile hemen o işin çıkarılması teahhüründe Devlotçe zararı 
mucip olacak mühim işlere ait olduğundan her hangi bir tahsis muamelesinin tescilinde miktar üzerin
deki anlayıştan mütevellit noktaâ nazar farklarını Divan Umuımî Heyetince ve sair makamlarca ıslah 
etmek mümkün olduğundan burada ayrıca mesuliyet derühde edilmesi cihetinin tasrihine lüzum 
görülmemiştir. 

îkraz, istikraz, kredi ve avanslar 

Bu fasıldaki Divanı muhasebat encümeninin 64, 65 66 ncı maddeleri bazı ibare tadillerile 75, 
76, 77 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Mutabakat beyannameleri 

Bu fasıl da bazı ibare tadillerile 67 den 72 nciye kadar maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Ancak mutabakat beyannamesinin Umumî heyette müzakeresinde müddeiumumiden başka Maliye 
vekâleti namına müşahite sıfatile bir zatin bulunması hükmü ilâve olunmuştur. 

Müteferrik hükümlerdeki 74 üncü madde 84 üncü madde olarak bu fasla alınmış ve hususî 
kanunlarile Divanın vizesine tâbi olmayan daireler katî hesaplan neticelerinin Divanca beyanna
me ve raporlarla Büyük Millet Meclisine arzı bu maddede hüküm altına alınmıştır. 

Müteferrik hükümler 

Büyük Millet Meclisine bağlı olarak Devlet hesaplarını murakabe ile mükellef tutulan Di-
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vanı muhasebat reis ve azularile murakıplerinin ayrıca velev muvakkat dahi olsa devairden bir 
vazife alarak o dairenin emri ve tesiri altına geçmeleri encümenimizce muvafık görülmeyerek ka
nuna bir madde ilâve olunmuştur. Divan teşkilâtının Millet Meçlisi namına murakabe vazifesi 
ve Meclise bağlı olması esasen buna cevaz vermezse de yanlış telâkki ve içtihatlara meydan ver
memek için sarih bir hüküm konulmasında fayda mülâhaza edilmiştir. Ancak ehli hibre, ehli 
vukuf sıfatile mahikeme ve dairelerde istişarî mahiyette reylerini beyan etmelerinde bir mahzur 
görülmemiş ve bu hüküm maddeye ilâve olunmuştur. 

Millet Meclisi fcanarile tevdi edilecek vaızifeler tabiî olaralk yukarıki hükümden hariçtir. 
Birinci muvakkat maddenin vazındalki zaruretler mahallî idareler faslında izalh edilmiştir. İkinci 

muvakkat maddeye gelince: bu kanunla usule taallûk eden veya evrakı müsbiteye ait olan hükümlerin 
karara iktiran etmeyen hesaplara teşmili faydalı görülımiş ve bir çok müşküllere nihayet 
vermek üzere ve bilhassa fuzulî akametler tahakkuk ettirip bilâhare teberri ettirmek yerine yeni lâyiha 
hükümlerinin tatbiki tercih olunmuştur. 

Bu kanunun malî hesap senesinin başında meriyet mevkiine geçmesi malî muaımelelerdıeki intizam 
ve irtibat hasebilie zarurî görülmüş ve 87 nci madde o yolda yazılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine havale buyurulmak üzere Yütkse'k Reisliğe takdim kılındı. 

Mal. E. Reisi M. M. Kâtip 
Gümüşane İsparta Balıkesir Aydın Balıkesir Diyarbekir 
H. Fehmi Kemal Turan Enver Adnan Pertev Zülfü 

içel İstanbul İzmir Kastamonu Manisa Urfa 
Emin Hamdi M. Kâmil Refik Tahir Behçet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 -IV -1934 

M. No. 75 
Esas No. 3/38 

Yüksek Reisliğe 

Divanı 'muhasebatın teşkilât ve vazifelerine 
dadr olup Divanı muhasebat ve Maliye encümen
lerince de tetkik edilerek encümenimize tevdi 
kılınan kanun lâyihası Divanı muhasebat reisi 
Seyfi Bey hazır olduğu halde encümenimizce de 
tetkik ve mütalea edildi. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 100 üncü mad-
desile Yüksek Meclise merbut olup Devletin va
ridat ve masraflarını murakabe ile mükellef bu
lunan Divanı muhasebatça elyevm tatbik edil
mekte olan 1295 tarihli kararname hükümleri 
yeni muhasebe! umumâye kanunu ve sair ka
nunlarla hemahenk olmadığından gerek mura
kabe usullerinin ıslahı ve gerek vazife ve salâ

hiyetlerin tayin ve tesbiti hakkında Divanı 
muhasebatça tanzim ve teklif olunan kanun lâ
yihası üzerine Divanı muhasebat ve Maliye en

cümenlerince hazırlanan lâyihalardan encüme
nimizce müzakereye esas tutulan Maliye encü
meni lâyihası aşağıda yazılı tadillerle kabul 
edilmiştir: 

1 — Bu lâyiha heyeti umnımiyesi itibarile 
Divanı muhasebatın vazife ve salâhiyetini gös
termekte olduğundan başlığı (Divanı muhaseba
tın vazife ve salâhiyeti hakkında kanun lâyiha
sı) şeklinde değiştirilmiştir. 

2 — Müddeiumumi gerek maaş derecesi ve 
gerek evsafı kanuniye noktalarından aza muadi
li bulunmak itibarile bunun dahi birinci reisliğe 
intihabı caiz görülerek ikinci maddenin (C) fık
rasının birinci bendi bu esasa göre değiştiril
miştir. 

3 — Lâyihanın beşinci maddesi Şûrayi dev
let kanununun dördüncü miaddesi hükmü daire-
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sinde değiştirilmiştir. Altmış beş yaşını doldu
ran veya maluliyet dolayısile hizmetlerinden is
tifade mümkün olamayacağı anlaşılan Divanı 
muhasebat reislerdle azalarının umumî hükümler 
dairesinde tekaüde sevkedilmeleri tabiî ise de 
bu cihetin lâyiha metninde tasrih edilmesinde 
fayda mülâhaza edilmiş ve bu sebeple bu madde
ye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

4 — Mülkiye, hukuk mektepleri ve burilara 
muadil malî ve ticarî yüksek ihtisas mektepleri 
mezunlarının imtihansız olarak murakip muavin
liklerine tayin edileceklerine dair olan lâyihanın 
sekizinci maddesi encümenimizce de kabul edil
miştir. Ancak bunlardan müracaat edenler bir
den fazla olduğu takdirde müsabaka imtihanı ya
pılması için maddeye bir kayit konulmuştur. 

5 — İnzibat komisyonuna ait vazifeleri de ya
pacak olan intihap komisyonunun altıncı mad
denin şümulü dahilinde bulunan memur
ların inzibat işlerile meşgul olacağı verilen iza
hattan »anlaşılmış ve bu memurların haricinde ka
lan reis ve azalar hakkında tatbik edilecek inzi
batî cezaların kendilerini intihap eden Büyük 
Millet Meclisinin Riyaset divanınca yapılması 
için dokuzuncu maddeye bir fıkra ilâve edilmiş
tir. 

6 — Lâyihanın onuncu maddesi Divanı muha
sebat reis ve azaları hakkmda yapılacak tahkikat 
şeklini göstermektedir. Divanı muhasebat reis ve 
azaları da Şûrayi devlet reis ve azaları gibi Yüksek 
Meclis tarafından intihap edildiklerinden bun
lar hakkında ayrı bir tahkikat usulü ihdasından 
ise 9 şubat 1329 tarihli memurin muhakemat ka
nununun 11 inci maddesi mucibince Şûrayi dev
let reisi ve azaları hakkında tatbik edilmekte olan 
tahkikat usulünün Divanı muhasebat reis ve aza
ları hakkında da tatbiki muvafık görülerek mez
kûr madde o yolda tadil edilmiştir. 

7 — Büyük Millet Meclisi göreceği lüzuma 
binaen bazı müesseselerin muamelâtını ve senelik 
hesap ve blânçolarmı her zaman Divanı muhase
bata tetkik ettirebileceği cihetle on ikinci mad
denin bu cihete ait son fıkrası tayyedilmiştir. 

8 — Vize muamelesine bakacak azaların mü
temadiyen vize muamelesile iştigal eylemesi mas
lahata uygun görülmemiş ve bu sebeple vize mu
amelesinde bulunacak azanın ancak bir sene müd
detle bu vazife de kalabilmesi için 18 inci mad
dede değişiklik yapılmıştır. 

9 __ (Birer hesap mahkemesi olan dairelerin 

idarî malhiyette de kararlar vermesine lüzum 
ve ımaıhal olmadığından on dokuzuncu maddenin 
sonunda yazılı (ve idarî mahiyette de kararlar 
verir) fıikrası 'kaldırılmıştır. 

10 — Sarfiyat evrakını tetlkik eden murakip 
ve aza tarafından şayanı tereddüt görülen 
evraıkın icabmda dairelerden birine de tevdi 
edilebilmesi işlerin icaibına da uygun olacağı 
mıülâhazasile 23 üncü maddenin Ibu işe müteal
lik fıkrasına (dairelerden birine veya) ibaresi 
konulmuştur. 

11 — Otuzuncu maddenin (muhasibin yazı 
ile ikaz ve itirazına rağmıen âmiri itaların ya-
ızı ile emirleri üzerine yapılan (kanunsuz sarf
ların malî mesuliyeti âmiri italara aittir) 
şeklinde olan son frkrası mulhasöbei umumiye 
kanununun hükümlerine uygun olatrak yazıl
mıştır. 

12 — İdarî davaların tetkik mercii doğru
dan doğruya Devlet şûrası deavi dairesi oldu
ğundan Divanı muhasebat kararlarına karşı ya
pılacak itirazların da bu dairede temydzen tet
kiki daha isabetli ve faydalı görülmüş ve bu 
sebeple altmış (birinci madde tadil edilmiştir. 

13 — Vilâyet 'hususî idarelerile belediye (büt
çelerinin tanzim ve tasdiki ve hesabı (katilerinin 
tetkik ve ımuıraka'besi şekilleri ıkendi kanunla
rında tasrih edilmiş bulunduğundan bu idare
lerin katî hesapları hakkında tanzim oluna
cak hulâsa cetvellerinin Büyük Millet Meclisi
ne talkdiminde amelî Ibir fayda tasavvur edile
mediği cihetle yetmişinci madde tayyedilmiştir. 

14 — Bu lâyiha ile vilâyet hususî idareleri
le ibelediyelere ait hesaplar dahi Divanı m u -
hasebatm murakalbesine verilerek Divanın va
zifeleri arttınkûiştır. Bu hesapların tetkik ve 
mıuraıkalbesi işinin Divanın mevcut vesaitile (ka
bili temin olup olmayacağı tecrübe edildikten 
sonra âtiyen hal ve maslahatın icabına göre 
hareket edilmesi muvafık görülmüş ve bu se-
heple muvakkat madde tayyedilmiştir. 

15 — Lâyihanın (bazı maddelerinde hükme 
müessir olmayacak ıbazı değişiklikler yapılmış
tır. 

Muaddel lâyihamız Umumî heyetin tasvibine 
arzolunmaik üzere Yükseık Reisliğe takdim olu
nur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt Balıkesir 
Şeref Mükerrem İhsan Enver 
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DÎVANI MUHASEBAT RİYASETİNİN 
TEKLİFİ 

Divanı muhasebat teşkilât ve vezaifine dair 
kanun lâyihası 

c 
' . . ' • ' ' 

Divanı muhasebat teşkilâtı 

Daireler 

BlRİNCÎ MADDE — 24 teşrinisani 1339 tarihil 
kanun mucibince müteşekkil Divanı muhasebat 
üç daireye münkasemdir. Daireler, reisi evvel tara
fından havale edilen mesaili müzakere ve mevadı 
âtiyede tadat edilen vezaifi ifa ederler. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Azanın dairelere tefriki re
isi evvele aittir. Dairelere reisi saniler riyaset eder 
Reisi evvel lüzum gördüğü takdirde her hangi bir 
daireye riyaset edebileceği gibi dairelerce ittihaz 
olunan mukarrerata iltihak suretile de iştirak 
eder. Bu takdirde tesavii âra husulünde reisi ev
velin bulunduğu taraf tercih olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Dairelerce ittihazı mu-
karrerat olunabilmesi için bir reis ile iki azanın 
huzuru şarttır. Azadan biri bulunmadığı takdirde 
adedi azayı ikmal için diğer daireden bir aza cel-
bedilir veya reisi evvel tarafından tensip edilecek 
murakıplardan biri azaya vekâlet eder. 

Dî. M. ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

Divanı muhasebat kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Divanı muhasebat Büyük Millet 
Meclisine merbut ve Devletin bilûmum varidat ve 
masarifatı ile emvalini onun namma murakabe ve 
Devlet mallarını kabız ve sarf ve idare edenlerin 
hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir 
heyettir. 

Teşkiltâı ^ 

MADDE 2 — Divanı muhasebat bir birinci reis, 
dört daire reisi, bir müddei umumî ve on iki aza
dan terekküp eder. Bunlar aşağıdaki maddede ya
zılı vasıfları haiz olmak şartile bütçe, Divanı mu
hasebat ve Maliye encümenlerinin birleşerek gös
tereceği üç misil namzetler arasından Büyük Millet 
Meclisince gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihap 
olunurlar. 

MADDE 3 — İntihap olunacak reis ve azalar
la müddei umuminin aşağıdaki vasıflan cami ol
maları şarttır: 

1 - Otuz beş yaşını bitirmiş olmak; 
2 - Yüksek mektepten mezun bulunmak; 
3 - Divanı muhasebat birinci smıf murakıplığı, 

birinci sınıf maliye müdürlüğü, ikinci sınıf defter
darlık veya maliye müfettişliği derecelerile bu de
recelerden yüksek divan veya maliye ' memuriyet
lerinde veya malî ve hesabî muamelelerde ihtisası 
olup bu derecelerdeki diğer memuriyetlerde üç 
sene iyi hizmet etmiş olmak. 

Bu madde hükmü kanunun neşrinden evvel 
yapılmış intihaplara şamil değildir. 



MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Divanı muhasebat kanunu 

Birinci kısım 

Ana hükümler 

MADDE 1 — Divanı muhasebat teşkilâtı 
esasiye kanununun yüzüncü maddesi hükmüne 
göre Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin 
bütün varidat ve masraflarile mallarını ve he
saplarını onun namına bu kanun hükümlerine 
göre murakabe ve Devlet mallarını kabız ve sarf 
ve idare ve muhafaza edenlerin hesaplarını tet
kik ve muhakeme ile mükellef bir heyettir. 

MADDE 2 — Divanı muhasebat bir birinci 
reis ile lüzum ve ihtiyaca göre teşkilât kanunun
da sayısı gösterilen daire reis ve azalarından ve 
bir de başkâtipten teşekkül eder. 

Hazine mümessili sıfatile Maliye vekâletince 
nasbedilen bir müddei umumi de Divan teşkilâtı
na dahildir. 

MADDE 3 — Divanı muhasebat reis ve aza
larının aşağıdaki vasıfları haiz olmaları şarttır: 

A : Otuz beş yaşmı bitirmiş olmak; 
B : Yüksek mektepten mezun bulunmak; 
C : I - Birinci reislik için; Divanı muhasebat 

ikinci reis ve azalıklarında veya birinci reislik 
derecesinde veya bunun bir derece dununda bu
lunmuş olmak; 

II - İkinci reislikler için, Divanı muhasebat 
azalık, başkâtiplik ve müddeiumumiliğinde veya
hut bunların muadili veya daha yüksek derecede her 
hangi bir maliye memuriyetinde bulunmuş ol
mak, 

ILT - Azalık için, Divanı (muhasebat başkâ
tipliği, müddeiumumiliği ve başmurakipliği, 
defterdarlık, maliye müfettişliği, Maliye vekâ
leti birinci smıf şube müdürlüğü veya bu vazife
lerden yüksek maliye memuriyetlerinde bulun* 
mak veya malî ve hesabi muamelelerde ihtisası 
olup ta bu derecelerde diğer memuriyetlerde üç 
sene iyi hizmet etmiş olup maaşatm tevhit ve te
adülü hakkındaki kanunun Divanı muhasebat 

Divanı muhasebatın vazife ve salâhiyeti hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Divanı muhasebat reis ve aza
larının aşağıdaki vasıflan haiz olmaları şarttır: 

A : Otuz beş yaşını bitirmiş olmak; 
B : Yüksek mektepten mezun olmak; 
C : I - Birinci reislik için; Divanı muhase

bat daire reislik ve azalıklarmda veya müddei
umumiliğinde veya teadül derecesi birinci reis
lik derecesinde veya bunun bir derece dunun
da bulunmuş olmak; 

II - Daire reislikleri için, Divanı muhasebat 
azalık, başkâtiplik ve müddeiumumiliğinde ve
yahut bunların muadili derecede her hangir bir 
maliye memuriyetinde bulunmuş olmak; 

III - Azalık için, Divanı muhasebat başkâ
tipliği, müddeiumumiliği ve başmurakipliği, def
terdarlık, maliye müfettişliği, Maliye vekâleti 
birinci smıf şube müdürlüğü veya bu vazifeler
den yüksek maliye memuriyetlerinde bulunmak 
veya malî ve hesabi muamelelerde ihtisas sahibi 
olup ta bu derecelerde diğer memuriyetlerde üç 
sene iyi hizmet etmiş olup Divanı muhasebat 
azalıklan derecesinde veyahut o dereceden niha-
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Heyeti umumiye 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Reisi evvel lüzum 
gördükçe daireler birleşip heyeti umumiye teşkil 
olunur. Heyeti umumiye reisi evvel tarafından 
havale edilen mesaili müzakere ve mevadı atiyede 
heyeti umumiyece ifa edileceği mezkûr vezaifi ifa 
eyler. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Heyeti umumiyeye reisi 
evvel ve gıyabında daire reislerinden kıdemlisi 
riyaset eder. 

Müddei umumî 

ALTINCI MADDE — Mevadı atiyede mezkûr 
vezaifi ifa eylemek üzere Divanı muhasebatta bir 
müddei umumî ve lüzumu kadar muavin bulunur. 

YEDİNCİ MADDE — Divanı muhasebat müd
dei umtuaisi Divanı; muhasebat Heyeti gibi Büyük 
Millet Meclisince intihap olunur. 

Baş kâtip 

SEKİZİNCİ MADDE — Umuru tahririye ri
yaseti ve umuru idarede reise muavenet etmek üze
re bir başkâtip bulunur. 

MADDE 4 — Divanı muhasebat reis, müddei
umumi ve azalarının tebdili ancak Büyük Millet 
Meclisi kararile olur. 

MADDE 5 — Divanı muhasebat reis ve azala-
rile müddei umumisi hakkında tahkikat. icrası ve
ya muhakeme lüzumuna karar verilmesi Büyük 
Millet Meclisinin Riyaset divanına aittir. Riyaset 
divanının kararları Büyük Millet Meclisinin tasvi* 
bine arzedilir. 

MADDE 6 —• Divanı muhasebatın memurları 
başkâtip ile murakıplar ve muavinlerinden ve şube 
müdürlerile sair memur ve müstahdemlerden te
rekküp eder. 

MADDE 7 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
memurin kanunu ayrıca yapılacaktır. 

Birinci reis 

MADDE 8 — Birinci reis, umumî heyete riya
set, bu heyete mevdu vazifeleri tanzim, müzakere
leri idare, işleri dairelere tevdi, dahilî idare ve in
zibatî tedbirleri temin ile mükelleftir.. 

Dairelerle şubeler ve murakıpların vazifelerine 
nazaret ve harice karşı Divam temsil birinci reise 
aittir. Birinci reis bulunmadığı zaman münasip 
göreceği daire reislerinden biri yerine vekâlet eder. 
Vekil tayin etmemiş olduğu takdirde vekâlet daire 
reislerinden kıdemlisine aittir. 
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azalıklan için tayin ettiği derece dahilinde veya
hut o dereceden nihayet iki derece aşağıda bu
lunmak ; 

Bu madde hükmü kanunun neşrinden evvel 
yapılmış intihaplara şamil değildir. 

MADDE 4 — Divanı muhasebat reis ve aza
lan yukarı maddede yazılı vasıflan haiz olmak 
şartile Büyük Millet Meclisi Bütçe, Divanı mu
hasebat ve Maliye encümenlerinin birleşerek 
göstereceği en az iki misil namzetler arasından 
Büyük Millet Meclisince gizli rey ve mutlak ek
seriyetle seçilir. 

MADDE 5 — Divanı oıuhaseibat reislerile 
azalannın değişmesi ancak Büyük Millet Mecli
si kararile olur. 

MADDE 6 — Divanı mjuhasebat murakiple-
rile muavinleri, müdür ve memurları 7 inci mad
dede gösterilen intihap komisyonunun kararı ve 
birinci reisin tasdikile tayin olunurlar. Müstah
demin başkâtibin inhası ve birinci reisin tasdi
kile tayin olunur. 

Müddeiumumi muavinleri Maliye vekâletince 
nasbolunur. 

MADDE 7 — İntihap komisyonu daire reis
lerile başkâtipten teşekkül eder ve reislerin 
kıdemlisi reislik yapar. Daire reislerimden biri 
buluaıaaiDadığı takdirde o daireden bir aza komis
yonda bulunur. 

MADDE 8 — 6 ncı ımaddede yaztlı Divanı mu-
ıfoasobat m©ıwurlarmrn tayin ve terfileri 1452 nu
maralı teadül kamumundıaki hükümlere tâbidir. 
Murakıp muavıMilldierine taym edilecek olanlar 
ayrıca bir müsabaka imtihanına tâbi tutulurlar. 
Mülkiye, hukuk mekteplerile bunlara muadil ma
lî ve ticarî yüksek ihtisas mekteplerinden mezun 
olanların imtihansız alınmaları da caizdir. Mura
kıp muavinliğinden veyahut 'muhasebecilik ve mu
hasebe mümeyyizliği gibi Maliye memuriyetlerin-

yet iki derece aşağıda bulunmak; 
Bu madde hükmü kanunun meriyetinden ev-

, vel yapılmış intihaplara şamil değildir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5— Divanı muhasebat reis ve aza
lan Büyük Millet Meclisince karar verilmedikçe 
azlolunamazlar. 

Altmış beş yaşım bitirenler ile hizmet edeme
yecek derecede malûl olanlar haklarında teka
üt noktasından umumî hükümler tatbik olunur. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Divanı muhasebat memurları 
[reis, aza, müddeiumumi dahil] 1452 numaralı ka
nunun umumî hükümlerine tabidirler. Murakıp 
muavinliklerine tayin edilecek olanlar ayrıca bir 
müsabaka imtihanına tâbi tutulurlar. Mülkiye, 
hukuk mekteplerile bunlara muadil malî ve ti
carî yüksek ihtisas mekteplerinden mezun olan
ların imtihansız almmalan da caizdir. Ancak 
bunlardan müracaat edenler birden fazla olduğu 
takdirde aralarında müsabaka imtihanı yapürr. 
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DOKUZUNCU MADDE — Başkâtip ile şube 
müdürleri doğrudan doğruya ve memurini saire 
talimatnamei mahsusu mucibince müteşekkil encü
mence bilintihap reisi evvel tarafından tayin olunur. 

Divanı muhasebatın vezaifi 

ONUNCU MADDE — Divanı muhasebat, ber-
veçhi ati vezaifi ifa ile mükelleftir: 

A - Devlete ait varidat ve masarifin murakabesi 
ve nukut ve ayniyata vaziülyet muhasipler he-
sabatmın ve idarei hususiyeler ile belediyelere ait 
hesabı katilerin rüyet ve hükme raptı, 

B - Muhassasatı zatiye tahsis evrakının tasdiki, 
C - îkrazat, istikrazat ve tavizatı Devletin ve 

Hazine tahvilâtının ve bilûmum avansların ka-
yit ve takibi, 

D - Hesabı umumî ve kati hakkında mutabakat 
beyannamesinin tanzimi, 

H - Muamelâtı maliyeye dair Büyük Millet 
Meclisine rapor takdimi. 

Varidat ve masarifi Devletin murakabesi 

ON BlRÎNCÎ MADDE — Kavanini mahsusa 
ile istisna edilenlerden maada muvazenei umumiye 
ve mülhak bütçelerden Divanın vizesi olmaksızın 
tahsisat havalesi ita ve sarfiyat icra olunamaz. 

Maaşat ve kadrolarla muayyen ücret tediyeyi 
takip eden ay zarfında^ müstakrazat ve Hazine 
tahvilâtı faizleri ve itfa akçaları badettediye niha
yet üç aya kadar Divanın vizesine iktiran ettirilir. 
Aneak memurinin ilk tayinlerinde ve ma-

Müddeiumumi 

MADDE 9 — Müddeiumumi aşağıdaki vazife
leri ifa ile mükelleftir: 

A) Kanunla muayyen müddetler içerisinde mu
hasiplerin hesap vermelerini takip etmek, 

B) Muhasebei umumiye kanununun 21, 22, 
42 inci maddelerinde gösterilen hükümlerin tatbiki
ni takip eylemek, 

C) Bu kanunda yazıldığı veçhile hesapların 
tetkiki ve muhakemelerin icrası sırasmda iddia ve 
mütalea beyan etmek, 

D) Kanunlarla gösterilen diğer vazifeleri ifa 
eylemek, 

E) Birinci reis tarafından havale edilecek işle
ri görmek. 

Müddeiumuminin bulunmadığı zamana bu va
zifeler muavinleri tarafından ifa olunur. 

Daireler 

MADDE 10 — Divanı muhasebat dört daire
den ibaret olup her daire bir daire reisi ve üç aza
dan terekküp eder. Reis ve azalarm dairelere ay
rılması birinci reise aittir. Dairelere, daire reisle
ri riyaset eder. Birinci reis lüzum gördüğü tak
dirde her hangi bir daireye riyaset edebilir. Daire 
reisi bulunmadığı zaman birinci reisin tensip ede
ceği aza vekâleten bu vazifeyi ifa eder. 

MADDE 11 — Daireler bu kanunda gösteri
len vazifelerden başka birinci reis tarafından ha
vale edilen meseleleri müzakere ile de mükelleftir
ler. 



don murakıpliğe »tayin edilecekler ibir meslek im
tihanına tâbi tutulurlar. 

MADDE 9 — İntihap komisyonu memurin ka
nununda yazılı inzibat komisyonu vazıifelerini de 
yapar. Bu takdirde müddei umumî veya ımua-
vilerinden biri komisyona iştirak eder. 

6 ncı madedde sayılı memurlar hakkında tah
kikat yapmak ve memurin muhakemat kanunu
na göre karar vermek ve birinci reisin tevdi eyle
yeceği diğer idare ve inzibat işlerini görmek 
inzibat komisyonunun vazifeleri içindedir. 

MADDE 10 — Divanı muhasebat reis ve aza-
larr hakkında vazifelerine ait tahkikat icrası ve
ya muhakeme lüzumuna karar verilmesi şu suret
le yapılır: 

Büyük Millet Meclisi reisliğince Meclis reris ve
kil lerindün birinin reisliği alttıruda Divanı muha
sebat, Maliye, Bütçe ve Adliye encümenlerinden 
alınacak birer aza ile bir komisyon teşkil edilir. 
Bu komisyonun tahkikatı neticesi Riyaset Divanı
na verilir. Bu netice Riyaset Divanınca görül
dükten sonra Meclis Heyeti Umumiyesine arzo-
lunnr. 

Teknik meselelerden doğan tetkikler Divanı 
muhasebat encümeni tarafından yapılır. 

Vazife ve salâhiyet 
MADDE 11 — Divanı muhasebat aşağıda 

gösterilen vazifelerle mükelleftir: 
A : Devlete ait bütün varidat ve masraf vo 

mallar ile dairelerce emaneten alınan nakit ve 
aynıların, tahvil ve cüzdan gibi kıymetlerin kabz 
ve sarfının murakabesi, 

B : Nakit ve aynılarla diğer kıymetlere va-
ziülyet muhasiplerin hesaplarının tetkiki, 

C ': Muhasiplerin ve icabında ikinci derece 

37 — 
Murakip muavinliğinden veyahut muhasebecilik 
ve muhasebe mümeyyizliği gibi maliye memuri
yetlerinden murakıpliğe tayin edilecekler bir 
meslek imtihanına tâbi tutulurlar. 

MADDE 9 — İntihap komisyonu memurin 
kanununda yazılı inzibat komisyonu vazifelerini 
(Je yapar. Bu takdirde müddeiumumi veya mua
vinlerinden biri komisyona iştirak eder. 

Başkâtip ile 6 ncı maddede sayılı memurlar 
hakkında tahkikat yapmak ve memurin muha-
kemat kanununa göre karar vermek ve birinci 
reisin tevdi eyleyeceği diğer idare ve inzibat iş
lerini görmek inzibat komisyonunun vazifeleri 
içindedir. 

Birinci reis tarafından gösterilecek lüzum ve 
sebepler üzerine heyetten bir zat hakkında inzi
batî ceza tatbiki Büyük Millet Meclisi Riyaset 
Divanma aittir. Riyaset divanı bu salâhiyeti re
sen dahi kullanabilir. 

MADDE 10 — Divanı muhasebat reis ve aza
larından birinin vazifei memuriyetinden dola
yı veya ifayi vazife esnasında cezayi müstelzim 
bir suçu haber alınırsa birinci reis ile daire re
islerinden mürekkep bir heyet tarafından ilk 
tahkikat yapılarak tanzim olunacak fezleke 
lüzum veya meni muhakeme kararı itası için 
Şurayi devlet mülkiye dairesine verilir. Bu ka
rara vukubulacak iıtirazm tetkiki Şurayi devlet 
umumî heyetine aittir. 

Muhakemesine karar verilen reis ve azaların 
muhakemesi Temyiz mahkemesi ceza dairesinde 
ve ikinci derecede umumî heyetinde yapılır. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

I 
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hal ve unvanı memuriyetlerin ihdas veya tebed
dülüne veya miktarı maaş ve ücuratın tezayüt ve 
tenakusunda tahavvülün taallûk ettiği ilk aya ait 
maaş ve ücuratın evrakı asliyesi ile birlikte kab-
iettediye Divanca tasdiki iktiza eder. 

ON İKlNCt MADDE - - Kablessarf muraka
bede : 

A - Verilmek istenilen mebaliğin Devlet namına 
deyin teşkil edip etmediği, 

D - Masrafın tahsisatr ve kadrosu dahilinde olup 
olmadığı, 

C - İfa ettirilen hizmetten mütehassıl deynin 
bütçedeki tertibi mahsusuna mutabık bulunup bu
lunmadığı, 

D - Paranın müstahakkı veya kanunen Hazine
nin ibrasını tazanınıun eden eşli as namına tahakkuk 
ettirilip ettirilmediği, 

II - Hatayi maddî bulunup bulunmadığı, 
V - Kavanin ve nizamatla tevfikı icap eden 

mebaliğin tevkif edilip edilmediği, 
Z - Masrafın kavanin ve nizamatı meriyeye mu

vafık olup olmadığı cihetleri tetkik olunur, 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — On birinci madde 
mucibince badettediye divanın vizesine iktiran etti
rilecek evrakı sarfiye ile avans mahsubatmda mad-
dei şahikadaki tetkikata ilâveten: 

MADDE 12 — Dairelerce ittihazı mukarrerat 
olunabilmesi için bir reis ile lâakal iki azanın hu
zuru şarttır. Kararlar ekseriyeti âra ile ittihaz 
olunur. Tesavii âra husule geldikte reisin bulun
duğu taraf racihtir. 

MADDE 13 — Hastalık veya kanunî mezuni
yet dolayısile azadan biri bulunmadığı zaman bi
rinci reis tarafından münasip görülecek başmura-
kıp azaya vekâlet edebilir. Şu kadar ki her dai-
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âmiri itaların ve tahakkuk memurlarının, muha
kemesi, 

D : Mahallî idare ve belediye hesaplarının 
tetkik ve hükme bağlanması, 

L : Zatî maaş tahsis evrakının tetkik ve tes
cili, 

F : Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütler
le Hazine bonolarının, bütün kefalet, kredi ve 
Hazine avanslarının kayit ve murakabesi, 

G : Umumî ve katî hesapların tetkikile bu 
hesaplar hakkında, mutabakat beyannamesi 
tanzimi, 

H : İcabında mıalî işlere ve hesap usullerile 
varidat tahakkuk sistemlerinin tadiline dair Bü
yük Millet Meclisine rapor takdimi, 

I : Muhasebei umumiye ve bütçe kanunları 
ve diğer kanunlarla Divana verilen vazifelerin 
ifası, 

' J : Büyük Millet Meclisi tarafından havale 
edilecek diğer hesapların ve muamelelerin tet
kiki, 

K : Devlet mallarına müteallik olup hususî 
kanunlarile bidayeten murakabeden istisna edil
miş olan muamelelerin ve mütedavil veya bu 
mahiyetteki sabit sermayelerin nihaî hesapları
nın ve blânçolarmm tetkiki, 

MADDE 12 — Devlet sermay esile işletilen 
veya Devlete ait varidatı cibayet ve idare eden 
müesseseler kendi kanunlarındaki hüküm ve 
sarahatin derecelerine göre Divanm murakabesine 
tâbidir. 

Sermayesinin ekseriyeti Devlete ait olup ta 
hususî kanunlarına veya Büyük Millet Meclisi
nin göreceği lüzuma binaen Divanca muamelâtı
nın tetkiki tekarrür eden bazı müesseselerin se
nelik hesapları veya blânçoları da tetkik olunur. 

Vize ve murakabe 

MADDE 13 — Muhasebei umumiye kanunu 
ve sair kanunlarla istisna edilenler hariç olmak 
üzere umumî ve mülhak bütçelerden Divanı mu
hasebatın vizesi olmaksızın hiç bir suretle sarfi-

MADDE 12 — Devlet «ermayesile işletilen 
veya Devlete ait varidatı cibayet ve idare eden 
müesseseler kendi kanunlarındaki hüküm ve sa
rahatin derecelerine göre Divanm murakabesi
ne tâbidir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 
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A - Paranın müstahakkına verilip verilmediği, 
B - Tediye olunan miktarın tahakkukuna mu

vafık olup olmadığı noktalarına da bakılır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Masraf evrakı te
diye ve mahsubundan sonra iki nüsha bir bordroya 
rapten ertesi ay zarfında Divanı muhasebata gön
derilir. Bordronun bir nüshası badettasdik dairei ai-
desine iade olunur. 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — Divanı muhasebat, 
vize edilmek üzere tevdi olunan evrakı on ikinci, 
on üçüncü maddelere tevfikan bittetkik şayanı ka
bul görmediği takdirde vizeden imtina ve evrakı 
esbabı mucibeli takriri ile dairesine iade eder. 

On ikinci maddede tadat olunan (A, C, V, Z) 

rede 
bilir. 

aza sıfatile ancak bir başmurakıp buluna-

Umumî heyet 

MADDE 14 — Umumî heyet birinci reis ve da
irelerin birleşmesile teşekkül eder. Birinci reis 
lüzum gördükçe umumî heyeti içtimaa davet eder 

Umumî heyet bu kanunun emrettiği vazifeleri 
ifa ve birinci reis tarafından havale edilen mesele
leri müzakere eyler. Müddeiumumi doğrudan doğ
ruya veya reisin daveti üzerine umumî heyette 
hazır bulunabilir. 

MADDE 15 — Umumî heyete birinci reis riya
set eder, karar verilebilmesi için heyetin yarısın
dan bir fazlasının hazır bulunması şarttır. 

Kararlar ekseriyetle verilir. Reylerde tesavi 
hâsıl olursa reisin bulunduğu taraf tercih edilir. 



yat yapılamaz. Bu bütçelerden sarftan evvel vi
zeden istisna edilen muamelelerin evrakı sarftan 
sonra vizeye tâbidir. Sarftan sonra vizeye veri
len evraktan kabule şayan görülen kısımlar vize 
edilir. Kabule şayan görülmeyenler önceden he
saptan tenzil olunmayıp bunların ıslah veya istir
dadı dairesine bir takrirle bildirilir. Hesap dev
resi sonuna kadar ıslah veya istirdat edilmeyen 
kıymetlerin tazmini idare hesapları üzerine ya
pılacak tetkiklerle hüküm altma alınır. 

Ancak Divanca vizesinden imtina olunan, 
kanunların sarahaten menetmediği her hangi bir 
sarf işinde birinci derecedeki âmiri itaların ısrarı 
halinde muhasebei umumiye kanununun 76 ncı 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 14 — Merkeze ait sarf evrakı te
diye yapıldığı ayın sonundan itibaren bir ay 
içinde, mülhakata ait sarf evrakı muhasebei 
umumiye kanununun 65 inci maddesindeki müd
detler içinde Divana verilir. Varidat ve büt
çe dışı muamelâtın hesap evrakı dahi bu müd
detler içinde Divanı muhasebata verilir. 

Mülhak bütçe ile idare olunan dairelerin 
merkeze ait sarf evrakı, hususî kanunlarında 
sarahat olmadığı takdirde, birinci fıkra hük
müne göre ve mülhakata ait bulunanlar da aza
mî üç ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus 
olarak Divanla dairesi arasında kararlaştırıla
cak müddet içinde Divana tevdi olunur. 

Mahalli idarelerle belediyelerin hesapları, 
vilâyet meclisi umumilerile belediye meclisleri 
tarafından birinci derecede tetkik ve tasdik 
edildikleri tarihten itibaren en çok iki ay için
de Divanı muhasebata verilir. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hesaplardan baş
ka hususî kanunlarla Divanca tetkiki icap eden 
diğer hesaplar ve folânçolar bu idarelerin heyeti 
umumiyeleri tarafından tasdikından itibaren üç 
ay içinde ve Büyük Millet Meclisinin emrü ha-
valesile tetkiki icap edenler de yine bir ay 
içinde Divana verilir. 

MADDE 15 — İstikrazlar ve Hazine bonoları 
faizlerile itfa akçeleri evrakı merkezde ise te
diyesinden itibaren nihayet üç ay ve mülhakatta 
ise altı ay içinde Divanı muhasebata verilir. 
Mukavelelerle tayin edilen hallerde bu müddet 
Hükümetin evraka vazıyet ettiği tarihten ıbaşlar. 

MADDE 14 — Merkeze ait sarf evrakı te
diye yapıldığı ayın sonundan itibaren bir ay 
içinde, mülhakata ait sarf evrakı muhasebei umu
miye kanununun 65 inci maddesindeki müddet
ler içinde Divana verilir. Varidat ve bütçe dışı 
muamelâtın hesap evrakı dahi bu müddetler için
de Divanı muhasebata verilir. 

Mülhak bütçe ile idare olunan dairelerin mer
keze ait sarf evrakı, hususî kanunlarında • sa
rahat olmadığı takdirde, birinci fıkra hükmü
ne göre ve mülhakata ait bulunanlar da azamî 
üç ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus ola
rak Divanla dairesi arasmda kararlaştırılacak 
müddet içinde Divana tevdi olunur. 

Vilâyet hususî idarelerile belediyelerin he
saplan, vilâyet meclisi umumilerile belediye 
meclisleri tarafmdan birinci derecede tetkik ve 
tasdik edildikleri tarihten itibaren en çok İM ay 
içinde Divanı muhasebata verilir. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 
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fıkralarında muharrer esbaptan dolayı ret vukuu i 
üzerine vekili aidi tarafından vize talebinde ısrar 
edildiği takdirde Divanı muhasebatça yeniden • 
tetkikat icra olunur. Binnetice Divanı muhasebat 
evvelki noktai nazarında sabit kalırsa vekili aidi 
tarafından Heyeti Vekileye müracaat edilmek icap 
eder. 

Heyeti Vekilece vekili aidinin mütaleasına iş
tirak ile tahriren deruhdei mesuliyet halinde 
Divanı muhasebatça kaydi ihtiyatla vize muamelesi 
icra edilir. Esbabı saireden dolayı vaki olan ret-
ler katidir. 

ON ALTINCI MADDE — Heyeti Vekile ka
rarı ile masarifi gayri melhuza tertibinden tesvi
yesi talep olunan masrafın Divanı muhasebatça ter
tibi mezkûre ademi taallûku içtihadında bulunul
duğu takdirde buna müteallik evrak esbabı mucibe-
li bir takrir ile vekâleti aidesine iade edilir. Maddei 
sabıka veçhile Heyeti Vekilece deruhdei mesuliyet 
olunduğu halde kaydi ihtiyatla vize muamelesi ic
ra olunur. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Divanı muhasebat 
vazifei murakabesini ifa için devair ve muhasipler 
ile muhabereye ve lüzum gördüğü defatir ve evrakı 
celbe salâhiyettardır. 

MADDE 16 — Temyizen tetkik edilen mesele
lerde umumî heyete iptidaî hükümde reyi olan reis 
ve aza iştirak edemez, bu kararlarda mürettep 
adede göre yarı azanın ittifakı şarttır. Bu suretle 
ittifak hâsıl olmazsa ikinci içtimada mevcudun 
mutlak ekseriyeti ile karar verilir. 

Divanı muhasebatın vazifeleri 

MADDE 18 — Divanı muhasebat aşağıda gös
terilen vazifeler ile mükelleftir: 

A ) Devlete ait bilûmum varidat, masarif ve em
val ile dairelerce emanete alınan nukut ve ayniyat 
ve sair kıymetlerin kabz ve sarfının murakabesi, 

B ) Nukut ve ayniyat ve sair kıymetlere vaziül-

ON YEDİNCİ MADDE — Divanı muhasebat 
deruhdei mesuliyetle vize eylediği muamelâtı ve 
bütçe tatbikatına müteallik malûmatı üç ayda bir 
raporla Büyük Millet Meclisine arzeder. 

MADDE 17 — Dairelerin karar lan veya bir 
dairenin iki kararı arasında ayni meselede müba-
yenet bulunur veya tekarrür etmiş bir içtihadın 
tebdiline ihtiyaç görülürse umumî heyetçe müza
kere ve karar verilir. Bu meselelerde müddeiu
mumin in huzuru şarttır. 
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MADDE 16 — Divanı nıuüıasebat murakabe 
vazifesini yapmak için daireler ve muihasiplerle 
mdhafbereye ve lüzum gördüğü evrak ve defterleri 
ve şifathî izahat almak üzere alâkadar memurları 
celbe salâhiyettardır. 

ikinci kısım 

Teşkilât 

Birinci reis 

MADDE 17 — Birinci reis; Divanın en büyük 
âmiridir. Divana düşen bütün vazifelerin iyi 
y;ı pil masını temin etmekle mükelleftir. 

Birinci reis; Umumî Heyetin reisidir. Bu he
yete verilecek işleri tanzim ve müzakereleri ida
re etmek reisin vazifesidir. 

Azanın dairelere ayrılması, işlerin dairelere 
dağıtılması, dahilî idare ve inzibat tedbirlerinin 
alınması birinci reise aittir. Birinci reis vazi
fesinde bulunamayacağı zaman münasip göreceği 
daire reislerinden binini yerine vekil bırakır. Ve
kil tayin etmemiş olduğu takdirde vekâlet daire 
reislerinin * en kıdemlisine aittir. 

Daireler 

MADDE 18 — Üç. aza ile ibir reisten terekküp 
eden daireler birer hesap mahkemesidir. Bir reis 
ve iki azadan terekküp eden daire heyeti hükme 
salâhiyettardır. Her dairenin bir azası vize nra-
amelesine bakar. 

Daireler ibu kanun mucibince muhasiplerin 

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Birinci reis; Divanın en bü
yük âmirdir. Divana düşen bütün vazifelerin 
iyi yapılmasını temin etmekle mükelleftir. 

Birinci reis; umumî heyetin reisidir. Bu he
yete verilecek işleri tanzim ve müzakereleri ida
re etmek reisin vazifesidir. 

Azanrn dairelere ayrılması, işlerin dairelere 
dağıtılması, dahilî idareye müteallik tedbirlerin 
alınması birinci reise aittir. Birinci reis vazife
sinde bulunamıyacağı zaman münasip göreceği 
daire reislerinden birini yerine vekil bırakır. 
Vekil tayin etmemiş olduğu takdirde vekâlet 
daire reislerinin en kıdemlisine aittir. 

MADDE 18 — Üç aza ile bir reisten terek
küp eden daireler birer hesap mahkemesidir. 
Bir reis veya iki azadan • terekküp eden daire 
heyeti hükme salahiyetlidir. Her dairenin bir 
azası bir sene müddetle vize işlerine bakar. Bir 
seneyi bitiren azanm yerine diğeri memur edjh 
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Hesabatm şekil ve sureti tanzimi 

ON DOKUZUNCU MADDE — Her muhasip 
kendi zamanı idaresi muamelâtından mesul ve ev
rakı müsbiteye müsteniden idare hesabını devrei 
hesabiye itibarile Divanı muhasebata ita etmeğe 
mecburdur. Muhasip unvanını haiz olmadığı halde 
varidatı Devleti cibayet ve Devlet namına sarfiyat 
icra eden ve işbu muamelâtı bir muhasip hesa
bına dahil bulunmıyan memurin dahi Divanı mu
hasebata hesap itası ile mükellef ve Divanın hakkı 
kazasına tâbidir. 

VİRMÎNCt MADDE — İdare hesabı devrei he
sabiye nihayetinden itibaren bir ay zarfında ihzar 
ve tevdi edilir. Bundan bütçeye müteferri muame
lât devrei hesabiye itibarile ve bütçeye taallûku 
olmıyan muamelât senei maliye itibarile gösterilir. 
işbu hesabın şekli muvazenei umumiyeye dahil de
va ir ve müessesat için Maliye vekâletile ve diğer
leri için de devairi müteallikasile bilmüzakere Di
vanı muhasebatça tayin olunur. 

YÎRMÎ BlRlNCl MADDE — Muhasipliklerin 
adet ve mevkii memuriyetlerini mübeyyin bir cet
vel merbut oldukları devair tarafından tanzim ve 
Divanı muhasebata tevdi olunur. 

Muhasipliklerde yapılacak tahavvülât Divana 
bildirilir. 

Müddeiumumi, kanunen muayyen müddetler 

yet muhasiplerin hesaplarının tetkiki, 
C ) Muhasiplerin ve icabında ikinci derece âmiri 

itaların ve tahakkuk memurlarının muhakemesi, 
D ) Mahallî idare ve belediye hesaplarının tetkik 

ve hükme raptı, 
E ) Zatî maaş tahsis evrakının tetkik ve tescili, 
F ) Devlete ait ikraz, istikraz, ve tavizlerle hazine 

bonolarının bilûmum kefalet, kredi ve avansların 
kayit ve takibi, 

C ) Umumî ve katî hesapların tetkikile bu hesap* 
lar hakkında mutabakat beyannamesi tanzimi, 

II ) Malî ve hesabî muamelelere dair Büyük 
Millet Meclisine rapor takdimi, 

t ) Muhasebei umumiye kanunu vesair kanunlar 
ile Divana tevdi edilen diğer vazifelerin ifası. 

Murakabe ve vize 

MADDE 19 — Muhasebei umumiye kanunu ve 
sair kanunlarla istisna edilenler hariç olmak üzere 
umumî ve mülhak bütçelerden Divanı muhasebatın 
vizesi olmaksızın hiç bir suretle sarfiyat yapılamaz. 
Sarftan evvel vizeden istisna edilen muamelât evrakı 
sarftan sonra vizeye tâbidir. Badessarf vizeye tevdi 
olunan evrakta şayanı kabul görülen kısımlar vize 
edilir. 

Şayanı kabul görülmiyenler hesaptan tenzil 
olunmayıp bunların ıslah veya istirdadı dairesine 
batakrir işar olunur. Devrei hesabiye nihayetine 
kadar ıslah ve istirdat edilmiyen mebaliğin tazmi
ni idare hesapları üzerinde icra kılınacak tetkikat-
la tahtı hükme alınır. 

MADDE 20 — Münhasıran Devlet sermayesile 
işletilen veya. Devlete ait varidatı cibayet ve idare 
nden müesseselerin varidat ve masraflarile sair 
malî ve hesabî muameleleri dahi Divanın muraka
be ve muhakemesine tâbidir. 

MADDE 21 — Merkeze ait sarf evrakı tediye 
yapıldığı ayın sonundan itibaren bir ay zarfında 
ve vilâyetlere ait sarf evrakı muhasebei umumiye 
kanununun 65 inci maddesindeki müddetler zar
fında Divana tevdi olunur. Varidat ve bütçe harici 
bilûmum muamelât evrakı dahi bu müddetler zar
fında Divanı muhasebata tevdi edilir. 
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idare hesaplarını tetkik ve muhakeme ederek mu
hasebe! umumiye kanunu ve bu kanun hükümle
rine göre yalnız muhasip ve tahakkuk memurtLa-
rile ikinci derece âmiri italar hakkında hüküm 
verir. 

Dairelerde kararlar ekseriyeti âra ile verilir. 
Birinci reis lüzum gördüğü takdirde her han

gi bir daireye reislik edebileceği gibi dairelerce 
alınan kararlara iltihak suretile de iştirak eder. 
Bu takdirde reylerde tesavi olursa birinci reisin 
bulunduğu taraf tercih olunur. 

MADDE 19 — Daireler yukarı maddede ya
zılı işlerden başka hesabı katileri muhasiplerin 
idare hesaplarile tatbik ederek mutabakat veya 
mübayeıtet noktasından karara bağlayacakları 
gibi birinci reis tarafından verilen diğer işler 
hakkında da mütalea beyan eder ve idarî mahi
yette de kararlar verir. 

MADDE 20 — Her hangi bir sebeple aza ek
sik olursa başmurakıplerden birinci reislikçe se
çilecek birisi aza salâhiyetile mahkemeye girer. 
Azalık münhal olduğu takdirde birinci reis 
başmurakıplerden birini azaya vekil tayin eder. 
Şu kadar ki her dairede aza sıfatile ancak bir 
başmurakıp bulunabilir. Bir mazeret olmadığı 
takdirde bu vekâlet asîl aza intihabına kadar 
devam eder. 

Başkâtip 
MADDE 21 — Başkâtip yazı işlerine bakar, 

idare işlerinde birinci reise yardım eder ve birin
ci reisin vereceği işleri yapar, başkâtip, 3 üneü 
maddenin (C) fıkrasının üçüncü bendinde sayılı 
vasıfları haiz olmak şartile birinci reis tarafın
dan tayin olunur. 

lir. 
Daireler bu kanun mucibince muhasiplerin 

idare hesaplarım tetkik ve muhakeme ederek 
muhasebei umumiye kanunu ve bu kanun hü
kümlerine göre yalnız muhasip ve tahakkuk 
memurlarile ikinci derece âmiri italar hakkmda 
hüküm verir. 

Dairelerde kararlar ekseriyeti âra ile verilir. 
Birinci reis lüzum gördüğü takdirde her han
gi bir daireye reislik edebileceği gibi daireler
ce alman kararlara iltihak suretile de iştirak 
eder. Bu takdirde reylerde tesavi olursa birinci 
reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

Daire reisi bulunmadığı zaman birinci reisin 
tensip edeceği aza vekâleten bu vazifeyi ifa eder. 

MADDE 19 — Daireler yukan maddede ya
zık işlerden başka hesabı katileri muhasiplerin 
idare hesaplarile tatbik ederek mutabakat veya 
mubayenet noktasından karara bağlayacakları 
gibi birinci reis tarafından verilen diğer işler 
hakkmda da mütalea beyan eder. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Aynen kabul edilmiştir. 
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zarfında muhasiplerin hesap vermelerini takip ile 
mükelleftir. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Yirminci maddede 
tayin olunan müddet zarfında merkezde Divanı 
muhasebata hesap vermiyen ve taşrada hesabm ih
zar eylediğini telgrafla bildirmiyen veya talep edi
len defatir ve evrakı müsbiteyi ita ve ibraz etmi-
yen ve hesabatm tetkikatını işkâl eden muhasipler 
hakkında" müddeiumumiliğin talebi üzerine Di
vanı muhasebatça tetkikatı lâzime icra ve esbabı 
teahhur muhasiplerden sual olunduktan sonra rüe-
sadan mürekkep encümence nısıf maaşlarının kat
ına karar ittihaz ve hesabm ihzar ve tevdii veya 
evrakı müsbitenin ibrazı için bir mehil tayin olu
nur. Mehli muayyende yine hesap veya evrakı 
hüsbite verilmediği takdirde muhasiplerin tam 
maaşının katı ve ledelicap azilleri hakkında mez
kûr encümence karar ita ve mensup oldukları de-
vaire işar edilir. Divanı muhasebatm bu karan 
devairi aidesince derhal infaz olunur. 

MADDE 22 — İstikrazlar, ve Hazine bonoları 
faizlerile itfa akçaları evrakı tediyeden itibaren 
nihayet üç aya kadar Divanı muhasebata tevdi 
edilir. 

Mukavelelerle tayin edilen ahvalde bu müddet, 
Hükümetin evraka vaziyet ettiği tarihten başlar. 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Murakabe müesses ' MADDE 23 — Divanı muhasebat murakabe va-
olmıyan vilâyatta üçer aylık olarak hesabatm tet- zifesini ifa için daireler ve muhasiplerle muhabe-
kikine Divanı muhasebat salâhiyettardır. Hazine-1 reye lüzum gördüğü evrak ve defterleri ve şifahî 
ce tayin olunan talimatnamede muayyen müd- izahat almak üzere alâkadar memurları celbe sa
detler zarfında cetvellerin birer nüshası Divanı 
muhasebata tevdi olunur. Miadmda cetvel vermi
yen muhasipler hakkmda maddei sabıka mucibin
ce ceza tatbik edilir. 

lâhiyettardrr. 
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MADDE 22 — Aynen kabul edilmiştir. 

* 

Müddeiumumi 

MADDE 22 — Müddeiumumi aşağıdaki va
zifeleri yapmakla mükelleftir: 

A : Kanunla muayyen müddetler içerisinde 
muhasiplerin hesap vermelerini takip etmek, 

B : Muhasebei umumiye kanununun 21, 22, 
42 ııci maddelerinde gösterilen hükümlerin tat
bikini takip etmek, 

C : Bu kanunda yazıldığı veçhile hesapların 
tetkiki ve muhakemelerinin icrası sırasında iddia 
ve mütalea beyan etmek, 

Ç : Mutabakat beyannamelerinin müzakeresi 
sırasında behemehal umumî heyette bulunup ka
nunî mütaleasını dermeyan eylemek, 

D : Kanunlarla gösterilen diğer vazifeleri yap
mak, 

E : Hesapların muhakemesi sırasında veyahut 
her hangi bir suretle vâkıf olacağı cezayi müstel-
zim halleri Maliye vekâletine ve alâkalı makamla
ra yazı ile bildirmek, 

F : Birinci reis tarafından verilecek işleri 
görmek, 

Müddeiumumi icabında umumî heyetin diğer 
içtimalannda da bulunabilir. 

Murakıpler 

MADDE 23 — Murakabe heyetinden birinci 
reisin ayırdığı, bir kısım vizeye ayrılmış azaların 
nezareti altında vize işlerine bakar. Diğer kısım 
idare hesaplarile katî hesapları tetkik ve tatbik 
etmek ve raporlarını yazmakla mükelleftir. 

Vize işlerinde muhasebei umumiye kanunu ve 
taallûku olan sair kanunlara mutabık görülen 
sarfiyat evrakı tetkik eden murakıp ve aza tara
fından vize edilir. Şayanı tereddüt görülen sar
fiyat evrakı murakıp ve azanın tahrirî mütalea-
larile birlikte birinci reise tevdi olunur ve bun
lar birinci reis ile aza tarafından ittihaz oluna
cak karar ile ya vize edilir veyahut dairesine iade 
olunur. 

Bunlardan lüzum gördüklerini birinci reis 
umumî heyete tevdi ile bir karara bağlatır. 

Murakıp ve azanın vizesinde tereddüt ettiği 
badessarf vizeye tâbi evrak, evvel emirde bir 
karara bağlanımak üzere birinci reis tarafımdan 
dairelerden birine verilir. 

MADDE 23 — Murakabe heyetinden birinci 
reisin ayırdığı bir kısmı vizeye ayrılmış azaların 
nezareti altmda vize işlerine bakar. Diğer kısım 
idare hesaplarile katî hesapları tetkik ve tatbik 
etmek ve raporlarını yazmakla mükelleftir. 

Vize işlerinde muhasebei umumiye kanunu 
ve taalluku olan sair kanunlara mutabık görü
len sarfiyat evrakı tetkik eden murakip ve aza 
tarafından vize edilir. Şayanı tereddüt görülen 
sarfiyat evrakı murakıp ve azanın tahrirî müta-
lealarile birlikte birinci reise tevdi olunur ve 
bunlar birinci reis ile aza tarafından ittihaz olu
nacak karar ile ya vize edilir veyahut dairesine 
iade olunur. 

Bunladdan lüzum gördüklerini birinci reis 
dairelerden birine veya umumî heyete tevdi 
ile bir karara bağlatır. 

Murakıp ve azanın vizesinde tereddüt etti
ği badessarf vizeye tâbi evrak, evvelemirde 
bir karara bağlanmak üzere birinci reis tara
fından dairelerden birine verilir. i 



YİRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — idare hesap
ları muhasip mevkiinde bulunan zat tarafından 
tanzim ve ita edilir. Muhasipliğin lâğvi halinde 
muhasip veya vekili hesabı tanzim ve itaya mec
burdur. 

Lâğvedilen muhasipliğin muhasibi vefat eder 
veya hesabı itadan imtina eylerse verese veya ve
kili veya dairei aidesi tarafından irae olunacak me
muru mahsus marifetile tanzim ettirilir. 

YÎRMl BEŞÎNCÎ MADDE — Muhasiplerin a-
zil, istifası veya tekaüde şevki halinde usulen hesa-
batmı halefine devretmeksizin, infikak edenlere 
devrin icrasma kadar mazuliyet ve tekaüt maaşı 
tahsis ve başkaca memuriyet tevcih olunmaz. Tah
vil edilenler de halefine devir muamelesini yapmak
sızın yeni vazifesine mübaşeret edemez. Bu ahkâ
ma muhalif hareket edenler hakkında yirmi ikinci 
maddeye tevfikan Divanı muhasebatça ceza hük-
molunabilir. 

Muhasibin vefatı veya devir itasından imtinaı 
halinde dairei aidesince memur edilecek bir heyet 
tarafından hesabı kat ve bir mazbata ile halefine 
devrolunur. 

Bilûmum devir ve katı hesap mazbataları idare 
hesaplarına leffedilir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Muhasipler ge
rek hesabına ithal ve kabul ettiği ve gerek kanu
nen hesabına ithal etmekle mükellef iken hariçte 
bıraktığı bilûmum muamelâttan mesuldür. 

Bunlardan mütevellit zaran hazine muhasip 
tarafından tazmin edildikten sonra muhasibin icap 
edenlere hakkı rücuu mahfuzdur. Ancak devairi 
merkeziyece tahakkuk ettirilmesi lâzımgelen vari
datın tahakkukat ve tahsilâtına ait muhasebe mü
dürleri tarafından verilecek hesabat veznei umu
mî hesabı meyanmda rüyet ve bundan mütevellit 
mesuliyet muhasebe müdürlerine hükmolunur. 

YlRMl YEDİNCİ MADDE — Taahhüt ve ta
hakkuk muamelâtında yolsuzluk görülmesi üzerine 
muhasibi mesul tarafından itiraz olunduğu halde 
âmiri italarm tahriren vuku bulan tebligatına isti
naden ifa olunacak muamelâttan mütevellit zararı 
Hazinenin âmiri italar tarafından tazminine hük
molunur. Vekiller tarafından ifa edilen veya vekil-

Muhasipİer ve hesaplar 

MADDE 24 — Muhasebei umumiye kanununun 
âmiri italarla tahakkuk memurları hakkında va
zettiği mesuliyet esasları mahfuz kalmak şartile 
her muhasip gerek hesabına ithal ve kabul ettiği 
ve gerek kanunen hesabma ithal etmekle mükjllef 
iken hariçte bıraktığı zamanı idaresine ait bilû
mum muamelâttan mesul ve evrakı müsbiteye müs
tenit idare hesabını Divanı muhasebata vermeğe 
mecburdur. 

MADDE 25 — Muhasipler kavanin ve nizamat 
ve mukarrerata muvafık surette sarf ve itasını is
pat edemedikleri nakit ve ayni tazmine mecbur
durlar. Aynin tazmini müsavi vasıf ve şartlar 
dahilinde olmak üzere aynen veya açık vukuunu 
icap ettiren hâdise tarihindeki rayice göre foedelen 
olur. 

MADDE 26 — Muhasip unvanını haiz olmadık
ları halde Devletin varidatını cibayet, emvalini 
kabız ve idare ve Devlet namına sarfiyat icra edip 
bu muameleleri bir muhasip hesabma dahil buluıt-
mıyanlar dahi muhasipler hakkındaki hükümlere 
ve Divanın hakkı kazasına tabidirler. 

Hesaplar birinci derece âmiri itaları alâkalan
dırdığı takdirde Divanca usulüne tevfikan tetkik 
ve hulâsa edilerek neticede zimmet veya tazmini 
mucip olabilecek bir hal görülürse keyfiyet Büyük 
Millet Meclisine arzolunur. 

MADDE 27 — Nakit ve ayniyat muhasipleri 
tarafından malî sene itibarile tanzim edilen idare 
hesapları muhasebei umumiye kanununun 122 inci 
maddesinde yazılı müddet zarfında Divanı muha
sebata tevdi olunur. 
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Unramî Heyet 

MADDE 24 — Umumî Heyet birinci reisin re
isliği altında daire reislerile azaların birleşmesin
den teşekkül eder. Haftada en aẑ  bir defa top* 
lamr ve birinci reis lüzum gördükçe Umumî He* 
yeti ayraca içtimaa davet eder. 

Umumî Heyet bu kanunum emrettiği vazifeleri 
yapar ve birinci reis sfcarafındaın iıavale edilen 
meseleleri' müzakere edier. 

Müdöei umumî doğrudan doğruya veya rei-
an daveti özerine rey sahibi olmamak özere Umu
mî1 Heyette (bulunabilir. 

Umumî. Heyetin yazı işlerini başkâtip yapar. 

MADDE 25 — Umumî Heyet müretttep aza
nın üçte ikisüe toplanıp müzakereye başlar ve 
mevcudun mutlak ekseriyetile karar verir. 

Reyler müsavi olduğu takdirde (bdrinıci reisin 
bulunduğu taraf tercih olunur. 

MADDE 26 — Dairelerin kararları veya bir 
dairenin iki kararı arasmda ayni meselede ayrı
lık bulunur veya kararlasmış bir içtihadın değiş
mesine lüzum görülür veyahut bu mahiyette bü
tün muamelelere sarî olabilecek kararlar alma
ğa ihtiyaç duyulursa mesele Umumî Heyette mü
zakere olunur ve karara (bağlanır. Bu meselele
rin müzakerelerinde ımıüddei umumî de bulun
durulur. 

MADDE 27 — Divanı muhasebat kanununun 
tadil teklifi üzerine müzakere yapmak, nizam
name ve tatbikat için projeler hazırlamak, mu
rakabe ve vize işleri için talimatnameler yap
mak umumî heyete aittir 

MADDE 24 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Umumî heyet mürettep aza
nın en az üçte ikisüe toplanıp müzakereye baş
lar ve bu nisabın mutlak ekseriyetile karar verir. 

Reyler müsavi olduğu • takdirde birinci re
isin bulunduğu taraf tercih olunur. 

MADDE 26 —"Aynen kabut e#hrtiştir. 

MADDE 27 — Aynen kabul edilmiştir. 
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lerin emri tahririsine müstenit olan taahhüt ve ta
hakkuk yolsuzlukları hakkında Büyük Millet Mec
lisince karar ittihaz olunur. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Varidat ta
hakkukundan mütevellit zararı Hazineden dolayı 
tahakkuk ile mükellef memurin zamanen mesul 
olup Divanın hakkı kazasına tabidirler. 

Hesabatın usulü tetkik ve muhakemesi 

• YÎRMİ DOKUZUNCU MADDE — Murakıplar 
reisi evvel tarafından kendilerine havale olunan he-
sabatı talimatnamei mahsusuna tevfikan bittetkik 
netieei tetkikatını mübeyyin bir rapor tanzim eder
ler. 

Bu raporda, tetkik olunan hesapta dahil erkam 
için evrakı müsbite ibraz olunmadığı takdirde mu
hasibin mesuliyeti ve varidat ve masarifin kavanin 
ve nizamat ve mukarrerata tevfikan tahakkuk etti
rilerek tahsil ve tediye edilip edilmediği ve bakaya
nın esbabı gösterilir ve tetkik sırasında görülecek 
yolsuz muamelât ile gerek usulü hesabiye ve ge
rek varidat ve sarfiyata taallûk eyliyen ve tadil 
ve ıslahı icap eden mevzuat hakkında beyanı mü-
talea edilir. 

OTUZUNCU MADDE — Esbabı fevkalâdeye 
müstenit olmaksızın ziyaa uğradığı tebeyyün eden 
evrakı müsbitenin muhasiplikçe nüshai saniyesi
nin tedarik ve ibrazı- mecburidir. 

Ashabı istihkakın vefat ve gaybubeti gibi esbabı 
zaruriyeden naşi nüshai saniyenin tedariki imkân
sız bulunduğu ve işbu sarfiyatın vukuu kayden 
müsbet ve sıhhati tediyesi idare heyetlerinden ba-
mazbata musaddak olduğu takdirde ashabı matlu
bun muhasipten şahsan talep ve davaya hakkı mah
fuz kalmak üzere işbu mazbatalar evrakı müsbite 
makamına kaim olur. 

MADDE 28 — Muhasipliklerin adet ve mevkii 
memuriyetlerini mübeyyin bir cetvel merbut olduk
ları devair tarafından tanzim ve Divanı muhase
bata tevdi olunur, ihdas olunan muhasipliklerle 
mevcutlarında yapılacak tebdil ve tahvillerden der
hal Divanı muhasebata malûmat verilir. Bu ma
lûmatı tehir eden dairenin zat ve sicil âmirleri hak
kında muhasebei umumiye kanununun 122 inci 
maddesinde yazılı naktî ceza tatbik olunur. Malû
mat verilmemek dolayısile görülemiyen hesaplar
dan dairenin âmiri mesuldür. 

MADDE 29 — idare hesaplan muhasip mevki
inde bulunan zat tarafından tanzim ve ita edilir. 
Muhasipliğin lâğvi halinde muhasip veya vekili 
hesabını tanzim ve itaya mecburdur. Muhasibin 
vefatı veya hesabı vermemesi halinde muhasebei 
umumiye kanununun 121 inci maddesi hükmü tat
bik olunur. 

MADDE 30 — înfisal, istifa veya tekaüt hal
lerinde usulen selefinden aldığı devirle kendi za
manına ait hesapları halefine devretmeksizin infi-
kâk eden muhasiplere devrin icrasma kadar açık 
veya tekaüt maaşı ita ve başka bir memuriyet tev
cih olunmaz. Tahvil edenler de halefine devir 
muamelesini yapmaksızın yeni vazifesine mübaşe
ret eyliyemez ve maaş alamazlar. 
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MADDE 28 — Mutabakat beyannamesi fas
lında gösterilen vazifelerle birinci reislik tara
fından verilen diğer işler de umumî heyetçe gö
rülür. 

Üçüncü kıstm 

Muhasipler - Hesaplar 

MADDE 29 — Muhasebei umumiye kanunile 
bu kanunun, âmiri italarla tahakkuk memur
ları için koyduğu yeni mesuliyet esasları mah
fuz kalmak şartile her muhasip gerek hesabına 
kabul suretile ithal ve gerek hesabına ithal et
mekle mükellef iken hariçte bıraktığı idaresi za
manına ait bütün muamelelerden mesul ve ev
rakı müsbiteye müstenit idare hesabını Divanı 
muhasebata vermeğe mecburdur. 

Muhasipler, gerek kendi idareleri zama
nında ve gerek selefleri zamanında muhasebei 
umumiye kanununun hususî maddelerine göre 
ait olduğu dairelerin lüzum müzekkereleri üze
rine verilen avansların katı sarf evrakını al
mak ve mahsubunu yapmak işlerini lüzum mü
zekkeresini veren daire ile birlikte takip etmek
le mükelleftir. Bu takibatın vaktü zamanında 
yapılmaması muhasitbin veya lüzran ımüızekikeresi 
veren memurun mesul olmasını icap ettirir. 

MADDE 30 — Muhasipler; kanunlara, ni
zamlara ve kararlara uygun surette sarfedildi-
ğini ve verildiğini ispat edemedikleri nakit ve 
ayinleri tazmine mecburdurlar. 

Aynin tazmini müsavi vasıf ve şartlar için
de olmak üzere aynen ve bu mümkün olmayan 
hallerde zimmete geçtiği tarih ile ödendiği tarih 
arasındaki en yüksek rayice göre bedelen olur. 

Muhasibin yazı ile ikaz ve itirazına rağmen 
âmiri itaların yazı ile emirleri üzerine yapılan 
kanunsuz sarflarm malî mesuliyeti âmiri itala
ra aittir. 

MADDE 28 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 29 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Muhasipler; kanunlara, ni
zamlara ve kararlara uygun surette sarfedildi-
ğini ve verildiğini ispat edemedikleri nakit ve 
ayinleri tazmine mecburdurlar. Aynin tazmini 
müsavi vasıf ve şartlar içinde, olmak üze
re aynen ve bu mümkün olmayan hallerde 
zimmete geçtiği tarih ile ödendiği tarih ara
sındaki en yüksek rayice göre bedelen olur. 

Muhasibin yazı ile ikaz ve itirazına rağ
men âmiri itaların mesuliyeti deruhte ettikleri
ne dair yazı ile verecekleri emirleri üzerine 
yapüan kanunsuz - sarflarm malî mesuliyeti n 
âmiri italara aittir. >̂T stjiiiıid alî 
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OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Harp, harik, sey
lâp, hareketiarz gibi ahval esbabı zaruriye ve fevka
lâde ilcası ile ziyaa uğrryan kuyut ve evrakı müsbi-
tenin tedarik ve ibrazına imkân bulunmadığı idare 
heyetlerinden ba mazbata tasdik olunduğu takdir
de mahza evrakı müsbitei mezkûrenin ibraz edile
memesinden dolayı muhasip ilişikli addolunmayıp 
kuyut ve delâili meveudeye göre muhakeme ve hük-
molunur. 

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Hesabatm tetkiki 
srrasmda muhasipler veya vekilleri veya memurini 
saire murakıplar tarafından istenilen izahat ve ku
yut ve evrakı bilâ tehir ita ve ibraz etmeğe mec
burdur. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir hesabm tet
kiki için bir kaç murakrp tayinine ihtiyaç görüldü
ğü halde reisi evvel sair murakrolarm mütaleatmı 
cem ve tertip ve raporu tanzim etmek üzere mura
kıplardan birini memur eyler. 

<XmZ DÖ&BÜNCÜ MADDE — Teifcik&to; ik-
mabe^ilfi&yhesab&tnı raporian evrakı müteferriası 

Tetkik ve muhakeme usulleri 

MADDE 31 — Muhasip hesapları birinci reis 
tarafından murakıplara tevzi olunur. Bir hesabın 
tetkiki için bir kaç murakıp tayinine ihtiyaç gö
rülürse bunlardan biri birinci reis tarafından di
ğerlerinin mütaleatmı cem ve tertibe ve raporu 
tanzime memur edilir. 

MADDE 32 — Divanı muhasebatça muhasip
lerin idare hesaplarında yapılacak tetkiklerde baş
lıca şu noktalar araştırılır: 

A) Bilûmum makbuzat, tediyat, müraselât ve 
nakdî muamelâtın evrakı müsbiteye müstenit ve 
kayitlere mutabık olması, 

B) Varidatta tahakkukat ve tahsilatın kanun 
ve nizamlara ve bütçedeki fasıl ve maddelere mu
tabakatı ve varidat bakayasının tahsil edilmemesi 
sebepleri, 

C) Bütçeye müteallik sarfiyatta, tediyatm Di
vanı muhasebatın vizesinden geçmiş olup olma
dığı ve istihkak sahiplerinin veya vekil veresele
rinin makbuz senedinin bulunup bulunmadığı, 

D) Mülhak ve hususî bütçelere ait varidat ve 
sarfiyatta tahakkuk, tahsil ve tediyelerin kanun 
ve nizamlara ve bütçelerindeki tertiplere mutaba
katı ve varidat bakiyelerinin tahsil edilmemesi 
sebepleri, 

E) Eşhas zimemi, avans ve kredi hesapları ba
kayasının istirdat veya mahsup edilmemesi sebep
leri, 

F) Damga pullarının muvafıkı kanun olarak 
yapıştırılması, 

G) Velhasıl idare hesabına dahil bilûmum mu
amelelerin mahiyetleri kanunlarındaki hükümlere 
mutabık bulunmaları. 

MADDE 33 — Murakıplar kendilerine havale 
olunan hesapları talimatnamesine tevfikan tetkik 
ve neticeyi gösterir bir rapor tanzim ederler. Bu 
raporlara hesabın sıhhat ve tevazünü, evrakı müs-
bitelerin tamam olup olmadığı 32 nci madde muci
bince yapılacak tetkik neticesinde görülen mesu» 
liyeti müstelzim hususlar yazılır. 

MADDE 34 — 
tazmine müteallik 

Tesbit edilecek zimmet veya 
ilişikler hakkmda muhasibin 

ile birlikte reisi evvele tevdi ve reiâeyvel canibiçde». tahrirî müdaf aasmm almıp rapora raptedilmesî 
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MADDE 31 — Muhasip unvanını haiz olma
dıkları halde Devletin varidatını cibayet, malla
rını kabız ve idare eden ve Devlet namma sarfi
yat yapıp bu muameleleri bir muhasip hesabma 
girmiş bulunmayanlar dahi muhasipler hakkın
daki hükümlere ve Divanm kaza hakkma tabi
dirler. 

MADDE 32 — Hesaplar birinci derecede â-
miri ita olan vekilleri alâkalandırdığı takdirde 
Divanca usulüne göre tetkik ve hulâsa edilerek 
neticede zimmet veya tazmini mucip bir hal gö
rülürse keyfiyet Büyük Millet Meclisine arzo-
lunur. 

MADDE 33 — Nakit ve ayniyat muhasipleri 
tarafından malî sene itibarile hazırlanan idare 
hesaplan, muhasebei umumiye kanununun 122 
inci maddesinde yazılı müddet içinde Divanı mu
hasebata tevdi olunur. 

MADDE 34 — Muhasipliklerin nerelerde, ne 
kadar ve kimler olduğunu gösterir bir cetvel 
bağlı oldukları daireler tarafından hazırlanır ve 

MADDE 31 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Aynen kabul edilmiştir. 



dairelere tevzi olunur. 
Daire reisleri müddeiumumiliğin hesap hak

kındaki mütaleai tahririyesini aldıktan sonra dere-
cei saniyede tetkikat icra edilmek üzere evrakı 
azalara taksim ederler. Aza dahi murakıbın, hesa
bının her bir cihetine bakıp bakmadığını tetkik 
ve raporla dermeyan olunan meseleler hakkmda 
mütaleasını tahrir eyler. 

OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Müddeiumumi 
ve derecei saniye tetkikatmı icra eden aza kendile
rine tevdi olunan hesaplarda muhtacı tamik görü
len mesailin evrakı müsbitesini tetkik etmek salâhi
yetini haizdir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Azanm derecei 
saniyede tetkikatını veya hesabını dairede müzake
resi sırasında lüzum görülürse müddei umumî davet 
ve mütaleai şifahiyesi istifsar olunur. Ancak zim
met ve tazmine ve beraete müteallik vaziyeti cedide 
hudusunda mutlak müddeiumuminin mütaleai şi
fahiyesi alınır. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Hesabm dairede 
muhakemesi sırasında raportör olan murakıp daire
ye davet ve mütaleası istima olunabilir. Şu kadar ki 
hesabın esnayi müzakeresinde o hesabı tetkik ve 
raporu tanzim eden murakıp nisabı müzakereyi 
teminen aza vekâletinde bulunamaz. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Dairelerce ka
rarlar ekseriyeti âra ile ittihaz olunur. Tesavii âra 
husulünde diğer dairelerden bir aza celbedilir. 

mecburidir. Bu müdafaa üzerine murakıp müta
leasını ilâve eder. Usulen yapdacak tebliğden 
itibaren bir ay zarfında cevap vermiyen muhasip
lerin müdafaası beklenmeyip keyfiyet mevcut 
malûmat ve delillere göre mütalea ve rapora der-
colunur. 

MADDE 35 — Murakıplar tarafından hesap
lar tetkik olunurken muamelelerin cereyanına, he
sap usullerine, varidat ve sarfiyata taallûk eyli-
yen ve tadil ve ıslahı icap eden hususlar görülür
se ayrıca bir rapora dercolunarak birinci reise tev
di edilir. 

MADDE 36 — Muhasipler veya vekilleri ve
ya sair alâkadar memurlar murakıplar tarafından 
istenilen izahat ve kuyut ve evrakı tehir etmek
sizin ita ve ibraza mecburdurlar. 

MADDE 37 — Gerek resmî dairelere ve gerek 
mutemetler veya istihkak sahiplerine posta veya 
bankalar vasıtasile gönderilen nakitlerle kıymeti 
mukaddereli senet ve ayniyata ait makbuzlar mu
hasibin beraeti için kâfidir. 

Merkez veya diğer bir muhasip namına yapılan 
sarfiyata müteallik nakit makamında gönderilen 
evrak ve senedatın vusulüne dair vesikaların Diva
nı muhasebata ibrazı ile muhasip teberri eder. Bu 
vesikalar ibraz olunmadığı takdirde bunların pos
taya tevdii sırasında tanzim edilmiş olan zabıt va
rakaları dahi beraet için muteber sayılır. Ancak bu 
evrak ve senedat muhteviyatının, kanun, nizam 
ve karara muhalefeti halinde muhasibin mesuliyeti 
bakidir. 

MADDE 38 — Muhasipler evrakı müsbitenin 
asıllarını ibraz etmeğe ve aslı ibraz cdilmiyeıı ev
rakı müsbitenin nüshai saniyelerini tedarik ve ib
raza mecburdur. Zarurî sebeplerden naşi nüshai 
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Divanı muhasebata verilir. Yeniden ihdas olu
nan muhasipliklerle mevcutlarda yapılacak teb
dil ve tahvillerden derhal Divanı muhasebata 
malûmat verilir. Bu malûmatı geciktiren daire
lerin zat ve sicil âmirleri muhasebei umumiye 
kanununun 122 nci maddesinde yazılı para ce
zalarına çarptırılır. Bu malûmatın verilmemesi 
hesapların gecikmesine sebep olursa malûmatı 
vermeyenler hakkında bu cezaların en ağın ve
rilir. 

MADDE 35 — idare hesapları muhasip ye
rinde bulunan zat tarafından hazırlanır ve veri
lir. Muhasipliğin lâğvi halinde muhasip veya ve
kili hesabını hazırlamağa ve vermeğe mecbur
dur. Muhasibin vefatı veya hesabı vermemesi 
halinde muhasebei umumiye kanununun 121 inci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 36 — înfisal, istifa veya tekaüt hal
lerinde usulen selefinden aldığı devir ile kendi 
zamanına ait hesapları halefine devretmeksizin 
ayrılan muhasiplere devir yapılıncaya kadar açık 
veya tekaüt maaşı verilmez ve başka bir memu
riyet tevcih olunmaz. Tahvil edenlerde halefine 
devir muamelesi yapmaksızın yeni vazifesine 
başlayamazlar ve maaş alamazlar. 

45 inci maddede sayılı hallerde bunlara ka
nunen müstahak oldukları maaşlar verilebilir. 

Tetkik ve muhakeme usulleri 

MADDE 37 — Muhasip hesapları birinci reis 
tarafından murakıplere verilir. Bir hesabm tet
kiki için kaç murakıp tayinine ihtiyaç görülürse 
birinci reis bunlardan birini diğerlerinin tetkik 
ve mütalealarını toplayarak hesabm raporunu 
yapmağa memur eder. 

MADDE 38 — Divanı muhasebatça muhasip
lerin idare hesaplarında yapılacak tetkiklerde 
başlıca şu noktalar araştırılır: 

A : Bütün makbuzat, tediyat, müraselât ve 

MADDE 35 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Aynen kabul edilmiştir. 

Ll&DDE 37 —. Muhasip hesaplan birinci re
is tarafından murakiplere verilir. Bir hesabm 
tetkiki için tayin olunacak bir kaç mürakipten 
birini ihtiyaç gördüğü takdirde birnci reia diğer
lerinin tetkik ve mütalealarrnı toplayarak he
sabm raporunu yapmağa memur eder. 

MADDE 38 — Aynen kabul edilmiştir. 
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OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Baporun her 
fıkrasmm müzakeresi neticesinde ittihaz olunan ka
rarlar reis tarafından fıkra hizasma hulâsatan ka
yıt ve işaret olunur. 

KIRKINCI MADDE — îdare hesabatmm me-
vaddı sabıkaya tevfikan muhakemesi neticesinde 
muhasibin beraet veya zimmetine hüküm ita ve ilâ
ma raptdlunur. 

saniye dahi tedarik edilemediği tebeyyün ettiği tak
dirde hizmetin ifa edildiğini ve mukabilinin sahibi 
istihkaka verildiğini tevsik eden evraka ve mevcut 
kuyut ve delillere göre Divanı muhasebat hakkı 
takdirini istimal ile muhasibin beraet veya zimme
tine hükmeder. 

MADDE 39 — Muharebe, yangın, sel ve zel
zele gibi fevkalâde ve zarurî sebepler dolayısile 
veya sirkat veya kuvvei mücbire tahtında ziyaa 
uğradığı tebeyyün eden evrakı müsbite ve kayitle-
rin tedarik ve ibrazına imkân bulunmadığı idare 
heyetlerinden mazbata ile tasdik olunursa sırf ev
rakı müsbitesinin ibraz edilmemesinden naşi mu
hasip ilişikli sayılmayıp mevcut delillere göre mu
hakeme olunur. Ancak muhasebei umumiye ka
nununun 18 inci maddesinin son fıkrası hükmüne 
riayet şarttır. 

MADDE 40 — Tetkiki bitirilen hesapların ra
porları müteferri evrakla birlikte birinci reise-tev
di olunur. Birinci reis bunları dairelere tevzi eder. 
Daire reisleri her hesap hakkında müddeiumumi
nin tahrirî mütaleasını alır. 

Murakıplarla müddeiumuminin mütalealarmda 
muhasibin zimmet ve tazmine ait bir ilişiği göste
rilmez ve daire reisi bu mütalealara iştirak eylerse 
hesaba muvafakat şerhi yazarak birinci reise tevdi 
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nakit muamelâtının evrakı müsbiteye müstenit 
ve kayitlere mutabık olması, 

B - Varidatta tahakkukat ve tahsilatın «ka
nun ve nizamlara, ve bütçedeki fasıl ve madde
lere mutabakati ve varidat bakiyelerinin tahsil 
edilmemesi sebepleri, 

C : Bütçeye müteallik sarfiyatta, tediyatın 
Divanı muhasebatın vizesinden geçmiş olup ol
madığı ve istihkak sahiplerinin veya vekil ve 
vereselerinin makbuz senedinin bulunup bulun
madığı, 

D : Mülhak ve mahallî bütçelere ait varidat 
ve sarfiyatta tahakkuk, tahsil ve tediyelerin jka-
nun ve nizamlarına ve bütçelerindeki tertiplere 
mutabakati ve varidat bakiyelerinin tahsil edil
memesi sebepleri. 

E : Hususî kanunlarile toptan verilen tah
sisatın fasıl ve maddelere tefriki veya hizmet
lere tevzii daire ve müesseselere bırakılan hal
lerde tefrik ve tevziin salahiyetli makamların 
tasvip ve. tensibine göre yapılıp yapılmadığı, 

F : Eşhas zimemi, avans ve kredi hesapları 
bakiyelerinin istirdat veya mahsup edilmemesi 
sebepleri, 

G : Damga pullarının kanuna uygun olarak 
yapıştırılıp yapıştmlmadığı, 

H : idare hesahma giren bütün muamelele
rin kanunlarındaki hükümlere mutabık bulunup 
bulunmadığı. 

MADDE 39 — Devlet sermayesile işleyen mü
esseselerin muameleleri ve hesapları, Divanı 
muhasebatça, hususî kanunlarındaki müsaadele
rin ölçülerine ve icabında ahkâmı umumiyeye 
ve takip ettikleri hesap usullerine göre tetkik 
edilir. 

MADDE 40 — Murakipler kendilerine ha
vale olunan hesapları talimatnamesine göre tet
kik eder ve neticeyi gösterir (bir rapor hazırlar. 
Bu raporlara hesabın sıhhat ve tevazünü, ev
rakı müsbitelerin tamam olup olmadığı ve 38 
inci maddeye göre yapılan tetkik neticesinde 
mesuliyeti mucip hususlar görülüp görülmediği 
yazılır. 

MADDE 39 — Devlet sermayesile işleyen mü
esseselerin muameleleri ve hesaplan, Divanı 
muhasebatça, hususî kanunlarındaki müsaade
lerin ölçülerine ve takip ettikleri hesap usulleri
ne göre tetkik edilir. 

MADDE 40 — Aynen kabul edilmiştir. 
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KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — ilâm müsveddeleri 
heyeti hâkime tarafından görüldükten sonra evra
kı müteferriası ile beraber başkâtibe verilir. Baş 
kâtip dahi reisi evvele imza »ettirdikten sonra teb
yiz ve nüshai asliyesi heyeti hâkimece imza ve su
retleri de reisi evvel tarafından Divanı muhase
batın mührü resmisile tahtim ve imza olunur. 

KIRK İKÎNCÎ MADDE — Divanı muhasebat 
ilâmlarının bir nüshası memur veya muhasibi mes
ullere, diğer nüshası da memur veya muhasibin 
mensup olduğu daireye tebliğ ve üçüncü nüshası da 
müddei umumiliğe tevdi olunur. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Divanı muhasebat 
ilâmları icra kanununa tevfikan icra dairelerince 
infaz olunur. '. * 

eyler. Birinci reis keyfiyeti beyanname ile muha
sibin mensup olduğu daireye, Maliye vekâletine ve 
muhasibe tebliğ eder. 

MADDE 41 — Murakıp veya müddeiumumi he
sabı ilişikli bulduğu takdirde reis ikinci derecede 
tetkik için evrakı bir azaya tevdi eder. Murakıp 
ve müddeiumumi tarafından ilişik gösterilmediği 
halde daire reisi muhakemeyi mucip bir ilişik gö
rürse evrakı yukanki fıkra mucibince tetkik ve 
mütalea için bir azaya havale eder. 

MADDE 42 — Aza kendisine tevdi olunan he
sabın her cihetine murakıp tarafından bakılıp ba
kılmadığını ve raporda dermeyan olunan mesele
leri tetkik ve mütaleasını ilâve ile raporu daire 
reisine iade eyler. Azaya vekâlet eden başmura-
kıplar dahi ikinci derece tetkikatını yapabilirler. 
Müddeiumumi veya aza tarafından yapılacak tet-
kikat esnasında mesuliyeti tazammun ettiği halde 
muhasibin müdafaası alınmamış bir nokta görü
lürse 34 üncü madde mucibince müdafaanın ikmal 
edilmesi lâzımdır. 

MADDE 43 — Müddeiumumi ile ikinci derece
de tetkik eden aza kendilerine tevdi olunan hesap
larda tamika muhtaç görülen meselelerin evrakı 
müsbitesini tetkik ederler. 
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MADDE 41 — Tespit edilecek zimmet ve 
tazmine müteallik ilişikler hakkında muhasibin 
tahrirî, müdafaası alınıp rapora bağlanması mec
buridir. Bu müdafaa üzerine murakip mütalea-
smı ilâve eder. Usulüne göre yapılacak tebliğ
den itibaren bir ay içinde cevap vermeyen mu
hasiplerin müdafaası ıbeklenmeyip keyfiyet mev
cut malûmat ve delillere göre mütalea edilir ve 
rapora yazılır. Muhakeme sırasında lüzum gö
rülürse mahkeme tekrar muhasipten izahat ister. 

MADDE 42 — Muhasipler veya vekilleri ve
ya diğer alâkalı memurlar murakiplerin isteyece
ği izahatı vermeğe ve ellerinde ise kuyut ve evra
kı geciktirmeksizin göstermeğe veya vermeğe 
mecburdurlar. 

Muhasipler yanında bulunmayan evrak alâka
lı dairelerden istenilir. 

MADDE 43 — Resmî dairelere, mutemetlere 
veya istihkak sahiplerine posta veya bankalar va-
sıtasile gönderilen nakitlerle kıymeti mukadde
rdi senet veya ayniyata ait makbuzlar muhasi
bin beraeti için kâfidir. 

Merkez veya diğer bir muhasip namına bir 
masraf yapılmış ve bunlara ait nakit makamında
ki evrak ve senetler mahallerine gönderilmiş ise 
merkez veya alâkalı muhasibin bunları aldığını 
bildiren vesikaların Divanı muhasebata gösteril
mesi tediye yapan muhasibi teberri ettirir. 

Bu vesikalar gösterilemediği takdirde bunla
rın postaya verildiği sırada yapılan zabıt vara
kaları veya zayi olan evrakın resmî kaydinden 
alınacak tasdikli suretleri dahi beraet için mute
ber sayılır. Aincak bu evrak ve senetler kanun 
ve nizam ve kararlara uygun değilse muhasibin 
bu kanuna göre olan mesuliyeti bakidir. Posta 
idarelerine zabıt varakasile grup halinde teslim 
edilen nakitler gönderildiği yerde tamam olarak 
çıkmazsa idare ve adliyece yapılacak tahkikat ve 
ittihaz olunacak karara göre mesuliyet tayyün 
eder. 

MADDE 41 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Resmî dairelere, mutemet 
lere veya istihkak sahiplerine posta veya ban
kalar vasıtasile gönderilen nakitlerle Mymeti 
mukaddereli senet veya ayniyata ait makbuz
lar muhasibin beraeti için kâfidir. 

Merkez veya diğer bir muhasip namma bir 
masraf yapılmış ve bunlara ait nakit makamın
daki evrak ve senetler mahallerine gönderilmiş 
ise merkez veya alâkalı muhasibin bunları al
dığını bildiren vesikaların - Divanı muhasebat* 
gösterilmesi tediye yapan muhasibi beraet et
tirir. 

Bu vesikalar gösterilmediği takdirde bunla
rın postaya verildiği sırada yapılan zabıt vara
kaları veya zayi olan evrakm resmî kaydinden 
alınacak tasdikli suretleri dahi beraet içm mu
teber sayılır. Ancak bu evrak ve senetler ka
nun ve nizam ve kararlara uygun değilse mu
hasibin bu kanuna göre olan mesuliyeti baki
dir. Posta idarelerine zabıt varakasile kıymet
li posta paketi halinde teslim edilen nakitler 
gönderildiği yerde tamam olarak çıkmazsa idare 
ve adliyece yapılacak tahkikat ve ittihaz oluna-

I cak karana, göre mesuliyet teayyün eder; 



KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Müddei umu
mî her ay dairelere tevdi olunan, rüyet ve intaç 
edilen hesabat hakkmda reisi evvele itayi malûmat 
eyler ve Divan ilâmlarının tenfizi için de devairi 
aidesi ile resen muhabere eder. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Vazif ei murakabe-
nin ifasını teminen Divanı muhasebata ibraz edilen 
evrakı müsbite Divanda hıfzolunur. 

KIRK ALTINCI MADDE— Evrakı müsbite-
nin müddeti muhafaza ve sureti imhası Divanı mu
hasebatın mütaleası alındıktan sonra Hükümetçe 
tanzim olunacak bir nizamname ile tayin edilir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Mahkûmubih mu
amelâtta muhalefeti kanuniye bulunduğu veya sa
lâhiyeti kanuniyenin tecavüz veya usulü muhake
menin ihlâl edildiği iddiası ile Divanı muhasebat 
hükümleri hakkında mahkûmualeyhler veya müd-
dei umumilik tarafından tarihi tebliğden bilitibar 
üç ay zarfında bulunabilir. Müddeti zarfmd» 
vaki olacak itiraz müddei umumilikten dermeyan 
edilmiş olduğu takdirde alâkadar muhasip veya 
memura ve bunlar tarafından vaki olmuş ise müd
deiumumiliğe tebliğ olunur. Tarafeyn bu tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay zarfmda mukabil iddia 
ve itirazlarını Divanı muhasebata bildirmeğe mec
burdur. Merkezi hükümette bulunmıyan muhasip
ler bu baptaki müdafaanamelerini müddeti mez-

MADDE 44 — Azanm mütaleanamesi üzerine 
dairece hesabın muhakemesine başlanır. Muha
keme sırasında lüzum görülürse müddeiumumi da
vetle şifahî mütaleası sorulur. Ancak zimmet ve 
tazmine veya beraete müteallik yeni bir vaziyet 
hudusunda müddeiumuminin şifahî mütaleası alın
mak mecburidir. İcap ederse raportör olan mura
kıptan dahi izahat alınır. 

Başmurakıplar raporunu tanzim ettikleri he
sapları ikinci derece tetkik edemezler veya muha
kemesinde aza vekili sıfatile bulunamazlar. 

MADDE 45 — Tetkik ve muhakeme esnasında 
istenilen her nevi evrak ve defterleri ve lâzımge-
len izahatı bir ay zarfında vermiyen ve tetkik ve 
muhakemeyi işkâl eyliyenler hakkında muhasebei 
umumiye kanununun 122 inci maddesi mucibince 
ceza tatbik olunur. 

MADDE 46 — Hesapların yukanki maddelere 
tevfikan muhakemesi neticesinde beraet veya zimmet 
veya tazmine hüküm verilir. Verilen hükümler reis 
tarafından raporun fıkraları hizasına hulâsatan ka
yıt ve imza olunur. Ayrıca zabıtname tanzim ve hey
eti hâkime tarafından imza edilmesi lâzımdır. 

MADDE 47 — İlâm müsveddeleri daire reisi 
tarafından görülüp imza edildikten sonra müteferri 
evrakile birlikte birinci reisliğe tevdi olunur. 

Çıkarılacak müteaddit suretler Divanı muhasebat 
mührü ile mühürlenip birinci reis tarafından imza 
edilir. Daire heyeti tarafından imzalanmış müsved
deler başkâtiplikçe muhafaza olunur. 



MADDE 44 — Muhasipler evrakı müsbitenin 
asıllarını göstermeğe ve aslı gösterilmeyen evra
kı müsbitenin ikinci nüshalarını göstermeğe mec
burdur. Zarurî sebeplerle ikinci nüsha da teda
rik edilemezse hizmetin yapıldığını ve karşılığı
nın istihkak sahibine verildiğini tevsik eden ev
raka ve mevcut kayitlere ve delillere göre Diva
nı anuihasebat, müddei umuminin mütaleasını da 
aldıktan sonra takdir hakkını kullanarak muha
sibin beraet veya zimmetine hükmeder. 

MADDE 45—- Mınhareibe, yangın, sel, zelzele, 
idari ve askerî sebeplerle tahliye gibi fevkalâde 
ve zarurî haller dolayısile veya sirkat veyahut 
mücbir sebeplerle ziyaa uğradığı anlaşılan evra
kı müsbite ve kay itlerin bulunmasına ve, göste
rilmesine imkân bulunmadığı idare heyetlerin
den mazbata ile tasdik olunursa evrakı müsbite
nin ibraz edilmemesi yüzünden muhasip ilişikli 
sayılmayıp mevcut delillere göre muhakeme olu
nur. 

Ancak muhasebei umumiye kanununun 18 in
ci maddesinin son fıkrası hükmüne riayet şarttır. 

MADDE 46 — Tetkiki bitirilen hesapların 
raporları ona ait evrak ile birlikte reise verilir. 
Birinci reis bunları dairelere verir. Daire reisle
ri her- hesap hakkmda müddeiumuminin tahrirî 
mütaleasını alır. 

Murakiplerle müddeiumuminin mütalealann-
da muhasibe zimmet ve tazmine dair bir ilişik 
gösterilmez ve daire de bu mütalealara iştirak. 
ederse tebliğ ve tebellüğa lüzum kalmaksızın 
keyfiyet ilâma bağlanır. 

MADDE 47 — Murakıp veya müddeiumumi 
hesabı ilişikli bulduğu takdirde daire reisi evra
kı ikinci derecede tetkik için bir azaya verir. -

İflADDE 44 —.' Aynen k&îral edilmiştir. 

MADIpî 45,—. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Aynen kabul edilmiştir. 
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küre zarfmda mahallî murakıplığına veyahut en 
büyük mülkiye memuruna tevdi ile beraber Diva
nı muhasebatı da telgrafla haberdar edeceklerdik 
Zikröİünan müddetin; inki2asmdâ itirazname mu
kabil taraftan müdaf aaname gönderilmiş ise atlın
la birleştirilerek, Divan heyeti umumiyesinee bit-
tetkik dermeyan olunan esbafr varit görüldüğü 
takdirde hükmün itiraz edilen noktalan hakkmda 
heyeti mezkûrece yeniden tetkikat icra ve hükmü 
katî ita olunur. * 

KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Esbabı âtiyeye 
binaen müddeiumumi veya mahkûmualeyh veya 
vekil ve veresesi tarafından ilâmın tarihi tebliğin
den bilitibar on beş sene zarfmda iadei muhakeme 
talebinde bulunabileceği gibi dairelerce de resen 
buna karar verilebilir: 

A - Mahkûmunbih hesapta sehiv veya hatayı 
maddî mevcut olması, 

B - Hesapta mükerrerlik bulunması, 
C - îbraz edilmiş olan evrakta bir sania ve 

sahtelik olupta mahkemenin hükmüne tesir etmiş 
bulunması, 

D - Esnayi tetkik ve muhakemede mevcut ol-
mıyan ve medari hüküm olabilecek bazı evrakı 
müsbitenin badelhüküm zuhur ve ibrazı. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Divanı mu
hasebat, murakabesinin ifası ve hesaplarm tetkiki 
sırasında sahtekârlık veya irtikâp gibi bir cürüm 
vukuuna vakıf olursa müddeiumumiliğin mütalea-
sraı aldıktan sonra esbabı coraim hakkmda taki
batı kanuniye icra edilmek üzere dairelerine işarı 
keyfiyet eyler. 

ELLlNCt MADDE — Muhasipler zamanı ida
relerine' müteallik hesabattan dolayı Divanı mu
hasebattan beraet ilâmı almadıkça veyahut zim
met veya tazminine hükmolunan mebaliği eda et
medikçe kefalet akçaları ve kefalet senetleri iade 
ve teminat olarak gösterilen emvale mevzu haciz 
fekkolunamaz. 

Ayniyat hesaplan 

ELLÎ BlRlNCt MADDE — Ayniyat muhasip
leri tarafından senei maliye itibarı ile tanzim olu-

MADDE 48 — Divan üâmlarmın birer nüshası 
usulen muhasip veya memura, diğer bir nüshası 
muhasip veya memurun mensup olduğu daireye, bir 
nüshası Maliye vekâletine ve bir nüshası da M. Umu
miliğe tebliğ ve tevdi olunur. 

* MADDE 49 — Divan ilândan katiyet kesbettik-
ten sonra icra kanununa tevfikan infaz olunur. İlâm
ların icrasını takipten veya memurun mensup oldu
ğu daire mesuldür. Ilâmlann derecei infazını göste
ren bir cetvel her sene hesabı katiye rapten Büyük 
Millet Meclisine takdim olunur. 

MADDE 50 — Muhasebei umumiye kanununun 
122 inci maddesine tevfikan Divanca tatbik edilecek 
cezalar hakkında müddeiumuminin mütaleası, muha
sip ve memurun müdafaası alındıktan sonra dairece 
karar verilir. Verilen kararın en son olarak tetkik 
ve halli Divanı muhasebat umumî heyetine aittir 

MADDE 51 — Dairelerce verilen hükümler ka
nuna muhalefet, salâhiyet tecavüzü, muhakeme usul-
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MADDE 48 •— İlişikli hesap kendisine tevdi 
olunan aza, murakıp tarafından hesabın her ci
hetine bakılıp bakılmadığını araştırır ve rapor
da dermeyan olunan meseleleri tetkik ile müta-
leasmı ilâve ederek raporu daire reisine geri 
verir, 

Müddeiumumi veya aza tarafından yapılacak 
tetkikler esnasmda mesuliyeti tazamnıun ettiği 
halde muhasibin müdafaası alınmamış bir nok
ta görülürse 41 inci madde mucibince müdafaa
nın tamamlattırılması lâzımdır. 

Heyet, muhakeme sırasında yolsuz haller 
ve işler gördüğü takdirde yine muhasibin mü
dafaası alınmak icap eder. 

MADDE 49 — Müddeiumumi ile ikinci de
recede tetkik eden aza kendilerine verilen hesap
larda tamika muhtaç görülen meselelerin evrak 

müsbitesini de tetkik ederler. 

MADDE 50 — Azanın mütaleanamesi üzeri
ne dairece hesabm muhakemesine başlanır. Mu
hakeme sırasında lüzum görülürse müddeiumu
mi davet edilir ve şifahî mütaleası sorulur. An
cak zimmet ve tazmine veya beraate müteallik 
yeni bir vaziyet çıktığında müddeiumuminin şi
fahî mütaleası alınmak mecburidir, icap ederse 
raportör olan murakıpten de şifahî izahat alı
nır. Basmurakipler raporunu tanzim ettikleri 
hesaplan ikinci derecede tetiri edemeyecekleri 
gibi muhakemesinde de aza vekili salâhiyetile bu
lunamazlar. 

MADDE- 51 — Tetkik ve muhakeme esnasın
da istenilen her nevi evrak ve defterleri ve lâ-

MADDE 48 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Aynen kabul edilmiştir. 

! 

MADDE 51 — Aynen kabul edilmiştir. 
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nan hesabatı seneviye evrakı müsbitesi ile birlikte 
senei maliyenin hitamından nihayet iki ay sonra 
Divanı muhasebata tevdi olunur. 

Hükümetçe hafi tutulması icap eden mevat ve 
ayniyat hesaplan bu hükümden müstesnadır. 

ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Devairi umumiyede 
mevcut olup Devlete ait bulunan demirbaş eşyanın 
bir defteri tanzim ve bir sureli Divanı muhasebata 
tebliğ olunur. Demirbaş eşyada vukubulan tahav-
vülât ve tebeddülat, yeniden mubayaa edilen veya 
istimale gayrisalih bir hale gelen mevaddın bir cet
veli evrakı müsbitelerile birlikte her senei maliye
nin hitamından sonra nihayet iki ay zarfında Di
vanı muhasebata tevdi olunur Dairelerince demir
baş eşyanm muhafazası ile mükellef olarak irae 
edilecek memurin ayniyat muhasibi mesulü ad
dolunur. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ayniyat muhasip
leri hesabatmdan ilişiği olmndığı tetkika memur 
ve murakıp tarafından raporunda irae ve müddei
umumilikçe de bu mütaJeaya iştirak edilen hesap
lara daire reisi tarafmdan meşruhat ita ve keyfiyet 
kiyaseti ulâdan vekâleti aidesine bir beyanname ile 
tebliğ olunur. 

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ayniyat muha
sipleri kavanin, nizamat ve mukarrerata muvafık 
surette sarf ve itasını ispat edemedikleri ayniyatı 
aynen veya açığın tebeyyün ettiği tarihteki rayice 
göre esmanını bedelen tazmin etmeğe mecburdur
lar. Ancak tabiati eşyadan münbais ve usulen sabit 
tenakuslardan dolayı mesul tutulamazlar. Bu bap
ta Hükümetçe umumî bir talimatname tanzim 
olunur. 

ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun nakit 
muhasipleri hakkındaki ahkâmı umumiye ve usulü 
muhakemeyi mutazammııı mevaddı ayniyat muha-1 

lerinin ihlâli iddiasile 48 inci maddede yazılı alâka
darlar tarafmdan tebliğ tarihinden itibaren üç 
ay zarfında temyiz olunabilir. Bir madde hakkında 
verilen ilâmları yekdiğerine mübayin gördüğü 
takdirde birinci reis müddeiumumiyi haberdar 
eyler. 40 inci madde mucibince verilecek beyanna
meler dahi muhasibin mensup olduğu daire ile Ma
liye vekâleti tarafmdan ayni şartlar dahilinde tem
yiz edilebilir. 

Umumî heyette temyizen muhakemesi görülen 
muhasip ve memurlar bizzat veya vekilleri vasıta» 
sile şifahî müdafaada bulunabilirler. Muayyen 
müddet zarfında temyiz istenilmezse hüküm ve 
kararlar katiyet kesbeder. 

MADDE 52 — Temyiz talebi, müddeti zarfında 
müddeiumumilikten veya muhasibin mensup oldu
ğu vekâletle Maliye vekâleti tarafından yapılmış 
ise alâkası olan muhasip veya memura, bunlar ta
rafından yapılmış ise diğer tarafa tebliğ olunur. 
Kendilerine tebliğ yapılmış olan taraf tebliğ tari
hinden itibaren bir ay zarfında karşılık iddia ve 
itirazlarını Divanı muhasebata bildirir. 

MADDE 53 — Hükümet merkezinde bulunmı-
yan muhasipler temyiz istidalarile müdafaaname-
lerini 51 ve 52 inci maddelerde zikrolunan müd
detler zarfında bulundukları mahallin en büyük 
mülkiye memuruna tevdi ile beraber Divanı mu
hasebata da telgrafla malûmat vereceklerdir. 

MADDE 54 — 51 inci maddedeki müddet bitin
ce umumî heyet temyiz talebinin tetkikma başlar. 
Gönderilen müdafaaname ile mevcut evraka bakı
lır. Müdafaaname gönderilmemiş ise mevcut evrak 
ile iktifa olunur. İleri sürülen sebepler varit görül
düğü takdirde müddeiumuminin huzurile muhake
meye yeniden bakılarak katî hüküm verilir. Sebep
ler varit görülmediği takdirde temyiz iddiası red-
dolunur. İptidaî hüküm katiyet; kesbeder. Tetkik 
ve muhakemenin temyiz edilen noktalara hasrı 
lâzımdır. 

MADDE 55 — Aşağıdaki sebeplere binaen 
müddeiumumi, mahkûmunaleyh, mahkûmunaley-
hin mensup olduğu daire veya Maliye vekâleti ta-
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znagelen Rahatı b|r ay zarfında vermeyen ve 
tetkik ve munafeemeyi güçleştirenler feafckında 
mıtbasefeei umûmiye kânununun 122 nei madde
sine göre e&m tatbik olunur.' 

MADDE 52 — Hesapların yükarıki liıaddele-
re göre yapılan muhakemesi neticesinde beraat 
veya zimmet veya tazmine hüküm verilir. Ve
rilen hükümler reis tarafından raporun frkra-
ları hizasına hulasaten ıkâyit ve imza olunur. 
Ayrıca zabıtname yapılması ve mahkeme heyeti 
tarafından imza edilmesi lâzımdır. 

MADDE 53 —f23$,m müsveddeleri daire reisi 
ve azası.tarafından görülüp imza edildikten son
ra mütöferri evrakile 'birlikte birinci reisliğe 
tevdi olunur. Bu müsvedde birinci reislikçe 
imz^andıktan sonra çıkarılacak ilâm suretleri 
Dwanı muhasebat mühürile mühürlenir ve reis 
veya başkâtip tarafından imza edilir. İmzalanmış 
müsveddeler başkâtiplikçe muhafaza olunur. 

MADDE 54 — Divan ilâmlarının bîr nüshası 
muhasip veya memura, bir nüshası muhasip ve
ya memurun Ibağlı olduğu daireye, bir nüshası 
Maliye vekâletine ve bir nüshası da (mıüddei umu
miliğe usulüne göre tebliğ olunur. Evkaf ve ma
hallî idarelerle belediyelere ait ilâmlar Maliye ve
kâletine tebliğ edilmeyip haklarında hüküm verilen 
memurların bağlı oldukları vekâletlere tebliğ olu
nur. 

MADDE 55 — Divan ilâmları kesbi katiyet et
tikten sonra icra kanununa tevfikan infaz okunur. 
ilâmların icrasını takipte memurun bağlı olduğu 

MADDE 62 — Aynen kaba! edilmiştir. 

MADDE 53 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54 —Divan ilâmlannm bir nüshası 
muhasip veya memura bir nüshası muhasip veya 
memurun bağlı olduğu daireye, bir nüshası Mâ
liye vekâletine ve bir nüshası da müddeiumumi
liğe usulüne göre tebliğ olunur. Evkaf ve vilâ
yet hususî idarelerile belediyelere ait ilâmlar Ma
liye vekâletine tebliğ edilmeyip haklarında hü
küm verilen memurların bağlı oldukları vekâlet
lere tebliğ olunur. 

MADDE 55 — Aynen kabul edilmiştir. 



dipleri hakkmda da caridir. 

Vilâyat ve belediyeler hesabatı 
ELLÎ ALTINCI MADDE — Hususî bütçelere 

sahip idaratı mahalliye ve belediyelerin her sene 
tanzim olunan hesabı katileri ve bunlara müteal
lik meclisi umumilerle cemiyeti belediyelerin en
cümen ve heyeti umumiyelerince ittihaz edilen mu-
karrerat suretleri musaddak bütçelerile birlikte 
hesabı katinin tasdiki tarihinden itibaren bir ay 
zarfında Divanı muhasebata gönderilir. Divanı 
muhasebat bu hesabat ve mukarreratta mevzubahs 
hususat ve muamelâtı derecei saniyede tetkik ve 
hükme rapteder. Bütçelerindeki varidatı seneviye 
miktarı on bin liradan dun belediyeler hesabatı bu 
hükümden müstesnadır. 

ELLİ YEDİNCÎ MADDE — Tamiki tetkikat 
için icap eden evrak ve defatirin celbine ve me
muru mahsus izamına Divanı muhasebat salâhiyet-
t&rdır. 

rafından iadei muhakeme talep edilebileceği gibi 
dairelerce de doğrudan doğruya buna karar veri
lebilir: 

A) Hesapta maddî hata bulunması, 
B) Hesapta noksan veya mükerrerlik olması, 
C) İbraz edilmiş olan evrakta bir eania veya 

sahtelik bulunup ta hükme tesir etmiş olması, 
D) Hükme tesir edebilecek bazı evrakm tetkik 

ve muhakeme sırasında bulunmayıp hükümden 
sonra meydana çıkması, 

H) Hükme esas tutulan bir ilâmm fesih veya 
nakız suretile hükmün mürtefi olması, 

MADDE 56 — tadei muhakemeler hükmü ve
ren dairelerce tetkik ve rüyet olunur. Evvel e-
mirde iadei muhakemenin lüzumuna karar veri
lir. Bu karardan sonra iade olunan hususlara in
hisar etmek şartile muhakeme görülür. 

MADDE 57 — tadei muhakeme istidasında 
bulunulması icrayi tehir etmez. Ancak talep ve 
hükmün mahiyetine göre icranın tehiri icap ederse 
hükmü veren dairece karar ittihazı caizdir. 



daire mesuldür. îılâmlaırm infazı derecesini gös
teren ibir cetvel alâkalı daireler tarafımdan her 
sene hesabı katilerine 'bağlanır. Hükümden son
ra Büyük Millet Meclisi tarafından tahsisat açıl
mak suretilıe mahsubu tecviz edilen hesaplar kapa
tılır. 

MADDE 56 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 122 nci maddesine tevfikan Divanca tatbik 
edilecek cezalar hakkında, müddei umuminin mü-
taleası ve muhasip veya mıemurun müdafaası alın
dıktan sonra, dairece karar verilir. Verilen ka
rarın en son olarak tetkik ve halli Divanı muha
sebat heyeti umumiyesine aittir. 

Dördüncü kısım 

Muhakemenin iadesi ve temyiz usulleri 

Muhakemenin iadesi 

MADDE 57 — Aşağıdaki sebepler üzerine 
müddei umumî, mahkûmünaleyth, mahjrifcaün-
aleyhin bağlı olduğu daire veya Maliye vekâleti 
tarafından muhakemenin iadesi istenebileceği gi
bi Divan dairelerince de doğrudan doğruya bu
na karar verilebilir: 

A : Hesapta maddî hata bulunması, 
B : Hesapta noksan veya mükerrerlik ol

ması, 
C : İbraz edilmi solan evrakta sania veya sah

tekârlık bulunup ita hükme tesir etmiş olması, 
D : Hükme tesir edebilecek bazı evrakm tet

kik ve muhakeme srrasmda bulunmayıp hüküm
den sonra meydana çıkması, 

L : Hükme esas tutulan bir ilâm m fesih ve-

67 — 

MADDE 56 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57 — Aynen kabul edilmiştir. 
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ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun 
âmiri ita ve muhasiplere mütedair ahkâmı idaratı 
mahalliye ve belediye âmiri itaları ve muhasipleri 
hakkında da tamamen caridir. 

Muhassasatı zatiye tahsis evrakının tasdiki 

ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Mütekaidin 
ve mazulin ve eytam ve eramil ve sair maaşatı zati-
yeye müteallik tahsis evrakı Divanca tetkik ve se
nedi resmileri tasdik edilir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Tahsis muamelesine 
müteallik itirazat Divanı muhasebat heyeti umumi-
yesince müddei umuminin huzuru ile tetkik ve ka
rara raptolunur. 

Ikrazat, istikrazat, tavizatı Devletin ve Hazine 
tahvilâtının ve avansların sureti kayit ve takibi 

ALTMIŞ BIRÎNCÎ MADDE — Devletçe mü-
essesat ve efrada ikrazen ve tavizen verilen meba-
liğ Hazinece sureti mahsusada açılacak hesaplara 
kayit ve muhasip hesabatı meyanında Divanı mu
hasebatça tetkik ve takip olunur. 

Mahallî idare ve belediyelerin hesaplan 

MADDE 58 — Hususî bütçeleri olan mahallî 
idarelere ve belediyelere ait muhasip hesaplarile 
katî hesaplar ikinci derecede Divanı muhaseba
tın tetkik ve muhakemesine tâbidir. Bu hesap
lar mahallerince tasdik tarihinden itibaren bir ay 
zarfında meclisi umumilerle belediye meclislerinin 
encümen ve heyeti umumiyelerince ittihaz edilen 
mukarrer at suretleri ve musaddak bütçelerile bir
likte Divanı muhasebata gönderilir. Divanı mu
hasebat bu hesaplarla mukarreratta mevzubahs 
hususat ve muamelâtı tetkik ve hükme rapteder. 
Bütçelerindeki senevî varidat miktarı elli bin lira
dan az olan belediyeler hesaplarmm tetkik ve mu
hakemesi muhasebei umumiye kanununun 119 un
cu maddesi hükmüne tâbidir. 

MADDE 59 — Tetkikatın icrası için mahal
linden evrak ve defterlerin celbine veya mevzuun 
ehemmiyetine göre mahalline hususî memur izamı
na Divanı muhasebat salahiyetlidir. 

MADDE 60 — Bu kanunla muhasebei umu
miye kanununun hükümlerine tevfikan âmiri ita
lar, muhasipler ve tahakkuk memurları hakkında 
Divanı muhasebatın haiz olduğu salâhiyetler hu
susî idare ve belediyelerin âmiri ita ve muhasip 
ve tahakkuk memurlarına da şamildir, 

MADDE Çl — Divanı muhasebatça tetkik ve 
intaç olunan mahallî idarelerle belediyelerin katî 
hesapları hakkmda her sene bir hulâsa cetveli ile 
bir mütaleaname tanzim ve Büyük Millet Mecli
sine takdim edilir. 



ya nakız suretil-e hükmün kalkmış olmaeı, 
G : Hükümden sonra mahkûmun UUno Bü

yük Millet Meclisince kanunun tefsir-edilmiş 
olması, 

Rüyet olunan hesaplar için, Büyük Millet Mec
lisinden hesabı katisi geçmiş, olsun olsmasm, ilâm 
tarihinden itibaren beş sene sonra muhakeme
nin iadesi talebinde bulunulamaz. 

Büyük Millet Meclisinden hesabı katilerin tas
dik edilmiş olması eşhas zimenine müessir değil
dir. 

MADDE 58 — îşin icabı ve ibraz edilen ev
rak ve vesaikin mahiyetleri bir olduğu halde bir 
madde hakkmda verilen ilâmları yekdiğerine 
mübayin gördüğü takdirde bdrinci reis her iki 
ilâmı içtihadın birleşmesi için Umumî Heyete ve
rir. İlâmlar Umumî Heyetçe muhakemenin iade
si suretile tetkik edilir ve hükme bağlanır. 

MADDE 59 — Muhakemenin iadesi hükmü 
veren dairelerce tetflrik ve rüyet olunur. Evvel 
emirde muhakemenin iadesi lüzumuna karar ve
rilir. Bu karardan sonra iade olunan hususlara 
inhisar etmek şartile muhakeme görülür. 

MADDE 60 — Muhakemenin iadesi istida-
sındla bulunmak icrayi alıkoymaz. İade talebi
ni tetkik eden dairemin kararile icra tehir edi
lebilir. 

Temyiz 

MADDE 61 — Alâkalılar tarafından yapıla
cak müracaatler üzerine, Divanı muhasebat ilâm
ları Devlet şûrası maliye ve birinci tdeavi daire
lerinin birleşmesile teşekkül edecek bir heyet 
tarafından temyizen tetkik edilir. 

MADDE 58 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59 — Aynen kabul edilmiştir. 

MA&DE 6 0 — Muhakemenin iadesi istida
sındabulunmak ierayi alakoymaz. İade talebi
ni tetkik eden daire icranın tehirine karar vere
bilir. 

MADDE 61 — Alâkalılar tarafından yapıla
cak müracaatler üzerine, Divanı muhasebat ilâm
ları Devlet şûrası deavi daireleri umumî heyetin
de temyizen tetkik edilir. 



ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Devletçe aktedi-
len istikrazat ve avansların ve ihraç edilen Hazine 
tahvillerinin miktar ve faizleri ve itfa bedelleri 
Divanı muhasebatça kaydolunur. Ve bu maksadı 
teminen istikraz ve avans mukavelâtı hakkında ta
rihi aktinden ve Hazine tahvilâtı hakkında imza 
ve ihraç tarihinden itibaren bir ay zarfında Divanı 
muhasebata malûmat verilir. 

Mutabakat beyannamesi 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Divanı muha
sebat vekâletler tarafından tanzim olunan hesabı 
katileri, muhasipler hesabatile ve Hazinece tanzim 
edilen hesabı umumiyi de hesabı katilerle tatbik ve 
derecei mutabakatini teşkilâtı esasiye kanunu ile 
muayyen müddet zarfmda beyanname ile Büyük 
Millet Meclisine arzeder. Muvazenei umumiye hari
cinde kalan ve bütçeleri Büyük Millet Meclisince tas
dik edilen devair hesabı katileri hakkmda da ayni 
surette mutabakat beyannamesi tanzim olunur. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Divanı mu
hasebatça hesabı katilerin tatbikatı Birasında 
lüzum görülecek vesaik ve izahat vekâleti aidele-
rile Maliye vekâletinden talep olunur. 

ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Divanca rüyet 
olunan muhasipler hesabatmm hesabı katilerle tat-
bikma ve mutabakat beyannamesinin ihzarma mü
teallik muamelât reisi evvel tarafından bir veya 
müteaddit murakibe havale olunur. Hesabı kati
ler hakkında tanzim olunan raporlar derecei sani
yede dairelerce tetkik ve karara raptedilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Hesabatı katiye 
hakkında dairelerce ittihaz olunan mukarrerat 
reisi evvel tarafından memur edilecek murakıp ma-
rifetile cem ve telfik ve beyanname şekli iptidaisi 

Zatî maaş tahsis evrakmm tetkik ve tescili 

MADDE 62 — Mütekait, eytam ve eramil ma
aşlarına, ve sair zatî maaşlara müteallik tahsis ev
rakı Divanca usul ve kanunlara muvafakat itiba-
rile tetkik ve hulâsaları tescil edildikten sonra res
mî senetler tasdik olunur. 

MADDE 63 — Tahsis muamelesine müteallik 
itirazlar Divanı muhasebat umumî heyetince müd
deiumuminin huzurile tetkik ve nihaî surette kara
ra raptolunur. Umumî heyetin kararı üzerine yal
nız muhasebei umumiye kanununun 76 ncı mad
desi mucibince mesuliyet deruhde olunduğu tak
dirde kaydi ihtiyatla tescil ve tasdik muamelesi
nin icrası caizdir. 

îkraz , istikraz, kredi ve avanslar 

MADDE 64 — Devletçe müessese ve fertlere 
ikraz ve taviz olarak verilip Hazinece sureti mah-
susada açılacak hesaplara kaydedilen mebaliğ mu
hasip hesapları arasmda Divanı muhasebatça tet
kik ve takip olunur. Hususî kanunlarla Hazinenin 
kefalet ettiği istikraz muameleleri dahi Divanca 
tetkik ve takibe tâbidir. 

MADDE 65 — Devletçe yapılan istikrazlarla 
alman avanslar ve çıkarılan Hazine bonoları mik
tar ve faizleri ve itfa bedelleri Divanı muhasebatça 
kaydolunur. İstikraz ve avans mukaveleleri hak
kında akitleri tarihinden ve Hazine bonoları hak
kında imza ve ihraç tarihinden itibaren bir ay 
zarfmda Divanı muhasebata malûmat verilir. 

MADDE 66 — Muhasebei umumiye kanunu 
mucibince mutemet ve müteahhitlere verilen 
avanslarla açılan krediler dahi Divanı muhasebat
ça takibe tâbidir. 
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MADDE 62 — Divanı muhasebatça verilen 
hükümler kanuna muhalefet, salâhiyeti tecavüz, 
muhakeme usullerinin ihlâli gibi sebeplerle 54 
üncü maddede yazılı alâkadarlar tarafından teb
liğ tarihinden itibaren doksan gün içinde temyiz 
olunabilir. 46 ncı madde mucibince verilecek 
beraaet kararlan da muhasibin bağlı olduğu daire 
ile Maliye vekâleti tarafından ayni şartlar dahilin
de temyiz edilebilir. Muayyen müddet içinde 
temyiz edilmezse hüküm ve kararlar katileşir. 

MADDE 63 — Temyiz talebi müddeti içinde 
müddeiumumilikten veya muhasibin bağlı olduğu 
vekâletle Maliye vekâleti tarafmdan yapılmış ise 
alâkası olan muhasip veya memura, bunlar tara
fından yapılmış ise diğer tarafa tebliğ olunur. 
Kendilerine tebliğ yapılmış olan taraf, tebliğ ta
rihinden itibaren otuz gün içinde iddia ve itiraz
larını Devlet Şûrasma bildirir, ve bu itirazlar 
diğer tarafa tebliğ olunarak otuz gün zarfında 
verecekleri cevaplar alınır ve tetkik edilir. 

MADDE 64 — Hükümet merkezinde bulun
mayanlar temyiz istidalarile müdafaanamelermi 
62 ve 63 üncü maddelerde yazılı müddetler için
de bulundukları yerin en büyük mülkiye memu
runa vermekle beraber isterlerse Devlet şûrasına 
ve Divanı muhasebata da telgraf veya taahhütlü 
mektupla malûmat verirler. 

MADDE 65 — 63 üncü maddedeki müddet 
bitince temyiz talebinin tetkikine başlanır. Gön
derilen müdafaaname ile mevcut evraka bakılır. 
Müdafaaname gönderilmemiş ise mevcut evrak 
ile iktifa olunur. Muhasip veya memur isterse 
şifahî müdafaası dinlenir, ve mesele tetkik olu
narak hüküm ya tasdik veya nakiz veyahut ta 
tadil edilir. 

Tasdik halinde ilâm hükmü katileşir. Tem
yiz heyeti ilâm hükmünü tadilen bir karar itti
haz etmiş ise ona ittiba olunur. 

MADDE 66 — Temyizen icra kılınan tetkikat 
neticesinde hükmün nakzı ile Divana iadesi ha
linde mesele Divanca yeniden tetkik ve muhake
me olunur. Bu takdirde muhakeme, evvelki ilâ-

MADDE 62 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66 — Aynen kabul edilmiştir. 
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ihzar ettirildikten sonra heyeti tunumiyece intihap 
olunacak aza tarafından derecei saniyede tetkik 
ve bu bapta bir mütaleaname tanzim olunur. Mu
rakıp tarafından ihzar olunan beyanname müsved
desi ve azanm mütaleanamesi müddeiumuminin 
huzurile heyeti umumiyede müzakere ve şekli ni
haisi tayin ve tesbit olunur. 

ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Mutabakat be
yannamesi heyeti umumiye namına reisi evvel ta
rafından imza edilerek Büyük Millet Meclisine 
takdim olunur. 

Muamelâtı maliye raporu 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Divanı mu
hasebat, bir sene zarfındaki mesaisi ve Devletin u-
muru hesabiye ve maliyesinde yapılması lâzımge-
len tadilât ve ıslahat hakkmda mütaleatı havi her 
sene bir rapor tanzim ve Büyük Millet Meclisine 
takdim eder. 

İşbu rapor, reisi sanilerle müddeiumumi ve baş
kâtipten müteşekkil bir encümen marif etile ihzar 
olunur. Reisi evvelin davetile içtima edecek işbu 
encümenin ihzar ettiği rapor heyeti umumiyede bil-
müzakere şekli nihaisi kararlaştırılır. 

Mevaddı müteferrika 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Büyük 
Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı muhase
bat bütçelerine ait hesabat Divanı muhasebatın tet-

Mutabakat beyannamesi 

MADDE 67 — Divanı muhasebat vekâletler ta
rafından tanzim olunan katî hesapları muhasip 
hesaplarile ve Hazinece tanzim edilen umumî hesa
bı da katî hesaplarla tatbik ve mutabakat derece
sini teşkilâtı esasiye kanunu ile muayyen müddet 
zarfmda beyanname ile Büyük Millet Meclisine 
arzeder. 

MADDE 68 — Umumî muvazene haricinde ka
lan ve bütçeleri Büyük Millet Meclisince tasdik 
edilen dairelerin katî hesaplan hakkında da ayni 
suretle mutabakat beyannamesi tanzim olunur. 

MADDE 69 — Divanı muhasebatça katî hesap
ların tatbiki sırasında lüzum görülecek izahat ve 
vesikalar ait olduklan dairelere Maliye vekâletin-



mı vermiş olan daireden başka bir dairede ya
pılır. 

MADDE 67 — Aynen kabul edilmiştir. MADDE 67 — Birinci ilâmı veren dairenin 
bir veya bir kaç azası işin rüyet olunduğu daire
ye geçmiş bulundukları takdirde o davanın ni
yetinde bulunamazlar. 

Beşinci kısım 

Mahallî bütçeler 

MADDE 68 — Bu kanunun meriyete geçtiği 
seneye tekaddüm eden üç senelik bütçelerindeki 
varidatm tahsilat miktarlarının vasatisi otuz bin 
lira ve daha yukarı olan belediye ve mahallî 
idarelerin muhasip hesaplarile katî hesaplan 
ikinci derecede Divanı muhasebatın tetkik ve 
muhakemesine tâbidir. Bu hesaplar mahallerince 
tasdik tarihinden itibaren bir ay içinde meclisi 
umumilerle belediye meclislerinin encümen ve 
heyeti umumiyelerince ittihaz edilen mukarrerat 
suretleri ve bütçelerile birlikte Divanı muhase
bata gönderilir. Divanı muhasebat bu hesaplarla 
mukarreratta mevzubahs hususları ve muamele
leri tetkik ile hükme bağlar. Alâkalılar Divanm 
bu hükümlerine karşı 61 inci maddede yazılı he
yet nezdinde temyiz hakkını istimal edebilirler. 

Yukarıdaki had hasebile hesaplarına Divan
ca bakılan mahBİlî »bütçekfifm varidatı Jflrmi beş 
bin liraya inmediifcçe bu madde hüKn^ne tâbidir. 

Divanı muhasebatm tetkik ve muhakemesine 
tâbi olmayan mahalli bütçelerin hesapları mu-
hasebei umnmiye kanununun 119 uncu maddesi 
hükmüne tâbidir. 

MADDE 69 — Tetkikatm yapılması için ma
hallinden evrak ve defterlerin; getirilmesine ve
yahut mevzuun ehemmiyetine göre mahalline 

MADDE 68 — Vilâyat hususî idareleri ve 
bu kanunun meriyete geçtiği seneye tekaddüm 
eden üç senelik bütçelerindeki varidatm tahsi
lat miktarlarının vasatisi otuz bin lira ve daha 
yukan olan belediyelerin muhasip hesaplarile 
katî hesaplan ikinci derecede Divanı muhase
batın tetkik ve muhakemesine tâbidir. 

Bu hesaplar mahallerince tasdik tarihinden 
itibaren bir ay içinde meclisi umumilerle bele
diye meclislerinin encümen ve heyeti umumiye
lerince ittihaz edilen mukarrerat suretleri ve 
bütçelerile birlikte Divanı muhasebata gönde
rilir. Divanı muhasebat bu hesaplarla mukarre
ratta mevzubahs hususları ve muameleleri tet
kik ile hükme bağlar. Alâkalılar Divanm bu 
hükümlerine karşı 61 inci madde mucibince 
temyiz hakkını istimal edebilirler. Belediye büt
çelerinin varidatt yirmi beş bin liraya inmedik
çe bu madde hükmüne tâbdir. Divanı muhase-
baim tetkik ve muhakemesine tâbi olmayan be
lediye bütçelerinin hesaplan mnhasebei umumi
ye kanttmmun 11$ uneu maddesi hükmüne tâ
bidir. 

MADDE 69 — Aynen kabul edilmiştir. 



kikine tâbi değildir. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Usulü hesabiye hak-
kında yapılacak tadilât ve talimatnameler Divanı 
muhasebat ile bilmüzakere kararlaştırılır. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Divanı muha
sebat bir mahkemei hesabiye olup hükümleri her 
türlü müdahaleden masun ve rüesa ve azası ile 
müddeiumumisi hükkâmın haiz olduğu hukuktan 
müstefittir. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE —- İşbu kanunun 
sureti tatbikına ve memurinin tayin ve terakki ve 
hususatı sairesine ait talimatnameler Divanı muha
sebat heyeti umumiyesince tanzim olunur. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunla 
Divanı muhasebata mevdu vezaif, istilzam ettiği 
teşkilât kabul olundukça ifa edilir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Divanı 
muhasebatın sureti teşkil ve vezaif ine dair 11 zil
hicce 1295 tarihli kararname ve buna müzeyyel 2 
mart 1334 tarihli kanun, Divanı muhasebat müddei 
umumiliği hakkındaki 6 teşrinievvel 1334 tarihli 
nizamname ve miadmda hesap vermiyen muhasibi 
mesuller hakkında olunacak muameleye dair nizam
name ahkâmı mülgadır. 

den alınabilir. 

MADDE 70 — Hesapların tatbikına ve mutaba
kat beyannamesinin ihzarına müteallik muameleler 
birinci reis tarafından bir veya müteaddit mura
kıba havale olunur. Katî hesaplar hakkında tanzim 
olunan raporlar ikinci derecede dairelerce tetkik 
ve karara raptedilir. 

MADDE 71 — Katî hesaplar hakkında daire
lerce verilen kararlar birinci reis tarafından me
mur edilecek murakıp marifetile cem ve telfik ve 
umumî hesapla tatbik olunarak bir beyanname 
müsveddesi ihzar edilir. Bu müsvedde umumî he
yetçe intihap olunacak aza tarafından ikinci de
recede tetkik ve bir mütaleaname tanzim olunur. 
Murakıp tarafından ihzar olunan beyanname müs
veddesi ve azanm mütaleanamesi müddeiumuminin 
huzurile umumî heyette müzakere ve nihaî şekli 
tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 72 — Mutabakat beyannamesi umumî 
heyet mazbatâsile Büyük Millet Meclisine takdim 
edilir. 

Müteferrik maddeler 

MADDE 73 -— Divanı muhasebat; bir sene zar
fındaki mesaisini, Devletin hesabî ve malî muame
lelerinde yapılması lâzımgelen tadilât ve ıslahat 
hakkında mütaleaları havi her sene bir rapor tan
zim ve Büyük Millet Meclisine takdim eder. 

Bu rapor birinci reisin seçeceği bir daire reisi 
ile iki azadan müddeiumumi ve başkâtipten müte
şekkil bir encümen tarafından ihzar olunur. 

Encümenin hazırladığı rapor umumî heyette 
müzakere edilerek nihaî şekli kararlaştırılır. 

MADDE 74 — Hususî kanunları mucibince Di
vanın vizesine tâbi olmayıp Devlete ait varidat 
ve emvali kabız ve idare ve sarf eden dairelerin ka
tî hesaplan hakkında yapılacak raporlar dahi her 
sene Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

MADDE 75 — Divanı muhasebatın sureti teş
kil ve vezaifine dair 11 zilhicce 1295 tarihli karar-
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memur gönderilmesine Divanı muhasebat salahi
yetlidir. 

MADDE 70 — Muhasebei umumiye kanTini-
le bu kanun hükümlerine göre âmiri italar, mu
hasipler ve tahakkuk memurlan hakkında Diva
nı muhasebatın haiz olduğu salâhiyetler mahalli 
idare ev belediyelerin âmiri ita, muhasip ve ta
hakkuk memurlarına da şamildir. 

MADDE 71 — Divanı muhasebatın bu hesap
lar hakkındaki kararları alâkadarlara tebliğ 
edildikten sonra 62, 63, 64 üncü maddeler hük
müne tevfikan muhasip, âmiri ita ve tahakkuk 
memurları temyiz haklarını kullanabilirler. 

MADDE 72 — Divanı muhasebat tetkik ve 
intaç ettiği mahalli idarelerle belediyelerin katî 
hesaplan hakkında her sene bir hulâsa cetvelile 
bir mütaleaname tanzim ve tasdik olunmak üze
re Büyük Millet Meclisine takdim eder. 

Zat maaşları 

MADDE 73 — Tekaüt ve yetim maaşlarına 
ve sair zatî maaşlara müteallik tahsis evrakı, Di
vanca usul ve kanunlara muvafakat itibarile tet
kik ve hulâsalan tescil edildikten sonra resmî se
netler tasdik olunur. 

MADDE 74 — Tahsis muamelesine müteallik 
itirazlar Divanı muhasebat umumî heyetince 
müddeiumuminin huzurile tetkik ve bir karara 
raptolunur. 

ikraz - istikraz - kredi ve avanslar 

MADDE 75 — Devletçe ımıüessese ve fertlere 
ikraz ve taviz olarak verilip Hazinece sureti 

MADDE 70 — Muhasebei umumiye kanunile 
bu kanun hükümlerine göre âmiri italar, mu
hasipler ve tahakkuk memurlan hakkmda Di
vanı muhasebatın haiz olduğu salâhiyetler vilâ
yet hususî idarelerile belediyelerin âmiri ita, 
muhasip ve tahakkuk memurlarına da şamildir. 

MADDE 71 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72 — Tayyedilmistir. 

MADDE 72 — 73 üncü madde 72 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73 — 74 üncü madde 73 üncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74 — 75 inci madde 74 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 



name ve buna müzeyyel 2 mart 1334 tarihli kanun, 
Divanı muhasebat müddeiumumiliği hakkındaki 
6 teşrinievvel 1332 tarihli nizamname, miadmda 
hesap verniyen muhasibi mesuller hakkında olu
nacak muameleye dair nizamname, Divanı muha
sebat heyetinin sureti intihabına dair 24 teşrinisa
ni 1339 tarihli kanun hükümlerile bu kanuna mu
halif bilcümle hükümler mülgadır. 
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mahsusada açılacak hesaplara kaydedilen meba-
liğ muhasip hesaplan arasında Divanı muhase
batça tetkik ve takip olunur. 

Hususî kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği 
istikraz muameleleri dahi Divanca tetkik ve ta
kibe tâbidir. 

Bu tetkikat netayici mutabakat beyanname
lerine dercolunur. 

MADDE 76 — Devletçe yapılan istikrazlarla 
alman avanslar ve çıkarılan Hazine bonoları 
miktar ve faizleri ve itfa bedelleri kanunların
daki hükümlere göre Divanı muhasebatça kay
dolunur. İstikraz ve avans mukaveleleri hakkın
da akti tarihinden ve Hazine bonoları hakkında 
imza ve ihraç tarihinden itibaren bir ay içinde 
Divanı muhasebata malûmat verilir. 

MADDE 77 — Muhasebei umumiye kanunu 
mucibince mutemet ve müteahhitlere verilen 
avanslarla açılan krediler dahi Divanı muhase
batça tetkika tâbidir. 

Mutabakat beyannameleri 
MADDE 78 — Divanı muhasebat vekâletler 

tarafından tanzim olunan katî hesaplan muha
sip hesaplarile ve Hazinece tanzim edilen umu
mî hesabı da vekâletler katî hesabı ile tatbik 
ve mutabakat derecesini teşkilâtı esasiye kanu-
nile muayyen müddet zarfmda beyanname ile 
Büyük Millet Meclisine arzeder. 

MADDE 79 — Umumî muvazene dışında ka
lan ve bütçeleri Büyük Millet Meclisince tasdik 
edilen dairelerin katî hesaplan hakkında da ay
ni suretle mutabakat beyannamesi •Çanzim olu
nur. 

MADDE 80 — Divanı muhasebatça katî he
sapların tatbiki sırasında lüzum görülecek izahat 
ve vesikalar ait olduklan dairelerle Mailye ve
kâletinden istenebilir. 

MADDE 81 — Hesapların tatbikine ve muta
bakat beyannamesinin ihzarma müteallik mua
meleler birinci reis tarafmdan bir veya mütead
dit muraikıbe havale olunur. Katî hesaplar hak
kında tanzim olunan raporlar ikinci derecede 
dairelerce tetkik ve karara raptedilir. 

MADDE 82 — Katî hesaplar hakkında daire-

MADDE 75 — Devletçe yapılan istikrazlar
la alman avanslar ve hizmet mukabili olmaya
rak çıkarılan Hazine bonoları miktar ve faizleri 
ve itfa bedelleri kanunlarındaki hükümlere göre 
Divanı muhasebatça kaydolunur. İstikraz ve 
avans mukaveleleri hakkmda akti tarihinden 
ve Hazine bonoları hakkmda imza ve ihraç ta
rihinden itibaren bir ay içinde Divanı muhase
bata malûmat verilir. 

MADDE 76 — 77 inoi madde 76 m a madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77 — 78 inci madde 77 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78 — 79 uncu madde 78 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79 — 80 inci madde 79 uncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80 — 81 inci madde 80 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81 — 82 inci madde 81 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir, 
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lerce verilen kararlar birinci reis /tarafından me
mur edilecek murakıp marifetile cem ve telfik 
ve umumî hesapla tatbik olunarak ibir beyan
name müsveddesi ihzar edilir. Bu müsvedde 
umumî heyetçe intihap olunacak aza tarafından 
ikinci derecede tetkik ve bir mütaleaname tan
zim olunur. Murakıp tarafından tanzim olunan 
beyanname müsveddesi ve azanın mütaleanmesi 
Maliye vekili namma bulunacak salahiyetli bir 
zatın ve müddei umuminin huzurile heyette mü
zakere ve nihaî şöklrtayin ve tesbit olunur. . 

MADDE 83 — Mutabakat fee#?am*afKk€W Ttfnjb 
mî heyet mazbatasile Büyük Millet Meclisine 
takdim olunur. 

MADDE 84 — Hususi kasaMaları • öfu^tbinoe 
divanm vizesine tâbi olmayıp Devlete ait vari
dat ve emvali kabız ve idare ve sarf eden dairele
rin katî hesaplan hakkında divanca yapılacak 
tetkikaıt neticesi beyanname ve raporlarla her 
sene Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

Altıncı kısım 

Müteferrik hükümler 

MADDE 85 — Hususî bir kanun ile olma
dıkça muhasebat divanı reis ve azalarile mura-
kıplerin her ne nam ile olursa olsun, Devlet ta
rafından maaş, ücret, tahsisat veya tazminat ve
rilmesini icap eden veya etmeyen bir vazifeye ta
yinleri caiz değildir. Böyle bir vazifeyi kabul 
edenler istifa etmiş sayılır. Ancak mahkeme ka-
rarile veya her hangi bir dairenin tensibile ehli 
hibre veya ehli vukuf sıfatile rey ve mütalealarc-
nm alınması caizdir. 

MADDE 86 — Divanı muhasebatın sureti teş
kil ve vazifesine dair olan 11 zilhicce 1295 tarihli 
kararname ve buna müzeyyel 2 mart 334 tarihli 
kanun, Divanı muhasebat müddeiumumiliği hak
kındaki 6 teşrinievvel 332 tarihli nizamname, mi
adında hesap vermeyen muhasibi mesuller hak
kında yapılacak muameleye dair olan 6 teşrini
evvel 332 tarihli nizamname, Divanı muhasebat 
heyetinin sureti intihabına dair 24 teşrinievvel 339 
tarihli kanun hükümlerile bu kanuna muhalif 
bilcümle hükümler mülgadır, 

MADDE 82 — 83 üncü madde 82 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8S — 84 üncü madde 83 Hinoü (madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84 — 86 inci madde 84 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85 — Divanı muhasebatın sureti 
teşkil ve vazifelerine dair olan 5 teşrinisani 1295 
tarihli kararname ile buna müzeyyel 2 mart 1334 
tarihli kanun, Divanı muhasebat müddeiumumi
liğinin idare hesaplarına müteallik vezaifi hak
kındaki 6 teşrinievvel 1332 tarihli nizamname, 
miadında hesap vermeyen muhasibi mesuller 
hakkmda olunacak muameleye dair 6 teşriniev
vel 1332 tarihli nizamname, Divanı muhasebatın 
sureti intihabına dair 24 teşrinisani 1339 tarih 
ve 374 numaralı kanun hükümlerile bu kanuna 
muhalif diğer hükümler mülgadır. 
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YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — İşbu 
k.rihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 

kanun 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — İşbu kanunun 
icrasma Büyük Millet Meclisi memurdur. 

6 - II - 1926 

MADDE 76 — Bu kanunun 58, 59, 60, 61 inci 
maddelerinin hükmü 1 haziran 1932 tarihinden, 
diğer hükümleri neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 77 — Bu kanunun icrasına 
Millet Meclisi memurdur, 

Büyük 



MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 68, 
69, 70, 71 ve 72 nci maddelerinin meriyeti, Di
vanı muhasebat teşkilâtının vazifelerini muayyen 
müddetler içinde yapabileceği derecede genişletil
mesine kadar talik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunda yazılı hükümlerden 
usule taallûk edenlerle evrakı müsbiteye ait olan
lar bu kanunun meriyetinden evvelki hesaplardan 
henüz karara bağlanmiyanlara da şamildir. 

MADDE 87 — Bu kanun 1 haziran 934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 88 — Bu kanunun İcrasma Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

BÎBÎNCÎ MUVAKKAT MADDE ~ Tayye-
dilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İkinci muvakkat 
madde, muvakkat madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 86 — 87 inci madde 86 mcı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87 — Bu kanun Büyük Millet Me* 
liri tarafından icra olunur. 




