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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât icrasına dair kanun lâ
yihası müzakere ve kabul olunduktan sonra, 

Divanı muhasebat kanunu lâyihasının müzakere
sine ballanarak 13 üncü maddesine kadar kabul edildi 

Lâyihalar 
1 — Matbuat umum müdürlüğü teşkilât ve vazife

leri hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Teklifler 
2 — Bolu mebusu İsmail Hakkı Beyin, muhacir ve 

mültecilerin gümrük muafiyeti hakkındaki kanunun 
4 ütıcii maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (İskân kanunu lâyihası muvakkat 
ve Dahiliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — Dahilî istihlk vergisi hakkındaki kanunun 1 in

ci maddesinin değiştirilmesi hakkmda 1/892 numaralı 

/ —- Askerî ve mülkî lekaül kanununun 66 ve 
68 inci meuldelerile memurin kanununun 73 V(> 
8e> inci maddelerinin tefsiri hakkında 3/l~>1 nu-
meıralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
M (diye ve Ilütee encümenleri mazbataları | / | 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Bütçe en
cümeni bu 3 tefsir talebini güzelce tetkik et
miş fakat iki noktadan birisinde bir mefhumu 
tefsir ederken onun sarih dairei şümulünü kü-
çültmüştür. 3 üncü tefsir sualine verdiği cevap
ta, tamamen maksadı izah edecek kadar, istinat 
ettiği kanunun ahkâmına muvafık düşmemiştir. 
Üçüncü sual şudur: 

Mebusların mebusluk müddeti tekaüt müd
detlerine mahsup edilmesine ve muhassasatları-
nm muvazenei unıumiyeden verilmesine na-

II] :13 i numaralı matbua zaptın sonundadır. 

ve perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

4 — Muamele vergisi hakkında 1/916 numaralı ka
nun lâyihası ve Muvakkat encümenle Bütçe encümeni 
mazbataları (Ruznameye) 

5 — Nafıa memur ve müstahdemlerinin memnu ol
dukları işler hakkında 1/938 numaralı kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

6 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde 23 950 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/950 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

zaran bunların tekaütlük maaşlarının mu
vazenei umumiyeden mi verilmesi veyahut 
mebusluktan evvel bulundukları memuriyetlerin 
devairi bütçelerinden mi, verilmesi meselesidir. 
Bu noktaya cevap olarak bir kanun gösterilmek
tedir. Bu kanun; Malûmu âliniz evvelce bütün 
tekaüt, mazuliyet maaşları muvazenei umumiye
den tahsis edilirdi, çünkü mukabilindeki tevki-
fat ta, muvazenei umumiyeye alınıyordu. Bilâ
hare bir kanunla bazı devairin tekaüt ve mazu
liyet meselesi kalmamıştır. Tekaüt muamelele
rinin ve maaşlarının kendi dairelerince ifa 
ve bütçelerinden verilmesi hakkında sırf o dai
re memurlarının tekaütlüklerini tasrih eden bir 
kanun çıktı. O kanunda mebusluk mevzubahs 
değildir. Bazı devair tekaüt maaşını ve tahsis 
muamelelerini kendileri yapar ve maaşları ken
dileri verir. Kanun budur. Binaenaleyh ka
nunda mebusluk mevzubahs değildir. Şimdi 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

« ^ « 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15, 10 

REİS — Refet B. 

KÂTİPLER: Hamdi B .(Mersin), Ali B. (Rize). 

•—«a» # • « « • — 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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asıl mühim nokta, mesleki memuriyet olan me
buslara tekaüt hakkı verilmiştir. Binaenaleyh 
tekaütlükleri de sabık memuriyetleri tahsisatın
dan fazla değilse, tekaütlüklerini de mebusluk 
tahsisatının aslı olan 10 000 kuruş üzerinden 
hesap ve ita olunur. Binaenaleyh bu tahsisat 
muvaeznei umumiyeden verilir. Buradaki mes
leki memuriyet kelimesi tekaütlüğün sebebidir. 
Mebuslar tekaüt olurlar amma, mesleki memu
riyet olmalıdır. Evvelden aldıkları maaş 
10 000 üzerinden ise bu, muvazenei umumiyeden 
verilir. Tekaütlükleri de bundan tahsis edilir. 

Şimdi bir nokta soruyorlar. Diyorlar ki; bazı 
devairin, meselâ Evkaf, Posta ve saire gibi dai
relerin memurlarının tekaütlük muameleleri ay
rılmıştır. Binaenaleyh bu daireler tekaütlük ma
aşlarını kendileri tahsis edeceklerdir. Fa
kat bu kanunda mebuslara ait bir kelime 
yoktur. O dairenin kendi memurları mevzubahs-
tir. Bizim mebusluk meselesinin memurin kanu
nundaki hususî vaziyeti budur. Benim kanaa
time göre, mesleki memuriyet olan mebusun te
kaüt hakkı vardır. Bunun tahsisatı muvazenei 
umumiyeden verilir. Binaenaleyh mesleki ne 
olursa olsun, ister Evkaftan olsun, ister başka 
bir daireden olsun, yine mebuslukta tekaüt olur
sa tahsisatını muvazenei umumiyeden alır. Çün
kü mevzubahs ettikleri kanunda mebuslara ait 
bir kayit yoktur. 

4 üncü sual talebinde de bir fıkra vardır. Bu 
da: mebusların tekaütlüğü maaşı aslî itibar edi
len on bin üzerinden yapılır, fakat mebusluk
tan evvelki maaşları mebusluk maaşından fazla 
ise oradan yapılır diye bu fıkrada bir kayit var
dır. Bu fıkranın bir de tarihçesi vardır. Bu 
fıkra alelitlak konmuş değildir. Mebusluk müd
detinin hakkı tekaüde mahsup edilmesi esası me
murini mülkiye kanununda kabul edilen esaslar
dandır. Fakat orada mebusluk tahsisatı ile te
kaüt edilmezler, mebus olmadan evvelki memu
riyetinden tekaüt edilirler. Binaenaleyh mebus
luk tahsisatından ihtiyarî olarak tevkif at veren-
lerse, mebusluk tahsisatı fazla ise ondan, memu
riyet tahsisatı fazla ise ondan diye muvakkat bir 
kanun yapılmıştı, fakat birinci Büyük Millet Mec
lisi bu kanunun ihtiyarî olan hükmünü kaldırmış
tır. Onun içindir ki mebuslar tevkif at verdikleri 
zaman şu maaşı aslî üzerinden tekaüt edilirler. Bu
rada, kanun katî olarak mebusların tekaütlerini 
kabul etmiştir. Şimdi bu fıkra dolayısile di
yorlar ki, buradaki memuriyetten maksat, teka
ütlükten evvelki memuriyetteki maaş fazlalığı 
tabiridir. Memurluktan maksat, Devlet memu
riyeti, muvazenei umumiyeden maaş alan memu
rindir. Çünkü memurin kanununun birinci mad
desindeki tarif, hatırımda kaldığına göre « ken
disine Devlet vazifesi tevdi olunan ve sicilli mah
susta mukayyet olup umumî ve hususî bütçeler
den maaş alan kimselere memur denir » . Bura
daki umumî tabirinin manası muvazenei umumi-

| ye değildir. Bunu takip eden (hususî bütçe) ke
limesi için, Büyük Millet Meclisinden, bir tav
zih karan çıkmıştır. Sicil kaydi, devaire mah
sus olduğu için, burada belediyeler dahil değil-

I dir, yalnız vilâyet hususî idareleri kastedilmiş
tir, denilmiştir. İşte bu şekilde bir tavzih kara
rı mevcuttur. Asıl buradaki mesele sırf muva
zenei umumiyeden maaş alan memur meselesi, 
bunu maaş olarak tavzih ediyor. Hakikat böy
le değildir. Posta, telgraf umum müdürlümü ile 

j Evkaf umum müdürlüğü ınüessesatı Devletten 
ve devairi Tesmiyedendir. Vaktile Evkaf umum 
müdürlüğü Evkaf nezareti idi. Posta ve telgraf 
U. Müdürlüğü, Posta ve telgraf nezareti idi. 

Burada memurluğu sepketmis olanların, mebusluk 
; tahsisatından yüksek maaş alanların tekaütlük

leri yapılıyor. Fakat, fazla için muamele cere
yan etmez diyorlar. Şu halde Posta, telgraf 
umum müdürlüğü ile Evkaf umum müdürlüğün
de 10 binden fazla maaşı aslî almış olan arka
daşlar bulunduğu takdirde fazlası tahsis edile
mez diyorlar. 

Sırf muvazenei umumiyeden maaş alanlara 
Devlet memuriyetine, hasrediyorlar. Posta ve 
telgraf müdüriyeti umumiyesinden maaş alan-

I 1ar da Devlet memurudur. Binaenaleyh Evkaf 
umum müdürlüğü de Başvekâlete merbut deva
iri Tesmiyedendir. Onlarda Devlet memurudur-

I 1ar. Tefsir bunları hariç tutmamaktadır. Onun 
için bendenizin noktai nazarı, nazarı itibare 
alınırsa bu tefsirin, bu noktai nazardan, tekrar 
tetkiki için encümene gitmesi lâzım gelir, kana
atindeyim. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
İsmet Beyefendi iki mülâhaza dermeyan ettiler. 
Bunlardan biricisi; bir memurun evvelemirde 
Devlet memuru mudur, değil midir? Devlet me
muru ise mebus olduktan sonra tekaüt maaşı ken
disine ne suretle tahsis edilir. Şimdi evvelemir-

I de birincisini arzedeyim: Bir kimse Devlet me-
I muru addedilen her hangi bir yerde bulunupta, 

bilâhare mebus olacak olursa ve mebuslukta da 
tekaüt müddetini ikmal edecek olursa buna tah-

I sis edilecek maaş, muvazenei umumiyeden mi, 
j yoksa meselâ evkaf, posta ve telgraf ve sair 

hususî idarelerin birinde bulunduğu zaman o 
idarelerin bütçelerinden mi, tahsis edilecektir, 
cihetinden bahsettiler. Böyle bir mebus, tekaüt 
olacak olursa, muvazenei umumiyeden tekaüt 
olur. Yoksa evvelce bulunduğu daire bütçesin
den tekaüt olmaması lâzımgelir, dediler. Ben
de bu noktalara cevap vermek için burada, ka
nunun 73 üncü maddesini tekrar okuyacağım : 

Memurin kanununun 73 üncü maddesi der ki: 
I « Mebuslukta geçen müddet, tekaüde mahsup 

edilir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin 
kuruş tekaüde esas tutulur. İşbu madde hükmü 
1 inci ve 2 nci B. M. Meclisi azalarına da şa
mildir. Mebus olmazdan evvel bulundukları 

I memuriyetler dolayısile kesbi istihkak ettikleri 
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tekaüt maaşı miktarı bu haddi mütecaviz olan
lara memuriyet maaşı üzerinden tahsis olunur». 

Burada iki ciheti'kastediyor. 
Birincisi: Bir memur mebus olduktan son

ra tekaüt edilmek icap ederse, evvel emirde ken-
ki bulunduğu memuriyetin maaşı daha ziyade ise 
o maaş üzerinden tekaüt edilir. Bu sarihtir. 

Bu maaş nereden verilecek?Muvazenei umu-
miyeden mi, yoksa mebus olmadan evvel geldiği 
daireden mi? 

Şimdiye kadar yapılan tahakkuk muamelâtı, 
behemehal ait olduğu daire bütçesinden verilirdi 
ve mebuslukta bir tekaüt muamelesinden madde 
sarahaten bahseder. Yoksa muhakkak muvaze-
nei umumiyeden kendisine maaş tahsis edilemez. 
Binaenaleyh bu noktadan muhterem ismet Be
yefendi ile bendeniz birleşemiyorum. Diyorum 
ki; eğer memuriyet maaşı fazla ise memuriyet 
maaşı üzerinden tahsis edilir. Fakat muvazenei 
umumiyeden verilmez, hangi daireye aitse ora
dan verilir. 

İkinci nokta; bu muvazenei umumiye tabirin
de acaba Posta, telgraf gibi sair mülhak bütçeler 
dahil midir, değil midir? 

Memurin kanununda memurinin vaziyeti tes-
bit edilmiştir. Memurin kanununun dairei şü
mulüne giren memurlardan olanlar, doğrudan 
doğruya Devlet memuru addedilirler. Binaen
aleyh, Posta ve telgraf mülhak bütçedir filân 
diye ayırmak icap etmez. Kanunun tarifi veç
hile onların da böyle tekaüt edilmesi icap eder. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İhsan Bey 
Maliye encümeninin mazbata muharriri sıfatile 
Maliye encümeni mazbatasına imza vazetmişler
dir. Halbuki şimdi verdikleri izahat Bütçe en
cümeni namına oluyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ İHSAN B. (Bayazıt) — Evet mazbata mu
harriri sıfatile söylüyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bütçe encü
meni ile Maliye encümeninin noktai nazarları 
müşterek midir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ İHSAN B. (Bayazıt) — Müşterek olmadığı 
mazbatada münderiçtir. Onun sebebini izah ede
yim de Heyeti Celileniz şayanı kabul görmezse 
cezama razıyım (Ceza yok sesleri). 

Tefsir 932 senesinde gelmiştir. Yani Bütçe 
encümeninin, bu mazbatayı, tanziminden evvel 
gelmiştir. Fakat 1932 senesi bütçe kanununun 
20 nci maddesine, Maliye encümeninin derme-
yan ettiği mütaleasını değiştirecek bir fıkra kon
muştu. Bir tadil yapılmıştır. Sebebi de şudur: 
Memurin kanununun 85 inci maddesinde memu
riyeti lâğvedilenlere açık maaşı veriliyor. Onun 
da iki ayı tamam, ondan sonra nısıf maaş veya 
tahsisat veriliyor. Şayet kendisine teklif 
edilen vazifeyi kabul etmezse açığa çı
karılıyor. Mesleki memuriyet olanlar bu 
kanuna tâbidir deniyor. 1932 muvazenei 

umumiye kanununun 20 inci maddesi bunu teb
dil ediyor. Memuriyetten açığa çıkarılacak 
olursa 3 günden 7 seneye kadar hizmet etmiş 
olanlara dörtte bir, 15 sene için üçte bir, fazla 
olursa 25 seneye kadar nısfı verilir deniyor. Bu 
suretle 85 inci maddeyi değiştiriyor. Öyle olun
ca Maliye encümeninin mütaleasının da değişme
si lâzımgeliyor. Maliye encümeninde mazbata 
muharriri. Bütçe encümeninde de yine mazbata 
muharriri sıfatile aksini yazmama sebep, muva
zenei umumiye kanunundaki 20 nci maddesidir, 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hangi sene? 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ İHSAN B. (Bayazıt) — 932 senesinde. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Halen me

ri midir? 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ İHSAN B. (Bayazıt) — Meridir. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE

REF B. — Ve daimî hükmü havidir. 
İSMET B. (Çorum) — Efendim, İhsan Beye

fendi benim izah ettiğim noktalara temas etme
diler. Onlara cevap vermediler. Mebusların mes
leki memuriyettir. Mebuslar tekaüt edilir pren
sip, budur. Binaenaleyh tekaüt edilen bir adam 
muhassasatını nereden alırsa tekaüt muamelesi 
oradan yapılır. Tahsisatını oradan alır. Bütün 
istinat ettikleri bu prensiptir. Belki memuriyet
leri başka dairededir. Tahsis muameleleri bura
dan yanılır. Binaenaleyh bizim prensibimiz bu
dur. Mesleki memuriyet olan mebus hakkı teka
üde maliktir. Binaenaleyh nereden tekaüt edi
lirse tahsisatını oradan alır diyorum. Buna cevap 
yoktur. 

İkincisi : (Memuriyet maaşı fazla ise, me
busluk tahsisatı tekaüde esas olan daire ma
aşından az ise oradan verilir) fıkrası daraltıl
mıştır. Muvazenei umumiyeden maaş alan yal
nız Devlet memurudur. Yalnız iki daire zikre
dilmiştir. Şehremaneti vesaire gibi ki Devlet 
memurluğunda bulunmuş ta olsa buradan al
dıkları maaşlar mebusluk tahsisatından fazla 
dahi olsa buradan verilmez. 

Ben burada beraberim. Fakat muvazenei 
umumiyeden maaş alanlara Devlet memuru di
yorlar. Muvazenei umumiye mülhakatı demiyor. 
Tefsiri kabul ettikten sonra böyle bir mana 
çıkmaz. Şifahî ifadenin bir faidesi yoktur. 
Buraya koymak lâzımdır. Memurin kanununun 
birinci maddesindeki (umumî) kelimesinde 
muvazenei umumiye ve muvazenei umumiye 
mülhakatı dahildir demek lâzımdır ki tefsir 
bihakkın yapılmış olsun. Benim kanaatime gö
re verilen cevaplar kâfi değildir. Prensibi bo
zan bir nokta da vardır ki tamamen noksandır. 
Onun için bir takrir veriyorum. Bu tefsir ta
lepleri Divanı muhasebat reisliğinden geldiği 
için meselenin bir de Divanı muhasebat encü
menince bu noktadan tetkiki lâzımdır (Doğru 
sesleri). 
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REİS — Takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Mebusların tekaüt muamelesi muhassasatı 

vazolunan devairce tahsis edileceği ve Hazi
neden verileceği cihetle keyfiyetin bir kere 
Muhasebat divanı encümenince tetkiki için lâ
yihanın oraya havalesini teklif ederim. 

orum 
smet 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfla
rın muslihane bir surette hal ve tesviyesi hak
kındaki (Tahkim umumî senedi) ne İltihakımıza 
dair 1/805 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Adliye encümenleri mazbataları [1] 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Reis Bey! Ha
riciye vekili yoktur. 

REİS — İkinci müzakeresidir efendim. 

Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların 
muslihane bir surette hallini istihdaf eden 

(Umumî tahkim senedi) ne iltihakımız 
hakkında kanun 

MADDE 1 — 26 eylül 1928 tarihli umumî 
tahkim senedine : 

a) Türkiyenin iltihakından evvel zuhur eden 
vaka veya vaziyetlerden doğan ihtilâflar, 

b) Hukuku düvelin bir Devletin salâhiyeti 
munhasırasma terkettiği ihtilâflar, 

c) Türkiye ile üçüncü bir Devlet arasında
ki münasebata temas eden ihtilâfların, 

Mezkûr senedin tatbik haricinde kalması ih-
tirazî kayitleri altında iltihak olunmuştur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye ar
zediyorum. 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Kı
ratlığı arasında aktedilen iadei mücrimin ve adlî 
muzaheret mukavelenamesinin tasdiki hakkın
da 1/651 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Adliye encümenleri mazbataları [2] 

REİS — Bu da ikinci müzakeresidir. 

|M,2] Birinci müzakereleri 43 üncü inikat zap-
kndadlr. 

Türkiye ile Macaristan arasında 29 mayıs 1932 
tarihinde Ankarada imza edilmiş olan iadei 
mücrimin ve cezaî mevatta adlî muzaheret mu

kavelenamesinin tasdikma dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Macaristan Kırallığı arasında 29 mayıs 1932 
tarihinde Ankarada imza edilmiş olan iadei müc
rimin ve cezaî mevatta adlî muzaheret mukave
lenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir . 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
Hariciye ve Adliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4 — Türkiye Cümjıuriy etile Norveç Hüküme
ti arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/757 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye 
encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresi
dir. 

Türkiye ile Norveç arasında 16 kânunusani 1933 
tarihinde Ankarada imza edilen «Uzlaşma, adlı 
tesviye ve hakem» muahedesinin tasdikma dair 

kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Nor
veç Kırallığı arasında 16 kânunusani 1933 ta
rihinde Ankarada imza edilen «Uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem» muahedesi kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun muahedenin tasdiki 
tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Harici
ye ve Adliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye ar-
zedilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 43 üncü inikat zaptvu-
dadır. 
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fi -- Ecnebi otomobil ar ab alarm m tâbi ola

cakları malî mükellefiyet hakkında Cenevrede 
imzalanan mukavelenin lasdikına dair 1/701 
numaralı kıenun lâyihası ve Hariciye, Dahiliye 
ve Hiitee encümeni eri mazbataları | 1 | 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakere
sidir. 

30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan 
ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları 
malî mükellefiyet hakkındaki mukavelenin tas-

dikına dair kanun 

MADDE 1 — 30 mart 1931 tarihinde Cenev
rede imzalanan ecnebi otomobil arabalarının tâ
bi olacakları malî mükellefiyet hakkındaki mu
kavelename tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye arze-
dilmiştir. 

(i -— Huvsa mebusu Emin Fikri Beyin, dahi
liye memurları k (en un unun :i inci maddesine mü
zeyi) el 2/101 •numaralı kanun teklifi ve Dahiliye 
encümeni mazbatası 

REİS — Dahiliye memurları kanununun 
ikinci maddesine ait bir zeyil vardı, encümenden 
gelmiştir. 

1700 sayılı dahiliye memurları kanununun 2 nci 
maddesini değiştirici kanun 

MADDE 1 — 1700 sayılı dahiliye memurları 
kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki yolda de
ğiştirilmiştir : 

« İlk defa dahiliye memurluğuna namzet 
olarak girebilmek için orta mektep mezunu bu
lunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan mü
teaddit talip bulunduğu takdirde talipler ara
sında müsabaka yapılır». 

Orta mektep mezunu bulunmadığı takdirde 
diğerlerinin müsabaka imtihanı ile alınması ca
izdir. 

Namzetlik müddeti azamî bir senedir. Bu 
müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti 

| 1 | Birinci •müzakeresi 4 i üncü inikat zaptın-
dad.tr. 

] tasdik edilenler katî surette memuriyete kabul 
olunurlar. 

Ehliyeti dairesi amirince tasdik edilmeyen 
namzetler dahiliyenin diğer dairesinde bir sene 
daha namzetlik geçirebilirler. Bu dairede dahi 
ehliyet göstermemiş bulunanlar artık memuriye
te alınmazlar. 

Namzetlik müddeti zarfında namzetlere maaş 
kanununun 20 inci maddesi mucibince ücret ve
rilir. 

I Mülkiye mektebinden veya Hukuk fakülte 
sinden mezun olanlar, namzetlik devrelerini bi
rinci sınıf nahiye müdürlüklerinde, vekâlet ve-

I ya vilâyet maiyet memurluklarında veya bu de
recelere muadil olmak üzere vekâletin tensip 
edeceği memurluklarda memur olarak geçirir
ler. 

Başvekâletle Şûrayi Devlet dairelerinde me
mur olarak geçirilmiş bulunan müddetler nam
zetlik müddetinden sayılır. 

Mülkiye mektebinden ve Hukuk fakültesin 
den mezun olup bir sene namzetlik geçirmiş bu
lunanlardan her sene müsabaka ile beş efendi 
Avrupaya staj için gönderilebilir ve bunlardan 
dahiliye hizmetlerini ifa edeceklerine dair bir 
taahhütname alınır. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
SIRRI B. (Kocaeli) — Encümenden bir sual 

soracağım. 
REİS — Hüsnü Beyden sonra sorarsmızı 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 

bu lâyihai kanuniyeyi şevke sebep olan şey Şu
rayi devletle Başvekâlet dairesinde geçecek hiz
metin, staj müddetinden addile Mülkiye ve hu
kuktan çıkmış olan efendilerin de dahiliye me
murluklarına geçebilmeleri meselesidir. Bu 
staj şüphesiz, bu efendileri hakikî hayatla kar
şılaştırarak Hükümet ve Devlet muamelâtında 

I mümarese temin etmeleri için lüzumlu olan bu 
kanunla Başvekâlet, Şûrayi devlette staj görmek 
suretile maksat hâsıl oluyor. Şimdi bendeniz 
bir teklif dermeyan edeceğim. Bir çok mülki
ye ve hukuktan mezun arkadaşlarımız B. M. Mec
lisinde ifayi fazife etmektedirler. Burada görü
len işler Şûrayi devlet ve Başvekâlette görülen 
işlerden daha mütenevvi ve bunların da fevkin-
dedir. Binaenaleyh bu suretle idare işlerini ya
pabilecek bir seviyeye mazhar oluyorlar. Binaen
aleyh Şûrayi devlet ve Başvekâlet, sözünden ev
vel B. M. Meclisi sözünün de ilâvesini teklif ede
rim (Doğru sesleri). 

REİS — Buyurun Sırrı Bey. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Maksat hâsıl oldu 

efendim. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ M. M. ŞÜKRÜ E. 

(Çanakkale) — Malûmu âliniz Dahiliye memur
luğu bir mesleki (Kürsüye sesleri). Efendim, da
hiliye memuriyeti, dahiliye memurları kanunu 
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mucibince, mahsus bir meslek olarak telâkki 
edilmişti. Bu mesleke gireceklerin muayyen yer
lerde staj görmesi, o kanunun hükmile takyit 
edilmiştir. Şimdi teklif edilen şekil, bu takyidi 
biraz daha tevsi edecektir. Eğer Dahiliye vekili 
muhteremi bu teklifi kabul edecek olurlarsa en
cümen de buna tamamen muvafakat eder. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, gerek malûmatı hukukiye 
ve gerek idariye için bizim gençlerimize en iyi 
bir meslek ve staj yeri şüphesiz Meclisi Âli en
cümenleridir. Zaten bu sene mülkiye ve hukuk 
mektebinden mezun olacak efendilerden bir ka
çını staj iyer olarak encümenlere göndereceğiz. 
Binaenaleyh zaten burada bulunanlar bilâhare 
dahiliyeye intisap edecek olurlarsa tabiatile bu
rada geçirdikleri müddeti, staj müddetine zam
metmek icap eder. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddedeki, Başvekâlet ile Şûrayi 

devlet, kelimelerinden evvel (Büyük Millet 
Meclisinde) ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddedeki, Başvekâlet ve Şûrayi 

devlet memurları kelimelerinden evvel (Büyük 
Millet Meclisinde) çalışan âli mektep mezunla
rının da ilâvesini teklif ederim. 

Mersin 
S. Fikri 

REİS — Takrirlerin ikisi de ayni mahiyet
tedir. Reyinize arzediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar... Almayanlar... Nazarı dikkate alındı. 
Maddeye bu ilâve yapılmıştır. 

Maddeyi ilâvesile reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Rey vermeyen zevat var mı efendim? (Var, 

var sesleri). 

7 —• Divanı nuehusebatın teşkilât ve vezaifine 
dair ihzar edilen lâj/ihanın takdim kılındığı hak
kında 3/38 numaralı IMıuını mnluısebat reisliği 
tezkeresi ve 'Divanı mulıasebat, Metliye ve ]I>ütee 
encümenleri mazbataları 

REİS — Divanı muhasebat kanunu lâyihası
nın müzakeresine başlıyoruz: 

Evvelki kanunlara rey vermeyen zevat lüt
fen reylerini versinler. Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

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
yat yapılamaz. Bu bütçelerden sarftan evvel vi
zeden istisna edilen muamelelerin evrakı sarftan 
sonra vizeye tâbidir. Sarftan sonra vizeye ve
rilen evraktan kabule şayan görülen kısımlar 
vize edilir. Kabule şayan görülmeyenler önceden 
hesaptan tenzil olunmayıp bunların ıslah veya 
istirdadı dairesine bir takrirle bildirilir. Hesap 
devresi sonuna kadar ıslah veya istirdat edilme
yen kıymetlerin tanzimini idare hesapları üzeri
ne yapılacak tetkiklerle hüküm altına alınır. 

Ancak Divanca vizesinden imtina olunan, ka
nunların sarahaten menetmediği her hangi bir sarf 
işinde birinci derecedeki âmiri itaların ısrarı ha
linde muhaesebei umumiye kanununun 76 ncı 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

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

MADDE 14 — Merkeze ait sarf evrakı tedi
ye yapıldığı ayın sonundan itibaren bir ay için
de, mülhakata ait sarf evrakı muhasebei umu
miye kanununun 65 inci maddesindeki müddet
ler içinde Divana verilir. Varidat ve bütçe dı

şı muamelâtın hesap evrakı dahi bu müddetler 
içinde Divanı muhasebata verilir. 

Mülhak bütçe ile idare olunan dairelerin mer
keze ait sarf evrakı, hususî kanunlarında sara
hat olmadığı takdirde, birinci fıkra hükmüne 
göre ve mülhakata ait bulunanlar da azamî üç 
ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus olarak 
Divanla dairesi arasında kararlaştırılacak müd
det içinde Divana tevdi olunur. 

Vilâyet hususî idarelerile belediyelerin he
saplan, vilâyet meclisi umumilerile belediye 
meclisleri tarafından birinci derecede tetkik ve 
tasdik edildikleri tarihten itibaren en çok iki ay 
içinde divanı muhasebata verilir. 

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

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 haller de bu müddet 
Hükümetin evraka vaziyet ettiği tarihten başlar. 

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

MADDE 16 — Divanı muhasebat murakabe 
vazifesini yapmak için daireler ve muhasiplerle 
muhabereye ve lüzum gördüğü evrak ve defter-
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leri ve şifahî izahat almak üzere alâkadar me
murları celbe salâhiyettardır. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — «Divanı mu

hasebat murakabe vazifesini yapmak için da
ireler ve muhasiplerle muhabereye ve lüzum 
gördüğü evrak ve defterleri görmeğe» denme
lidir. 

BÜTÇE En. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Aşağıda (celbe salâhiyettardır) deniyor. 
Görmeğe, demeğe hacet yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — (Salâhiyet
tardır1) verine (salahiyetlidir) diyelim. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Birinci reis; Divanın en bü
yük âmiridir. 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. 

Azanın dairelere ayrılması, işlerin dairelere 
damıtılması, dahilî idareye müteallik tedbirlerin 
alınması birinci reise aittir. Birinci reis vazife
sinde bulunmayacağı zaman münasip göreceği 
daire reislerinden birini yerine vekil bırakır. 
Vekil tavin etmemiş olduğu takdirde vekâlet 
daire reislerinin en kıdemlisine aittir. 

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

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 azanın yerine diğeri memur edi
lir. 

Daireler bu kanun mucibince muhasiplerin 
idare hesaplarını 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 hajn-
gi bir daireye reislik edebileceği gibi daireler
ce alınan 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. 

MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Arada bir (veya) var, 
burada (veya) fazladır. (Bir reis ve iki aza
dan) olacaktır. 

REİS — Bu şekilde tashih ettik efendim. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, ben

deniz burada bir tashih yapılmak lâzımdır ka
naatindeyim. Bir reis ve iki azadan terekküp 

eden daire heyeti hükme salahiyetlidir, dedik
ten sonra yukarda bir reisle üç azadan terek
küp eden dairenin birer hesap mahkemesi ol
duğu söyleniyor. Arada münafat olduğu mu
hakkaktır. Daireler bir reisle iki azadan ibaret
tir. Fakat ancak bir reisle üç azadan terekküp 
eden heyet hesap mahkemesidir. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Daire bir reis, üç azadan 
terekküp eder. Teşekkülü aslisi budur. Fakat 
azanın biri mahkeme işlerinde bulunmaz. Vize 
işlerine nezaret eder ve vize işini görür. Vakıa 
doğrudan doğruya vize işi murakıbe aittir. Fa
kat murakınler Meclisi Âli tarafından müntehap 
olmadığı için salâhiyeti tammeyi haiz olamaz
lar. Yaini her mahkemede azadan birisi ayrılır, 
bir sene müddetle o aza muntazaman muraakbe 
isine nezaret eder ve vizeleri imza eder. Daire 
dört azadan terekküp eder, fakat iki aza bir 
reis olmak üzere üç aza muhakemeyi yapar, hük
münü verir. Birisi ise daima vizede bulunur. 

İfadenin tarzı beyanı bundan dolayıdır. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Beyanatlar

da mutabıkız. Bir aza daimî surette vize ile meş
guldür. Fakat yukarıda bir reis ve üç azadan 
mürekkep heyete hesap mahkemesi deniyor. Aşa
ğıda da bir reis ve iki azadan mürekkep heyete 
hesap mahkemesi deniyor. Bendenizce bu tarzı 
ifade doğru değildir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜKER-
REM B. (İsparta) — Hükme salâhiyet noktasın
dan üç kişi kâfidir. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — İki aza ile bir reisten te
rekküp eden heyet hükme salahiyetlidir demek
tir. Maksat budur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bu madde
de (ekseriyeti ara) gibi tabirler vardır. Biz bu 
terkipleri terkettik ve mümkün olduğu kadar 
unutturmağa çalışıyoruz. Mümkün değil midir 
ki (reylerin ekseriyeti) denilsin?. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Anlayamadım. 

REİS — Efendim, diyorlar ki; (ekseriyeti 
ara) yerine (reylerin ekseriyeti) denilsin. 

HASAN FEHMİ B. — Hayhay efendim. 
REİS — Bu tabiri bu suretle değiştiriyoruz. 
Başka söz isteyen var mı? İbareleri bu suret

le tashih ediyoruz. Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 19 — Daireler yukarı maddede ya
zılı islerden başka hesabı katileri muhasMerin-
idare hesaplarile tatbik ederek mutabakat veya 
mubayenet noktasından karara bağlayacakları 
gibi birinci reis tarafından verilen diğer işler 
hakkında da mutalea beyan eder. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 20 — Her hangi bir sebeple aza ek
sik olursa başmurakiplerden birinci reislikçe se
çilecek birisi aza salâhiyetile mahkemeye girer. 
Azalık münhal olduğu takdirde birinci reis 
başmurakiplerden birini azaya vekil tayin eder. 
Şu kadar ki her dairede aza sıfatile ancak bir 
basmurakiT) bulunabilir. Bir mazeret olmadığı 
takdirde bu vekâlet asîl aza intihabına kadar 
devam eder. 

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

Başkâtip 
MADDE 21 — Başkâtip yazı işlerine bakar, 

idare işlerinde birinci reise yardım eder ve bi
rinci reisin vereceği işleri yapar, başkâtip, 3 ün
cü maddenin (0) fıkrasının üçüncü bendinde sa
yılı vasıflan haiz olmak şartiie birinci reis tara
fından tayin olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
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 nci maddelerinde gösterilen hükümlerin tat
bikini takip etmek, 

C : Bu kanunda yazıldığı veçhile hesapların 
tetkiki ve muhakemelerinin icrası sırasında iddi-
a ve mütalea beyan etmek, 

Ç : Mutabakat beyannamelerinin müzakeresi 
sırasında behemehal umumî heyette bulunup ka
nunî mütaleasını dermeyan eylemek, 

D : Kanunlarla gösterilen diğer vazifeleri 
yapmak, 

E : Hesapların muhakemesi sırasında veya
hut her hangi bir suretle vâkıf olacağı cezayı 
müstelzim halleri Maliye vekâletine ve alâkalı 
makamlara yazı ile bildirmek, 

P : Birinci reis tarafından verilecek işleri 
görmek. 

Müddeiumumi icabında umumî heyetin diğer 
içtimalarında da bulunabilir. 

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

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 görü
len sarfiyat, evrakı tetkik eden murakıp 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. 

Bunlardan 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. 

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

Kanun lâyihalarına rey vermeyen var mî? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Umumî heyet 
MADDE 24 — Umumî heyet birinci reisin re

isliği altında daire reislerile azaların birleşme
sinden teşekkül eder. Haftada en az bir defa top
lanır ve birinci reis lüzum gördükçe umumî he
yeti ayrıca içtimaa davet eder. 

Umumî heyet bu kanunun emrettiği vazifele
ri yapar ve birinci reis tarafından havale edilen 
meseleleri müzakere eder. 

Müddeiumumi doğrudan doğruya veya reisin 
daveti üzerine rey sahibi olmamak üzere umumî 
heyette bulunabilir. 

Umumî heyetin yazı işlerini başkâtip yapar. 
REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmeyenler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Umumî heyet mürettsp aza
nın üçte ikisile toplanıp müzakereye başlar ve 
mevcudun mutlak ekseriyetile karar verir. 

Reyler müsavi olduğu takdirde birinci reisin 
bulunduğu taraf tercih olunur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Dairelerin kararları veya bir 
dairenin iki kararı arasında ayni meselede ayrı
lık bulunur veya kararlaşmış bir içtihadın deriş
mesine lüzum görülür veyahut bu mahiyette bü- -
tün muamelelere sari olabilecek kararlar almağa 
ihtiyaç duyulursa mesele umumî heyette müza
kere olunur ve karara bağlanır. Bu meselelerin 
müzakerelerinde müddeiumumi de bulunduru
lur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar. . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Mutabakat beyannameyi fas
lında gösterilen vazifelerle birinci reislik tara-
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fmdan verilen diğer işler de umumî heyetçe gö
rülür. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
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 VG gerek selefleri zamanında muhasebei 
umumiye kanununun hususî maddelerine göre 
ait olduğu dairelerin lüzum müzekkereleri üze
rine verilen avansların katî sarf evralkını al
mak ve mahsubunu yapmak işlerini lüzum mü
zekkeresini veren daire ile birlikte takip etmek
le mükelleftir. Bu takibatın vaktü zamanında 
yapılmaması muhasibin veya lüzum müzekkeresi 
veren memurun mesul olmasını icap ettirir. 

REİS — Reve arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Muhasipler; kanunlara, ni
zamlara ve kararlara uygun surette sarf edildi
ğini ve verildiğini ispat edemedikleri nakit ve 
ayinleri tazmine mecburdurlar. Aynin tazmini 
müsavi vasıf ve şartlar içinde olmak üzere aynen 
ve bu mümkün olmayan hallerde zimmete geç
tiği tarih ile ödendiği tarih arasındaki en yük
sek rayice göre bedelen olur. 

Muhasibin yazı ile ikaz ve itirazına rağmen 
âmiri itaların mesuliyeti deruhde ettiklerine dair 
yazı üe verecekleri emirleri üzerine yapılan ka
nunsuz sarfların malî mesuliyeti âmiri italara 
aittir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Muhasip unvanını haiz olma
dıkları halde Devletin varidatını cibayet, malla
rını kabız ve idare eden ve Devlet namına sar-
fiyet yapıp bu muameleleri bir muhasip hesabına 
girmiş bulunmayanlar dahi muhasipler hakkın
daki hükümlere ve Divanın kasa hakkına tabi
dirler. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

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 arzolu-
nur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 33 — Nakit ve ayniyat muhasipleri 
tarafından malî sene itibarile hazırlanan idare 
hesapları, muhasebei umumiye kanununun 122 
nci maddesinde yazılı müddet içinde Divanı mu
hasebata tevdi olunur. 

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

MADDE 34 — Muhasipliklerin nerelerde, ne 
kadar ve kimler olduğunu gösterir bir cetvel 
bağlı oldukları daireler tarafından hazırlanır ve 
Divanı muhasebata verilir. Yeniden ihdas olu
nan muhasipliklerle mevcutlarda yapılacak teb
dil ve tahvillerden derhal Divanı muhasebata 
malûmat verilir. Bu malûmatı geciktiren daire
lerin sat 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. 

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

MADDE 35 — İdare 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. 

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

MADDE 36 — İnfisal, istifa veya tekaüt hal
lerinde usulen selefinden aldığı devir ile kendi 
samanına ait hesapları halefine devretmeksizin 
ayrılan muhasiplere devir yapılıncaya kadar 
açık veya tekaüt maaşı verilmez ve başka bir 
memuriyet tevcih olunmaz. Tahvil edenler de 
halefine devir muamelesi yapmaksızın yeni va
zifesine başlayamazlar ve maaş alamazlar. 

45 inci maddede sayılı hallerde bunlara ka
nunen müstahak oldukları maaşlar verilebilir. 

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

Tetkik ve muhakeme usulleri 
MADDE 37 — Muhasip hesapları birinci re

is tarafından murakıplere verilir. Bir hesabın 
tetkiki için tayin olunacak bir kaç murakıpten 
birini ihtiyaç gördüğü takdirde birinci reis di
ğerlerinin tetkik ve mütalealarmı toplayarak he
sabın raporunu yapmağa memur eder. 

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

MADDE 38 — Divanı muhasebatça muhasip
lerin idare hesaplarında yapılacak tetkiklerde 
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başlıca şu noktalar araştırılır: 

A : Bütün makbuzat, tediyat, müraselât re 
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 ka
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 hep
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 yapıştırılmadığı, 

H : İdare hesabına giren bütün muamelele^ 
rin kanunlarındaki hükümlere mutabık bulunup 
bulunmadığı. 

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

MADDE 39 — Devlet sermayesile işleyen mü
esseselerin muameleleri ve hesapları, Divanı 
muhasebatça, hususî kanunlarındaki müsaade
lerin ölçülerine ve takip ettikleri hesap usulleri
ne göre tetkik edilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir nokta
yı soracağım efendim. 

REİS — Buyurun! 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Devlet ser

mayesi ile işleyen müesseselerden bazılarının he
sapları, bir kanunla, Bütçe ve İktisat encümen
lerinden müşterek bir encümende tetkik ediliyor
du, bu madde o kısmı iptal mi ediyor, bu vazife 
kalkıyor mu? 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Hayır efendim. Bu fıkra 
ile, mevcut kanunlardaki hükümlerin hiç birini 
iptal ve tadil etmiyoruz. Fakat mevcut kanun
larda bir takım hükümler vardır ki, meselâ: dev
let sermayesi ile işleyen bir çok mües-
sesat vardır. Bunlairın hesaplarının bir kıs
mının Meclise gelmesi ve Divanı muhasebata 
verilmesini âmir olan kanunlarımız da vardır. 
Meselâ inhisar hesapları mülhak bütçedir, idare 
kısmı, fabrikalar kısmı, ayrı bir usulü hesabiye-
ye ayrılmış ve murakabeye tâbi tutulmuş, fakat 

blânçosu alındıktan sonra Divanı muhasebatça, 
hususî kanunlardaki müsaadeleri nisbetinde yine 
bakılacak noktalar vardır. Bu kanunla hususî 
kanunları hiç bir zaman ihlâl etmiyoruz; bilâkis 
muhtelif hükümleri bir çerçeve içine alıyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendenizce 
bu madde çok yerindedir. Bu madde diyor ki ; 
(Devlet sermayesile işleyen müesseselerin mua
meleleri ve hesaplan, Divanı muhasebatça hu
susî kanunlarındaki müsaadenelerin ölçülerine 
ve takip ettikleri hesap usullerine göre tetkik 
edilir). 

Meselâ Uşak şeker fabrikası hesaplarına zan
nederim biz bakıyoruz. Bilmem şu veya bu fab
rikaların hesaplarına biz bakıyoruz. Bu madde 
bundan sonra bu kanundaki direktifler dairesin
de bu hesapların Divanı muhasebatça bakılaca
ğını gösteriyor ki, çok doğru bir mevzudur. Hu
susî kanunlarla, o gibi müesseselerin hususî va
ziyetleri nazarı dikkate alınarak konulan bu 
madde ile, Meclisin işlerini Divanı muhasebatın 
vazifesi meyanına koymak çok yerinde bir şey 
olmuş olur. 

Divanı muhasebat, muhasebe işlerini bizim 
namımıza murakabe ediyor. Zaten bu hususta 
muhasebei umumiye kainununda kayitler vardır. 
O kanundaki kavitlere göre hareketi pek doğ
rudur. Bundan sonraki noktai nazarda ise bir 
sarahat lâzımdır, burada maksatla kabili telif 
bir şey görmüyorum. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
Refik Şevket Bey arkadaşımız çok esaslı bir 
noktaya temas buyurdular. Hakikaten emvali 
Devletin - gerek masraf, gerek varidat ve gerek
se eşya olsun - Büyük Millet Meclisince muraka
besi esası kabul edildikten sonra ikinci bir me
seleye geçiyor; Büyük Millet Meclisi hesap 
işlerine, teknik işlerine yegân, yegân bakamaya
cak için, bu çok mühim olan ve hâkimiyetin 
tecellisi itibarile en mühim bir vazifesi olan bir 
işi, yardımcısı mesabesinde Divanı muhasebata 
tevdi etmiştir. Geçen sene kabul ettiğimiz bir 
takTm kanunlarda bu esastan yavaş yavaş rücu 
etmeğe başladık. Bilhassa Sumerbank kanunun
da bu esastan tamamile uzaklaştık. O kanun
da Divanı muhasebatın zerre kadar alâkası yok
tur. Biz divanı muhasebat encümeninde o ka
nunlarda bu esasa riayet edilmediğini nazarı iti-
bare alarak, Denizyolları işletme idaresinde bir
az Divanı muhasebatın nüfuz etmesini ve hesap
ların onun elinden geçirilmesini muvafık bul
duk. O vakit kanunun müzakeresi esnasında 
buna bir itilâf şekli bulundu. Hesabatm heyeti 
umumiyesi itibarile iş encümene gelmeden ev
vel, Divanı muhasebattan iki zatin o hesabı tet
kik etmesi esası kabul edildi, Divanı muhasebat 
encümeninde geçen müzakere safahatından an-
layoruz ki, eğer Divanı musasebat, hesabatı tet
kik etmez, sureti sarfı görmezse bir çok yan-
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lışlıklar olur. İ929 bütçesinde huzuru âlinize 
verilecek mazbatada görülecektir ki, Belgrat 
ormanları hususî bir idareye tâbi tutulmuş ve 
hesabı Divanı muhasebattan geçmiyecek gibi bir 
zan hasıl olmuştur. Orada bir takım masraf
lar yapılmıştır. Halbuki Divanı muhasebattan 
bütün emvali Devletin hesaplarının geçmesi lâ
zımdır. Bu, bir şartı esasidir. Bizim millî hâ
kimiyetimizin en büyük alâmeti budur. Bu esas
tan uzaklaşmamak için şimdiden bir karar itti
haz edersek çok muvafık olacaktır. 

Bendeniz bu maddeyi, ve Divanı muhaseba
tın vazifesi meyamnda gösterilen maddeleri oku
muştum. O maddelerde de buraya temas etmek 
icap ediyordu. Görüyoruz ki, bu maddeler husu
sî kanunların şekline göre yazılmış olduğu için 
hususî kanunların hükmüne dokunmayacak ma
hiyette görmüş ve sükût etmiştim. Meclisi Âli, 

gerek teşkilâtı esasiye ve gerek mantık icabatına 
riayetle muhakkak surette Divanı muhasebatın, 
her ne şekilde olursa olsun görmesi lüzumunu 
kabul ederse, çok isabetli bir karar ittihaz etmiş 
olur* Çünkü görüyoruz ki cereyan, Devletçiliğe 
doğrudur. Devlet varidatımızın kısmı azamisini, 
malî müesseselerimiz, sınaî müesseselerimiz vü-
cude getirmektedir. Yani Devlet varidatı ver
giden ziyade bu sınaî müesseselere istinat ede
cektir. Eğer biz, bunlar ticarî zihniyetle hareket 
ediyorlar, Divanı muhasebat tarafından vize ve 
murakabe olunmasın dersek, yanlış bir yol ta
kip etmiş ve kendi murakabemizi kendimiz bal
talamış oluruz. Binaenaleyh bendenizce bu mad
de encümene gitmeli ve diğer maddelerle bunlar 
mütenazır bir şekilde tanzim edilmelidir. 

SIRRI B. (Kocaeli) —İfadelerinden anlaşılı
yor ki, Hüsnü Beyefendi, Divanı muhasebat en
cümeni namına söz söyediler. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Hayır; şah
sım namına söyledim. Yalnız, Divanı muhasebat 
encümeninde bulunduğumdan oradan edindiğim 
intibaları arzediyorum. 

MALÎYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
(Grümüşane) — Devlet sermayesile ticarî mahi
yette işletilen müesseselere, hususî kanunlarile 
hesap noktasından verdiğimiz müsaadeleri bu 
kanunla kaldırmak, bertaraf etmek hatırımız
dan geçmedi. Arkadaşımın şimdi verdiği beya
nat, bunların hepsini birden bertaraf edelim ve 
onların hesapları da nihaî olarak, Divanı muha
sebattan geçsin merkezindedir. Bu, geniş bir fi
kirdir; geniş bir tabirdir. Hususî kanunların a-
detleri pek çoktur. Bu hükümlerle, işleri icabına 
göre kabul buyura.n Meclisi Âli, bu Divanı mu
hasebat kanununun müzakeresi dolayısile o hü
kümlerin birden yok edilmesine karar vermek, 
burada zannederim doğru olmaz. 

Fıkradan bizim muradımız, hesabın Divanı 
muhasebata gelmesi, hususî kanununun emret
tiği hesabı tetkik ederken meselâ Devlet demir
yollarını ele alalım. Devlet demiryollarının he-

sabatı, sarftan evvel vizeye gitmez. Hesapla
rı sarftan sonra tetkik edilir. Devlet demiryol
ları işletme kanununda bir takım hususî hüküm
ler kabul edilmiştir. Meclisi Âli, bunlar muha-
sebei umumiye kanunu haricinde fevkalâde basit 
usullerle, yani ticarî usullerle alış veriş yaparlar, 
bunların evrakı sarfiyeleri netice itibarile Diva
nı muhasebatça tetkik edildikten sonra, muha
sebei umumiye kanununu burada ölçü olarak 
koymak imkânı olmadığı için, kendi hususî ka
nunlarındaki hükümlerin verdiği salâhiyete gö
re tetkik edilir. Yoksa muhasebei umumiye ka
nununu burada ölçü olarak kullanmak lâzımge-
se bu zevatı haksız olarak muaheze etmek lâ
zımdır. Muhasebei umumiye kanununun, hüküm
lerinden bu daireler hariç bırakılmıştır. Arzet-
tiğim hüküm, bir takım muameleleri izah edi
yor. Şayanı arzudur ki; Devlet sermayesile iş
leyen müesseselerin hesapları, ticarî mahiyette 
de olsa Divanı muhasebat tarafından tetkik 
edilmelidir. O müessesatı işleten daireler, İkti
sat, Ziraat, Millî Müdafaa ve İnhisarlar vekâleti 
o kanunları vazettirirken Büyük Heyetinize izah 
ettikleri esbabı mucibeleri, muhik görülerek o 
nevi müsaadeler verilmiştir. Bu müsaadeleri 
birden bire nasıl kaldıralım?. Hesap şekil ve 
sistemi ne olursa olsun, muhasebei umumiye 
kanununa tâbi olmasa bile, nihaî hesapları Di
vanı muhasebata verilir diye hükümleri tadil et
mekle mümkün olurdu. Fakat bu hüküm onu 
zaten çerçevelendirmiştir. Buraya bir hüküm 
ilâve etmeksizin, Divanı muhasebat onlara da 
bakar. Hususî hükümler, kanunlarında dur
dukça nazarı itibare almamak mümkün olmadığı
na göre bunları halile bırakmak, bendenize doğ
ru gibi geliyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, güzel bir hakikat karşısında bulunuyoruz. 
Teşkilâtı esasiye kanununda, bütün Devlet mal
larını varidat ve sarfiyatını görmek üzere tesis 
edilmiş Divanı muhasebata, bu gün hakikî si
masını vermiş oluyoruz. Yani yeni ihtiyaçlara, 
yeni ruha muvafık olarak tesis ettiğimiz bu mü
essesede, şimdiye kadar okuduğumuz maddeler
le görüyoruz ki, amme hizmetini görmekle mü
kellef veyahut Hazine menfaatile alâkadar her 
müessese üzerinde T. B. M. Meclisinin, yahut mil
letin, umumî murakabesini tesis ediyoruz. Şim
diye kadar belediyeler, meclisi umumiler, şun
lar, bunlar dahil değilken bunlarm üzerinde da
hi bir murakabe usulü tesis etmekle çok güzel 
bir iş yaptık ve p güzelliklerden bir tanesi de 
Divanı muhasebattan geçmek yolunda Divanı 
muhasebatın ve onun istinat ettiği muhasebei 
umumiye kanununun, hayatı ticariye ile, ha
yatı iktisadiye ile veyahut resmî hayatın dı
şındaki hayatla kabili telif olmayajn ahkâmın
dan kendini kurtararak hususî yollarda müesse
seleri yürütmek endişesi vardı. Nasıl ki bir 
zamanla^ Şûrayi devlet olmadığı için Büyük 
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Millet Meclisi, ayni zamanda bu vazifeyi de 
üzerine almıştı. Bunun gibi Divajnı muhasebatın 
bu kanundan evvelki bünyesinde de ayni rolü 
oynamıştır. Bu kanunla teşekkül eden bünyeden 
sonra yine bir çok vazifeleri B. M. Meclisi na
mına ifa eden Divanı muhasebata o vaızifeler 
meyanında bu yukarıda söylediğimiz vazifelerin 
de verilmesi, o vazifelerin millet tarafından mu
rakabesi yolunda yerinde bir misal teşkil ede
cektir. Eğer Divanı muhasebat reisi ve azası ol
saydım, bu maddeye müsteniden, yani; (Devlet 
sermayesiîe işletilen müesseselerin muameleleri ve 
hesapları Divanı muhasebatça hususî kanunla
rındaki müsaadelerin ölçülerine ve takip ettik
leri hesap usullerine göre tetkik edilir) hükmü
ne istinaden, Divanı muhasebatı, bu işleri gör
mesini temin eder bir müessese haline koyan bir 
maddedir, derdim. 

Divanı muhasebat demiyor ki, o müesseseler 
benim gösterdiğim usul dairesinde muamele ya
pacak. Hayır, Divanı muhasebat onların usulü
ne tâbi oluyor. Çok güzel bir iş yapıyor, müesse
selere hayatiyet veriyor. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Tabiî. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdiye 

kadar Sümer bankın hesaplarına, kendi kanun
larındaki ölçülere ve takip ettikleri hesap usul
lerine göre kim bakıyordu? Şu veya bu encü
menlerden mürekkep heyeti umumiye. Şimdi o-
nun vazifesi tamamen bu kanunla Divanı mu
hasebata gidiyor. Çünkü, umumî kanundan çı
kıyor. Hususî teamüllerini muhafaza ediyor. 
Zaten Divanı muhasebat B. M. Meclisi namına 
murakabe ifa ediyor. Zaten B. M. Meclisi, Di
vanı muhasebatın vermiş olduğu raporlar üze
rinde ikinci bir tetkik yapıyor. Halbuki şimdi 
meselâ, ben üç senedenberi mebusum. Sümer 
bankın hesaplarına ait hiç bir şey görmedim. 
Yani millet namına murakabe ifa etmiş olmadım. 
Bu murakabeyi kim yaptı? 317 kişiden mü
rekkep Meclisi Âliniz namına memur ettiğiniz 
encümenler yaptı. Zaruretten dolayı bu encü
menler yaptı. Heyeti Muhtereme tensip buyu-
rursa, müesseselerin faaliyetini iptal değil, o mü
esseselerin kanunlarının gösterdiği şekilde deva
mını temin eder şekilde bu işi Divanı muhaseba
ta verelim. 

Divanı muhasebat, o müesseseleri, umumî hü
kümlerin haricinde olarak hususî şekilde kendi 
kanunları dairesinde murakabe etsin. Biz şimdi
ye kadar zaruretten mütevellit olarak bunu en
cümenlere ifa ettiriyorduk. Tensip buyurursanız 
bu maddeyi - ki o zarurî murakabeyi ilga eder 
mahiyettedir - ve bilmem Deniz yollan işletmesi, 
şu işler, bu işler diye bir kanunlar vardır. Hesa
bını şöyle yapar, en nihayet murakabeye ait 
kısmı, bu kanun ile ilga edilmiştir telâkki 
edelim. Binaenaleyh o kanunların heyeti umu-
miyesinin ilgası mevzubahs değildir. Denizyol
larına ait olan kanun durur. Sümer banka ait 

olan kanun durur. Ancak bunların hesapları
nın murakabesine ait olan kısmı bu madde ile 
Divanı muhasebata gider ve Meclis namına ih
tisas dairesinde tetkik edilir. Bizim en cümen-
lerimiz, ihtisasa göre ayrılmıştır, Maliye encü
meninde ve Bütçe encümeninde ki arkadaşlarım, 
malûmatı umumiye ve hukukiyeleri ve nazariye
leri ile mütemayiz arkadaşlardır. Fakat bir 
cetvelin tetkik ve hesabında sureti mahsusada 
tekemmül etmiş bir ihtisas adamının gösterece
ği ihtisası gösteremezler. Bu noktai nazardan 
işin inceliği ve teferrüatile bizim yapmamıza im
kân olmayan işlerin daha iyi tetkiki için bu mad
denin, yalnız hususî kanunların murakabe kı
sımlarını ilga eder surette olmasında mahzur 
yoktur. Bilâkis murakabe noktasından faidei 
ameliyesi vardır (Çok doğru sesleri). 

Mal. E. R. HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — 
Efendim, bu fıkra diyor ki, hususî kanunların 
tayin ettiği ölçülere göre Divanı muhasebat ve
rilen nihaî hesaplara bakar. Hususî kanunda 
hiç verilmeyecek diyor. Artık bu fıkra ile mut
laka verilecektir, verilmiştir manasında nasıl te
lâkki edeceğiz? 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Katiyen imkânı yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — İmkânı 
yoktur. Bir kısım sarih kanunlar vardır. O ka
nunlarda hesap işlerine filân heyet bakar, filân 
encümenler bakar diyor. Bu fıkraları kaldırmak 
lâzımdır ki Refik Şevket Beyin arzusu yerine 
gelsin. Fakat bu fıkraları kaldırmakta söz bize 
düşmez, Hükümete düşer zannederim. Biz mev
cut kanunlara göre - çünkü bir tane değil, iki 
tane değil, Büyük Meclisin çıkardığı bu nevi 
kanunlar 8 - 10 tanedir - o kanunlardan bu hü
kümleri kaldırmak için Hükümeti dinlemek lâ
zım, hakikaten bir mahzur yoksa, bendeniz şah
san hiç bir mahzur görmem. Amma esbabı mu-
cibesini izah edip Meclisi Âliden bu kanunları 
bu şekilde isteyen İcra Makamı, ne düşünüyor? 
Bunları kaldırmakta ve katî hesapların tama
men Divanı muhasebata verilmesinde tabii onu 
da dinlemek lâzımdır. Yoksa bu fıkra ile böyle 
telâkki edelim yolunda bir talebe imkân yok
tur. Çünkü o kanunlarda sarahat mevcuttur. Bu 
fıkra ile Divanı muhasebata, bu vazifeyi tekab-
bül etsin diyemeyiz, çünkü o kanun vardır. Di
vanı muhasebata o kanunlar, hesabı katileri ve
rirlerse alır. Vermezse, o ahkâm yaşıyorsa Di
vanı muhasebat nasıl alır? Meselenin halli bu
rada değil, hususî kanunlardaki hükümleri ber
taraf etmeğe ve hususî kanunları ayrı ayrı mı 
tadil edelim, yoksa heyeti umumiyesini bir 
madde ile mi tadil edelim? O zaman düşünülür. 
Yoksa buradaki fıkrayı tadil veya öyle telâkki 
etmekle olmaz. O kanunlar; istediğiniz şekilde 
tadil edilirse, bu fıkranın hükmüne halel gel
meksizin Divan, onlarm hesaplarını da tetkik 
eder, buraya bir şey ilâvesine lüzum kalmak-
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sızın dahi kendiliğinden görür. Esas kamp
lardaki memnuiyeti kaldırmak için, Divanı mu
hasebat kanununda tadil yapmak kâfi ve hatta 
doğru değildir. 

Meselâ Sümer bank kanununun blânçoya ta
allûk eden kısmın ve demiryollar işletme ve ida
resinin ve diğer, muhasebei umumiye kanununun 
haricinde bıraktığı ticarî maiye t tek i bazı mü
esseselerin; meselâ Askerî fabrikaların ve sair 
blânço ile nihayet bulan bilcümle müessesatın 
adedi zannederim 20 - 30 kadar vardır. Bunla
rın hesaplarının her birini bu hükümler ayırmış
tır. Burada yok farzetmekle bu işlerin yok ola
cağına bendeniz kail değilim. Esasen ayrı bir 
mevzudur. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, Divanı mu
hasebatın vazife ve salâhiyetini gösteren bu ka
nunun heyeti umumiyesini Muhterem Meclis 
kabul etmiştir. Prensip olarak vazife ve salâhi
yeti ifade ederken, esas prensip olarak Maliye 
encümeni birinci maddeyi malûm şekilde heyeti 
umumiyeye arzetmiş ve Heyeti Umumiyece de 
kabul edilmiştir. Divanı muhasebat encümeni
nin prensip noktasındaki düşüncelerine iştirak 
ederek ve biraz daha geniş olaırak birinci mad
deyi Maliye encümeni şöyle kabul etmişti: 

« Divanı muhasebat, teşkilâtı esasiye kanu
nunun yüzüncü maddesi hükmüne göre Büyük 
Millet Meclisine bağlı ve Devletin bütün vari
dat ve masrafiarile mallarını ve hesaplarını onun 
namına bu kanun hükümlerine göre murakabe ve 
Devlet mallanın kabız ve sarf ve idare ve muha
faza edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme 
ile mükellef bir heyettir » . Şu halde teşkilâtı esa
siye kanununun yüzüncü maddesinde vaz ve ted
vin edilmiş olan hükmü burada prensip olaırak 
Divanı muhaseabtın vazifesini kanunun birinci 
maddesinde tesbit ediyor ve Heyet Umumiyede 
kabul edildikten sonra Meclisin maili oluyor. Şu 
hale göre esas prensipten ayrılarak ve diğer 
maddelerden de ayrı olarak bu ana hükmü zâfa 
düşürecek şekilde maddeleri geçirmek, hakika
ten çok zayif olacak gibi görünür. Kaldı ki Hüs
nü Beyle Refik Şevket Beyin noktai 
nazarları, hususî kanunlar ile verilmiş olan 
salâhiyetleri, bu kanunun müzakeresi do-
layısile kaldıralım şeklinde olmadığını an
ladım. Bu arkadaşlar, esas inhisarlara ta
allûk eden ve buna mümasil dairelerin, hesabatı, 
hususî kanunlarında olduğu gibi o hükümler da
iresinde yürüsün, o dairelerin muamelâtı ticarî 
mahiyette olduğu için, sarfından evvel veya 
sarfından sonra doğrudan doğruya resmî daire
ler muamelâtı gibi muhasebei umumiye kanunu
na göre Divanı muhasebatın murakabesine gel
mesin, fakat netice itibarile muamelelerini gös
teren blânçolar şu esas dahilinde tanzim edil
sin ve B. M. Meclisi Maliye encümeni ve Diva
nı muhasebat encümeninden müteşekkil bir heyet 

tarafından tetkik olunacağına, Divanı muha
sebata gitsin, murakabeye taallûk eden kısımdan 
maksat, işin ve hesapların yürümesine veya uza
masına taallûk eden işler değil, burada, arka
daşların istediği şey; madem ki o hususî ka
nunlarla verilmiş olan salâhiyetlere göre daireler 
işleyecek ve netice itibarile blânçolarını geti
recek. İşte o blânçoları Büyük Millet Meclisi na
mına Devlet varidatını murakabeye salâhiyettar 
olan ve doğrudan doğruya ihtisası bulunan Di
vanı muhasebat heyetine gitsin. Meclisin encü
menlerinde tetkik olunacağına dair salâhiyet 
alınsın, Büyük Millet Meclisinin ihtisas heyeti 
olan Divanı muhasebatta tetkik edilsin. Bu sü
ratle zannediyorum ki, Hasan Fehmi Beyefen
dinin endişe buyurdukları gibi her hangi bir şe
kilde salâhiyet kaldırılırsa o kanunlarla derpiş 
edilen bir takım hususî vaziyetlerin zuhuru ve 
o dairelerin işlerini işkâl eder gibi endişeler va
rit olamaz. Çünkü salâhiyetleri alınmayacaktır. 
Yalnız alınacak şey, şudur; doğrudan doğruya 
gelecek biânçiları encümene almak ve orada tet
kik etmek, usulüdür. İşte bu salâhiyet alınıp 
Divana verilecektir. Bu madde Bütçe veyahut 
Maliye encümenlerine havale edilir. Orada tet
kik «dildikten sonra bu salâhiyetler alınarak 
Divanı muhasebata verilir. 

REİS — Efendim, bir takrir var, okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebepler dairesinde tetkikat ya

pılmak üzere maddenin encümene iadesini teklif 
eylerim. 

Manisa 
Refik Şevket 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. — Lâyihai kanuniyede okunan şim
diki madde, Divanı muhasebatın yapacağı mu
rakabe, bazı müesseseler hakkında mevcut hu
susî kanunlar hükümlerine riayetle mukayyet 
olarak gösteriliyor. Halbuki şimdiki takririn 
mahiyeti, bu hususî kanunların bazı hükümle
rini değiştirmeği istihdaf etmektedir. O hususî 
kanunların hükümleri değişmedikçe Divanı mu
hasebat kanunundaki bu maddenin değişmesine 
imkân yoktur. Şimdiki verilen takrir bu mad
denin encümene oitm-esine dairdir. Eğer mak
sat, encümende bu hususî kanunları toplayıp on
ları tetkik etmek ve onların mahiyetini tadil et
mekse, olabilir. 

Fakat o hususî kanunları birer birer alıp on
lar üzerinde mevcut olan hususî hükümleri de
ğiştirmeli mi, eğer değiştirirsek ne hale koymalı
dır? Bunlar tetkik edilmeden bu madde ge
çebilir zannolunuyorsa bendeniz, buna Hüküme
tin iştirak etmeyeceğini arzederim. Mutlaka her 
hususî kanunun ayrı ayrı tetkik edilerek bir ne
ticeye varılması icap eder. Bunlar birer birer 
tetkik edilmedikten sonra, bir neticeye varılma-
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sı Hükümetçe doğru görülmez. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
malî murakabenin Divanı muhasebatta toplan
masını iltizam eden arkadaşların noktai nazar
larının asıl olduğunu arzetmekle beraber Rana 
Beyin şimdi beyan ettikleri noktayı arzetmek 
isterim. 

Ayrı ayrı hususî kanunlar kabul edilmiş ve 
bu kanunlar meridir. Bunların her biri, bir es-
esbabı mucibenin mahsulüdür. Bu dakikada 
onların mahiyetleri mülâhaza olunmaksızın to 
punu birden ilga veya tadil etmek maksadile en 
cümene göndermek, zannederim ki muvafık ol
maz. Yalnız bendeniz maddeyi okuduğum va
kit, maddede bir değişiklik olması icap ettiğini 
anladım, o da şudur: Devlet sermayesile işle
yen müesseselerin muameleleri ve hesapları Di
vanı muhasebatça hususî kanunlarındaki müsa
adelerin ölçülerine ve takip ettikleri hesap 
usullerine göre tetkik edilir. Bu, adeta bir pren
sip koymaktadır. Halbuki maddenin ruhu bu
rada verilen izahlara göre bu değildir. Yani 
mutlaka Devlet sermayesile işleyen müessesele
rin muameleleri ve hesapları için böyle hususî 
bir kanun yapılacaktır, ve onlar tatbik edile
cektir. Bu şekilde bir fikir kabul olunmadı 
ve kabul edilmekte istenmiyor. Bilâkis şunu 
kabul etmek lâzımgeîiyor ki, hususî hükümler Di
vanı muhasebatça nazarı itibare alınır. 

O halde o maddeyi arzu edilen şekilde ifade 
etmek için bendenizce şöyle yazmak lâzımdır: 
« Yukarıdaki maddelerde yazılan tetkikler için, 
hususî kanunlarda ayrı hükümler konulmuş ise 
tetkik, onlardaki müsaadelerin ölçülerine ve 
kabul edilen hesap usullerine göre yapılır». 
Yani bir prensip koymuş olmayız. Asıl olan 
Divanı muhasebatın her ne suretle olursa olsun 
murakabesinin âm ve şamil olduğudur. Bu ha
kikat esas olmak lâzımdır. Fakat şimdiye ka
dar bazı icabat neticesinde hususî hüküm1 er 
koymuşsak iptal edici ikinci hüküm koymak 
doğru olmaz. Yeniden tadil olunabilir. Divanı 
muhasebat kanunu gibi bir, hükmü daimî ola
cak kanunlar konurken, Devlet sermayesile iş
leyen müesseseler için de hususî kanunlar ve 
hükümler vazeder gibi prensiplerden de uzak 
kalmalıyız. Aslolan Divanı muhasebatın mu-
rakabesidir. Şimdiye kadar hususî kanunlarla 
yapılmış hükümler varsa onlar kalır. Fakat 
prensip olarak Devlet sermayesile teşkil edil
miş müesseselerin hesaplarının aslolarak Diva
nı muhasebatça tetkiki lâzımdır. Evet kanunun 
o maksatla konulmadığını anlıyorum. Fakat 
arkadaşları daha iyi temin ettiğine kani olarak 
bu takririmi takdim ediyorum. 

REİS — Usul hakkında bir noktayı arzede-
ceğim. Divanı muhasebat kanununu takyit eden 
hususî kanunları alâkadar eden vekâletlerin ma
lûmatı dahilinde olması için alâkadar Vekil Bey

lerin huzurlarile müzakere edilmesi lâzımdır. 
Bunun için müsaade buyurursanız haberdar ede
lim. 

REFİK B. (Konya) — Şüphesiz, her hangi 
bir mesele hakkında, Meclisten çıkacak kanun
ları tatbik mevkiinde bulunan ve Meclisin iti
madını taşıyan heyetin mütaleasını almak lâzım
dır. Fakat burada beyanatta bulunan Âli Rana 
Bey, vaziyeti umumî manada telâkki ettiler. Ge
rek İnhisar idaresine bağlı, gerek İktisat, Nafıa 
vekâletlerine bağlı bazı teşekküllerin işleri 
ve vazifeleri hususî kanunlarla ne şekilde iş
lemesi, ne surette yürümesi lazımsa o şekilde 
kabul olunarak çıkmıştır. Şimdi Divanı muha
sebata vazife gösteren şu lâyiha, müzakere 
edilirken zaten prensip olarak Devletin bütün 
varidat ve masarifatını Büyük Millet Meclisi 
namına murakabe salâhiyetini verdiğimiz Di
vanı muhasebatın her hangi bir iş olursa olsun, 
onu Meclis namına görmesi, anlaması faydalı
dır ve bu lüzumu muhtelif vesilelerle gördük, 
anladık. Şimdi o hususî kanunlar müzakere 
edilirken meselâ; İnhisar idaresinde müteda-
vil sermaye ile çalışan bir şube ticarî mahi
yette bir iş görüyor. Bu, her hangi resmî bir 
müessesenin hesaplı işleri gibi sıkı bir kont-
rola tâbi tutulursa iş yürümez denmiştir. Bu
nu Heyeti Muhtereme de kabul etmiştir. Müte-
davil sermaye ile yürüyen müessesenin işi gö
rülsün amma, Devlet haysiyetile bir iş hakkın
da şu formüle göre tanzim olunacak blân-
ço getirilsin, Büyük Millet Meclisinin Maliye 
encümeninde, Bütçe encümeninde tetkik etti
rilsin denmiştir. Şimdi arzu ettiğimiz esas, 
Bütçe encümeninde, Maliye encümeninde tet
kik edilmesin de, Mutahassıs heyet olan ve Bü
yük Millet Meclisi namına iş gören Divanı mu
hasebata gitsin diyoruz, Zannederim ki bunda 
esasa, işin mahiyetine taallûk eden, işleri 
işkâl edecek şekilde hiç bir mesele yoktur. 
Olmuş, bitmiştir. Yalnız murakabenin şekli 
kalıyor. Blânço, Divanı muhasebat, Maliye 
ve Bütçe encümenlerinden mürekkep bir he
yette mi tetkik edilsin, yoksa daha ziyade mü
tehassıs olan, salâhiyettar bulunan Divanı 
muhasebatta mı tetkik edilsin? Hi çşüphesiz 
Muhterem heyetiniz de tasvip buyururlar ki, 
Divanı muhasebat mütehassıs bir heyettir. 
Onlar tarafından tetkikte her halde fayda var
dır. Bu esasın Divanı muhasebatın vazifeleri
ni gösteren şu kanunun bir maddesine konul
ması lâzımdır. Burada Hükümet işlerini, o 
kanunların hükümlerini işkâl edecek hiç bir 
mesele mevzubahs olamaz. 

MALİYE En. M. M. KEMAL TURAN B. 
(İsparta) — Bendeniz, maddenin tehir edilme
sine lüzum olmadığı kanaatinde olduğum için 
söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ Refik Beyefendinin tasvir ettikleri 
vaziyet, Heyeti umumiye, adeta hususî teşek-
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küller için Divanı muhasebat vazifesini görü
yormuş mahiyetindedir. Halbuki iki encümen
den terekküp eden heyeti umumiyelerde blân-
çolar üzerinde tetkikat yapılır. Bu Heyeti 
umumiyeler, idarelerin umumî iş hayatım 
tanzim eder, ilerdeki çalışmaları için direktif 
verir. 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Bütçelerini 
tasdik eder. 

KEMAL TURAN B. (Devamla) — Evet büt
çelerini tasdik eder. Yoksa sarfiyat evrakını 
birer, birer tetkik edip bu sarfiyatın kendi ka
nunlarına göre olup olmadığını aramaz. 

REFİK B. (Konya) — Ben öyle demedim, 
yanlış anlamışsınız. Ben blânçolar oraya git
sin dedim. 

KEMAL TURAN B. (Devamla) — Şirketle
rin umumî heyetleri ne ise bu teşekküllerin muh
telit encümenlerdeki vazifesi de odur. Kalıyor-
ki bu şirketlerin böyle hesaplarını, sarf evrakını, 
yahut varidat evrakı ve kayitleri susu, busu, 
Devlet hesaplarına bakıldığı gibi, Divanı muha
sebatta tetkik edilsin mi, edilmesin mi? Hususî 
kanun buna müsaade ediyorsa bu umumî hüküm 
cari olur. Eğer hususî kanun müsait değilse 
tabiî olarak bu maddenin şümulüne girmez. An
cak bazı müesseseler için böyle bir şey varit 
olursa kanunda bunun için müteferrik hüküm
ler vardır. Fakat şu müessese tâbi olsun, bu 
müessese tâbi olmasın diye bir hüküm verilme
miştir. Fakat madde, umumî bir esâstır, bun
da hio bir tadile ihtiyaç yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
meselenin ehemmiyeti inkâr kabul etmez. Bil
hassa hayatta mücadele ve münakaşa, bir defa 
tanınmış olan hak veya salâhiyetin yerini ter-
ketmesinden mütevellit nizalar teşkil eder. 
İşin nezaketi budur. Divanı muhasebat rolünü 
ifa eden bir heyetin elinden bir madde ile salâ
hiyetinin alınması mevzubahs olmasından müte
vellit bir haleti ruhiyedir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Allah, Allah, 
çok garip bir tarzı tefekkür. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 
noktai nazarım aşağı yukarı bazı arkadaşlar ta
rafından garip görülebilir, amma nihayet bu ka
nun münakaşasından doğan ruhî sebep üzerinde 
beyanı fikir etmekte serbestim. 

Mazbata muharriri Kemal Turan Bey, bu 
şekilde toplanan heyetin; müşterek encümenin 
vazifesi, direktif vermektir, geçen senenin he
saplarını görür ve gelecek seneye ait direktifler 
verir dediler. Kanunda böyle midir? Böyle ise 
buna dokunan yoktur. Yine direktiflerini versin. 

Sümer bankın, Tütün idaresinin hesaplarını 
görsün, muameleleri anlasın, tetkikat yapsın. 
Yine direktif versin. Fakat hesaplarını görmek 
lâzımgeldiği zaman bu tetkiki hesap keyfiyetini 
Divanı muhasebat yapsm. Yani orta yerde mev
cut hususî kanunların faaliyet hükümlerini iş

kâl eden, tadil eden hiç bir şey yoktur. Ancak 
rüyeti hesap meselesi vardır. Binaenaleyh, ben
ce bu işin bütün teferruatını Refik Bey arkada
şımız anlattıktan sonra Rana Beyefendinin mü-
takalarının tamamile bizim aleyhimizde olduğu
nu görüyoruz. Tütüne ait ahkâm duracak, Sü
mer banka ait ahkâm duracak, Deniz işlerine ait 
ahkâm duracak. Fakat bütün bu müesseseler Dev
lete hiç hesap vermeyecek mi? Bu hesaplara biz 
dokunmayacak mıyız? 

Biz bu hesapların rüyet salâhiyeti Divanı 
muhasebata ait olsun diyoruz. Deniliyor ki ka
nunun tadili demektir. Efendiler; kanunun ta
dili demek olduğunu kabul ediyorum. Nite
kim Divanı muhasebat kanununun sonuna 
filân filân filân maddeler mülgadır diye yazı
yoruz. Demek istiyorum ki bu maddeyi kabul 
ettiğimiz dakikadan itibaren diğer müessesele
rin murakabe haklarına ait olmak üzere 
haiz oldukları salâhiyetler merfudur diye 
yazabiliriz. Nitekim idarei hususiyelerin 
kendi kanunlarına göre bir senelik hesaplan 
yine kendileri tarafından tetkik olunur ve 
kesbi katiyet eder deniliyor. Fakat bu kanuna 
gelince kesbi katiyet etmiyor. Bir kere tetkik 
ediliyor, nihaî surette ikinci bir defa daha tet
kik ediliyor. Onun içindir ki bendeniz mesele
de endişeyi mucip bir şey olmadığı kanaatinde
yim. Lütfen takririmin kabulünü Heyeti Muhte-
remeden rica ederim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, evvelâ tasrih 
etmek için şunu arşedeyim ki, İnhisar idaresi bu 
mevzu ile alâkadar değildir. Günkü İnhisarlar 
idaresinin hesabının bir kısmı bütçeye taallûk 
eder. Mütedavil sermayeve taallûk eden kısmı 
da Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerin
den müteşekkil bir heyet tarafından tetkik edi
lir. Binaenaleyh kanunim bu günkü vaziyeti söz 
alan arkadaşların fikirlerine mutabıktır. Tadili 
mevzubahs olan madde, istedikleri şekilde tadil 
edilse İnhisarlar idaresinin bu günkü çalışmasın
da Divanı muhasebat noktai nazarından da ya
nacağı bir değişiklik yoktur. Bunu bir defa tas
rih etmek için arzediyorum. Bunu arzettikten 
sonra şunu da tekrar ediyorum ki, bendeniz 
mevzuu, münakaşa etmedim. Elyevm Divanı 
muhasebatça görülmeyen hesabat Divanı muha
sebatça görülebilir mi, görülemez mi; bunu söy
lemedim. Bendeniz diyorum ki, buradaki mad
deyi tadil edivermekle bu mesele halloluverecek 
kadar basit bir iş değildir. Hususî kanunları 
birer birer tetkik etmek lâzımdır. Bu hususa 
ait bir çok muhtelif kanunlar veya buna yakın 
bir şekilde olanları da vardır. Bunların her han
gi birini ayrı ayrı alıp vaktile nazara alarak bu 
hususta dermeyan edilen tadiller doğru mudur, 
lüzumu var mıdır, tadil edilecek midir, hepsi mi 
tadil edilecek, yoksa bir kısmı mı tadil edilecek?... 
Bunları anlamadan bu maddeleri arzu ettikleri 
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şekle sokmanın imkânı yoktur. Encümene ia
desi icap ettiği takdirde, Divanı muhasebat en
cümeni kanunu bir müddet için hir tarafa bıra
karak hususî kanunları birer birer alacak, gün
lerce, haftalarca tetkik edecek ve nihayet bazı 
neticeye varacak, ondan sonra bu kanun avdet 
edecektir. Bunları bilerek encümene vermek ve
ya vermemek kararını almak noktai nazarından 
maruzatta bulunmuş oluyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüsane) — Efendim, 
hususî kanunlara, muhasebei umumiye kanunu
na tâbi olmayan ve bidayeten vize ve murakabe
ye tâbi olmayan hükümler kalkacak diye bende
niz bir mütalea dermeyan etmedim. Hesabı ka
tiler Divanı muhasebata verilmeyecektir. Zaten 
mevzuu münakaşamız budur. Refik Bey arka
daşımız, belki benim sözlerimden eksik söyle
miş olmamı veya bu mealde anlamış olmalıdır
lar ki uzun uzadıya izahat ve beyanatta bulun
dular. Arkadaşımız kanunların çokluğundan 
bahsettiler, evet çoktur; hatta o kadar çoktur 
ki inhisar idareleri blânço işlerini Divanı muha
sebatın tayin edeceği murakrple Maliye vekâleti 
muhasebei umumiyeden tayin edilecek iki mura-
krbin tetkikatile iş nihayet bulur. Hususî ka
nundaki ahkâm budur. Blânçoya ait olan kıs
mın netayici başka, Divanı muhasebattan hükme 
bağlatmak başka bir şeydir. Binaenaleyh bura
da lâzım olan şey değişiklik yapmaktır. 

Refik Şevket Bey arkadaşımın bilmeyerek 
veya bilerek 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Ben bil
meyerek söylemedim, her halde bilerek söyledim. 

HASAN FEHMÎ B. — Bilerek söyledinizse, 
bilmediğinizi izah edeceğim.... 

Salâhiyeti almak, vermek mücadelesi .. De
diler. Hangi salâhiyeti? bir kere burada söz söy
leyen kimdir? Bendeniz Maliye encümeni namı
na söyledim. Şu veya bu müessesenin, Meclis 
namma hesabı katisini tasdik edecek yeri yok
tur. En son bir tane çıktı. O da bir limitet şirke
tine aittir. Binaenaleyh salâhiyet almak, vermek 
bahsi hususundaki teşhisiniz, demek ki, bilme
yerek imiş. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır, yan
lış efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar, vaktile kanunlarla bu hükümler verilmiş
tir. Bu hükümler tabiimidir denirse, bendeniz 
gayritabiidir demekte hiç tereddüt etmem. Mec
lis, bu kanunları bir an evvel ıslah et derse; bun
ları esaslı bir şekle bağlamak sözü şimdiye ka
dar 50 - 60 defa aramızda geçmiştir. Ben diyo
rum ki Divanı muhasebat kanununda kendisine 
tevdi edilen işleri, o kanunimi ahkâmı umumi-
yesi dairesinde görmesi lâzımdır. Eğer bu işler 
muhasebei umumiye ve bütçe kanunlarına göre 
hususî kanunlara ait işlerdense hususî kanunlar

daki hükümlere göre tetkik eder, diyoruz. 
Bir takım iş var ki kendisine hiç verilmiyor. 
Arkadaşım bu maddeyi geri alsınlar di
yor. Geri aldık, o zaman ne diyeceğiz? O 
kanunlar hükümsüzdür, o kanunların hesa
bı katileri hususî teşekküller tarafından 
yapılması hususundaki hükümler kaldırılmıştır 
mı deyeceğiz? İstediğiniz bu mudur? Eğer bu ise 
bunun bu madde ile hiç bir münasebeti yoktur. 
Şayet maksat bunu teminse, bir takrir verilsin. 
Bu madde altında gelecek maddeler de vardır. 
O zamana kadar; Meclisi Âli de nazarı dikkate 
alırsa, Hükümeti de çağırır tetkik edilir, müs
takil bir madde olarak konulur ki, bundan son
ra; bu kanunun meriyet tarihinden sonra şu şu 
encümenlere veya şu şu heyetlere bırakılmış olan 
hesabı katinin tasdik ve murakabesi Divanı mu
hasebata devredilmiştir deriz. Bu takrirden 
ne anlayacağız. Bu hususa dair mufassal izaha,t 
verilmedikçe bundan bir şey anlamam. Kanun
lar yaşıyor, hükümleri yaşıyor. Arkadaşlar, 
bendenizce bu maddenin bu hükümle münasebeti 
yoktur. Eğer Meclisi Âli, bu arzettiğim mese
leyi, hesabı katileri Divanı muhasebata tetkik 
ettirmek istiyorsa arzu eden arkadaşlardan biri 
bir takrir verir. Heyeti Celile de nazarı dikka
te ai'ır. O vakit Hükümetle beraber tetkikat ya
pılır, aynca bir madde olarak ilâve edilir. Yok
sa bu teklifin bu madde ile hiç bir münasebeti 
yoktur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim, 
zaten ekseriyet kalmamış. Heyeti Vekile huzu
runda müzakere yapılacağını söylemiştiniz, onu 
reye koyunuz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hasan Feh
mi Beyin anladığı şekilde söz söylemedim. Bu 
söylediğim sözlerin bu suretle telâkkisine mey
dan vermişsem itizar ederim. Kürsüyü en çok 
işgal eden bir arkadaşınız sıfatile şahsî işlerden 
ne kadar müçtenip olduğumu takdir edersiniz. 
Tekrara lüzum görmüyorum. Kısaca söyleye
yim. Şimdi arkadaşlar, işin içerisinde hır can 
noktası vardır ki o mihveri anlamadım. Şimdi 
bu meselelerin hepsini olmamış telâkki edelim. 
Yesyeni bu maddeyi okuyalım. 

« Devlet sermayesile işleyen müesseselerin 
muameleleri ve hesaplan, Divanı muhasebatça 
hususî kanunlarındaki müsaadelerin ölçülerine 
ve takip ettikleri hesap usullerine göre tetkik 
edilir » deyince.... 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüsane) — O kanunda müsaade öl
çüsü yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Böyle de
yince bahsettikleri misaldir. O da Tütün idare
sinin hesabı katilerini iki murakıple İM maliye 
memurundan mürekkep hususî bir heyetten te
şekkül edermiş. Bu maddeye mâni midir, o ka
nun buraya girmez mi? Mükemmel giriyor. O 
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kanun buraya göre hususî ölçüdür. Hususî öl
çü nedir? Divandan iki, maliyeden iki memur. 
Şimdi Akay, deniz idaresinin hesaplan şöyle gö
rülecektir, senede bir defa verilir, şöyle, şöyle, 
filân filân encümenden teşekkül eder derse onun 
ölçüsü, hususî hükmü bu kaidei umumiyeye gir
mez mi? Bendeniz öyle anlıyorum ki; bu kaidei 
umumiyenin içerisine bu kaideler giriyor. Hem 
toptan camia halinde giriyor. Kanunları daire
sinde murakabe, Divanı muhasebata verilir. Hat
ta Bütçe encümeni bu usule o kadar riayet etmiş
tir ki, Maliye encümeninin mazbatasından bu 
fıkrayı çıkarmışlardır. Müsaadelerin ölçülerine 
ve icabında ahkâmı umumiye kaydi koymuş ki, 
Bütçe encümeni ahkâmı umumiyenin serbest hü
kümlerine mâni olması mülâhazasına binaen o 
kaydi dahi kaldırmıştır. 

Yani noktai nazar, bu Devlet sermayesile iş
leyen müesseselerin faaliyetini geniş mikyasta 
muhafaza etmek olmadığına göre anlayışımda 
hiç hata olmadığını zannediyorum. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Yani gerek Maliye encümeni ve gerek 
Bütçe encümeni - ki Maliye encümeninin esasına 
iltihak ediyor - başka suretle diyorlar, siz her 
halde kendinizinkini onları yazanların kastine 
tefevvuk ettirmek istiyorsunuz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır. 
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bir defa 

ekseriyet yoktur dendi. Ekseriyet olmadığına 
göre müzakereye devam olunmaması lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Zaten ben
deniz de sözümü bitirmiş bulunuyorum. 

REİS — Ekseriyet olmadığı söyleniyor. Ha
kikaten ekseriyetin bulunduğu biraz şüphelidir. 
Bu sebeple müzakereyi kesmek lâzımgelmekte-
dir. 

Müsaadenizle, açık reye konulan lâyihalara 
verilen reylerin neticelerini arzedeceğim: 

Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların 
muslihane bir surette hal ve tesviyesi hakkında
ki (Umumî tahkim senedi) ne iltihakımıza dair 
kanun lâyihasına lâyihayi kabul etmek suretile 
(161) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(161) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Kırallığı 
arasında aktedilen iadei mücrimin ve adlî muza
heret mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına, lâyihayı kabul etmek suretile 
(165) zat rey vermiştir. Kanun (165) reyle ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti 
arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedenamesinin tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına kabul etmek suretile (163) zat 
rey vermiştir. Kanun (163) reyle kabul edil
miştir. 

Ecnebi otomobil arabalarmm tâbi olacakları 
malî mükellefiyet hakkında Cenevrede imzala
nan mukavelenin tasdikma dair olan kanun lâ
yihasına lâyihayı kabul etmek suretile (161) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (161) rey
le kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17, 30 
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Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların muslihane bir surette hal ve tes

viyesi hakkındaki [ umumi tahkim senedi ] ne i lt ihakımıza dair 
kanuna verilen reyler 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
161 
161 

O 
O 

154 
2 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
İzzet ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nlsari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
Ibraıhdım Yürük B 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Rüştü B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B« 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
FaikB. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

1 Münir B. 
Gümüşane 

Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 

Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
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Konya 

Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Nuri B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

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

Ri:a 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Resai B. 
Trabzon 

Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

İBehçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler j 

Adana 
Arukoğlu Damar 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) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B, 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (İ. Â.) 

Ayd\n 
Dr. Mazhar B. 

Tahsin B. (Mezun) 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I-A.) 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Ccvat Abbas B. 
FalihRıfkıB. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

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

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

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

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Nafiz B. 
Necip Asım B. 

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hamdi Musta.fa B. (Me
zun) 
Mitat B. 

- 2 0 -
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Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Memet Nazif B. (Mezun) 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. (Me
zun) 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
AM Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. (Mezun) 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
îrfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

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

Ordu 
Ali Canip B. 

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

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 

Yusuf Kemal B. 
Stvas 

İsmail Memet (Mezun) 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

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

TJrfa 
Memet Emin B. (Mezun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

T ü r k i y e (a i ınhur iye t i l c Mfiearistan Kırallıcjı a r a s ı n d a a k t e d ü e n iadei m ü c r i m i n 
ve ad i l m u z a h e r e t m u k a v e l e s i n i n t a sd ik i h a k k ı n d a k i k a n u n a ve r i l en 

r e y l e r i n net ices i 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler • 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

/ Kabul edenler J 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 

İzzet m 
Mollaoğ] 

317 
165 
165 

0 
: 0 

150 
2 

7İB. 
u Cemal B. 

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

Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacım Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Kefik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

ismail Kemal B. 
ismet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
il »rahim B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Ali Rana B. 
I [asan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 

Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin 
j.lııstafa Rahmi B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

B. 
Marûş 

Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Haindi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

22 -



Behçet B. 
Refet B. 

Van 
HaMa B. 

I : 4 6 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

3-5- 1 9 3 4 C : 1 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 

Halil B. 
Hasan B 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (t. Â.) 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayazıt 
BayraMaroğlu Halit B, 
(I. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim 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 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Ilışan Pş. 

Kâzım B. 
Şevket B. 

Gilmüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdı B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Memet Nazif B. (Mezun) 
Muhittir. Pş. 

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

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. (Me
zun) 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

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

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

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefık B? 

Faik B. 
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Galip B. (Mezun) 
Halit B. 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Etem B. 

Zühtü B. 
Siirt 

Mahmut B. 
Sinop 

ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B., 

Stvas 
İsmail Memet B .(Me
zun) 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Mustafa Vasfı B. 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Nebizade Hamdi B, 
Urfa 

Memet Emin B. '(Mezun) 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Ragrp B. 

<••» 

Türkiye Cümhuriyctile Norveç Hükümeti arasında aktedîloıı uzlaşıntı, adli 
tesviye ve hakem mııahedennmesinin tasdikma dair kanuna veri len 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir), 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğiu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
163 
163 

0 
0 

152 
2 

/ Kabul edenler J 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Rifat B. 

Ziya B. 
Çorum 

Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazd Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

- 2 4 
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Erzincan 

Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa "Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Memet B. (Mezun I 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazini B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B -J 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B . 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 

etmeyenler J 

Artvin 
Asım B . 
Memet Ali B. (t. 1.) 

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

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

I Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
I Hüsnü B. 

Resai B. 
Trabzon 

Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı R 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B . 

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

/ Reye iştira} 
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Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Münir B. 
Naibi Riza B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

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

Elâziz 
Fuat B. (V.) 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
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Şevket B. 
Gümüşane 

Edip Servet B.. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ah/rnet Haindi B. (Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Memet Nazif B„ (Mezun) 

Kastar.^nu 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. (Me
zun) 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
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S ırnB. 
Konya 

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

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (M-ezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

) I Mardin 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

I Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Aamnt İhsan B. 

Ali Canip B. 
]?iz« 

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

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Etem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Maihmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Rahmi B. (Mezun) 

Selin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzımı B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebrâade Hamdi B. 

Urfa 
Memet Emin B. (Mezun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

3 - 5 -

e-



İ : 46 3-5-1934 C : 1 

Ecnebi otomobil arabalar ının tâbi olacakları mali mükellefiyet hakkında 
Cenevrede imzalanan mukavelenin tasdikına dair kanuna verilen 

reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet 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. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

: 317 
: 161 

161 
0 
0 

154 
2 

Kabul edenler 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
Fazd Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Raııa B 
Dr. Refik B. 
Hasan Vasıf B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 

Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B 
Mustafa Rahmi B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

27 -
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Sırrı B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
N asit-Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
Ismaiı B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksadı B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 

Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
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) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. Â.) 

Ay dtn 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
'^nver B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

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

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asrm B. 

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. 
Alâettin Cemil B. (Me
zun) 
Halil Eteni B. (Mezun) 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
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Mitat B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Haldi B. 
Maihmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

Kars 
Memet Nazif B. (Memn) 
Muhittin Pş. 

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

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Alhmet Tevfik B. (Me-
ızun) 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Şevket B. 
Kocaeli 

ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzmı B. 
Mustafa B. (Mezun; 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

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

Ordu 
AH Canip B. 

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

Samsun 
Emin B. 
Etem B. (Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Maihmut B. 

Sİnop 
ibrahim Alâetotin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. (Mezun) 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Cemil Bs 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Memet Emin B. (Mezun) 

Yozgat 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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Sıra No 134 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ve 68 inci maddelerile 
memurin kanununun 73 ve 85 inci maddelerinin tefsiri hak
kında 3/ 154 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

21-111-1932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Memurin-kanununun 73 ve 85 inci maddelerile 1683 numaralı tekaüt kanununun 66 ve 68 
inci maddeleri ahkâmının aşağıda izah olunan sebeplerden dolayı mebuslukları tecdit edilmeyen 
zevat hakkında tatbikında tereddüt edilmektedir. Şöyleki: 

1 — Memurin kanununun 85 inci maddesinde (memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta kalan 
memurların ilganın vuku bulduğu ay ile onu müteakip olan ay zarfında maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi tam olarak ve bu müddetin hitamında tekrar hizmete tayin kılınmamış ise yeni memu
riyete tayinine kadar en son almış olduğu maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin nısfı ita ve son 
memuriyetine muadil olmak şartile teklif olunan memuriyeti kabulden istinkâf ettiği takdirde 
işbu açık maaşı katolunur.) denildikten sonra fıkrai ahiresinde de ( meslki memuriyet olan 
mebuslar müddetleri bittikten sonra tekrar intihap edilmezlerse mebusluktan evvelki memuri
yetlerine nazaran haklarında bu madde tatbik olunur ) denilmektedir. Mebusluğa intihabina 
kadar memuriyetten başka bir mesleke sülük etmemiş olanlar için bu fıkranın tatbiki sehil isede 
hayatı memuriyetle diğer meslekler arasında geçmiş olanlar için hangi meslekin esas meslek 
addedileceğine dair elde bir miyar bulunmamaktadır ve bunun için bilfarz yirmi yaşından 
itibaren onbeş sene bilfiil hizmetle memurluğu meslek edindikten sonra birrıza o mesleki terke-
derek ticaret hayatına atılmış ve artık bunu kendisine daimî meslek ittihaz etmiş olanların 
bir iki sene ticaretle iştigalden sonra mebusluğa intihap edilip bilâhare açıkta kalmaları halinde 
mebusluktan evvelki meşgalenin ticaret olmasına göre vaziyeti bu merkezde olan bir zatı 
ticaret erbabından tanımak mümkün olduğu gibi o zatı, hayatının^kısmı azamı memuriyette 
geçmiş olduğu nazarı itibare alınınca mesleki memuriyet olanlar idadında görmek imkânı da 
hâsıl olacağından ve aksi halde de yani (20) yaşından itibaren 15 sene ticaretle iştigal ettikten 
sonra memuriyete intisap etmiş ve bir iki sene memuriyette bulunduktan sonra mebus intihap 
edilmiş ve bilâhare intihapları tecdit edilmeyerek açıkta kalmış olanlar için de bu tereddüt 
varit olduğundan bahsolunan fıkrai kanuniyenin takdire girilmeden hadiselere tatbiki müşkül 
görülmektedir. 

2 — Kezalik yeni tekaüt kanununun meriyetinden evvel tekaüt aidatı itası suretile geçip 
tekaüt için meşrut olan kanunî müddetin hesabında sayılacağı 1683 numaralı tekaüt kanunu
nun 66 ncı maddesi cümlei ahkâmından bulunan ve fakat Meclisi Âlinin 24-1 2-1Q29 tarih ve 
468 numaralı kararile memuriyet addedilmeyen şehremaneti ve emsali vezaifte bulundukları sı
rada mebus intihap edilip tekrar intihap edilmemeleri dolayısile haklarında, memurin kanununun 
salifülârz 85 inci maddesinin fıkrai ahiresinin tatbiki lâzımgelen zevatın mebusluğa takaddüm 
eden son memuriyetleri, Meclisi Âlice memuriyet addedilmemiş olan son vazifeleri mi, yoksa 

,7\ C. 
Divanı muhasebat 
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— 2 — 
ona da takaddüm eden ve mevzuatı kanuniyenin memuriyet olarak tanıdığı hizmetleri mi olması 
lâzımğeleceğini tayinde de tereddüt edilmektedir,-

3 — Yine memurin kanununun 73 üncü maddesinde ( Mebuslukta geçen müddet tekaüde 
mahsup edilir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin kuruş tekaüde esas tutulur. « Bu mik
tar muahharen 19-V-930 tarih ve 1619 numaralı kanunla 125'ira olarak kabul buyurulmuşıur» 
İşbu madde hükmü birinci ve ikinci Millet Meclisi azalarına da şamildir) denildikten sonra 
(Mebus olmazdan evvel bulundukları memuriyetler dolayısile kesbi istihkak ettikleri tekaüt maaşı 
miktarı bu haddi mütecaviz olanlara memuriyet maaşı üzerinden tahsis olunur) denilmekte ol
masına ve 1683 numaralı tekaüt kanununun 66 mcı maddesinde de (Evkaf, «Ziraat bankası ve 
Şehremaneti memurlarının i haziran 928tarihinden ve hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan 
memurların bu kanunun meriyetinden evvel tekaüt aidatı itası suretile geçen hizmet müddetleri 
tekaüt için meşrut olan kanunî müddetin hesabında sayılır) denilmiş olduğundan bu idarelerde 
bulunup ta oralardan aldıkları maaşlara göremebusluk tahsisatına nazaran isabet edecek miktardan 
fazla tekaüt maaşını müstahak olacaklara tahsisi maaşta fazla maaş bağlanmasını icap ettiren 
memuriyet maaşının esas ittihazı lâzım gelmekte ve şehremaneti ve emsali vazaifte müstahdem 
iken mebus intihap edilip bilâhare intihapları tecdit olunmamasından dolayı açıkta kalmış ve 
kendilerine açık maaşı da tahsis edilmemiş bulunanlara bu suretle maaş tahsisi mümkün bu
lunmakta ise de bu kabîl zevattan mebusluktan ayrıldıktan sonra açık maaşı talebinde bulunan 
ve şehremaneti memurluğunun memuriyet addedilmemesi mülâbesesile ve fakat 85 inci madde
nin açık maaşı hakkındaki fıkrasını imal zaruretile kendilerine şehremaneti ve emsali vazaife 
takaddüm eden memuriyetleri üzerinden açık maaşı tahsis edilmiş bulunanlar hakkında tekaüt 
maaşının da açık maaşını veren daireden tahsisi lüzumuna binaen bu maddenin tatbik ve imali 
muhtacı teemmül bulunmaktadır. 

Bundan başka şehreminliği ve emsali vazife mııhassas maaşatm tekaüt maaşına esas 
ittihaz edileceği farzedildiği takdirde de tekaüt kanununun ( hususî ve mülhak bütçelerden 
maaş alan memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu yapılıncaya' kadar haklarında eski 
hükümler tatbik olunur. Ancak bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra bu idare 
memurlarına yeniden tahsis olunacak tekaüt ve yetim maaşları kendi bütçelerinden 
verilir. ) diye muharrer bulunan 68 inci maddesi hükmüne tevfikan kendilerine eski 
hükümlere göre mi maaş bağlanacağı ve bağlanacak maaşın hususî ve mülhak bütçelerden 
mi verileceği yoksa mebusluğun da tekaüt müddetine mahsup edileceğine nazaran son 
memuriyetleri demek olan mebusluğun muvazenei umumiyeye dahil bir memuriyet 
telâkkisile bağlanacak tekaüt maaşında tekaüt kanununun muvazenei umumiyeye dahil memurin 
hakkındaki hükümlerine mi tevfiki muamele edileceği ve maaşın muvazenei umumiyeden mi 
verileceği hususatı da muhtacı izah bulunmaktadır. 

4 — Birde salifülârz 68 inci madde 1683 numaralı kanunun meriyeti esnasında hususî ve 
mülhak bütçelerden maaş alan memurların tekaütlüğü hakkında bir hüküm vaz etmekle beraber 
yirmi beş sene muvazenei umumiye dahilindeki dairelerden birinde ifayi hizmet ederek yeni 
kanunun neşrinden evvel buradan ayrılıp mülhak veya hususî bütçe ile idare olunan bir dairede 
vazife kabul etmiş ve oradan da yine yeni kanunun "neşrinden evvel ayrılarak başkaca bir hiz
met deruhte etmemiş olanlar hakkında sakit bulunmaktadır. Bu gibilere 1683 numaralı tekaüt 
kanununun zamanı meriyetinde yapılacak tekaüt muamelelerinin muvazenei umumiye dahi
lindeki yirmi beş senelik hizmetlerine göre yeni hükümlere tevfikan mı, yoksa son memuriyetleri 
olan hususî veya mülhak bütçe ile idare olunan dairedeki hizmetlerine nazaran 68 inci madde 
hükmüne tevfikan mı, yapılması lâzımgeleceği muhtacı tavzih görülmektedir. 

Hususatı maruzanın Meclisi Âlice tefsiren bir karara raptma müsaade buyurulmasını arz ve 
istirham eylerim efendim. 

D. M. Reisi 
Fuat 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 20 - IV - 11)33 
Karar No. 28 

Esas No. 3/154 
Yüksek Reisliğe 

Memurin kanununun 73 ve 85 inci madde-
( lerile 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka

nununun 66 ve 68 inci maddeleri ahkâmının 
aşağıda izah olunan sebeplerden dolayı me
buslukları tecdit edilmeyen zevat hakkında 
tatbikında tereddüt edilmekte olduğundan me-
vaddı mezkûrenin tef siren halline dair Diva
nı muhasebat riyasetinin 21 - III -1933 tarih ve 
18928/18 numaralı tezkeresi encümenimize ha
vale buyurulmakla Divan reisi Fuat Bey ve 
Umum muhasebe müdürü Faik Beyler hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi: 

Mezkûr tezkerede bahsedilen dört meseleden: 
Birincisi : 788 numaralı memurin kanunu

nun 85 inci maddesinin son fıkrasında (Mes
leki memuriyet olan mebuslar müddetleri bit
tikten sonra tekrar intihap edilmezlerse me
busluktan evvelki memuriyetlerine nazaran hak
larında bu madde tatbik olunur) denilmekte 
ise de hayatı, memuriyetlerle diğer meslekler 
arasında geçmiş olanlar için hangisinin esas 
meslek addedileceğine dair elde bir miyar bu
lunmadığından ve meselâ yirmi yaşından iti
baren on beş sene bilfiil hizmet ederek me
murluğu meslek edindikten sonra birriza mes
leki terkederek ticaret hayatına atılmış ve 
artık onu kendisine daimî meslek ittihaz et
miş olanların bir iki sene ticaretle iştigalden 
sonra mebusluğa intihap edilip bilâhare inti
hap edilmemelerinden ötürü açıkta kalmaları 
halinde mebusluktan evvelki meşgalenin tica
ret olmasına göre vaziyeti bu merkezde olan bir 
zatin mesleki memuriyet midir, yoksa ticaret 
midir ve aksi halde yirmi yaşından itibaren 

W beş sene ticaretle iştigalden sonra memuri
yete intisap etmiş ve bir iki sene memuriyet
te bulunarak badehu mebus intihap edilmiş ve 
tekrar intihap olunmamış olanlar için de bu 
tereddüt varit olduğundan mezkûr kanun fık
rasının takdire gidilmeden halli müşkül görül
düğünden bahsile Meclisçe tefsirine lüzum gös
terilmektedir. 

Mezkûr maddenin son fıkrasındaki (Mesle
ki memuriyet) tâbirinin tef siren halline imkân 
görülememiştir. Çünkü memuriyeti kendisine 
meslek edinmiş diyebilmek için ne kadar müd
det memuriyette bulunması iktiza ettiğine ve 
terketmesi ne gibi şerait ve zamana mütevak
kıf bulunduğuna dair ne bir kanun ne de te
amül mevcut olmadıktan başka memuriyet mes
lekinden ayrılan bir kimsenin muvakkaten mi, 
yoksa yine avdet etmek niyetile mi meslek
ten ayrıldığının tayin ve takdiri ahvali şahsi-
yenin tetkikile mümkün olacağına ve bu mi-
sillû ahvali şahsiyenin tetkiki ve neticeye göre 
bir karar itası mahkemelere verilmiş vazaiften 
bulunduğuna binaen kendisi hakkında Hüküme
tin ittihaz ettiği karara razi olmayan tarafın 
vazifedar mahkemeye müracaatla oradan bir 
hüküm istihsal etmesi lâzımgelir. 

İkincisi : Evvelce bir müddet Devlet memu
riyetinde bulunduktan sonra bilâhare şehre
maneti ve emsali misillû Devlet memuriyetin
den addedilmeyen vazaifte bulundukları sıra
da mebusluğa intihap edilen ve bilâhare tekrar 
mebus intihap edilmemeleri dolayısile açıkta 
kalan kimselerin memurin kanununun 85 inci 
maddesi mucibince tahsis olunacak açık maaşının 
mebusluktan evvel şehremanetinden aldığı me
muriyet maaşı üzerinden mi, yoksa ona tekad-
düm eden Devlet memuriyetindeki son maaşın
dan mı tahsis olunacağında tereddüt edildiğin
den bahsedilmektedir. 

Memurin kanununun salifülârt 85 inci mad
desi, memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta ka
lan memurlara ne suretle maaş verileceğini ve 
mesleki memuriyet olan mebuslar müddeti bit
tikten sonra tekrar intihap edilmezlerse mebus
luktan evvelki memuriyetlerine nazaran hakla
rında bu maddenin tatbik olunacağını saraha
ten göstermiş bulunmasına ve Meclisi Âlice mu
kaddema ittihaz olunan 24 - XII - 1929 tarih 
ve 468 numaralı kararla şehremaneti memurları 
memurin kanununun mevzuu dahiline giren 



Devlet memurlarından addedilmemiş olmasına 
binaen mezkûr 85 inci maddenin son fıkrasında
ki mebusluktan evvelki memuriyetten maksat 
Devlet memuriyeti olduğu vazihan anlaşılmak
ta olduğundan tefsire lüzum görülmemiştir. 

Üçüncüsü; 1683 numaralı tekaüt kanununun 
66 inci maddesi Evkaf, Şehremaneti, Ziraat 
bankası memurlarının 1 haziran 1928 tarihinden 
ve diğer mülhak ve hususî bütçeli daireler me
murlarının tekaüt kanununun neşrinden evvel 
tekaüt aidatı vererek geçen müddetlerini tekaüt 
için meşrut olan kanunî müddetten addetmekte 
ve memurin kanununun 73 üncü maddesi de 
mebusluktan evvelki memuriyetleri maaşı me
busluk tahsisatından fazla olan zevata bu faz-
Ja maaş üzerinden tekaüt maaşı tahsisini âmir 
bulunmakta olmasına nazaran salifülarz 66 inci 
maddede zikrolunan devair ve müessesatta me
busluk tahsisatından fazla maaşlı bir vazifede 
iken mebus olup bilâhare tekaütlüklerini talep 
eden zevata bu fazla maaş üzerinden mi, yoksa 
bu vazifenin şehreminliği ve emsali gibi Dev
let memuriyeti addedilmeyen hidemattan olma
sı halinde o maaştan daha noksan olan mebus
luk tahsisatı üzerinden mi, tekaüt maaşı tahsis 
ve hesap edilmesi lâzımgeleceği ve kezalik bi
rinci şıkka göre yani mebusluğa tekaddüm eden 
ve maaşı mebusluk tahsisatından fazla olan va
zifeden tekaütlüklerinin icrası takdirinde teka
üt maaşlarının tekaüt kanununun 68 inci mad
desi mucibince eski hükümlere göre hesap edi
lip kendi bütçelerinden mi, yoksa mebusluk 
müddeti tekaütlük hesabında nazarı itibare 
alınması ve tahsisatı da muvazenei umumiyeden 
verilmesi itibarile yeni hükümlere tevfikan he
sap edilip umumî bütçeden mi tesviyesi lâzım
geleceği hususlarında tereddüt edilmekte oldu
ğundan ibarettir. 

Memurin kanununun 73 üncü maddesinde 
« mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsup edi
lir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin ku
ruş (sonra yüz yirmi beş liraya çıkarılmıştır) te
kaüde esas tutulur. İşbu madde hükmü birinci 
ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da şa
mildir. Mebus olmazdan evvel bulundukları me
muriyetler dolayısile kesbi istihkak ettikleri te
kaüt maaşı bu haddi mütecaviz olanlara memu
riyet maaşı üzerinden tahsis olunur » diye sa
rahaten mezkûr olmasma ve 73 üncü madde

deki memuriyet tabirinden muvazenei umumiye
den maaş alan Devlet memurları kastedilmiş ol
masına mebni yeni hükümlere tevfikan muva
zenei umumiyeden tekaüt edilmeleri ruhu kanu
na muvafıktır. 

Dördüncüsü -1683 numaralı kanunun 68 inci 
maddesi hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan
ların tekaütlükleri hakkında bir hüküm vazet
mekle beraber yirmi beş sene muvazenei umumi
ye dahilindeki dairelerden birinde ifayi hiz
met ederek yeni kanunun neşrinden evvel bu
radan ayrılıp mülhak veya hususî bütçe ile ida
re olunan bir dairede vazife kabul etmiş ve 
oradan da yine yeni kanunun neşrinden evvel 
başkaca bir hizmet deruhte eylemiş olanlar hak
kında sakit bulunmaktadır. Bu gibilere 1683 
numaralı tekaüt kanununun zamanı meriyetinde 
yapılacak tekaüt muamelelerinin muvazenei umu
miye dahilindeki yirmi beş senelik hizmetlerine 
göre yeni hükümlere tevfikan mı, yoksa son me
muriyetleri olan hususî veya mülhak bütçe ile 
idare olunan dairedeki hizmetlerine nazaran 68 
inci madde hükmüne tevfikan mı muamele yapıl
ması lâzımgeleceği muhtacı tavzih görüldüğün
den bu noktanın dahi tefsiren halli talep edil
mektedir. 

Mezkûr tekaüt kanununun 68 inci maddesin
de « Hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan 
memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu yapılın
caya kadar, haklarında eski hükümler tatbik 
olunur. Ancak bu kanun meriyete girdiği tarih
ten sonra bu idare memurlarına yeniden tahsis 
olunacak tekaüt ve yetim maaşları kendi büt
çelerinden verilir » denilmektedir. 

Hususî ve mülhak bütçelerden maaş alanla
rın yeni bir tekaüt kanunu yapılıncaya kadar es
ki tekaüt kanunu mucibince tekaüt edilecekleri 
ve maaşlarının da kendi bütçelerinden verileceği 
madde metninde sarahaten ve mutlak surette 
zikrolunmasına mebni tefsire lüzum yoktur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Mal. E. Reisi Na. M. M. Kâ. 
Bayaztı Bayazıt İsparta 
İhsan İhsan Kemal Turan 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Mersin îzınir 
Pertev A. ilamdı Kâmil 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 85 
Esas No. 3/154 

28 - IV ~ 19M 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ve 68 
inci maddelerile memurin kanununun 73 ve 85 
inci maddelerinin tefsiri hakkındaki Divanı 
muhasebat reisliği tezkeresi Maliye encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize tevdi edilmek
le Maliye vekili Fuat ve Divanı muhasebat reisi 
Seyfi ve Muhasebat umum müdürü Memet Ali 
Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tefsiri istenilen dört meseleden: 
Birincisi - Memurin kanununun 85 inci mad

desinin son fıkrasına aittir. Mezkûr maddenin 
ilk fıkrasında «Memuriyetinin ilgası dolayısile 
açıkta kalan memurların, ilganın vukubulduğu 
ay ile onu müteakip olan ay zarfında maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi tam olarak ve bu müdde
tin hitamında tekrar hizmete tayin kılınmamış 
ise yeni memuriyete tayinine kadar en son al
mış olduğu maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin nıs
fı ita ve son memuriyetine muadil olmak şartile 
teklif olunan yeni memuriyeti kabulden istinkâf 
eylediği takdirde işbu açık maaşı katolunur» 
ve son fıkrasında «Mesleki memuriyet olan me
buslar müddetleri bittikten sonra tekrar intihap 
edilmezlerse mebusluktan evvelki memuriyet
lerine nazaran haklarında bu madde tatbik olu
nur » denilmekte olup işbu fıkradaki « mesleki 
memuriyet» tabirrinin takdire gidilmeden halli 
müşkül görüldüğünden Meclisçe tefsirine lü
zum gösterilmektedir. 

Maliye encümenince her ne kadar memuri
yeti kendisine meslek edinip edinmemek keyfi
yeti ahvali şahsiyenin tetkiki ile mümkün olaca
ğına ve bunun tetkiki ve neticeye göre bir karar 
itası mahkemelere verilmiş vezaiften bulunduğu
na binaen kendisi hakkında Hükümetin ittihaz 
ettiği karara razı olmayan tarafın vazifedar 
mahkemeye müracaatla oradan bir kaarr istih
sal etmesi lâz-mgeleceğine karar verilmiş ise de 
elyevm hükmü cari olan 1932 malî senesi mu-
vazenei umumiye kanununun 20 inci maddesinde 
«açıkta kalan memurlardan filî hizmet müddeti 

yedi seneye kadar olanlara dörtte bir, on beş 
seneye kadar olanlara üçîe bir, on beş seneden 
fazla olanlara yarım maaş nisbetinde açık ma
aşı verilir. Bunların 788 numaralı kanunun 85 
inci maddesi hükmüne tevfikan ilk iki aylık 
tam maaş almak hususundaki haklan mahfuz
dur» denilmekte olup mezkûr 85 inci maddenin 
birinci fıkrası 1932 muvazenei umumiye kanu
nunun işbu maddesile tadil edilmiş ve açıkta 
kalan memurlardan filî hizmeti yedi seneye ka
dar olanlara dörtte bir .„ denilerek açık maaşı 
verilebilmesi için memuriyet uhdesinde iken 
memuriyetinin lâğvolunması muktazi bulunmuş 
olmakla yukarıda yazılan maddelerin nıüedda-
sına göre bir memur velev ki bir sene "memu
riyette bulunsun memur iken mebus intihap 
olunupta müddetin hitamında tekrar intihap 
olunmazsa memuriyetteki hizmetine göre ka
nunda tayin edilen nisbetler dairesinde kendi
sine açık maaşı verileceği ve hizmet müddeti 
her ne olursa olsun memuriyetten ayrıklıktan 
sonra mebus intihap olunanlara açık maaşı 
verilemeyeceği sarih olduğundan tefsire muhtaç 
değildir. 

ikincisi - Evvelce bir müddet Devlet memu
riyetinde bulunduktan sonra bilâhare şehrema
neti misilli Devlet memuriyetinden addedilme
yen vazifede bulundukları sırada mebus inti
hap edilen ve bilâhara intihap edilmemeleri do
layısile açıkta kalanlara memurin kanununun 
85 inci maddesi veçhile tahsis olunacak açık ma
aşının mebusluktan evvel şehremanetinden al
dığı memuriyet maaşı üzerinden mi, yoksa ona 
tekaddüm eden son maaştan mı tahsis olunaca
ğında tereddüt edilmektedir. 

Devlet memuriyetinde iken memuriyetinin 
ilgasından dolayı açıkta kalan memurlara açık 
maaşı verilmesi meşrut olup yoksa evvelce Dev
let memuru iken Devlet memuriyeti addedil
meyen bir vazifeye giren memurlara 
açık maaşı verilmesi hükmü kanuna münafi ol
duğu cihetle mebuslar hakkında dahi ayni veç-
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hile muamele ifası lâzımg-eleceği cihetle tefsire 
lüzum görülmemiştir. 

Üçüncüsü - 1683 numaralı tekaüt kanununun 
66 inci maddesi Evkaf, Şehremaneti, Ziraat ban
kası memurlarının 1 haziran 1928 tarihinden ve 
diğer mülhak ve hususî bütçeli daireler memur
larının tekaüt kanununun neşrinden evvel teka
üt aidatı vererek geçen müddetlerini tekaüt için 
meşrut olan kanunî müddetten addetmekte ve 
memurin kanununun 73 üncü maddesi de mebus
luktan evvelki memuriyetleri maaşı mebusluk 
tahsisatından fazla olan zevata bu fazla maaş 
üzerinden tekaüt maaşı tahsisini âmir bulun
makta olmasına nazaran salifülârz 66 inci mad
dede zikrolunan devair ve müessesatta mebusluk 
tahsisatından fazla maaşlı bir vazifede iken me
bus olup bilâhare tekaütlüklerini talep eden bu 
zevata fazla maaş üzerinden mi; yoksa bu vazi
fenin şehreminliği ve emsali gibi Devlet memu
riyeti addedilmeyen hidemattan olması halinde 
o maaştan daha noksan olan mebusluk tahsisatı 
üzerinden mi; tekaüt maaşı tahsis ve hesap edil
mesi lâzımgeleceği ve kezalik birinci şikka göre 
yani mebusluğa tekaddüm eden ve maaşı mebus
luk tahsisatından fazla olan vazifeden tekaüt
lüklerinin icrası takdirinde tekaüt maaşlarının 
tekaüt kanununun 68 inci maddesi mucibince es
ki hükümlere göre hesap edilip kendi bütçele
rinden mi, yoksa mebusluk müddeti tekaüt hesa
bında nazan itibare alınması ve muhassasatı da 
muvazenei umumiyeden verilmesi itibarile yeni 
hükümlere tevfikan hesap edilip umumî bütçe
den mi tesviyesi lâzımgeleceği hususlarında te
reddüt edilmekte olduğundan ibarettir. 

1 - Memurin kanununun 73 üncü maddesin
de «Mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsup 
edilir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin 
kuruş (yüz yirmi beş liraya çıkarılmıştır) teka
üde esas tutur.» îşbu madde hükmü birinci ve 
ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da şamil
dir. Mebus olmazdan evvel bulundukları memu
riyet dolayısile kesbi istihkak ettikleri tekaüt 
maaşı bu haddi mütecaviz olanlara memuriyet 
maaşı üzerinden tahsis olunur » denilmesine 
ve buradaki memuriyetten maksat memurin ka
nununun kastettiği Devlet memurluğu olması
na nazaran muvazenei umumiyeden maaş almak
ta iken mebus olup bilâhare tekaütlüklerini ta
lep eden zevata mebusluktan evvelki memuriyet
leri maası mebusluk tahsisatından fazla ise me

muriyet maaşı, değilse işbu maddede tayin edilen 
miktar üzerinden ve muvazenei umumiyeden 
tekaüt maaşı tahsis edilmesi icap eder. 

2 - Meclisi Âlinin 468 numaralı karan muci
bince şehreminliği ve emsali gibi Devlet me
muriyeti addedilmeyen bir hizmette 1 haziran 
1928 tarihinden evvel bulunup bilâhare mebus 
olan ve tekaütlüğünü isteyen zevatın vaziyetine 
gelince; evvelce bulundukları hizmetlerdeki al
mış oldukları maaşlar mebusluk tahsisatından 
fazla olsa dahi 73 üncü maddenin sarahatine 
göre bu hak yalnız Devlet memurlarına veril
miş olup diğer devair ve müessesat memurla
rının bundan istifade etmelerine dair kanunda 
ne sarahaten ve ne de delâleten bir kayit mevcut 
olmadığından mebusluk tahsisatları üzerinden 
tekaütlüklerinin icrası lâzımgelir. 

3 - Yukarıda yazılı 66 ncı maddede zikredi
len devairden Ziraat bankası; tekaüt aidatı ve
ren memurlarına tazminat vermek suretile işbu 
meseleyi tasfiye etmiş olduğundan bunlar hak
kında bu bapta bir mütalea serdine ve karar 
alınmasına ihtiyaç kalmamıştır. 

Vilâyet hususî idarelerile İstanbul ve Ankara 
belediyeleri hakkında ayrıca tekaüt kanunları 
yapılarak mevkii tatbika konmuştur. İşbu ida
relerde evvelce tekaüt aidatı vermiş ve bilâhare 
mebus olup tekaütlük müddetini ikmal etmiş 
olanlara gelince; mebuslukta geçen müddetin te
kaüt hesabında sayılacağı ve fakat tekaüt maa
şının mensup olduğu daire bütçesinden verilme
si ahkâmı kanuniyemiz iktizasından bulunduğu 
cihetle o yolda muamele ifası lâzımgelir. 

Dördüncüsü - 1683 numaralı tekaüt kanu
nunun 68 inci maddesi hususî ve mülhak büt
çelerden maaş alanların tekaütlükleri hakkın
da bir hüküm vazetmekle beraber yirmi beş 
sene muvazenei umumiye dahilindeki daireler
den birinde ifayi hizmet ederek yeni kanunun 
neşrinden evvel buradan ayrılıp mülhak veya 
hususî bütçe ile idare olunan bir daireden va
zife kabul etmiş ve oradan da yine yeni ka
nunun neşrinden evvel başka bir hizmet deruh-
de eylemiş olanlar hakkında sakit bulunmakta
dır. Bu gibilere 1683 numaralı tekaüt kanunu
nun zamanı meriyetinde yapılacak tekaüt mu
amelelerinin muvazenei umumiye dahilindeki 
yirmi beş senelik hizmetlerine göre yeni hü
kümlere tevfikan mı, yoksa son memuriyetleri 
olan hususî veya mülhak bütçe ile idare olu-



nan dairedeki hizmetlerine nazaran 68 inci 
madde hükmüne tevfikan mı; muamele yapıl
ması lâzımgeleceği muhtacı tavzih görüldüğün
den bu noktanın dahi tefsiren halli talep edil
mektedir. 

Bu tefsir talebi geldikten sonra mezkûr da
irelerin her biri için ayrı ayn tekaüt kanunu 
yapılmış ve ne suretle tekaüt edilecekleri kanun
larında tasrih kılınmış ve mesele halledilmiştir. 
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