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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Muamele vergisi lâyihasının kalan maddeleri mü

zakere edildikten sonra, 
Nafıa memurlarının memnu oldukları işler hakkın

daki kanun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 
Perşembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 4 000 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

2 — 1933 - 1934 ders yılı içinde münhal muallim
liklerde kullanılanların vekâlet müddetleri hakkmda 
kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Deniz ticareti kanununun 1472 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası (Adliye encü
menine) 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea. 
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Da
hiliye vekâletine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) 

5 — Gayri menkul malların tapu sicillerine kay-
dine ve tasarruflarına dair kanun lâyihası (Maliye, 
Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 8 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

8 — İktisat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 14 000 
liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

9 — tktısat vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

10 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi 
bütçesinde 22 000 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

11 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 4 760 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

12 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 28 152 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

13 Nafıa vekâleti merkez ve taşra teşkilâtı 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

14 — Orta orman mektebi teşkilâtı hakkmda ka
nun lâyihası (Ziraat ve Bütçe encümenlerine) 

15 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri tttihadı arasmda hudutta zuhur eden ih
tilâfların tetkik ve halli usulü hakkında aktedilmiş 
olan mukavelenamenin 6 ay daha uzatılmasına dair 
protokolün tasdiki hakkmda kanun lâyihası (Harici
ye, Dahiliye ve Millî Müdafaa encümenlerine) 

16 — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi büt-

verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

çesinde 525 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
17 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi ve Kayseri 

mebusu Sait Azmi Beylerin, af kanununa müzeyyel ka
nun teklifi (Adliye encümenine) 

Tezkereler 
18 — Aksaray mebusu Riza Nisari Beyin teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürek. 
kep Muhtelit encümene) 

19 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı mad
deleri mucibince yapılan tediyelerin tazminat ve ikra
miye olup olmadığının tayini hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

20 — Aydmm Çine kazasının Bölüntü köyünden 
EvliyaoğuIIarı diğer namı Müdüroğullan şöhretli Me-
metoğlu Mustafanın ölüm cezasına çarpılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

21 — Bolu mebusu Falih Rıfkı Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürek

kep Muhtelit encümene) 
22 — Erdek kazasının Yukanyapıcı köyünden Me-

metoğlu Kara Hasanın ölüm cezasına çarpılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

23 — Malatyanm Komik köyünden Süleymanoğlu 
Memedin ölüm cezasma çarpılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

24 — Mülga idarei umumiyei vilâyat kanununun 
hükmü meri olan idarei hususiyei vilâyat kısmınm 
80 inci maddesinin 11 inci fıkrasının tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (Dahiliye encümenine) 

Mazbatalar 
25 — tkamet mukavelenamesi aktedilmeyen Dev

letlerle yapılacak muvakkat mukavelename hakkında
ki kanuna müzeyyel 1/889 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

26 — tstanbulda ve vilâyetlerde belediye daireleri 
namına istimlâk olunacak mahallerin istimlâk sureti 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 1/430 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Maliye, Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

27 — Pasaport kanununun 16 nci maddesile şehben
derlik rüsumu kanununa bağlı tarifenin 1, 2 ve 3 üncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/910 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye, Maliye ve Bütçe encümen-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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İeri mazbataları (Ruznameye) 

28 — Yozgadm Sorgun kazasının Karakız köyün
den tsmailoğlu Yusuf ve Hüseyinoğlu Cin Alinin ölüm 

1 — Muamele vergisi hakkında 1/916 numa
ralı kanun lâyihası ve Muvakkat encümenle Büt
çe encümeni mazbataları 

RElS — Efendim, muamele vergisi kanun 
lâyihasının 12, 21, 22, 27 inci maddeleri Heyeti 
Celilece kabul edilen takrirlerle encümene git
mişti. Encümen bunları tetkik ederek muvafrk 
şekillerde maddeleri hazırlamıştır. Birer birer 
okuyacağız. 

MADDE 12 — Sınaî müesseseler tarafından 
verilen beyannamelerdeki kıymetin doğruluğu
na varidat dairesince kanaat hâsıl olmadığı tak
dirde bildirilen kıymete ait vergi usulen tahak
kuk ettirilir ve ihtilaflı kıymetin tetkiki için 
tahakkuk memuru tarafından 15 gün zarfmda 
21 inci maddenin son fıkralarında yazılı tetkik 
heyetine müracaat olunur. Bu heyet bir ay için- ] 
de kararmı verir. j 

REİS — Mütalea var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Birinci maddenin (A) ve (B) 
fıkralarında yazılı muamele vergisi mükellefi
yetine tâbi olupta: 

A - Bu kanuna göre tutulması lâzımgelen def
terler tutulmadığı, veya defeterler tutulmuş 
iken muhteviyatına ait evrakı müsbite muhafaza 
ve ibraz edilmediği takdirde vergi iki kat olarak 
resen tarholunur. 

B - Defterler tutulup ta kayitler muamele 
defterlerine noksan geçirildiği takdirde noksana 
ait vergi İM kat olarak resen tarholunur. 

C - Defterler tahrif veya hilafı hakikat vesi
ka tanzim olunduğu takdirde hâsıl olan farka 
afit vergi üç kat olarak resen tarhedilmekle bera
ber haklarında aynca takibat yapılır. 

D - Beyanname vaktinde verilmediği halde 
tamamı, veya beyanname defter kayitlerine uy- | 

cezasına çarpılmaları hakkında 3/436 numaralı Haşve-» 
kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (Ruz? 
nameye) 

gun olmadığı takdirde noksar^ % 20 fazlasile 
tahakkuk ettirilir. Fiillerin tekerrürü halinde 
cezalara bir misil zammolunur . Yukanki fıkra
larda yazılı resen yapılacak tarhiyatta matrah
lar, hesap mütehassısının kullanıldığı vilâyet
lerde en büyük mal memurunun veya vekil ede
ceği memurun reisliği altında bu mütehassıslar
dan birile mükellefin mensup olduğu müseccel 
meslekî teşekküller tarafından ve bu teşekkülle
rin bulunmadığı yerlerde ticaret odalarınca ve bu : 
da yoksa belediyelerce kendi azalarından veya 
hariçten seçilecek iki vukuf ehlinden kurulan 
döt kişilik bir heyet tarafından tayin olunur. 

Hesap mütehassısları bulunmayan vilâyet 
merkezlerinde mütehassısların yerine bu heyet
lerde varidat müdürü veya tevkil edeceği me
mur bulunur . 

Kazalarda bu heyetler en büyük mal memu
runun veya vekilinin reisliği altmda varidat 
memuru ve biri meslekî teşekküllerden, yoksa 
belediyeden ve diğeri ticaret odası tarafından 
ticaret odası da yoksa her ikisi de yukanki 
fıkrada gösterildiği surette belediye tarafından 
seçilmiş iki aza ile kurulur. 

Meslekî teşekküller ve belediye ve ticaret 
odaları bulundukları mahallin en büyük mal me
murunun işarı üzerine vukuf ehlini ve bunların 
sayısı kadar da yedek azayı seçerler. 

REİS — Mütalea var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci madde de, encümen tarafından, 21 
inci maddeye taallûku dolayısile alınmıştı. 
21 inci maddeye göre bunu da tashih etmiş
ler, okutacağım: 

MADDE 22 — 11 inci madde mucibince ta
hakkuk ettirilip ihtilaflı matraha ait olma
sından dolayı tahsil olunmayan vergiler iki 
kat ve mal gümrükten geçtikten sonra tahak-

B I R I N C I GELSE 
Açılma saati: 15,05 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Refik B. (Konya), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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kuk ettirilen vergiler üç kat olarak alınır. 

Kambiyo temevvüçlerinden dolayı beyan 
ile tahakkuk arasında husule gelecek farklar 
bu hükme tâbi değildir. 

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

MADDE 27 — Vergiye esas olan muamele
nin yapıldığı malî yılın sonundan itibaren her 
hangi sebeple olursa olsun üç yıl içinde tarhe-
dilmeyen ve tarhedilipte katiyet kesbettiği 
malî yılı takip eden malî yıldan itibaren on 
yıl içinde tahsil olunmayan vergiler müruru 
zamana uğrar. 

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

MADDE 35 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

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

HADDE 36 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adliye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Gümrük 
ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2 — Elektrik istihlak resmi hakkında 1/884 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Efendim, ruznamenin 6 ncı madde
sinde yazılı elektrik istihlak resmi hakkındaki 
kanun lâyihası, varidat kanunlarına taallûk et
tiği için Bütçe encümeni bunun tercihan ve 
müstacelen müzakeresini teklif etmiştir. 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale) — Efendim, bu kanun lâyihası belediye
ler ve mahallî idarelerin bazı müessesatmı da 
alâkadar ettiği için Dahiliye encümenine veril
mesini istiyoruz. 

REİS — O halde Dahiliye encümenine veri
yoruz. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Müstaceliyet karan verilsin de. 

REİS — Geldiği zaman yapılır. 
BÜTÇE En. REİS V. MÜKERREM B. ( İs

parta ) — Dahiliye encümenine verilmesi için 
Heyeti Celileden karar alınmak lâzımdır. £tuz-
nameye dahil olmuş ve esasen oraya havale edil
memiş olan bir lâyihadır. Kararsız veremeyiz. 

REİS — Alâkadar olan her hangi bir encü
men isteyebilir. Bize taallûku vardır dediler. 
Onun için oraya havale etmek mecburiyeti var
dır. 

[1] 139 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

3 — Bursa mebusu Emin Fikri Beyin, dahv 
liye memurları kanununun 2 nci maddesine mü-
zeyyel 2/101 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye 
encümeni mazbatası [1] 

1700 sayılı dahiliye memurları kanununun 2 nci 
maddesini değiştiren kanun 

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

« Hk 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 
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 zarfmda namzetlere maaş 
kanununun 20 inci maddesi mucibince ücret ve
rilir. 

Mülkiye mektebinden veya Hukuk fakülte
sinden mezun olanlar, namzetlik devrelerini bi
rinci sınıf nahiye müdürlüklerinde, vekâlet ve
ya vilâyet maiyet memurluklarında veya bu de
recelere muadil olmak üzere vekâletin . tensip 
edeceği memurluklarda memur olarak geçirir
ler. 

Büyük Millet Meclisinde ve Başvekâletle Şû-
rayi devlet dairelerinde memur olarak geçirilmiş 
bulunan müddetler namzetlik müddetinden sa
yılır. 

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 almrr. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

[1] Birinci müzakeresi 42 nci inikat zaptın-
dadır. 
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MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 

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

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
4 — Divanı muhasebatın teşkilât ve vezaifine 

dair İhzar edilen lâyihanın takdim kılındığı hak
kında 3/38 numaralı Divanı muhasebat reisliği 
tezkeresi ve Divanı muhasebat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

BEİS — Efendim, birinci müzakeresi icra edi
lecek kanunlardan Divanı muhasebata ait olan 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. 
•Malûmu âliniz bu lâyihanın 39 uncu maddesine 
gelmiştik. Bu maddeyi müzakere ederken Refik 
Şevket Beyefendinin bir takrirleri vardı, bu tak
rir mucibince bazı idarelerin hesaplarını kontrol 
etmek için hususî kanunlarının ilgası lâzrmgel-
mektedir. Bunun hakkında Rana Beyefendi söz 
aldılar ve Hükümetin bunu kabul edemeyeceği 
hakkında bazı maruzatta bulundular. En niha
yet Hükümetin ihuzurile müzakere edilmesine 
Heyeti Celile karar vermişti. Bu, en ziyade, 
zannederim, İktisat vekâletine taallûk eder. İk
tisat Vekili .Beyefendi buradadırlar, binaenaleyh 
bu maddeyi müzakere edebiliriz. 

Buyurunuz Celâl Beyefendi! 
İKTISAT VEKILI M. CELÂL B. (izmir) — 

Efendim, bu maddenin müzakeresi esnasında 
»bulunamadım.. Fakat bilâhare zabıtları 
okumak ve arkadaşları dinlemek sureti-
le meseleye vukuf kesbetmeğe çalıştım. 

JSsas maksada gelmezden evvel yalnız 
bir meseleyi tebarüz ettirmek ve tashih etmek 
üsterim. Söz söyleyen hatip arkadaşlarımızdan 
ıbirisi, Sümer banka işaret ederek, Meclis kontro
lünden uzaklaştı, cümlesini kullanmışlardır. Bu 
Büyük malî ye smaî müessesemiz hakkmda, ge
rek Heyeti umumiyeçe ye gerek efkân umumi-
yece bir ilişiği, bir suigannı mucip olmamak 
üzere ifade etmek mecburiyetindeyim ki, Sümer 
•bank kendisinden £wel kanunların ahkâmın
dan yani Sanayi ve maadin bankasının ve bi
lâhare Sanayi kredi bankasının tâbi olduğu 
kontrol ahkâmından ne fazla ne de eksik bir ah
kâma tâbi tutulmamıştır. 

Eski ve yeni bankanın kanunları yanyana 
getirildiği zaman, bu hakikat kendiliğinden 
anlaşılır. Sümer bank kanununa bazı teknik 
maddeler ilâve edilmek suretile inzibat ci
hazları fennî surette tekâmül ettirilmiştir. 

Meclisi âlinizin; Devlet varidatım ve ma
sarifini kontrol etmesi mutlak bir hakkıdır ve 
otoritesi cümlesindendir. Buna karşı hareket 
etmek ve hatta bu esastan uzaklaşmayı düşün
mek kimsenin ne hakkı ve ne de haddidir. 
Divanı muhasebat Meclisi Âlinize izafetle, Dev
let varidatını kontrol eder, fakat Meclisiniz lü

zum gördüğü zamanda, bu kontrol hakkım, ic-
raî kuvveti karıştırmamak şartile, kendi 
içinden ayıracağı encümenlere veyahut diğer 
mütahassıs tanıdığı teşkilâta, yahut bazı kim
selere havale edebilir. Netekim bizim de şim
diye kadar yapmakta olduğumuz şekil bun
dan başka bir şey değildir. Bendeniz şahsan 
şuna kanüm ki; Devletin yalnız resmî dairele
ri değil, hususî sermaye ile teşekkül eden mü
esseseler dahi normal bir şekilde ve normal 
bir kontrole tâbi olmadıkları takdirde muhak
kak onların neticesi anarşi olur (Bravo ses
leri). Bittabi bu neticeye karşı, gerek resmî 
ve hatta hususî şekilde olsun lakayit veya uzak 
kalmaklığımız lâzım ve zaruridir. 

Fakat kontrol ne kadar zaruri bir şeyse, 
bunun normal bir şekilde yapılması da o ka
dar mühimdir. Kontrol, malî müesseselerin 
teşebbüs kabiliyetlerini kıracak şekilde olur
sa, murakabesizlikten mütevellit zarar kadar 
fena olur. 

Bu mesele bütün dünyada günün meselesi 
halinde münakaşa olunmaktadır ve bizim Mec
lisi Âlide konuştuğumuz gibi Avrupamn muh
telif memleketlerinde de konuşulmaktadır. 
Malî müesseselerin kontrolü ne şekilde yapıl
malı ve Divanı muhasebatın alâkası ne şekil
de olmalıdır? Bittabi murakabeden kaçmmak 
imkânı olmadığına ve kimsenin bundan kaç
mak istemediğine nazaran, matlubumuz, nor
mal şekli bulmak demektir. Diğer memleket
lerde nasıl kontrol yapılıyor? Müsaadenizle 
bu tafsilâta girmek istemiyorum. Bu meseleyi 
tetkik ettirmekteyiz. Hükümetin tesis etmiş 
olduğu malî müesseselerimiz vardır. Hüküme
timiz; fırka programının esasları dahilinde 
devletçidir. Bu siyasetin yürütülmesi netice
si olarak, bundan sonra malî, sınaî ve hatta 
ticarî Devlet müesseseleri vücude getireceğiz. 
Mesele böyle olunca, bunları murakabede mü-
tefavit eşkâl dahilinde değil, yeknasak bir 
tarzda kontrol etmek için salim bir esasa bağ
lamak zarureti kendiliğinden tebarüz etmek
tedir. 

Bendeniz encümenin tesbit ettiği madde
nin şeklini ve arkadaşlarımızın tekliflerini gör
dükten sonra, Hükümet namma Heyeti muh-
teremenize şu teklifi arzedeceğim. Bittabi tak
dir Heyeti umumiyenize aittir. Teklifimizin bi
rinci şekli, encümenin maddesi aynen kabul 
edilir. Bilâhare malî müesseselerimizi kontrol 
etmenin eşkâline ait mütemmim bir surette ye
ni bir kanun tanzim edilir, huzuru âlinize ge
lir. Mevcut maddeyi biz ihtiyacı temin ede
cek mahiyette görmüyoruz. Şunu da ilâve 
edeyim ki; bugünkü kontrol eşkâlinde bir gay-
ritabiilik mevcuttur. Hakikati olduğu gibi gör
mek ve teşebbüs kabiliyetini kırmamak şeklin
de bunu normal bir hale irca etmek istiyoruz. 
Madde bunu bize veremiyor. Fakat madde ka-
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bul edildiği takdirde bilâhare arzettiğim veçhile 
ikmal olunabilir. 

ikinci şekil: Divanı muhasebat kanununun 
Meclisi Âlinizde kabul ve çıkmasını tehir etme
mek için, bu maddeyi kanundan büsbütün çı
karmaktır. Fakat bilâhare, yakm bir zamanda, 
emsali müesseselerin, diğer memleketlerde nasıl 
kontrol edildiğini ve bizim memleketimiz için 
Devlet sermayesile teşekkül eden müesseselerin, 
nasıl bir kontrole tâbi tutulacağını, bunlar hak
kında yapacağımız etüt üzerine Meclisi Âlinize 
ikinci bir lâyiha ile gelerek, emirlerinizi ve ka
rarlarınızı almaktır. Bu husustaki teklifimiz bu
dur, emirlerinize intizar etmekteyiz ( Muvafık 
sesleri). 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, 
Sümer bank sözünü evvelâ bendeniz sarfettiğim 
için, Vekil Beyefendinin sözlerine karşı, değil, 
bu sözlerimi anlayış tarzlarından dolayı, bir iki 
söz söyleyeceğim. 

Oradaki maksadım, Sümer bankın muraka
beden uzaklaştırıldığı değil, yalnız misal ola
rak, söyledim ki hali hazırda Sümer bank, Divanı 
muhasebatın murakabesine tâbi değildir. Eğer 
ifademde başka bir mana görülüyorsa yanlıştır, 
maksadım yalnız budur. Gene Beyefendinin işa
ret buyurdukları gibi» Hükümet devletçidir. 
Devletçilik siyasetimiz binnetice, varidatımızın 
kısmı azamini Devletin oraya hasredeceğidir. 
Yani yakm bir zamanda, yaptığımız bu işler
den, büyük varidat elde edeceğiz ve halka ver
gi olarak yüklediğimizi bunlardan alacağız. Git
tikçe şümulünü tevsi edecek olan bu vaziyeti 
şimdiden tesbit etmenin zamanı olduğunu arzet-
miştim. Bu noktalarda tamamen mutabıkız. Haki
katen bu meselenin burada esaslı bir şekle raptı 
lâzımdır. Hazır elimizde bir Divanı muhasebat 
kanunu varken, bu kanunun ahkâmı arasında, 
söylenen bu noktayı da görmek çok muvafık 
olur. Çünkü bu, şimdiden bir karara raptedil-
mezse ileride bunun için mahsus bir kanun çı
karmak tetkikat yapmak ağlebi ihtimal çok uzun 
sürer. Hazır elimizde bir kanun varken lâzım-
gelen tetkikat yapılsm ve çıksın. En muvafık 
tarz zannederim budur. Böyle malî müessesele
rin, hepsinin kontrolünü yeknasak bir tar
za tâbi tutarsak, en muvafık harekâtı yap
mış oluruz. Bu suretle hem kolaylık temin 
edilir, hem de malî müesseseler hakkmda yü
rünecek yol tayin edilmiş olur. Vekil Beye
fendinin söylediği şıklardan en muvafık tarz 
budur zannederim. 

REFÎK B. (Konya) — Efendim, iktisat ve
kili muhteremi Celâl Beyefendinin 39 uncu mad
denin müzakeresi dolayısile söylemiş olduğu 
sözleri ciddî ve kıymetli gördüm. Hakikaten 
Celâl Beyefendiden beklenen de budur. Devlet 
varidatı ile işleyen her nevi müessesatm mura
kabesinden edilen istifadeyi, çok doğru takdir 
eylediklerinden dolayı, bir millet vekili sıfa-

tile, kendilerini tebrik ederim. Bendeniz de ay
ni noktai nazan muhafaza ederek diyorum ki; 
Bu çok ehemmiyetli bir mevzudur. Bilhassa 
bundan sonra Devletçilik yolunda muhtelif te
şebbüsler yapılacaktır ve bunların hepsi de 
Devlet parasile yapılacaktır. Bu itibarla hem 
Devletin yapacağı işleri işkâl etmemek ve nem
de Devlet parasile yapılacak işleri murakabeden 
uzak bulundurmamak mülâhazasile, iktisat ve
kili Beyefendinin vait buyurdukları tetkikat 
yapılarak buna ait lâyihanın gelmesine intiza-
ren 39 uncu maddenin Divanı muhasebat kanu
nundan çıkarılmasında fayda vardır. 

39 uncu maddeyi okuduğunuz vakit görürsü
nüz ki, kanunların hükümlerini teyitten ibaret
tir. Binaenaleyh o lâyihayı beklemek üzere, 39 un
cu maddenin tayyını bir takrirle rica edeceğim. 

RElS — Söz sırası sizindir, buyurun Refik 
Şevket Beyefendi! 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendeniz 
söylemeden evvel, Vekil Beyefendinin beyanat
ları hakkında, Bütçe encümeninin fikirlerini öğ
renmek isterim. 

BÜTÇE En. RElS VEKlLl MÜKERREM B. 
(İsparta) — Efendim, geçen celselerimizde ge
rek Maliye encümeni reisi Hasan Fehmi Bey 
tarafından, gerek Bütçe encümeni namına, He
yeti Celileye maruzatta bulunuldu. Yine arzede-
yim M, bu madde mevcut kanunların devamı 
meriyetini temin maksadile konmuştur, yeni bir 
hüküm koymamaktan*. Onların ilgasına dair bu 
maddede hüküm bulunmamasına göre, bu mad
de konmasa dahi o kanunlar yaşamaktadır. Ce
lâl Beyefendinin de izahatları bu merkezdedir. 
Binaenaleyh bu maddenin tayyıle gelecek lâyi
haya intizara encümen taraftardır. 

REFtK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
nihayet bütün derdimiz Devlet namına ve Dev
let sermayesile iş gören müesseselerin hesaplan 
üzerinde, millet gözünün tetkik neticesini temin 
etmeğe matuf olduğuna göre, gerek Hükümete 
mensup olalım, gerek olmayalım, ittifakımız ta
biidir. Celâl Beyefendinin söyledikleri gibi, bu
nun hilâfında söz söylemek ne hakkımız ne de 
haddimizdir. Ancak bu kanunun bir de 12 inci 
maddesi vardır, Mükerrem Bey arkadaşımızın 
söylediği gibi, eğer 39 uncu madde olmasa dahi 
işler hali tabiide yürüyecektir. Fakat bir de 12 
işler hali tabiide yürüyecektir. Fakat bir 
de 12 nci madde vardır. - Kabul ettiğimiz ikin
ci müzakeresinde o madde hakkmda fikirleri
mizi söyleyebiliriz - 12 nci madde; ( Devlet 
sermayesile işletilen veya Devlete ait varidatı 
cibayet ve idare eden müesseseler kendi kanun
larındaki hüküm ve sarahatin derecelerine göre 
Divanın murakabesine tâbidir diyor. Şimdi bu 
39 uncu maddede ayni maksadm bir başka şe
kilde ifadesi var. 

«Devlet sermayesile işleyen müesseselerin 

- 8 8 -



İ : 4 9 1 0 - 5 - 1 9 3 4 C : 1 
muameleleri ve hesaplan, Divanı muhasebatça 
hususî kanunlarındaki müsaadelerin ölçülerine 
ve takip ettikleri hesap usullerine göre tetkik 
edilir». Hututu umumiyesi itibarile 12 inci ve 
39 uncu maddelerin mânasını ben ayni olarak 
anladım. 

Şimdi eğer Mükerrem Beyefendi arkadaşımı
zın dediği gibi, 39 uncu maddeyi kaldırırsak 12 

Aci maddenin verdiği salâhiyete göre, Devlete 
ait bu müesseselerin murakabe hakkı yine mev
cut olacaktır. Çünkü orada sarahaten « Hususî 
kanunlarına göre Divanı muhasebatın kontro
lüne tâbidir» deniyor. Tensip ederseniz şimdi 
bulduğumuz faaliyetin biran evvel bu vesile ile 
halli yolu en muvafık bir yoldur. Prensiplerde 
esas vahdet olduğuna göre, yeni bir kanun gel
mesi yolundaki mütalea yerine, bu maddenin, 
bendenizin teklif ettiğim veçhile, biraz tetkiki 
ve Celâl Beyefendinin bildirdikleri veçhile, Dev
let sermayesile işleyen ve hususî mahiyette bu
lunan müesseselerin normal çalışmalarına mâni 
olmayacak şekilde, hususî bir murakabeye tâbi 
tutulmaları şeklinin bulunması tarzmın tezekkür 
edilmesi suretile encümene gitmesine tarafta
rım. Bu madde encümene gitmeli ve diğer mad
delerin müzakere edildiği zamanlarda, zanne
diyorum ki, aşağı yukan bir şekil bulunur. 
Bu şekil de bu maddenin yerine girer. Bende
niz yeni bir kanun ihdası tarzmı muvafık gömi-
yorum. 

REFİK B. (Konya) — Bu madde çıkmadık
ça diğerleri de bekleyecektir. 

MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
( Gümüşane ) — Arkadaşlar; bu madde hususî 
kanunlardaki müsaadelerin ölçülerine ve hesap 
usullerine atfeden bir hükmü umumî ifade edi
yor. Hususî kanunlardaki ahkâmı değiştirmek, 
eğer İktisat vekâleti o projeyi hazırlamışsa ve
ya bu kanunun ikinci müzakeresi yapılıncaya 
kadar bir kaç gün zarfmda ihzar edilip getiri
lebilecek bir mesele ise, buraya ilâve edilmesi 
çok doğru olur. Eğer daha uzun bir tetkike muh
taç bir mevzu ise, bu maddeyi buradan çıkar
mak doğru olmaz. Çünkü o vakit bütün bütün o 
hesapların tetkikini bu kanunun haricinde bı
rakmış oluruz. Burada misal olarak bir müesse
seden bahsolundu. Halbuki böyle belki 20 mü
essese vardır. Bunlarm bir kısmmm, hesabı ka
tilerinin Divanı muhasebata verileceği hakkın
da, kanunlarında hükümler Vardır. Bu madde
yi çıkardığımız zaman, Divanı muhasebat bu 
hesaplara hangi usul ile bakar? İşte bu madde
dir ki Divanı muhasebatın tetkik şeklini göste
riyor ve hususî kanunlardaki hesan usullerine 
ve müsaadelerin ölçülerine göre tetkik olunur, 
diyor. Binaenaleyh bu maddenin her halde bu 
kanunda yasaması lâzımdır ( Doğru sesleri ). 
Bu madde çıkarsa vaziyet bütün bütün boş ka
lır. Yani Divanı muhasebata halen hiç gitmeyen 
iki, üç müessesenin hesaplarını gönderelim der

ken, esasen Divanı muhasebata gitmesi lâzrmge-
len müesseselere ait olan hükümleri de çıkarmış 
oluruz. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Çıkarmıyoruz. 

HASAN FEHMİ B. ( Devamla ) — 12 n-
ci madde vazife ve salâhiyet kısmmdadır. 
Orada vazife olarak kabul ettik. 39 uncu 
madde de; tetkik ve muhakeme usullerinin ta
yin ve tarifidir. Burada da evvelki maddeye 
mütenazır olarak ifade ediyoruz. Bendenizce 
maddeyi olduğu gibi kabul edelim. Eğer Divanı 
muhasebata hesabı hiç gitmeyen müesseselerin 
hususî kanunlarındaki hükümlerini deriştirecek, 
buraya ilâve edilecek madde hazırsa, İktisat ve
kâleti onu derhal şevketsin, 2 inci müzakerede 
kanuna vazederiz. Yoksa bu maddenin çıkması 
doğru olmaz. 

Ik. V. MAHMUT CELAL B. (İzmir) — Mü-
sade ederseniz buradan arzedevim. Tetkikatı-
mızı böyle bir hafta zarfmda ikmal ederekten 
aırzedecek vaziyette değiliz. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, en canlı ve tehlikeli ve gayet mühim 
bir nokta üzerindeyiz. Endüstiri yapıyoruz, 
fabrikalar kuruyoruz. Bunlarm esasını kurmağa 
baslarken kontrol usulü kovmayacak olursak 
çok tehlikeler içerisine girecektir. 

Esasen endüstiri ve ticaret gibi milyonlar 
işlerinin kontrolünün öyle Divanı muhasebat 
usulü ile yapılacağına kani değilim. Divanı mu
hasebatın yanacağı sarfiyat faslmda mıdır, 
maddesinde midir. İmzalı faturasi varmı? gibi 
şevlerdir . Vekil Beyefendi burada mühim bir 
noktaya temas ederek bunlarm malî kuvvetle
rini sarsmamak lâzımdır dediler. Kontrol yap-
mrvalım, o halde bu milyonlarca liralar kon
trolsuz mu isleyecektir? Ben bunu halledeme
dim. 

Bir misali sreçti, mülhak bütçeye ballanma
dan evvel Tütün inhisarmm uğradığı felâketleri 
hatırlayalım. Divanı muhasebata tâbi kılmadık. 
başka şekilde de bir kontrol yapmadık, kendi 
kendine isledi, bu suretle sermaye uçtu gitti. 
Ayni tehlikeler olursa, refah tarikidir, diye İk
tisat vekilimizin gecen gün burada kemali salâ
hiyetle söylediği bu müesseseler, turuku refah 
olmaktan çıkar. Onun için Maliye encümeninin 
ilâve ettiei kontrol şekli kalsın, aynca İktisat 
vekâleti, bütün dünyanm kabul ettiği kontrol 
usullerini tetkik etsin ve bir lâyiha getirsin. 

Böyle milvonlann basma getirilecek mü
dürlerin, müdür muavinlerinin veyahut Dev
let tarafından mensup meclisi idarelerin Dev
let sermayesini kullanmak hususundaki salâhi
yetleri sağlam kontrol altma alınsın. Hatta 
bunlar Divanı muhasebat kontrolü gibi değil, 
gayet ticarî ve iktisadî bir bağ altmda korun
sun, Binaenaleyh Maliye encümeninin ilâvesi
nin kabulünü dilerim. 

- 8 9 -



İ : 4 9 1 0 - 5 - 1 9 3 4 C : i 
REFİK B. (Konya) — Efendim, muhterem 

Celâl Beyefendinin söyledikleri gibi, hakika
ten yapılacak tetkikat bir haftada, bir ayda, 
alelacele yapılacak işlerden olmasa gerektir. 
Kendileri de çok güzel ifade buyurdular. Çok 
esaslı bir prensip meselesi üzerinde, bütün 
teferruatile, tetkikat yapılacak ve sağlam hü
kümler meydana getirilecektir. 

Hasan Fehmi Beyefendinin endişelerini, ta
mamen yerinde değil gibi görüyorum. 12 nci 
maddeyi bir defa okuyayım. 

«12 nci madde — Devlet sermayesile işle
tilen veya Devlete ait varidatı cibayet ve ida
re eden müesseseler kendi kanunlarındaki hü
küm ve sarahatin derecelerine göre Divanın 
murakabesine tâbidir.» 

Bir de 39 uncu maddeyi okuyayım: 
«39 uncu madde — Devlet sermayesile işle

yen müesseselerin muameleleri ve hesaplan Di
vanı muhasebatça hususî kanunlarındaki mü
esseselerin ölçülerine ve takip ettikleri hesap 
usullerine göre tetkik edilir.» 

Eğer Hasan Fehmi Beyefendinin endişeleri. 
bu iki maddenin, kanunun ikinci müzakeresi 
esnasında, çıkarılması teklif ve kabul edilirse 
büsbütün açıkta kalır diyorlar. Bendeniz bu 
kanaatte delilim, niçin açıkta kalsm? Zaten 
bu hususî müesseselerin murakabesi, hususî ka
nun ve hususî hükümlere tâbidir. 39 uncu ve 
12 nci maddeler çıksa dahi o hususî hükümler 
tamamen meri olacaktır. Eğer hakikaten bu 
endişe varit ise, Heyeti Celileniz maddenin kalk
masında bir mahzur görüyorsa kalsm. 

Refik Şevket Beyefendi arkadaşımın müta-
leasrna iştirak etmiyorum, 39 uncu madde en
cümene gidipte bunun üzerinde murakabe mese
lesi, esaslı olarak tetkik edilsin, diyecek olur
sak, kanunun hazirandan itibaren meri olması 
lâzrmgeldiğinden, vaktimiz müsait değildir. Çün
kü yapılacak tetkikat, bir hazirana kadar ik
mal edilemeyecektir. Onun için geniş bir zamana 
bırakalım, esaslı bir mevzudur, madam ki Ce
lâl Beyefendi de vait buyurdular, bu vait dahi
linde erelecek lâvihaya intizar edelim . 

KÂMİL B. (İzmir) — Efendim, Devlet ser
mayesile isleyen müesseselerin, Meclisi Âliye ni-
yabeten, Divanı muhasebat tarafından kontrola 
tâbi olacağı hakkmda, İktisat vekili Celâl Be
yefendinin mütaleasma bendeniz şahsen teşek
kür ederim. Madamki bu yolda bir kanun ge
tirilmesi mukarrerdir. Bu kanun getirileceği 
için, gerek Sümer bank olsun ve gerek sermayesi 
Devlet sermavesi olan Emlâk bankası ve gerek
se kısmen Devlet sermayesile teşekkül etmiş olan 
Ziraat bankası ve diğer bankalar olsun, hepsi bu 
usule tâbi olacak ve getirilecek kanunda bunla
rın derpiş edileceği şüphesizdir. Yalnız şimdi 
Divanı muhasebat kanunu müzakere edilirken, 
bu mevzulara temas edilmiş bulunuyor. Bu ka
dar müessesat, ne suretle Divanı muhasebat ta

rafından kontrol edilecek ve normal muamelele
re halel getirmeyecek? Vekil Beyefendinin bu
yurdukları gibi, bunların tetkik ve tesbiti zama
na mütevakkıftır. Bu zaman gelinceye kadar, bu 
gibi müessesatm kendi hususî kanunlarındaki öl
çülere ve hesap usullerine göre kontrol edilebil
mesi için bu maddenin kalması lâzımdır. Madde
nin kaldırılması bu kontrol ve murakabe keyfi
yetini bjisbütün açık bırakacaktır. Binaenaleyh 
bu maddelerin aynen kanunda kalmasını teklif 
ediyorum. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir 
efendim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim; bende
nizin maruzatım, evvelemirde Mahmut Celâl Be
yefendiden rica edeceğim ki, bu kanun geldiği 
vakit Ziraat bankasını anonim şirket halinden 
çıkarsınlar, Divanı muhasebatın kontrolüne tâbi 
tutsunlar. Getireeeöi kanunda bunu derpiş et
mek lâzımdır. 39 uncu maddenin bendenizce bir 
mahzuru yoktur. Yalnız Mükerrem Beyden şu
nu sual ederim ki mademki lüzumu yokmuş, en
cümene geldiği vakit tayyetmemiş te, diğer en
cümenler kabul ettikten sonra ne için burada 
tayymı istiyor? Bu tay fikri Vekil Beyin ika
zından sonra olmuştur. Badema bu gibi şeylerin 
olmamasını rica ederim ( Alkışlar; doğru ses
leri). 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. ü ç 
takrir vardır. Biri tay hakkındadır. Diğeri 
tadil; birisi de maddenin encümene iadesine 
dairdir. Evvelâ tay hakkındaki takriri reye 
koyacağım (Hayır, hayır sesleri). 

Sonra Refik Şevket Beyefendinin birinci 
takriri vardır (Geri aldı sesleri). 

REİS — Refik Şevket Bey, takririnizi ge
ri aldmtz mı efendim? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Evet efen
dim, geri alryorum. 

REİS — O halde iki takrir kalıyor. Biri tay, 
diğeri de encümene havalesi hakkındadır. Usu
len evvelâ tay hakkındaki takriri okutuyorum: 

Riyasete 
İktisat vekili Beyin izahatı veçhile 39 unou 

maddenin lâyihadan çıkarılmasını teklif ede
rim. 

Konya 
Refik 

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

Şimdi encümene gönderilmesi hakkındaki 
takriri okutuyorum (Lüzum yok sesleri). 

Hakkı Tank Beyin de bir teklifi vardı, 
onu okutacağım. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Geri alıyo
rum efendim. 

REİS — O halde şimdi maddeyi aynen re
yinize arzediyorum. 
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Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
MADDE 40 — Murakıpler kendilerine ha

vale olunan hesaplan talimnamesine göre tet
kik eder ve neticeyi gösterir bir rapor hazırlar. 
Bu raporlara hesabm sıhhat ve tevazünü, ev
rakı müsbitelerin tamam olup olmadığı ve 38 
inci maddeye göre yapılan tetkik neticesinde 
mesuliyeti mucip hususlar görülüp görülmediği 
yazhr. 

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

MADDE 41 — Tesbit edilecek zimmet ve 
tazmine müteallik ilişikler hakkında muhasibin 
tahrirî müdafaası alınıp rapora bağlanması mec
buridir. Bu müdafaa üzerine murakıp mütalea-
sım ilâve eder. Usulüne göre yapılacak tebliğ
den itibaren bir ay içinde cevap vermeyen mu
hasiplerin müdafaası beklenmeyip keyfiyet mev
cut malûmat ve delillere göre mütalea edilir ve 
rapora yazılır. Muhakeme sırasında lüzum gö
rülürse mahkeme tekrar muhasipten izahat ister. 

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

MADDE 42 — Muhasipler veya vekilleri ve
ya diğer alâkalı memurlar murakıplerin iste
yeceği izahatı vermeğe ve ellerinde ise kuyut 
ve evrakı geciktirmeksizin göstermeğe veya 
vermeğe mecburdurlar. 

Muhasipler yanmda bulunmayan evrak alâ
kalı dairelerden istenilir. 

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

MADDE 43 — Resmî dairelere, mutemet
lere veya istihkak sahiplerine posta veya ban
kalar vasıtasile gönderilen nakitlerle kıymeti 
mukeddereli senet veya ayniyata ait makbuz
lar muhasibin beraeti için kâfidir. 

Merkez veya diğer bir muhasip namma bir 
masraf yapılmış ve bunlara ait nakit makamın
daki evrak ve senetler mahallerine gönderilmiş 
ise merkez veya alâkalı muhasibin bunlan al
dığım bildiren vesikaların Divanı muhasebata 
gösterilmesi tediye yapan muhasibi beraet et
tirir. 

Bu vesikalar gösterilmediği takdirde bunla
rın postaya verildiği sırada yapılan zabıt vara-
kalan veya zayi olan evrakm resmî kaydinden 
alınacak tasdikli suretleri dahi beraet için mu
teber sayılır . Ancak bu evrak ve senetler ka
nun ve nizam ve kararlara uygun değilse mu
hasibin bu kanuna göre olan mesuliyeti baki 
dir. Fosta idarelerine zabıt varakasile kiymet-
li posta paketi halinde teslim edilen nakitler 
gönderildiği yerde tamam olarak çıkmazsa idare 
ve adliyece yapılacak tahkikat ve ittihaz oluna
cak karara göre mesuliyet teayyün eder. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler. Etmeyenler. 

kabul edilmiştir. 
MADDE 44 — Muhasipler evrakı müsbitenin 

asıllarını göstermeğe ve aslı gösterilmeyen evra
kı müsbitenin ikinci nüshalarını göstermeğe 
mecburdur. Zarurî sebeplerle ikinci nüsha da 
tedarik edilemezse hizmetin yapıldığım ve karşı
lığının istihkak sahibine verildiğini tevsik eden 
evraka ve mevcut kayitlere ve delillere göre 
Divanı muhasebat, müddeiumuminin mütalea-
smı da aldıktan sonra takdir hakkım kullanarak 
muhasibin beraet veya zimmetine hükmeder. 

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

MADDE 45 — Muharebe, yangın, sel, zelzele, 
idarî ve askerî sebeplerle tahliye gibi fevkalâde 
ve zarurî haller dolayisile veya sirkat veyahut 
mücbir sebeplerle ziyaa uğTadığı anlaşılan evra
kı müsbite ve kayitlerin bulunmasına ve göste
rilmesine imkân bulunmadığı idare heyetlerin
den mazbata ile tasdik olunursa evrakı müsbite 
nin ibraz edilmemesi yüzünden muhasip ilişikli 
sayılmayip mevcut delillere göre muhakeme olu
nur. 

Ancak muhasebei umumiye kanununun 18 in
ci maddesinin son fıkrası hükmüne riayet şarttır. 

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

MADDE 46 — Tetkiki bitirilen hesapların 
raporları ona ait evrak ile birlikte reise verilir. 
Birinci reis bunlan dairelere verir. Daire reisle
ri her hesap hakkında müddeiumuminin tahrirî 
mütaleasmı alır. 

Mürakıplerle müddeiumuminin mütalealann-
da muhasibe zimmet ve tazmine dair bir ilişik 
gösterilmez ve daire de bu mütalealara iştirak 
ederse tebliğ* ve tebellüğa lüzum kalmaksızın 
keyfiyet ilâma bağlanır. 

REİS — Mütalea var mı efendim.? Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Murakıp veya müddeiumumi 
hesabı ilişikli bulduğu takdirde daire reisi evra
kı ikinci derecede tetkik için bir azaya verir. 

REİS — Mütalea var mı efendim.? Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — İlişikli hesap kendisine tevdi 
olunan aza,, murakıp tarafından hesabm her ci
hetine bakılıp bakılmadığını araştırır ve rapor
da dermeyan olunan meseleleri tetkik ile müta
leasmı ilâve ederek raporu daire reisine geri 

ı verir. 
Müddeiumumi veya aza tarafından yapılacak 

tetkikler esnasmda mesuliyeti tazammun ettiği 
halde muhasibin müdafaası alınmamış bir nok
ta görülürse 41 inci madde mucibince müdafaa
nın tamamlattırılması lâzımdır. 
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Heyet, muhakeme sırasında yolsuz haller 

ve işler gördüğü takdirde yine muhasibin mü
dafaası alınmak icap eder . 

REİS — Mütalea var mı efendim.? Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. ' 

MADDE 49 — Müddeiumumi ile ikinci de
recede tetkik eden aza kendilerine verilen hesap
larda tamika muhtaç görülen meselelerin evrakı 
müsbitesini de tetkik ederler. 

REÎS — Mütalea var mı efendim? Kabul 
edenler .. . Etmeyenler . .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Azanın mütaleanamesi üzeri
ne dairece hesabın muhakemesine başlanır. Mu
hakeme sırasında lüzum görülürse müddeiumu
mi davet edilir ve şifahî mütaleası sorulur. An
cak zimmet ve tazmine veya beraate müteallik 
yeni bir vaziyet çıktığında müddeiumuminin şi
fahî mütaleası alınmak mecburidir. îcap ederse 
raportör olan murakıpten de şifahî izahat alı
nır. Başmurakipler raporunu tanzim ettikleri 
hesaplan ikinci derecede tetkik edemeyecekleri 
gibi muhakemesinde de aza vekili salâhiyetile 
bulunamazlar. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim; 
bu maddede muhakemenin ne suretle başlayaca
ğı kaydolunmuştur. Fakat alenî olacağına dair 
kayit konmamıştır. Teşkilâtı esasiye kanunu, 
muhakemenin alenî olacağı hakkında sarih bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Bu hususta encümen 
ne düşünüyor? Bunu öğrenmek istiyorum. 

MALÎYE En. REÎSt HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendim; Divanı muhasebatta 
görülen muhakemelerin aleniyetini meneden hiç 
bir kayit yoktur. Menedilmemiştir ve şimdiye 
kadar da bu usul takip edilmemiştir. Maamafih 
muhakemenin aleniyetine hiç bir mâni yoktur. 
Alenî olabilir. 

REÎS — O halde alenî kelimesi ilâve edilecek-
midir? 

MALÎYE E. REÎSÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü
müşane) — Biz aleniyeti tabiî görüyoruz, lüzum 
varsa ilâve edelim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — İlâvesine lü
zum vardır. Teşkilâtı esasiye, muhakematın ale
nî olacağım kaydettikten sonra hangi davalarda, 
yahut hangi işlerde, gizli muhakeme yapılacağı, 
hâkimler tarafından, usulü muhakeme kanunla
rına göre tayin olunacaktır, diyor. Bendeniz-
ce, bu hesap işlerinin gizli olmayacağı mülâha
zası esasına göre, aslolarak umumiyetle Divanı 
muhasebata ait olan bu usulü muhakeme işinde, 
muhakemenin behemehal alenî olacağının tayin 
edilmesinde fayda vardır, lüzum vardır; bunu 
encümenden rica ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu kayde 
lüzum yoktur. Hasan Fehmi Beyefendinin mü
taleası doğrudur. Bazı hesap işlerinin dahi, yi
ne teşkilâtı esasiye kanunundaki sarahate göre 
hafiyen görülmesi icap eder. Binaenaleyh teşki

lâtı esasiye kanunu ile müeyyet olan bir hükmü 
bu madde ile tasrihe lüzum yoktur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 51 — Tetkik ve muhakeme esnasın
da istenilen her nevi evrak ve defterleri ve lâ-
zımgelen izahatı bir ay zarfında vermeyen ve 
tetkik ve muhakemeyi güçleştirenler hakkında 
muhasebei umumiye kanununun 122 nci madde
sine göre ceza tatbik olunur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Hesapların yukanki maddele
re göre yapılan muhakemesi neticesinde beraat 
veya zimmet veya tazmine hüküm verilir. Ve
rilen hükümler reis tarafından raporun fıkra
ları hizasına hulasaten kayit ve imza olunur. 
Aynca zabıtname yapılması ve mahkeme heyeti 
tarafından imza edilmesi lâzımdır. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — îlâm müsveddeleri daire reisi 
ve azası tarafından görülüp imza edildikten son
ra müteferri evrakile birlikte birinci reisliğe 
tevdi olunur. Bu müsvedde birinci reislikçe 
imzalandıktan sonra çıkarılacak ilâm suretleri 
Divanı muhasebat mühürile mühürlenir ve reis 
veya başkâtip tarafından imza edilir. İmzalan
mış müsveddeler başkâtiplikçe muhafaza olunur. 

REÎS — Kabul edenler .. . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 54 — Divan ilâmlarının bir nüshası 
muhasip veya memura, bir nüshası muhasip veya 
memurun bağlı olduğu daireye, bir nüshası Ma
liye vekâletine ve bir nüshası da müddeiumumi
liğe usulüne göre tebliğ olunur. Evkaf ve vilâ
yet hususî idarelerile belediyelere ait ilâmlar Ma
liye vekâletine tebliğ edilmeyip haklarında hü
küm verilen memurların bağlı olduklan vekâlet
lere tebliğ olunur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Encümen
den bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun. 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Gerek 12 nci 

madde gerek 39 uncu madde ile hususî kanunla
rının ölçülerine ve verdikleri vüsatlere göre Dev
let sermayesile işleyen müesseselerin murakabe
lerine dair kabul ettiğimiz hükme göre, bu gibi 
murakabe neticesinde memurların hesap yanlış
lıklan bulunursa bunlara tebligat nasıl yapıla
caktır? Burada sarahat yoktur. Tetkik olunan 
hesabat Maliyeye tevcih olunursa memura tebliğ 
edilir. Fakat hususî kanunlanna göre, 12 ve 
39 uncu maddelerdeki sarahate binaen, diğer 
memurların yaptıkları hesap yanlışlıkları üzeri
ne, icap eden tebligat nereye yapılacaktır? Bu-
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rada yapılacak tebligatın yeri gösterilmemekte
dir. 

MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Şimdi okunan maddede, 
bağlı olduğu vekâletlere diyor. Evkaf veya be
lediyeler ve hususî idareler ayn ayrı zikredil-
memiştir. Fakat onlara tebligat, kendilerinin 
bağlı bulundukları vekâletlere yapılır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Çok gü
zel.. O halde lütfederlerse bu kay de ihtiyaç var
dır. Çünkü maddede böyle bir şey yoktur. (Bağ
lı olduğu daireye) tabiri «vekâlet» tabiri mana
sına gelmez. Bunu tavzih ederlerse mesele yok
tur. 

MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
( Gümüşane ) — Efendim, bu maddenin tarifi 
vekâletleri de çerçevesi içine alır. «Bağlı olduk
ları daire veya vekâlete» demekte bir mahzur 
yoktur. Lüzum görülüyorsa konabilir. Bu tak
dirde «Bağlı oldukları daireye» yerine «Bağlı 
oldukları vekâlet veya daireye» demek lâzrm-
gelir. 

REİS — Maddeyi «Bağlı oldukları vekâlete 
veya daireye» şeklinde reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 55 — Divan ilâmları kesbi katiyet 
ettikten sonra icra kanununa tevfikan infaz olu
nur. İlâmların icrasını takipte memurun bağlı 
olduğu daire mesuldür. İlâmların infazı derece
sini gösteren bir cetvel alâkalı daireler tarafın
dan her sene hesabı katilerine bağlanır. Hüküm
den sonra Büyük Millet Meclisi tarafından tah
sisat açılmak suretile mahsubu tecviz edilen he
saplar kapatılır. 

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

MADDE 56 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 122 nci maddesine tevfikan Divanca tatbik 
edilecek cezalar hakkında, müddeiumuminin mii-
taleası ve muhasip veya memurun müdafaası a-
lmdıktan sonra, dairece karar verilir. Verilen ka
rarın en son olarak tetkik ve halli Divanı mu
hasebat heyeti umumiyesine aittir. 

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

Dördüncü kısım 
Muhakemenin iadesi ve temyiz usulleri 

Muhakemenin iadesi 
MADDE 57 — Aşağıdaki sebepler üzerine 

müddeiumumi, mahkûmünaleyh, mahkûmün-
aleyhin bağlı olduğu daire veya Maliye vekâleti 
tarafından muhakemenin iadesi istenebileceği gi
bi Divan dairelerince de doğrudan doğruya bu
na karar verilebilir: 

A : Hesapta maddî hata bulunması, 
B : Hesapta noksan veya mükerrerlik ol

ması, 
C : İbraz edilmiş olan evrakta sania veya 

sahtekârlk bulunup ta hükme tesir etmiş olması, 
D : Hükme tesir edebilecek bazı evrakm tet

kik ve muhakeme sırasında bulunmayıp hüküm
den sonra meydana çıkması, 

L : Hükme esas tutulan bir ilâmın fesih ve
ya nakız suretile hükmün kalkmış olması, 

G : Hükümden sonra mahkûmun lehine Bü
yük Millet Meclisince kanunun tefsir edilmiş 
olması, 

Rüyet olunan hesaplar için, Büyük Millet 
Meclisinden hesabı katisi geçmiş olsun olmasın, 
ilâm tarihinden itibaren beş sene sonra muhake
menin iadesi talebinde bulunulamaz. 

Büyük Millet Meclisinden hesabı katilerin 
tasdik edilmiş olması eşhas zimemine müessir 
değildir. 

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

MADDE 58 — İşin icabı ve ibraz edilen ev
rak ve vesaikin mahiyetleri bir olduğu halde bir 
madde hakkında verilen ilâmları yekdiğerine 
mübayin gördüğü takdirde birinci reis her iki 
ilâmı içtihadın birleşmesi için Umumî heyete ve
rir. İlâmlar Umumî heyetçe muhakemenin iade
si suretile tetkik edilir ve hükme bağlanır. 

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

MADDE 59 — Muhakemenin iadesi hükmü 
veren dairelerce tetkik ve rüyet olunur. Evvel 
emirde muhakemenin iadesi lüzumuna karar ve
rilir. Bu karardan sonra iade olunan hususlara 
inhisar etmek şartüe muhakeme görülür. 

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

MADDE 60 — Muhakemenin iadesi istida
sında bulunmak icrayi alakoymaz İade talebi
ni tetkik eden daire icranın tehirine karar vere
bilir. 

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

Temyiz 
MADDE 61 — Alâkalılar tarafından yapıla

cak müracaatler üzerine, Divanı muhasebat ilâm
ları Devlet şûrası deavi daireleri umumî heye
tinde temyizen tetkik edilir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
encümen maddeyi lütfen izah etsin. 

BÜTÇE E. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Efendim, tabiî Divanı muhasebat ida
rî bir mahkeme olduğu için ondan çıkan ka
rarlara bir temyiz mercii gösterilmesi icap edi
yordu. Bu mercii, Maliye encümeni, Şûrayi 
devlet maliye dairesile deavi dairesinden mü
teşekkil heyet olarak göstermiştir. Bütçe en
cümeni deavi dairesi umumî heyetinde bu iş-
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lerin görülmesini muvafık gördü. Şu itibarla 
ki; Maliye dairesinin zaten kazaî salâhiyeti yok
tur. Maliye dairesi kaza işlerinde muhakeme
ye iştirak etmiyor. Burada bunu tesis edecek 
olursak içtihatların tevhidine muhalif bir ka
rar verilmiş olur. Ona meydan vermemek, iç
tihadı tevhit etmek ve kaza salâhiyetini kanun
la haiz bir dairede işi gördürmek için, encü
menimiz Şûrayi devlet deavi dairesinin umumî 
heyetine meseleyi tevdi etmiştir. Fark bun
dan ibarettir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bir sual 
daha ilâve edeceğim. Divanı muhasebat, ma
lî bir mahkeme, bir hesap mahkemesidir. Dev
let şûrası, idarî ihtilâflar üzerinde hüküm ve
recek hakkı kazayı haiz bir müessesedir. Eğer 
bu daireler ihtisas üzerine teşkil edilmişse, 
hesaptan doğan bir meselenin, idarî mesele
leri halledecek olan bir müessesede temyizi, ne 
dereceye kadar isabetli bir karar ifade eder? 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Başka 
nerede temyiz edeceğiz? Adlî mahkemelerde mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Hayır 
Büyük Millet Meclisinde. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Hukukî 
vaziyet itibarile hesap mahkemeleri de, idarî 
mahkemelerdir. Bir hesabın rüyetinden doğan 
ihtilâf ta idarî bir ihtilâftır. Tabiî bunların 
temyizi Şûrayi devlet kanununa göre Şûrayi 
Devlette olacaktır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Şûrayi dev
let kanunu ile değil, şimdi koyduğumuz kanun 
mucibince. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Şûrayı 
devlet kanunu mucibince idarî davalar, Şûrayi 
Devlette görülür. Şimdiki kanun mucibince de 
Divanı muhasebatın mercii temyizi Şûrayi dev
let olmuş olur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bendeniz bu maddede iki sakat nokta görüyo
rum. Birisi Divanı muhasebat kararlan için, 
hususî bir temyiz mercii ihdas etmek, ikincisi; 
Şûrayi devletin bünyesinde (Deavi dairesi umu
mî heyeti) diye bir heyet olmadığı halde bura
ya kaydedilmesi, Bu günkü meri kanuna göre, 
Deavi heyeti aleniyesi vardır. Heyeti umumiyesi 
yoktur. Bu noktai nazardan bir defa buradaki 
Deavi umumî heyeti yerine, Deavi heyeti aleni
yesi demelidir. 

Ondan sonra burada Devlet şûrası deniyor. 
Halbuki teşkilâtı esasiye kanunumuzda Şûrayi 
devlettir. Affedersiniz gerek Muhtelit encümen
de ve hususî olarak mütemadiyen bu klişe ta
birler üzerinde işlediğim içindir ki ısrar ediyo
rum. 

Bir defa prensip itibarile Divanı muhaseba
tın mercii temyizi için kabul edilen Şûrayi dev
letin, Divanı muhasebat işleri için ayn bir te
şekküle ihtiyacı yoktur. Yani hususî bir ka
nunla Şûrayi devletin teşekkül ruhu ihlâl edil

memek lâzımdır. 
Şûrayi devletin tetkik etmekte olduğu işler 

ancak doğrudan doğruya şu efali idariyeden 
mütevellittir. Yahut temyizen gelen işlerdir. Şû
rayi devlete, kazanç komisyonundan gelen ve 
evsafı hukukıyesi Divanı muhasebattan ayn ol
maması lâzımgelen heyetten, sonra bilmem bi
na vergileri temyiz komisyonundan, bilmem vi
lâyet idare heyetlerinden gelen işler temyizen 
geldiği ^aman, founlan tetkik edecek heyeti 
temyiziyenin Divanı muhasebattan gelen hesap 
işlerini göremeyeceğini neden zannediyoruz? Bi
naenaleyh istisnaiyet, iltizamiyet olmamak düs
turuna burada dahi riayet etmek lâzımdır. Esa
sen buradaki endişe şudur: Gerek Maliye encü
meninde, deavi dairesine maliye dairesi iltihak 
eder yolundaki endişe, Deavi dairesini teşkil 
eden zevatın hesap işlerine vukufsuzluğu, yahut 
hesap işlerinde mütehassıs olmaması dolayısile 
hesaba taallûk eden bu işleri anlayan Maliye 
dairesi azalan iltihak etsinler ve on kişi olsun
lar. Diğer taraftan Bütçe encümeni reisi Beye
fendi arkadaşımız, hukuku idare hocası olan ar
kadaşımız, bu nazariyeyi Deavi dairesinin kazaî 
salâhiyetine, diğer kazaî salâhiyeti olmayan dai
reyi teşrik ederek, gayritabiî bir vaziyet ihdas 
etmektense, yine kesretten husule gelen teselliyi 
temin etmek için istisnaî şekilde bu sefer heyeti 
aleniyeyi, yani on kişiden mürekkep bir heyeti 
kabul etmişlerdir. Bu münasebetle hatırlatmak 
isterim ki, her hangi bir işle iştigal eden daire
nin ihtisası diğer bir dairede, ayni nisbette bu
lunamaz. Nasıl ki Şûrayi devlet mülkiye daire
sinin, Deavi dairesinin ihtisası, Divanı muha
sebatta bulunmazsa, Divanı muhasebatın ihti-
sasmm da Deavi dairesinde, Mülkiye dairesin
de bulunmaması asıldır. Nihayet ihtisas, meleke
nin neticesidir. 

Fakat buna mukabil, yani hâkimlerin bir ih
tisası haiz olmaması mukabilinde, bu noksanın 
açıklığını doldurmak için büyük salâhiyetleri 
vardır. Nitekim tâbi olduklan usulü muhake
mede, hükümler ihtisasa taallûk ederse mahke
menin, ehli vukufa müracaat etmek salâhiyeti 
vardır. Binaenaleyh, gerek Maliye encümeninin, 
böyle Maliye dairesini de ilhak etmek hususun
daki malî endişesini izale etmek için şunu arze-
deyim M, mevcut kanunlarda ahkâm bulundu
ğuna göre endişeyi mucip bir şey yoktur He
yeti Muhteremeniz, kendi namma çalışmakta 
olan muhtelit encümenin, Şûrayi devlet karar
larının ikinci defa tetkikında, bu tetkik ve 
temyizlerin 10 kişilik bir heyet tarafından ya
pılması prensibini kabul etmiştir. Malûmdur ki 
temyiz denilen tetkik muamelesi, beş kişinin tet
kik ettiğine, beş kişinin bakması meselesinin ver
diği itimatsızlığı gidermek için beş kişinin bak
tığına biraz daha fazla miktardaki heyet bak
sın yolundadır. Onun için bendeniz prensibi 
bozmamak ve Divanı muhasebat işlerine diğer 
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hesap işlerinden daha fazla bir kıymet yermemek 
iğin Heyeti Muhteremenize teklif ediyorum ki, 
61 inci maddeyi şöyle kabul edelim: 

Madde 61 — Alakalılar tarafından yapılacak 
müracaatler üzerine, Divanı muhasebat ilâmla
rı Devlet şûrasmca temyizen tetkik edilir. 

Maddenin bu şekilde tadilini teklif ediyorum. 
Zannediyorum ki bu, daha muvafıktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen
dim, Divanı muhasebat, doğrudan doğruya Mec
lisi Âlinize merbuttur. Divanı muhasebat aza
sında inhilâl vukuunda, Bütçe, Maliye, Divanı 
muhasebat encümenleri namzet gösteriyor. Ben-
denizce Divanı muhasebat ilâmları, ya Divanı 
muhasebat heyeti umumiyesinde tetkik olunmalı, 
yahut azasını tefrik eden bu üç encümende tet
kik olunmalıdır. Şûrayi devlet, doğrudan doğ
ruya Hükümete merbuttur. Divanı muhasebat, 
Şûranın malî muamelesini vize eder. Şûranın 
onun ilâmım temyiz etmesi, bendenizce doğru 
değildir. İşte teşkilâtı esasiye kanununun 100 
üncü maddesi: 

(B. M. Meclisine merbut ve Devletin varidat 
ve masarif atını kanunu mahsusuna tevfikan mu
rakabe ile mükellef bir Divanı muhasebat mü
essestir). 

Binaenaleyh, heyeti umumiyeye verilmesi da
ha doğrudur. Bu da olmadığı takdirde, azasını 
tefrik eden üç encümende tetkik olunmalıdır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
Refik Şevket Bey arkadaşımın bir mahalli tem
yiz, mercii temyiz göstermemek suretindeki 
noktai nazarma iştirak edemiyeceğim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bütün fi
kirlerimizde iştirak edemiyoruz. 

HAKKI TARIK B. — Çok müteessirim M, 
Refik Şevket Bey arkadaşımla beraber olamıyo
ruz. 

Bütün kanunlarda idarî, malî, cezaî mesuli
yet... diye tabirler vardır. Elbette bir sebebi, 
bir lüzumu olduğunu kabul etmek icap eder. 
İdarî, malî, cezaî mesuliyet... demek ki, bir 
malî mesuliyet mevzubahs olunca ve Divanı 
muhasebat ta hesap işlerini tetkik ve murakabe 
eden bir müessese olunca, burada böyle bir sa
rahat olmazsa, Refik Şevket Bey arkadaşımı
zın noktai nazan üzerinden yürüyerek, bunun 
temyiz mercii behemehal idarî mahkeme olur 
diye Şûrayi devletin salâhiyeti vardır demeğe 
imkân yoktur. Bu iki müessese arasında fark 
olmadığı zannolunuyor. İzaha hacet yoktur ki, 
birisi Büyük Millet Meclisine merbuttur. Ya
ni Meclis, bir murakabe müessesesi vücude ge
tirmiştir. Kendisinin vücude getirmiş olduğu 
bir müessesenin verdiği bir ilâmı icra müesse
sesine bağlı olan bir dairede temyiz ettirmek 
istiyoruz. Zannediyorumki ikisi arasındaki fark 
aşikârdır. Sonra Refik Şevket Bey arkadaşı

mıza göre, Muhtelit encümenin mukarreratı 
hemen hemen katî imiş. 

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

' HAKKI TARIK B. (Devamla) — Bir cere
yan... Evet amma bugünkü cereyan böyledir 
diye üzerinde durmağa imkân yoktur. Bende
nizce daha tabiî bir şekil, Süleyman Sırrı Be
yin işaret ettiği şekildir. Bendeniz de bunun 
için aynca bir takrir veriyorum. 

İki mahkeme vücude getiriyorlar ve biri
sinin kararını öbürüne temyiz ettiriyorlar. O 
halde Divanı muhasebatın, gene Refik Şevket 
Beyefendinin noktai nazarından yürüyerek, Di
vanın bir dairesinden çıkan bir ilâmı gene Di
vanı muhasebatın heyeti umumiyesinde tem
yiz edilmesi... Bundan daha tabiî yol olmamak 
lâzımgelir. 

Onun için maddenin tadili hususunda, Refik 
Şevket Beyefendi, arkadaşımızla beraberim. Fa
kat bendeniz maddedeki Şûranın deavi daireleri 
yerine « Divanm umumî heyetinde » tabirinin 
ikame edilmesini teklif ve rica ediyorum (Ka
bul, muvafık sesleri). 

B. E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — 
Efendim; Refik Şevket Beyefendinin itirazları 
kısmen şekle, kısmen esasa aittir. 

Şekle ait olan itirazı Devlet şûrası yerine, 
Şûrayi devlet kelimesinin konulmasıdır. Zan
nederim ki, teşkilâtı esasiyede mevcut olan bu 
gibi terkipli kelimelerin terkibinin refi suretile 
kanunlara geçmesi birinci defa değildir. Bu 
yolda müteaddit defa büyük Meclisin tasvibine 
iktiran etmiş olan kanunlar geçmiştir. Sonra 
« Deavi daireleri umumî heyeti »yoktur diyor
lar. Filhakika ilk yapılan Şûrayi devlet kanu
nunda, bir deavi dairesi düşünülmüş, bir de ay
rı heyet düşünülmüştür. Geçen sene yapılan 
bir tadilde Deavi dairesi iki kısma ayrılmıştır, 
kaza salâhiyetini haiz iki daire haline konmuş
tur ve bunların ikisinden teşekkül eden heyete 
«Deavi alenî heyeti» değil, «Deavi umumî heye
ti» namı verilmiştir. Hattâ encümende müza
kere edilirken bu kanunu bilhassa görmek iste
dim, gösterdiler. Eğer kanunda «Deavi daireleri 
umumî» tabiri yoksa onun yerine «alenî heyet» 
tabiri konulabilir. Yalnız bendeniz kanunu ge
tirttim, bilhassa gördüm. Yeni bir tadille İM da
irenin birleşmesine, «Deavi daireleri umumî he
yeti » denmiştir. Onu gördükten sonra bu fık
rayı yazdık. Refik Şevket Beyefendinin esasa 
ait olan itirazı da şundan ibarettir. Diyorlar ki, 
Şûrayi devlet esas itibarile bir kaza heyetidir. 
O kaza heyetinde mevcut olan deavi dairesi ve
ya deavi dairelerinin birleşmelerinden müteşek
kil umumî heyet, Divanı muhasebat ilâm
larının temyizi verilmek suretile ayrı 
bir temyiz mahkemesi haline getirilmiş 
olmasın, diyorlar. Bu, bendenizce varit değil
dir. Çünkü bir kere oraya temyizen gelmekte-
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dir. Sonra efratla olan bu vaziyette esaslı fark 
vardır. Deavi dairesine gelen ihtilâflar, fertler
den birisi ile bir idare dairesi arasında çıkmış 
olan ihtilâflardır. Divandaki ihtilâf ise, bir 
memur ile Devlet arasında çıkmış bir ihtilâftır. 
O da, ya bir memur veya muhasiptir. Muhasebe
cinin zatine ve zamanına ait hesaplar tetkik olu
nur. Neticede belki muhasebesi itibarile o me
mur mahkûm edilir. Memur belki o hükme iti
raz edip temyizen Şûrayi devlette tetkik edil
mesini ister. Bu itibar ile Şûrayi devlet kanunu
nun, deavi dairesine verdiği ve ekseriya ilk ola
rak tetkikini tevcih ettiği meselelerle bunun 
arasında esaslı fark vardır. Bir kere bidayeten 
Divanı muhasebatta tetkik edilmiş olduğu için 
temyizen Şûrada tetkik olunurken bidayeten tet
kik merciinden, yüksek bir makama tetkik et
tirmek zaruridir. Refik Şevket Beyin dediği 
kabul edilerek, deavi dairesinden çıkan bir ilâm, 
temyizen iki dairenin birleşmesinden ibaret umu
mî bir heyet tarafından tetkik edilecek olursa 
bunun böylece üç defa tetkikten geçmiş ol
ması icap ediyor. Divanı muhasebatta tetkik 
olunduktan sonra temyizen deavi dairesinde de 
tetkik olunacak. Sonra yine temyizen iki daire
nin birleşmesile teşekkül eden umumî heyet 
tarafından tetkik edilmiş olacaktır. Bu hal 
ise beklenen süratten ziyade bilâkis vakti ifate 
edecektir. Temyiz mercii, iki dairenin birleşme
sinden teşekkül eden umumî heyettir, denmiştir. 
Şimdi arkadaşımız Hakkı Tank ve Süleyman Sır
rı Beylerin talepleri gelir. Onlar diyorlar ki; 
Divanı muhasebatta tetkik edilen ilâm hüküm
leri hakkında bir nevi temyiz mercii, Büyük Mil
let Meclisi olsun. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Hayır, ısrar 
etmiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — îlâmı ve
ren daireden başka Divanı muhasebatın üç dai
resi birleşsin, heyeti umumiye olsun, diyoruz. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Bunda 
bir mahzur vardır. Her memlekette mahkemei 
temyize, temyiz itibarile ve davaların silsilesine 
göre teşkil edilmiş mahkemeler itibarile, temyiz 
mercii bir yapılır. Temyiz mercilerinde vahdet 
nazan itibare alınır. Çünkü filhakika her mem
lekette, büyük millet meclisleri, yani kanun 
vazeden heyetler, kanun koyarlar, fakat bu 
kanunlarm yanında bir de «Jüris prüdans» mah
kemelerin içtihadı namile ayrı bir mevzuat hu
sule gelir. Bu mevzuat amelî hayata uygun ol
duğu için cemiyeti idare ve o kanunlarm mevzu-
lanna dahil olan hâdiseleri tam cemiyetin telâk
kisine göre hükmetmek, yürütmek noktasından, 
hatta vazıı kanunların koyduğu kanunlardan da
ha pratik bulunmaktadır. Eğer Divanı muha
sebatın heyeti umumiyesi ayrı bir merci addo
lunacak olursa, idarî kanunlarm büyük bir kıs
mını teşkil eden malî kanunlar için temyiz mer
cii olacak demektir. Aslî kanunlarm mercii, 

temyiz mahkemesi olduğu için diğer kanunların 
temyiz mercii de Şûrayi devlet olacaktır. Bu 
suretle temyiz mercii taaddüt edecektir. Böyle 
olunca bir memlekette iki büyük millet Meclisin
den çıkan kanun silsilesi vücude getirmek gibi 
bir vaziyet hâsıl olacaktır. 

Buna varmamak, temyiz nıercilerini bir elden 
idare etmek, memlekette hukuk vahdetini vücu
de getirmek için, her halde Divanı muhasebat 
ilâmlarının da Devlet şûrasında temyiz edilmesi 
doğrudur. Bu itibarla Divanı muhasebat heyeti 
umumiyesini bir temyiz mercii olarak kabul et
mekte mahzur vardır. Bu mahzur dahi düşünü
lerek, Divanı muhasebat ilâmlarının temyiz mer
cii olmak üzere Devlet şûrası gösterilmiştir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, ne 
kadar yazık ki, Mustafa Şeref Beyef endile temyiz 
mercilerinin vahdeti nazarı itibare alınır hükmü
nü beraber vermek hususunda Divanı muhasebat 
kanununun müzakeresini beklemek lâzımgeldi. 
Yoksa, bundan evvel de, arkadaşlar hatırlarlar, 
hep temyiz hususundaki vahdet meselesi üzeri
ne istinat ederek... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Ekalli
yette kaldınız... 

HAKKI TARIK B. ( Devamla ) — Haylıca 
sizi yormuştum. 

MUSTAFA ŞEREF B. ( Burdur ) — Şimdi 
vaz mı geçtiniz? 

HAKKI TARIK B. (Devamla) — Efendim, 
eğer mesele ihtisas meselesi olmasaydı, bu işin 
de şu bildiğimiz Adlî temyiz mahkemesine ve
rilmiş olmasında hiç mahzur görmezdik. 

ihtisas esası üzerine yürüyen Mustafa Şeref 
Bey, kanunların idarî, malî, cezaî diye gayet sa
rih hükümlerle ayrı ayrı tarif ve kasteylediği 
bu mevzuda malî meseleler dahi idarî meseleler
dir diye bir tez müdafaa etmemeli idiler. Bunla
rın her halde birbirinden farklı olduğu aşikâr
dır. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — İlmi ma
lî, hukuku idarenin bir şubesidir. Bütün dünya
ca bu, müsellemdir. Bu itibarla malî kanunlar 
da idarî kanunlardır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Ne yapa
lım ki vergi meseleleri için ayrı bir müessese 
yapmışlar. İşte Divanı muhasebat ta hesap mah
kemesi olmak üzere ayrıca kanunu müdafaa edil
mekte olan böyle bir müessesedir. Niçin Bütçe en
cümeni ayni noktai nazardan yürüyerek malî 
bir kanundur demiyor da şöyle ve böyle hususî 
bir takım hükümlere tâbi tutmak istiyor? Ni
çin bendeniz daha mühim olarak prensibe rücu 
ediyorum: Divanı muhasebat, B. M. Meclisine 
merbut bir müessese olarak teşkilâtı esasiye 
kanununda yazılı mıdır, değil midir? Divanı 
muhasebatın, bütün bu ilâmları, haddi zatinde 
hangi büyük ve yüksek müessese namına kul
landığı murakabe hakkı zımnında verilmekte-
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dir? Bu da B. M. Meclisi namına verilmiş olan 
birer ilâm değil midir? B. M. Meclisi namına ve
rilen bir ilâmı bir başka müessesede temyiz et
tiriyoruz. Neden? Mademki ihtisas asıldır. Ma
demki ayrı ayn hesap meseleleri vardır, ihtisas 
aranmaktadır. O halde beri taraftan bidayeten 
verilmiş bir hükmü, neden ayrı bir müessesede 
temyiz ettiriyoruz? 

Binaenaleyh Süleyman Sırrı Beyin de teklif 
ettiği gibi, Divanı muhasebat dairelerinden han
gisi ilâmı vermişse o, bulunmamak şartile, Divanı 
muhasebat heyeti umumiyesi temyiz etsin. Bun
dan başka bir yol yoktur. Bunun kabulünü rica 
ederim. 

RAÎF B. (Trabzon) — Efendim,çok arzu edi
lir bir şeydir ki memlekette kanunları, tatbik 
edenlerle kanunların tatbiki yüzünden hukuku 
muhtel olanlar için, aralarındaki ihtilâfları hal
ledecek tek bir Mahkemei temyiz bulunsun... 
Ancak mükemmeliyet bu sayede temin edile
bilir ve ancak bu sayede Mustafa Şeref Be
yefendinin buyurdukları gibi bir içtihat silsi
lesi ve kütlesi doğarak kanunların noksan bı
raktığı mevzuatı ikmal eder. Fakat buna im
kân olmadığı için bizzarur bu temyiz heyeti 
iki kısma ayrılıyor. Bunun birisi Şûrayi dev
let, diğeri bildiğimiz Mahkemei temyizdir. Bi
naenaleyh, şimdi mevzubahs edilen meseleye 
gelince: Bir tek Mahkemei temyiz yerine bil-
ıstırar kabul olunan likinci bir Mahkemei tem
yizden sonra hatta bir üçüncü Mahkemei tem
yiz teşekkül edecek ve üçüncü bir içtihat mem-
baı daha doğmuş olacaktır. Malî kanunların kıs
mı azamı Şûrayi devlet deavi dairesinde alâka
darların müracaatı üzerine tetkik edilmekte ve 
bu tetkikat neticesinde içtihatlar doğarak ka
nunların anlaşılmasına yardım edecek kaide
ler meydana gelmekte iken, diğer taraftan ay
ni malî .kanunlar Divanı muhasebat heyeti 
umumiyesinde de tetkik edilecek, orada da 
başka bir içtihat zemini hazırlanacak, hatta 
yeni bir içtihat doğacaktır. 

Arkadaşlar, bu muhtelif içtihatlar, mem
lekette çok karışıklığı tevlit edebilir. Vakıa 
bugünkü alâkalılar, o kadar girift olmadığı ve 
aralarında mümkün mertebe vazife farkı bu
lunmadığı halde Mahkemei temyiz böyle içti
hat ediyor, Şûrayi devlet şöyle içtihat ediyor, 
iki ayrı içtihat karşısında vatandaşlar şaşırıp 
kalmakta ve hak denilen düstur tek cepheden 
idare edilememektedir. Bu mülâhaza ile tem-
yizen tetkik salâhiyetinin bütün idarî ve ma
lî kanunlarda kabul ettiğimiz gibi doğrudan 
doğruya Şûrayi devlete verilmesi, bu lâyihada 
kabul edilmiş olan esasatı muhafaza etmek 
çok doğru olur kanaatindeyim. 

İkinci nokta : Buyurdularki Başvekâlete 
merbut olan bir şûra dairesinde, Meclise ait 
olan bu işler nasıl tetkik edilir. Arkadaşlar, 
bu bir tevehhümden ibarettir. Nitekim Şûra- I 

yi devlet kararlan ve Meclisin vaziyeti tetkik 
olunduğu zaman anlaşıldı ki Şûrayi devletin 
Başvekâlete merbutiyeti, yalnız idarî nokta
dandır. Bilhassa deavi dairesinin böyle bir 
merbutiyeti yoktur. Mahkemei temyiz gibidir, 
azalan lâyenazildir, azalan Meclisi Âli tara
fından intihap edilmektedir. Binaenaleyh endi
şeye hiç mahal yoktur. Dün mevki ve salâhi
yetini tayin ettiğimiz bir heyeti, bugün başka 
bir endişe ile bu salâhiyetten aşağı düşürmek 
doğru değildir. Şunu da derhatrr etmek lâzrm-
gelir ki, maksadımız, daima hesap vermekle 
mükellef olan muhasiplerin bir haksızlığa ma
ruz kalmamaları içindir. Onlann tetkik ettiği
ni, yani Divanı muhasebat zümresinde tetkik 
edilen bir şeyi, ona mensup olmayan diğer bir 
zümreye tetkik ettirmek, hakşinaslık nokta
sından daha doğru olur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bahsedilen meselede tafsilâta girişmek istemi
yorum. Çünkü Divanı muhasebat kanununun 
mevzuu tamamen başka bir şeydir. Meselenin 
ehemmiyetli noktası şudur: Divanı muhasebat 
Meclis namına murakabe yapan ve borçlu mu, 
alacaklı mı bunu tayin eden bir müessesedir ve 
Divanı muhasebat bu işleri yaparak rapor
larını Meclisi Âliye vermektedir ve Büyük 
Millet Meclisinden de rey almaktadır. Bu rey
ler üzerinedir ki hükümlerini verecektir. Şim
di, demekki Divanı muhasebat, Meclis namı
na hüküm veriyor, Meclisin direktiflerile hare
ket ediyor. O halde Meclisi Âlinin direktifle
rile hareket eden ve onun namına ilâm veren 
bir müessesenin bu ilâmı, Büyük Millet Meclisi 
ile Şûrayi devlet arasında bir mevzuu ihtilâf 
gibi bir şey olmamak lâzımgelir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Usul hakkında kı
sa bir şey arzedeceğim. Efendim, Hakkı Ta
nk Beyin teklifi, Divanı muhasebatın vermiş 
olduğu bir ilâmı Divanı muhasebat temyiz et
sin. Mahkemei temyizin bir dairesinin verdiği 
bir ilâmı ayn mahkeme mi temyiz ediyor? Bu
nun o mahkemeden farkı nedir? O da bunun 
aynidir. 

HALİL B. (İzmir) — Efendiler, idarî mu
amelâttan tevellüt eden davalar ve ihtilâflar, 
ya (yararşı) hiyerarşi ye yani ayni idarenin 
kendi içinde derece derece aynlan dairelerine 
bırakılır, yahut ta bu davalan, o silsilenin 
haricinde müstakil bir mahkemeye tevdi edi
lir. Esas mesele budur. Devletler vardır ki bi
rinci tarzı kabul etmişlerdir. Yani idarî ihtilâ-
fattan mütevellit kaza davalannı derece derece 
kendi teşkilâtı içinde baktınr. Bazı devletler de 
vardır ki, bizim de Şûrayi devleti teşkil et
mekle kabul ettiğimiz veçhile, idarî ihtilâflar
dan mütevellit kazaî davaları, müstakil mahke
meye , Şûrayi devlet deavi dairesine baktırmak
tadırlar. 

Bu, elbette demokrasi noktasından, yani ef-
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radm hukukunu temin noktasından elbette da
ha kuvvetli, daha demokratik bir esastır. Mec
lisi Âli de, esasen demokrasiyi tesis etmeğe me
mur olduğu içindir ki, Şûrayi devlet kanununu 
kabul etmiştir ve idarî ihtilâftan mütevellit da
vayı görmek üzere ayrıca müstakil bir deavi da
iresi teşkil etmiştir. Son kararla da bu deavi 
dairesinin hakikaten salâhiyeti kazaiyeyi haiz 
bir müstakil mahkeme olduğunu kabul ve tasdik 
etmiştik. Bu prensip kabul edildikten sonra bu 
gün Divanı muhasebatın, muhasip bir memu
run muhasebesinden mütevellit yolsuzluğa dair 
vermiş olduğu hükmü, şimdi bu kabul ettiğimiz 
ve hukuku efrat için çok daha muhkem, daha 
kuvvetli teminatı kaldırıp hiyerarşik usule tâbi 
tutacağız. Yani kendi içinde, kendi silsilesin
den ; ayni dairede teselsülen baktıracağız, ikin
ci, üçüncü usule tâbi tutturacağız. Binaenaleyh 
bendenizce kabul ettiğimiz prensip, hukuku ef
rat için çok kuvvetli ve demokrat memleketler 
prensibidir. Meclisimiz de bunu kabul ve teyit 
etmiştir. Bu veçhile Meclisin bu esastan ayrıl
mamasını rica ederim. 

REÎS — Efendim, iki takrir vardır: Birisi 
Hakkı Tarık Beyefendinindir, Divanı muhasebat 
umumî heyetinde tetkik edilmesini teklif edi
yorlar. Diğer takrir, Refik Şevket Beyefendi
nin takriridir. Devlet şûrasınca temyizen tetkik 
edilmesini teklif ediyorlar. Binaenaleyh evvelâ 
Hakkı Tank Beyefendinin takririni.... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Refik 
Şevket Beyefendinin takrirleri, maddenin aslı
na ait bir tekliftir. Halbuki Hakkı Tank Beye
fendinin teklifi ise maddeyi muaddil bir teklif
tir. Binaenaleyh Refik Şevket Beyin takririne 
tekaddüm etmesi lâzımgeliyor. 

REtS — Ben de ayni şeyi söylüyordum. Ev
velâ Hakkı Tarık Beyin takrirlerini reye koya
cağım. Sonra Refik Şevket Beyin takrirlerini re
yinize arzedeceğim. Kabul edilmedikleri tak
dirde maddeyi aynen reyinize koyacağım. 

Yüksek Reisliğe 
61 inci maddedeki (Devlet şûrası deavi daire

leri) tabiri yerine (Divanın umumî heyetinde) 
tabirinin konmasını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REtS — Nazarı dikkate alanlar . . . Almayan
lar . . . Takrir nazan dikkate alınmıştır efendim 
(Alkışlar). 

O halde takriri encümene havale edeceğiz. 
MALÎYE E. REÎSÎ HASAN FEHMÎ B. 

(Gümüşane) — Madem ki nazarı mütaleaya alın
dı; maddeyi o yolda tashih edelim. 

REtS — Encümen istiyor mu? 
BÜTÇE E. REÎSÎ MUSTAFA ŞEREF B. 

(Burdur) — Bütçe encümeninin metnidir. Bütçe 
encümenine vermenizi rica ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu, bütçe 

encümenine gidiyor ve gitmesi lâzımdır, zira, na
zara alınması, kabulü tazammun etmez, encü
mene gitmelidir. Yalnız rica edeceğim bir şey 
vardır. Bu maddeyi böylece kabul edersek, Diva
nı muhasebatta deavinin görülmesine ait usulle
ri de buraya koymak lâzımdır. 

Divanda usulen muhakeme nasıl görülecek
tir, evrak nasıl tetkik olunacak, tarafeyni na
sıl davet edecektir? Bunlar konması lâzımdır 
(Var sesleri). 

REtS — Maddeyi nazarı itibare alman tak
rirle beraber Bütçe encümenine havale ediyoruz. 

MADDE 62 — Divanı muhasebatça verilen 
hükümler kanuna muhalefet, salâhiyeti tecavüz, 
muhakeme usullerinin ihlâli gibi sebeplerle 54 
üncü maddede yazılı alâkadarlar tarafından teb
liğ tarihinden itibaren doksan gün içinde temyiz 
olunabilir. 46 ncı madde mucibince verilecek 
beraet kararlan da muhasibin bağlı olduğu 
daire ile Maliye vekâleti tarafından ayni şart
lar dahilinde temyiz edilebilir. Muayyen müd
det içinde temyiz edilmezse hüküm ve kararlar 
katileşir. 

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

MADDE 63 — Temyiz talebi müddeti içinde 
müddeiumumilikten veya muhasibin bağlı oldu
ğu vekâletle Maliye vekâleti tarafından yapılmış 
ise alâkası olan muhasip veya memura, bunlar 
tarafından yapılmış ise diğer tarafa tebliğ olu
nur. Kendilerine tebliğ yapılmış olan taraf, teb
liğ tarihinden itibaren otuz gün içinde iddia ve 
itirazlarını Devlet şûrasma bildirir ve bu itiraz
lar diğer tarafa tebliğ olunarak otuz gün zar
fında verecekleri cevaplar alınır ve tetkik edilir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
madem ki bu madde temyizin Şûrayi devlette ya
pılacağına göre tertip olunmuştur. Arzettiğim 
sebebe binaen bunların her birisi için ayn ayrı 
usuller vardır. Binaenaleyh bu faslm heyeti 
umumiyesi üzerinde tetkikat yapılmak üzere en
cümene verilmesi lâzımdır. Çünkü bu faslı ih
tiva eden maddelerde Şûrayi devlet şöyle şöyle 
yapar diyor. Bunların değişmesi icap eder. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bendeniz 
Refik Şevket Beyle birleşmiş olmak için talep
lerine iştirak ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Teşekkür 
ederim. 

REÎS — Encümenlerin bu teklife karşı mü-
talealan var mı efendim? 

BÜTÇE En. REÎSÎ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Muvafıktır efendim. Encümene ve
riniz. 

REÎS — O halde 63 üncü maddeden 67 nci 
maddeye kadar olan kısımları encümene veri
yoruz. 
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Beşinci kısım 

Mahallî bütçeler 
MADDE 68 — Vilâyat hususî idareleri ve 

bu kanunun meriyete geçtiği seneye tekaddüm 
eden üç senelik bütçelerindeki varidatın tahsi
lat miktarlarının vasatisi otuz bin lira ve daha 
yukarı olan belediyelerin muhasip hesaplarile 
katî hesaplan ikinci derecede Divanı muhase
batın tetkik ve muhakemesine tâbidir. 

Bu hesaplar mahallerince tasdik tarihinden 
itibaren bir ay içinde meclisi umumilerle bele
diye meclislerinin encümen ve heyeti umumiye-
lerince ittihaz edilen mukarrerat suretleri ve 
bütçelerile birlikte Divanı muhasebata gönde
rilir. Divanı muhasebat bu hesaplarla mukarre-
ratta mevzubahs hususlan ve muameleleri tet
kik ile hükme bağlar. Alâkalılar Divanın bu 
hükümlerine karşı 61 inci madde mucibince 
temyiz hakkını istimal edebilirler. Belediye büt
çelerinin varidatı yirmi beş bin liraya inmedik
çe bu madde hükmüne tâbdir. Divanı muhase
batın tetkik ve muhakemesine tâbi olmayan be
lediye bütçelerinin hesapları muhasebei umumi
ye kanununun 119 uncu maddesi hükmüne tâ
bidir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 69 — Tetkikatın yapılması için ma
hallinden evrak ve defterlerin getirilmesine ve
yahut mevzuun ehemmiyetine göre mahahalline 
memur gönderilmesine Divanı muhasebat salahi
yetlidir. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 70 — Muhasebei umumiye kanunile 
bu kanun hükümlerine göre âmiri italar, mu
hasipler ve tahakkuk memurlan hakkmda Di
vanı muhasebatın haiz olduğu salâhiyetler vilâ
yet hususî idarelerile belediyelerin âmiri ita, 
muhasip ve tahakkuk memurlarına da şamildir. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 71 — Divanı muhasebatın bu hesap
lar hakkındaki kararları alâkadarlara tebliğ 
edildikten sonra 62, 63, 64 üncü maddeler hük
müne tevfikan muhasip, âmiri ita ve tahakkuk 
memurlan temyiz haklarını kullanabilirler. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Zat maaşlan 
MADDE 72 — Tekaüt ve yetim maaşlarına 

ve sair zatî maaşlara müteallik tahsis evrakı, Di
vanca usul ve kanunlara muvafakat itibarile 
tetkik ve hulasalan tescil edildikten sonra resmî 
senetler tasdik olunur. 

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

MADDE 73 — Tahsis muamelesine müteallik 
itirazlar Divanı muhasebat umumî heyetince 
müddeiumuminin huzurile tetkik ve bir karara 
raptolunur. 

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

İkraz - istikraz - kredi ve avanslar 
MADDE 74 — Devletçe müessese ve fertlere 

ikraz ve taviz olarak verilip Hazinece sureti 
mahsusada açılacak hesaplara kaydedilen me-
baliğ muhasip hesaplan arasında Divanı muha
sebatça tetkik ve takip olunur. 

Hususî kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği 
istikraz muameleleri dahi Divanca tetkik ve ta
kibe tâbidir. 

Bu tetkikat netayici mutabakat beyanname
lerine dercolunur. 

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

MADDE 75 — Devletçe yapılan istikrazlar
la alınan avanslar ve hizmet mukabili olmaya
rak cıkanlan Hazine 'bonalan miktar ve faizleri 
ve itfa bedelleri kanunlanndaki hükümlere göre 
Divanı muhasebatça kaydolunur. İstikraz ve 
avans mukaveleleri hakkında akti tarihinden ve 
Hazine bonalan hakkmda imza ve ihraç tarihin
den itibaren bir ay içinde Divanı muhasebata 
malûmat verilir. 

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

MADDE 76 — Muhasebei umumive kanunu 
mucibince mutemet ve müteahhitlere verilen 
avanslarla acılan krediler dahi Divanı muhase
batça tetkika tâbidir. 

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

Mutabakat beyannameleri 
MADDE 77 — Divanı muhasebat vekâletler 

tarafından tanzim olunan katî hesaplan muha-
sin hesanlarile ve Hazinece tanzim edilen umu
mî hesabı da vekâletler katî hesabı ile tatbik 
ve mutabakat derecesini teşkilâtı esasive karni
mle muawen müddet zarfmda beyanname ile 
Büvük Millet Meclisine arzeder. 

HAKKI TARIK B. CGiresun) — Efendim, 
bu kanun müzakere ve başlanırken encümen
den bir sual sormuştum. Daha ewftl iki me
bus arkadasın verdisi bir takrir, dahilî ni*a.m-
namevi de alâkadar etti »i dnlavısile Teskilâtt 
esasive encümenine verilmişti. Ora^a uzun 
bir mazbata hazırlanmış ve Meclisi Âlive tak
dim edilmiştir. Buradaki müzakere üzerine 
zannediyorum, Hasan Fehmi Beyefendinin tek-
liflerile mazbata Maliye encümenine gitti. Ma-
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liye encümeni bu mazbatanın nazarı dikkate 
alındığını ve hükümlerinin yerine getirildiğini 
ifade etti. 

Bendeniz yukarıdan aşağıya takip ve dik
kat ettim. Dahili nizamnamemizin Divanı mu
hasebat encümenine verdiği bir vazifenin bu
rada hangi maddenin hangi fıkrasile tatmin 
edildiğini farkedemedim. Bizim 49 uncu mad
de diyor ki: (Divanı muhasebat encümeni mu-
hasebei katiye kanunu lâyihasile dairelerin sar
fiyat ve taahhüdatı hakkında her 3 ayda bir 
Divanı muhasebat tarafından tanzim olunacak 
raporları tetkik eder...) 49 üncü maddenin bu 
fıkraları bu lâyihanın içinde mütenazır olarak 
hangi madde ile tatmin edilmitir? O zaman 
Teşkilâtı esasiye encümeni bu 49 uncu madde 
üzerinde çok durmuştu. Meselâ (V) buraya 
zait olarak mı girmiştir? istenilen işler neler
dir, bu rapor ne gibi bir ifadei ameliyeyi mu
cip olmaktadır? Bunlar uzun uzun mütalea 
edildi. Bu 49 uncu maddenin hükmü, Divanı 
muhasebat bize şöyle bir rapor verecektir ve 
Meclisi Âli de bunu bir encümene tetkik etti
rerek bunlar hakkında mazbata yazılacak ve 
mebuslara dağıtılacaktır ve Heyeti umumiyede 
bir karara bağlanacaktır, diyor. Şimdi anla
mak istiyorum: Bu madde yalnız mutabakat 
beyannamesinden bahsediyor. Fakat diğer hü
kümlerin, dahilî nizamnamenin bir maddesin
de yazılı ve rapora ait olan fıkra yoktur. 
Acaba bu başka bir yerde yazılı da benim 
gözümden mi kaçmıştır, anlamak istediğim 
nokta budur. 

MALÎYE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, filvaki nizamnamei da
hilinin tefsiri mevzuu olmak üzere verilen bir 
takrir burada müzakere edildi, o zaman Mali
ye encümenine tevdi edilmişti. Hakkı Tank 
Bey arkadaşımız bu kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mazbata muharriri olarak izahat ve
rirken şunu beyan etti dediler. Bendeniz hatır
lamıyorum. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Mazbata 
muharriri Kemal Turan Bey söylemiştir. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Esasen 
Divanı muhasebat kanununda yeri yoktur. 
Divanı muhasebat kanunu, Divanı muhasebat
ta tatbik edilecek esasları, vazife ve salâhiyet
leri gösteren bir kanundur. O meseleye he
nüz bakılmamıştır, duruyor. Bu kanun çık
tıktan sonra buradaki esaslara göre nizamna-
mei dahilinin tadili mi, tefsiri mi yoksa bu
nunla ahenktar olacak şekilde tevsiki mi lâ-
zımgeleceği, bu, kesbi kanuniyet ettikten son
ra o meseleyi de ayrıca tetkik edip Meclisi 
Âlinize arzedeceğiz. Yani o mesele bu kanunla 
halledilmiş değildir. Çünkü mesele nizamnamei 
dahiliye taallûk eder. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Filvaki böy
le olmak lâzımgelir. Amma ne yapalım, bu me-
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selede benim de noktai nazarım böyle olduğu 
halde yine mazbata Maliye encümenine yollan
mıştır. Şu halde bundan bir netice alalım. Da
hilî nizamnamede sarfiyat ve taahhüdat esas 
tutularak Meclise malûmat verileceğinden bah
sediliyor. Bu maddenin hükmünü muhafazaya 
encümen taraftar mıdır, değil midir? Taraftar 
ise bu kanun çıkarken ona mütenazır olarak 
Divanı muhasebat kanununun içine bir vazife 
fıkrasının dercedilmesi lâzımgelir sanırım. Ka
nunu müzakere ediyoruz. Eğer dahilî nizamna
menin hükmü mahfuz kalmak isteniyorsa bura
ya bir fıkra ilâve etmek lâzmgelir. Yok, eğer bu 
mesele böyle bir tarafta kalsın, ileride tekrar 
müzakere olunur, veyahut Divanı muhasebat ka
nununa bir madde ilâve ederiz mütaleasında ise
ler, o büsbütün başka bir şeydir. Ancak bende
niz diyorum ki; şimdi sırası gelmişken, buna zıt 
olacak ahkâm da yoktur. Yukarıda da vazifeler 
içerisinde böyle bir ibare vardır. Bizim dahilî 
nizamnamemizde ve bu kanunla, bu halde, Diva
nı muhasebata verilmiş olan vazife yine ifa edi
lecek diye nizamnamei dahilinin hükmü mahfuz 
kalır. Encümen bu mütaleada ise o mazbata tek
rar gelip müzakere olunacak demektir. 

MALÎYE En. REÎSÎ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendim, bu şekilde nizamnamei 
dahilinin hükmünü tahdit değil, bilâkis tevsi et
mek lâzımgelecektir. 

HAKKI TARIK B. (Devamla) — Refik Şev
ket Beyefendinin vaktile verdiği tefsir talebi 
üzerine hazırlanmış olan mazbata da tekrar bu
raya gelip müzakere edilecektir. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Bu ka
nun tahdit değil, salâhiyet ve vazifesini tevsi 
etmiştir. 

REİS — Başka mütalea var mıdır efendim? 
(Hayır sesleri). O halde maddeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 78 — Umumî muvazene dışında ka
lan ve bütçeleri Büyük Millet Meclisince tasdik 
edilen dairelerin katî hesapları hakkmda da ay
ni suretle mutabakat beyannamesi tanzim olu
nur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 79 — Divanı muhasebatça katî he
sapların tatbiki sırasında lüzum görülecek izahat 
ve vesikalar ait oldukları dairelerle Maliye ve
kâletinden istenebilir. 

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

MADDE 80 — Hesapların tatbikine ve muta
bakat beyannamesinin ihzarına müteallik mua
meleler birinci reis tarafından bir veya mütead
dit murakibe havale olunur. Katî hesaplar hak-
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kmda tanzim olunan raporlar ikinci derecede 
dairelerce tetkik ve karara raptedilir. 

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

MADDE 81 — Kati hesaplar hakkında daire
lerce verilen kararlar birinci reis tarafından me
mur edilecek murakıp marifetile cem ve telfik 
ve umumî hesapla tatbik olunarak bir beyan
name müsveddesi ihzar edilir. Bu müsvedde 
ikinci derecede tetkik ve bir mütaleaname tan
zim olunur. Murakıp tarafından tanzim olunan 
beyanname müsveddesi ve azanın mütaleanamesi 
Maliye vekili namına bulunacak salahiyetli bir 
zatin ve müddeiumuminin huzurile heyette mü
zakere ve nihaî şekli tayin ve tesbit olunur. 

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

MADDE 82 — Mutabakat beyannamesi umu
mî heyet mazbatasile Büyük Millet Meclisine 
takdim olunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 83 — Hususî kanunları mucibince 
divanın vizesine tâbi olmayıp Devlete ait vari
dat ve emvali kabız ve idare ve sarfeden dairele
rin katı hesaplan hakkında divanca yapılacak 
tetkikat neticesi beyanname ve raporlarla her 
sene Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim?. Kabul 
edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım 
Müteferrik hükümler 

MADDE 84 — Hususî bir kanun ile olma
dıkça muhasebat divanı reis ve azalarile mura-
kıplerin her ne nam ile olursa olsun, Devlet ta
rafından maaş, ücret, tahsisat veya tazminat ve
rilmesini icap eden veya etmeyen bir vazifeye ta
yinleri caiz değildir. Böyle bir vazifeyi kabul 
edenler istifa etmiş sayılır. Ancak mahkeme ka-
rarile veya her hangi bir dairenin tensibile ehli 
hibre veya ehli vukuf sıfatile rey ve mütaleala-
nmn alınması caizdir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bir noktayi arzedeceğim. Divanı muhasebat aza
larına şimdi kabul ettiğimiz karar mucibince sa
lâhiyeti kazaiye verdik. 

B. E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — 
Henüz takarrür etmiş değildir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Mahkeme 
olduğu sarahaten kabul edildi, nazarı dikkate 
alındı. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Takrir 
nazarı dikkate alındı, böyle olmakla ka
nun olmuş olmaz. Binaenaleyh teşkilâtı 
esasiyeden bahseden kendileridir. Hakkı 
Tank Bey arkadaşımızın dediği gibi, icıa e do 
çekleri muhakemelerin alenî olması, teşkilâtı 

esasiye iktizasındandır. Gene teşkilâtı esasiye 
iktizasındandır ki; hâkimler kendi vazifelerin
den maada hiç bir iş görmezler. Binaenaleyh 
buradaki kayit dahi orada verilecek vazifeye gö
re tayin edilmek lâzımg'elir. Çünkü « bir kanu
nu mahsusla tayin edilmedikçe » deniliyor. 
Hâkimlik sıfatı baki kaldıkça kanunu mahsusla 
dahi olsa onlara hâkimlikten başka bir vazife 
vermemekle mükellefiz. Onun için bu karann 
katiyet kesbetmesinin talikini istiyorum. 

MALİYE E. R. HASAN FEHMİ B. (Gümü-
şane) — Divanı muhasebata temyiz salâhiyeti 
verilse de verilmese de zaten mahkemedir. Dört 
dairedir, her biri ayrı ayrı dört mahkemedir ve 
kaza kuvvetini haizdirler. Madem ki heyeti 
umumiyeye ait temyiz salâhiyeti mevzubahs ol
ması dolayısile yeni bir takım vazife vardır ve 
ekseri vazifeleri de kazaidir. Burada hâkim 
olmayan bir kısım için reis, aza ve murakipleri-
nin, Devletten munzam bir vazife almamaları 
temin edilmiş oluyor. Bunun sebebi şudur : 
Meclisi Âliniz namına muamelâtını, sarfiyatını 
murakabe eden bir heyetin, icradan munzam bir 
vazife alması ve o vazifenin istilzam ettiği hesa-
batm filen mütedahil bir vaziyete geçerek ken
dinin şerik olarak yaptığı işleri Divanı muhase
batta tetkik, vize ve murakabe etmek vaziyetin
de bırakmamak içindir. 95 kararnamesinde böy
le bir hüküm yoktur. İstanbul Meclisi bunu bir 
kararla menetmişti. Biz bunu bu kanunla teba
rüz ettirdik. Esbabı mucibede Divanı muhase
battan bir kaç zatın iaşe hesaplarına memur 
edilmesi olmuştur. Bu hesapların tetkik ve inta
cı dolayısile terettüp edecek avakibin emniyet-
bahş bir netice verebilmesi için bu kayit kon
muştur. Büyük Millet Meclisinin emıü idaresin
de ona bağlı bir dairedir. Binaenaleyh onun 
rızası olmadan icradan hiç bir vazife alamaz. 

REİS — Esasen nazarı itibare alınan takrir 
Bütçe encümenine verilmiştir. Bütçe encümeni
nin noktai nazarı değişmiş oluyor. Maliye encü
meni ayni noktai nazarı kabul etmiştir. Heyeti 
Celile Hakkı Tarık Beyefendinin 

MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — O başka. 

REİS — Efendim, Refik Şevket Beyefen
di öyle buyurdular da onu arzediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Vaz geç
tim. 

REİS — Bütçe encümenine havale ettik. Ora
da lâzım olan muamele yapılacaktır. Binaena
leyh 84 üncü maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
85 inci madde okunmadan evvel maruzatım var. 

REİS — Buyurun. 
HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 

müteferrik hükümleri ihtiva eden bir faslın 
müzakeresine başlıyacağız. Buraya kanaatime 
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göre bir maddenin ilâvesini icap ettirecek vazi
yet vardır. 

Divanı muhasebat, malûmu âlinizdir, hesap
lan tetkik ediyor, tetkik ettiği hesap neticesinde 
bazan vizeden imtina ediyor. Bu vizeden imti
na neticesinde Meclise bir rapor geliyor, bura
da tetkik olunuyor, karara bağlanıyor. Şimdi 
böyle Divanı muhasebatın vizeden imtina ettiği 
bir vaziyette, alâkalı olan taraf, vekâlet aley
hinde Şûrayi devlette bir dava açabilir mi, aça
maz mı? Böyle bir mesele her zaman varit ola
bilir. Zira Divanı muhasebatın vizeden imtina 
etmesi halinde elbet bu imtinadan kendisini mu
tazarrır addeden bir taraf olacaktır. Vakıa onlar 
Divanı muhasebatı kendisi için muhatap sa
yarak Şûrayi devlette divan aleyine bir idarî 
dava açamaz. Ancak vekâletin bir işi olması 
itibarile, tediyeyi doğrudan doğruya vekalet 
yapmıyor gibi bir noktai nazardan vekâlet aley
hine bir dava açabilir. O vakit bir tearuz kar
şısında kalırız. Biz vizeden imtina eden Di
vanı muhasebatın noktai nazarını burada tet
kik ve müzakere ettiğimiz zaman belki varit gö
receğiz, hakikaten vizeden imtina etmesini haklı 
bulacağız. Halbuki aşikâr bir şeydir ki, vize
den imtina muamelesine esas olan meselede ve
kâlet belki müsbet noktai nazar beyan etmiştir. 
Vekâlet verilsin, diyor ve verilsin dediği için
dir ki, bu mesele Divanı muhasebata geliyor. 
imtina eden, paranın tediyesine muvafakat et
meyen Divanı muhasebattır. Halbuki bu alâ
kalı olan taraf Divanı muhasebatı bir tarafa bı
rakacak ve belki müsbet bir noktai nazar der-
meyan etmiş olan vekâlet aleyhine Şûrayi dev
lete bir dava açacaktır. Şûrayi devlet böyle 
bir vaziyette bir karar verecektir, bu karar Di
vanı muhasebatı vizeye icbar edecek mi, etme
yecek mı? Eğer böyle bir karar Divanı muhase
batı vizeye icoar edecekse o vakit B. M. Meclisi
nin noktai nazarı anlaşılmaksızm adeta B. M. 
Meclisi Şûrayi devletin verdiği bir karan kabul 
etmek ıztırarmda kalacaktır. Halbuki kabul et
tiğimiz bütün bu hükümler gösterir ki Divanı 
munasebat vizeden imtina edecek olursa haklı 
veya haksız olduğunu söyleyecek ancak B. M. 
Meclisidir. Çünkü B. M. Meclisi namına mura
kabe eder ve Meclisin vize hakkında verdiği 
karar muta olacaktır, aksi hal tasavvur edildiği 
halde Şûrayi devlet kararlan ile B. M. Meclisi 
üzerine tesir yapıcı, daha yüksek, empozan bir 
karar olacakır. Zannederim ki bu maddeler sı
rasında, bu vaziyet te nazan dikkate alınmalı
dır ve vizeden imtina halinde B. M. Meclisin
den bir karar alınmaksızın Şûrayi devlete mü
racaat edilmemelidir. 

Hasılı bu nokta behemehal encümende müza
kere edilmeli ve bir karara bağlanmalıdır. 

MALİYE E. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Arkadaşlar, zannediyorum ki, 
Hakkı Tank Bey arkadaşımızın mevzubahs et

tikleri mesele, teşkilâtı esasiye encümeninin bir 
mazbatası burada müzakere edilirken ve Şûra
yi devletin kaza salâhiyetinin ölçüsünü tayin 
eden mazbatanın müzaKeresi esnasında bendeniz 
ayni suali sormuş ve teşkilâtı esasiye encümeni 
reisi de; gayet tabiidir demekle iktifa etmiş
ti. Bendenizce bu kanunun heyeti umumiyesin-
den çıkan mâna, zaten Hakkı Tarık Bey arka
daşımızın izah ettikleri ve binnetice istedikleri 
hüirnıü ifade edecek bir mahiyettedir. Amma 
sarahaten bunun derci lâzımgelır, diyor. Bilmi
yorum, bu saranate o derece lüzum yoktur zan
nediyorum. 

Efendim, hâdise şöyle olabilir. Divanı mu
hasebat kendisine geıen bir evrakı sarfiye üze
rinde esbabı kanuniye beyanile vizeden imtina 
ederek iade eder. icra makamı deruhdei mes
uliyet eder, Divanı muhasebat ta kaydi ihtirazî 
ile vizeyi yapar. Mesele Meclise intikal eder, 
Burada Şûrayi devlete taallûk eden bir mevzu 
yoktur. 

ikinci kısım: Divanı muhasebat vizeden im
tina eder, fakat idare paranm sarfına taraftar
dır. Evrakı sarfiyeyi tanzim ettiği için idare 
paranın sarfına taraftardır. Daire derundei mes
uliyet etmedi ,bu ahvalde Divanı muhasebat üç 
aylık raporunda meseleyi Meclise arzeder. Mec
lisi Aliniz bu üç aylık rapor üzerine ya Divanı 
muhasebatın noKtai nazarı, veyahut ta dairenin 
noktai nazarı muvafıktır diye bir karar verir. 
Meclisin noktai nazan malûm olmadan her han
gi bir zat icra makamı aleyhine bir dava ikame 
etse vaziyet ne olur. Zannederim asıl bu nok-
tayi soruyorsunuz? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Evet. 
MALİYE E. R. HASAN FEHMİ B. (Devam

la) — Eğer daire evrakı sarfiyeyi tanzim et
memiş, Divanı muhasebata sevketmemiş ve mu
annit bir vaziyet almışsa bu da, idarî bir dava
dır. Şûrayi devlete müracaat edilir. Şûrayi 
devlet kararını verir. O karara göre muamele 
görür. Fakat daire evrakı sarfiyeyi tanzim et
miştir. Paranın verilmesine taraftardır, fakat 
Divanı muhasebat vize etmiyor. Şimdi daire 
muannit değildir ki, parayı alacak olan zat daire 
aleyhine dava etsin. Buna Meclisin murakabe 
heyetinden çıkacak raporun neticesini bekle de
mekten başka çare var mıdır? Hal böyle olunca 
esasen bu cihet kanunda tasrih edilmiştir. 
Zaten bu kanunun hututu umumiyesi bu arzetti-
ğim ifade ile doludur. Divan vizeden imtina ederse 
üç aylık rapora yazar. îcra makamatı mesuliye
ti deruhde etmezse yine Divan üç aylık raporu
na yazar. Ortada bir muannit varsa Meclis na
mına hareket eden Divanı muhasebat vardır. 
Sonra bu hüküm noktası da değil, vize noktası
dır. Eğer böyle bir dava açılmış ve bu davayı 
Şûrayi devlet tekabbül etmişse yanlış yapmış 
demektir, hilafı salâhiyettir. Çünkü Meclisin 

- 1 0 2 -



İ : 49 10-5-1934 C : 1 
hukukuna taallûk eder. Meclisten bir karar 
çiKmadan evvel Şürayi devlet parayı ve
rin oıye bir Karar vermışse bunda da mıafı sa-
lanıyet bir iş yapmış demektir. 

REŞİT B. (uazı Antep) — Efendim; bu me
seleyi zannedersem evveıce Meclisi Ali hallet
mişti. üundan üç, dört sene evveı ıvlaııye veka
leti bir paranın sarfına lüzum görmüş, Divanı 
muhasebat vize yapmamış. Tabii ounu bir kanu
na istinaden yapmamış. ısınnetıce Divanı muna-
sebat Meclise müracaat etmiş tefsir saianıyetı 
istemiş, Bu meseıe üzerine uıvanı muhaseoat ri
yasetine tefsir saianıyetı vermiştir. 

BuiÇE En. R. vniKlLi lvıuKERREM B. 
(İsparta; — w e münasebet.... (JMe tefsin sesıerı) 

Jtcuş-ıT B. ( Uevamıa ) — Efendim, uıvanı 
muhaseoat şu Kanuna istinaden vize yapmamış. 
Maliye vekaletine tefsir iste, demiş, tefsir istemi
yor. kanunsuz diye vize de yapnmıyor. Bunun 
Üzerine uıvanı munasebat ivıecııse müracaat 
ediyor. Maliye veKaıeti ne intııafımız vardır, 
bunu halledin diye tefsir istiyor, uıvanı muna-
sebata tefsir saianıyetı veriliyor ( Tefsir değil 
sesıerı, gürültüler). 

Eıenuım, Kanunun tefsir salâhiyeti verilmiş
tir (uuruıtuier). Bundan doıayı ıvıecııs teısır 
etmeme beraoer icabı naiınde Kanunsuz derse, 
Meclisten teısır ister (Gürültüler;. 

MuSTAü'A ŞEKEJ?' B. (Burdur) — Efen
dim, naKKi lariK jseyefendı arKaaaşımızın en
dişelerini biraz dana tatmin ve tesKin için bir 
ke'ııme ilâve edeceğim, idari davaıar, idare 
ile eırat arasmaaıa munasenetlerde mevzuoans 
olur. naıouKi uıvanı munaseoatm vize etme
mesi meseıesı idare ile ıvıecııs arasmaaıa mü
nasebeti ortaya Kor. Bunun naKKinda şurayi 
devıete gidiıeceK olursa Curayı devlet, ef
ratla idare arasında bir munaseoet yoKtur. Ve
kaletle ıvıecııs arasında bir münasebet tevel
lüt etmiştir. Bu münasebetle bunun naili ba
na ait değildir diyereK ademi saıanıyet beyan 
eder. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Maksadım 
bu kıymetli isanatm söylenmesine vesile ver
mekti, maKsat hasıl oldu, çok teşekkür ederim. 

MADDE 85 — Divanı muhasebatın sureti 
teşkil ve vazifelerine dair olan 5 teşrinisani 1295 
tarihli kararname ile buna müzeyyel 2 mart 1334 
tarihli kanun, Divanı muhasebat müddeiumumi
liğinin idare hesaplarına müteallik vezaifi hak
kındaki 6 teşrinievvel 1332 tarihli nizamname, 
miadında hesap vermeyen muhasibi mesuller 
hakkında olunacak muameleye dair 6 teşriniev
vel 1332 tarihli nizamname, Divanı muhasebatın 
sureti intihabına dair 24 teşrinisani 1339 tarih 
ve 374 numaralı kanun hükümlerile bu kanuna 
muhalif diğer hükümler mülgadır, 

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

MALİYE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gümü-
şane) — Yukarıda teşkilât kısmında bir fıkra
nın muvâkkat madde diye kaouiü tensip bu-
yurulmuştur. 

REİS — Malûmu âliniz kanunun müzakere
sinde, üçüncü maddenin son fiKrası idi. Bu 
fısramn muvaKKat madde olmasını Azayi Ki
ramdan bir zat teKiif etmişlerdi, ümcuınen bu
nu Dinrıcı muvaKKat mauue oıaraK nazırıa-
mıştır 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
üçuncu maddesinin ÜUKIUU evveıce yapumış 
oıan intihaplara şamil değildir. 

Ktlıü — ıvıutaıea var mı efendim? Kabul 
edenıer... Etmeyenıer... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDAE 2 — Bu kanunda 
yazılı nuKumıerden usuıe taaıiuK edenıerıe ev-
raüi musoıteye ait oıanıar bu Kanunun meriye
tinden evveııa nesapıardan nenuz Karara oag-
lanmayaniara da şamildir. 

KSULÜ — ıvıutaıea yar mı efendim. Kabul 
edenıer... Etmeyenıer... Kabul edilmiştir. 

Uiger maddeleri encümenler aımıştır, gel
dikten sonra muzaKeresını yaparız. 

o — Barut ve mevaddı infilâhiye ve av ve re
volver fişekleri ve av mühimmatı şirketlerine 
ödenecek paraların tediye sekime dair ljuzö nu
maralı kanun layihası ve (jumrük ve inhisar iar 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1J 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı eıendimV Maddelere geçilmesi
ni Kaoul edenler... Etmeyenler... Kamu euumış-
tir. 

Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı infilâkiye) 
ve (AV ve revolver fişekleri ve av munımmatı) 
şirKetlerme ödeneceK paraların tediye şeKiıne 

dair kanun 
MADDE 1 — Tasfiye edilen (Barut ve me

vaddı infilâkiye) ve (Av ve revolver fişekleri ve 
av müüimmatı) inhisarları Türk anonim şirket
lerinin alacağı olan 1 203 808 lira 48 kuruşun 
ilk taksiti 1 haziran 1934 tarininde başlamak 
üzere dört senede ve dört müsavi taksitte öden
mesi için adı geçen şirketlerin tasfiye heyeti 
emrine bonolar vermeğe Gümrük ve inhisarlar 
vekili mezundur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Güm-

[1] 132 mvmarah matbua, zaptın sonundadır. 
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rük ve inhisarlar vekili yerine getirir. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Muamele vergisi kanununa verilen reylerin 
neticesini arzediyorum : iBu kanuna (179) zat 

rey vermiş, bunlardan birisi rettir, diğerleri 
kabuldür. Binaenaleyh kanun (178) reyle ka
bul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum efendim. 

Kapanma saati : 17,30 

« • • • 

M u a m e l e vergis i h a k k ı n d a k i k a n u n a ver i len r ey l e r i n net icesi 
( Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 179 

Kabul edenler : 178 
Reddedenler : i 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 136 
Münhaller : 2 

Adfma 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

/ Kabul 
Balıkesir 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit 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. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

edenler ) 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâzie 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Gümüsane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 
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tzmir 

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

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
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Sıra No 139 
Elektrik istihlâk resmi hakkında 1/884 numaralı kanun 

lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbatalar» 

T: C. I 
Başvekâlet 1-III-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/495 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

14 - VI -1930 tarih ve 1718 sayılı ıkanuna zeylen elektrik istihlâk resımi hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 28 - II -1934 toplanışında Yüksek; Meclise arzı 
kararlaştırılan ıkanun lâyihası eslbabı mucibesile birlikte Yfükseik huzurlarına sunulmuştur efen
dim. 

Başvekil 
• ' . îsmet 

Eshalbı mucibe lâyihası 

725 numaralı kanun ile memlekette petrol ve benzin inhisarı tesis edilirken umumî elektrik ve 
havagazı tesisatı olan yerlerde sanayide kullanılanlar müstesna olmak üzere tenviratta müstamel elek
trik ve havagazı sarfiyatı % 10 nisbetinde resme tâbi tutulmuş, bilâhare 1871 numaralı kanunla yi
ne umumî elektrik ve havagazı olan mahallerdeki istihlâkât için tenviratta istimal edilenlere ilâveten 
teshin, ütü, vantilatör, banyo ve saire sarfiyatı da nisibeti yüzde ibeşe tenzil suretile teşmil olunmuş
tur. Bu kanunun hükmüne göre, elektrik ve havagazı sarfiyatı efrat ve müessesat için fatura bedeli
nin yüzde beşi miktarında bir resim ödemekte ve sınaî müesseselerde tam bir muafiyete mazhar 
bulunmaktadır. 

Resmin fatura bedeli üzerinden ödenmesi, her yerde elektrik ve havagazı kilovat bedellerinin mü-
tehalif olmasınlan dolayı çok farklı ve gayri adil bulunur. Ezcümle îstanıbulda elektrik sarfiyatı 
bedeli hususî tenviratta kilovat başına 13 -17, sınaî müesseseler için azamî 8 kuruş, asgarisi de 3,83, 
Akara şehri için tenviratta 26,25 ve sınaî müesseselerde 7,75, îzmirde 6 - 20 kuruş arasında tehalüf 
ediyor. Havagazı da 7 -16 kuruş arasındadır. Diğer şehirlerde dıe sarfiyat bedeli çok farklı bulu
nuyor. Bu itibarla ayni miktar sarfiyat, ayrı miktar ve nisbetlerde vergi ödüyor ve kilovat fiati 
yüksek olan şehirler halkından alınan vergi fazla bulunuyor. Bunun tanzimi ve bir dereceye kadar tek
lif adaletinin temini için resmin elektrikte kilovat, havagazınla metre mikâJbı üzerinden alınması za
rurî bulunmuştur. Diğer cihetten elektrik istihlâk resminin smaî müesseselere de teşmili icap eder. 
imtiyazlı şirketler tarafından memlekette istihsal olunan elektrik kuvveti 105 000 000 ve belediye 
ve sair müesseseler istihsalâtı da on milyon kilovatı geçer. Bu miktardan 20 - 25 milyonu hususî ten
viratta, 45 milyonu sınaî müesseselerde, üst tarafı da tramvaylarda ve resmî dairelerde istihlâk olu
nur. Bu günkü vaziyette elektrikten maada mahrukat olarak petrol, kömür kullanan muhtelif mües
seseler de vardır. Elektrik masrafının ve resmin azlığı bu müesseseler arasında işletme masrafı nok
tasından mühim farklar husule getiriyor. Petrol veya sair mayii madenii mahrukat kullanan mües
seseler ağır gümrük veya istihlâk resmi verdikleri gibi kömür yakan müesseselerle de ihracat kömür
lerinin ucuza satılmasını teminen dahilî satış fiatlarına yapılan zammı da ödedikleri halde elektrikle 
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işleyen sınaî müesseseler bu derece külfet ve masraf altında değildir. Binaenaleyh bu üç nevi mahru
kat mevaddı kullanan müesseseler arasında gayri müsavi şeraite nihayet vermek ve bütçe mülâha
zası da ihmal edilmiş olmamak üzere hususî tenviratta kullanılanların yansı nidbetinde, smaî mü
esseselere de vergi koymak mecburiyeti hâsıl olmuş ve Sokak ve caddelerde ve nüfusu 10 000 ne kadar 
olan kasabalar tenviratı içan istihlâk edilen elektrik sarfiyatının resimden istisnası münasip görülmüş
tür. Ancak, kontör ve saat olmayan yerlerde sarfiyatın kilovat başına hesap imkânsızlığı karşısın
da, verginin istihlâk bedeli üzerinden ve % 10 nishetinde istifası zarurî bulunmuştur, istihlâk res
minin hususî tenviratta kilovat hasına iki, sınaî müesseselerde 1 kuruş ve havaıgazınm da metre mikâbı 
seyyanen bir kuruş resme tâbi bulunması münasip görülmüş ve sokak tenviratı istisna edilerek kanun 
lâyihası bu suretle tanzim kılınmıştır. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 4 - VI -1934 
Karar Na, 17 
Esas No. 1/884 

Yüksek Reisliğe 

1871 numaralı kanuna zeyleıı Maliye ve
kâletince (hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 
28 - II -1934 toplantısında Yüksek Meclise ar
ızı kararlaştırılan elektrik ve havagazı istihlâk 
vergisi kanun lâyihası encümenimize havale bu-
yurulmakla Maliye vekili Fuat ve Sanayi ıııınıım 
amüdürii Recai Beylerin hüzünle tetkik ve ııııü-
zakere olundu: 

Lâyihanın eslbabı ımucibesinde verilen iza
hata nazaran 1871 numaralı «kanunla ıbu güne 
kadar tenviratta fatura üzerinden alman yüz
de beş istihlâk resmi elektrik fiatleri yüksek 
olan mahaller halkının diğerlerinden daha 
fazla resini ödemelerini icap etmekte, buna 
mukabil elektriği ucuz tedarik edenlerin le
hine Ibir netice meydana getirmektedir. 

Lâyihada .'bir taraftan ibu adaletsizliği kal
dırmak düşünüldüğü gibi diğer taraftan da 
umumu ıbuıhrandan rmüteessir olan bilûmum ver
gi matrahlarının husule getirdiği açığı ıbir de
receye kadar karşılamak ü^ere tenviratta her 
tarafta seyyanen kilovatta iki kuruş alınması ve 
sanayide kuvvei mıulharrike olarak kullanılacak 
elektriğe de ıbu resımin teşmili mülâhaza edil
miştir. 

Encümenimiz bu verginin bilhassa sanayi 
eepihetsindeıı yapacağı tesir üzerinde tevakkuf 
etmiş ve keyfiyeti uzun u^adıya tetkik ettik
ten sonra aşağıda anzedilen neticeye vâsıl ol
muştur : 

Bıı gün sanayide istihlâk edilen elektrik 
sarfiyat bedeli muhtelif (memleketlerin tesisat 
şeraitine göre değişmekte olup vasatî Ibir fiat 
üzerinden yapılan hesaba göre mevcut sanayi
de bu resim en ziyade çimento ve kereste üze
rinde müessir olmaktadır. Çimentodaki bu te
sir ise dosyada mevcut ve alâkadarları tarafın
dan verilen istidaya nazaran ton başına ancak 
90 kuruş derecesinde bir fark tevlit etmekte olup 
bu da bir torba çimentoda beş kuruş gibi ehem
miyetsiz bir fark yapacaktır. 

Misal olarak encümenimize verilen bir keres
te fabrikası hesabında da fiatuı tayininde kuvvei 
m uharrikeden ziyade el emeği sanat incelikleri gi
bi diğer âmiller müessir olduğu görülmüştür. 

Lâyihadan kuvvei muharrikesini bizzat istih
sal eden müesseselere bu resmin teşmil edilmedi
ği anlaşılmaktadır. Bu vaziyetin bu gün ortada 
mevcut bir muvazeneti ihlâl edip etmeyeceği nok
tası üzerinde encümenimiz müzakeratmı tamik et
miş ve bu verginin kuvvei muharrikesini bizzat 
istihsal edenlere de teşmilini isteyen değirmenci
ler ile çimento fabrikalarının tahrirî müracaat ve 
mütalealarını tetkik etmiştir. 

Maliye Vekili Beyin verdiği izahata nazaran 
Hükümetçe lâyihanın tanzimi sırasında hususî 
kuvvei muharrikede kullanılan kömür ve mazot 
fiatleri. esasen ucuz olmadığından bunların elde 
edecekleri kuvvetlerin umumî cereyan merkezle
rinden alanlara nazaran daha ucuz olamayacağı 
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noktai nazarından hareket edildiği anlaşılmaktadır. 
Ancak hususî kuvvei muharrikede su cereyanla
rından da istifade edilmekte olup bunların mas
rafları diğerlerinden çok aşağıya düşeceği, binaen
aleyh muhtelif mevkilerde yekdiğerinden farklı 
vasaiti muharrike ile çalışan iki rakip müessese 
arasında vergi yolile muvazenesizlik hâsıl ola
cağı encümende mevzubahs olmuş ve Maliye Veki
li Bey de halen mevcut istikrar ve muvazeneyi 
bozmamak için hususî kuvvei muharrike ile çalı
şan sınaî müesseseler vaziyetinin ayrıca tetkik 
edileceğini vadetmiştir. 

Lâyihanın umumî hükümleri encümence he
men aynen kabul edilmiş olup ancak (B) fıkra
sında saat kelimesi tayyedilmiştir. 

Bundan başka maden istihsalâtmda sarfedi-
len elektrik, madenlerin istihsal masrafları üze
rinde büyük tesir yapmakta olmasına ve bunla
rın azamî derecede ucuza maledilerek rakip 
piyasalarda tutuna/bilmelerine şiddetle ihtiyaç 
bulunmasına Ibinaen Ibunlann alelıtlak istisna 
edilmesi encümence muvafık görülmüş ve mad
denin (F) fıkrasına ıbu hükmü ifade edecek 
bir kaydin ilâvesinde faide mülâhaza edilmiştir. 

Bazı (belediye ve müesseseler kullandıkları 
elektrik cereyanlarını Ibizzat kendileri istihsal 
etmeyip başka merkezlerden toptan alarak tev-

Elektrik istihlâk resminin tadiline dair olup 
1871 sayılı kanuna zeyleiı hazırlanan ve Başve
kâletin 1 - I I I - 1934 tarih ve 495 sayılı tezkere-
sile Büyük Meclise takdim olunup İktisat encü
menince müzakereden sonra encümenimize tevdi 
olunan kanun lâyihası; Maliye vekili, İktisat ve
kâletinden Sanayi umum müdürü, Nafıa vekâ
letinden İmtiyazlı şirketler müdürü hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyihada 1931 senesinden beri istihlâk resmi
ne tâbi olan elektriğin bütçeye gelir temini için 
matrahının genişletilmesi, nisbetin arttırılması ve 

zi ettiklerinden bu cereyanı ihesm alırken hem 
tevzi ederken resim tahakkuk ettirilmesi gi-
Ibi Ibiır mükerrerlik vaziyeti hâsıl olacağından 
ıbuna mani olmak üzere de maddeye (G) fık
rası ilâve edilmiştir. 

Bu gün medenî vesaitin en ilerisinde gelen 
elektriğin memleketimizin her tarafında temin 
ve teşmili faideli olduğun/dan yeniden tesisat 
yapacak kasabalarda bu resmin fiati arttırma
sından çekinerek vukulbulacak teşebbüsleri ge
ri /bırakmaması için bu kalbîl yeni tesisatın iki 
sene elektrik resminden istisnası encümence 
muvafık görülmüş ve ıbu maksatla maddeye 
(H) fıkrası ilâve edilmiştir. 

Havalesi ımueifbince Maliye encümenine tev
di ıbuyurulmaJk üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

Ik. En. Rs. 
Edirne 
Şakır 

Aza 
İstanbul 

M. Yaşar 
Aza 

Bolu 
Şükrü 

M. M. 
Şebin K. 
îsmaü 
Aza 

Zonguldak 
Hasan 

Aza 
Istanlbul 

Alâettin 

Kâ. 

Aza 
Mardin 

AUBiza 
Aza 

Bursa 
Rüştü 

bu arada matrah ölçüsü olan bedel yerine kıyme
tin konulması düşünülmüştür. 

Encümenimize lâyiha ile birlikte bir çok isti
dalar da havale edilmiştir. Bunlarda şimdiye ka
dar muaf olan sanayiin bu resimden müteessir 
olarak eşya fiatlerinin yükseleceği ve elektrik 
terkedilerek resme tâbi olmayan diğer kuvvei 
muharrikelere geçileceği ve geçmeyen ve mutla
ka elektrikle çalışmağa mecbur olan bir kısım 
müesseselerin ise diğer kuvvei muharreike kul
lanabilen müesseseler karşısında geniş bir mali
yet farkına maruz kalacağı ileri sürülmüştür: 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 21 - IV -1934 

Karar No. 26 
Esas No. 1/884 

Yüksek Reisliğe 
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şu şekilde tetkik ve mütalea etmiştir. 
Resmin eşya maliyetine tesiri : 
iktisat vekâletince hazırlanan dosyada bir 

nüshası mevcut olan cetvelde 1932 senesinde elek
trik sarf eden muhtelif sınaî müesseselerin bu 
masraflarının maliyete nisbeti tesbit olunmuştur. 
Eıkseriyetle elektrik masrafı, maliyetin yüzde biri 
değil yarımı nisbetindedir. Istisnaen kereste ve 
çimento sanayiinde elektrik masrafı yüzde 4, 46 
ya kadar bir nisbette maliyete müessir olmakta
dır. Halbuki çimento sanayii bu nisbetin niha
yet yüzde altıya çıkmasından müteessir olacak 
vazijrette değildir. Esasen kıymeti az sıkleti çok 
bir madde olduğu için, nakliye ve sigorta mas
raflarının farkı yerli çimentolar için kâfi bir te
minat olabilir. Halbuki bu sanayi gümrük ve 
teşviki sanayi kanunlarile de yüksek ıbir hima
yeye mnzhardır. Fabrikalar arasında mevcut 
t'iat birliği bütün bu tedbirlerden sonra istihsal 
kıymeti!e nisbet kabul etmeyecek derecede yük
sek bir fiatle ve filî inhisar mahiyetinde çimen
to satışlarına müncer olmuştur. 

Çimento fi atinin bu gayritabiî yükselişi, Dev
let işlerinde hem çimentonun pahalı, hem de bu 
bedel üzerinden yüzde ile verilen bazı hesapların 
yükrsek olmasını intaç etmiştir ki, Devlet (bütçesi
nin ölçüsüz kabaran çimento flütlerinden fazla 
tediye ettiği miktar hayli mühim olarak tahmin 
olunabilir. 

Elektrik resminin maliyete tesiri dolayısile 
temas edilen bu mevzua bu bahiste daha fazla 
yer ayrılamamıştır. 

Elektrik istihlâkinin azalması ve diğer kuv
vei muharrikelere geçiş: 

Encümenimiz bu mevzuu da alâka ile tetkik 
etmiştir. Elektrik kuvvei muharrikesinden resim 
alındığında müesseselerin diğer nevi muharrik 
kuvvetlere geçmeleri ve bu suretle mevcut tesi
satı iptal ederek millî sermayenin mühim bir kıs
mını diğer kuvvei muharrike tesisatına yatırma
ları ihtimali ehemmiyetle derpiş edildi. Bu su
retle vergi matrahının da hayli eksilteceği, bina
enaleyh vergiden beklenilen miktarın alınama
yacağı düşünüldü. 

Ancak encümende imtiyazlı şirketler müdürü 
tarafından verilen izahata göre ayni sermaye 
ile çalışan sınaî müesseselerde su ile istihsal edi
len beher kilovat saatin maliyeti 2,25 - 2,5; bu
har ile istihsal edilen beher kilovat saatin mali

yeti 5,5 - 6 kuruş, mazotla istihsal edilen Ibeftıer 
kilovat saatin maliyeti 4-4,5 kuruştur. Halbu
ki bu yerlerde elektriğin beher kilovat saati üç 
kurusa kadar satılmaktadır. Buna ilâve edile
cek bir kuruş resmin müesseseler üzerinde bü
yük fark yapmayacağı, binaenaleyh ucuz elektrik 
istihlâk edilen muhitlerde kuvvei muharrikeleri 
değiştirmenin varit olamayacağı anlaşıldı. Ancak 
elektriği pahalı istihlâk eden muhitlerde bilhassa 
su ve millî mahrukattan kuvvei muharrike istih
sal edilebilen yerlerde resmin farklı bir vaziyet ih
das edeceği anlaşılmış ve bunu önlemek üzere sı
naî müesseseler için elektirik istihlâk fiatına na
zaran mütevafit bir resim tayin edilmiştir. 

Esasen encümenimiz su ile veya pamuk çekir
deği, zeytin küsbesi, fındık kabuğu gibi millî 
mahrukatla istihsal edilen kuvvei muharrikelerin 
teşvik edilerek memlekette inkişaf ettirilmesi ka
naatinde bulunmuştur. Mazot ile istihsal edilen 
kuvvei muharrikelerin ise son inhisar tedbirlerde 
bir az yüksek resme tâbi olacağı da mülâhaza 
olunmuştur. 

Maamafih mutlaka elektrikle çalışmak ıstıra
rında olan büyük sanayi arasında resim yüzün
den maliyet fiatlorinin ayrılması doğru görül
memiştir. Binaenaleyh umumî şebekeden almı-
yarak kendisi istihsal ederek elektrik istihlâk eden 
müesseseler de resme tâbi tutulmuş ve bu müsa
vat prensipi tenvirat kısmına da teşmil edilmiş
tir. 

A fıkrası: Encümenimiz yukarıda izah edilen 
adalet prensibinden mülhem olarak umumî ten
virat olan yerlerde makina ile hususî elektrik is
tihsal edenlerin de resme tâbi olmasını temin için 
fıkraya bir kayit komuştur. 

B frkrası aynen kabul edilmiştir. 
C) lâyihanın (E) fıkrası vergi mevzuuna ait 

olduğundan tertip itibarile buraya alınmış ve 
smaî müesseseler için mütefavit nisbetler tayin 
olunmuştur. 

Dokuz kuruş haddin muvafık olduğu encü
mende mütalealarmı söyleyen salâhiyettarlar tara
fından teyit edilmiştir. 

Elektriğin yalnız sınaî müesseselerde değil, 
nerede olursa olsun muharrik kuvvet olarak 
istimalinde resme tâbi olması zarurî görülmüş ve 
fıkra bunu ifade eder şekilde yazılmıştır. 

D) Bu fıkra encümenimizce lâyihaya ilâve 
olunmuş kuvvei muharrike olarak elektriğini 
kendi istihsal eden ve rekabet sahasında az fark-
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la büyük tesirler yapacak olan büyük sanayi ver
gi şümulüne sokulmuştur. 

E) Verginin tahakkuk ve cibay etine ait olan 
C fıkrası tertip itibarile buraya aimmış ve peşin 
tediyeli saatlere ait hükümler konulduğu gibi 
ibareler tavzih edilmiştir. 

Ayrı bir fıkra ile de resmin tahakkuk, tahsil 
ve tesliminden müesseselerin mesul oldukları tas
rih olunmuştur. 

F) D fıkrası aynen alınmıştır. 
G) İstisna hususunda encümenimiz İktisat 

encümeninin mütalealarmı halile bırakmış an
cak vergiye tâbi mahallerdeki umumî şebekeler
den cereyan alan ve büyük şehirler civarında bu
lunan ufak kasabaların vergiden istisnasına ma
hal görülmemiştir (İstanbul ve İzmir ve civarı 
mesireleri gibi). 

Her türlü iltibasa mahal kalmamak için va
purlarla şimendifer katarlarının ve diğer zatül-
hareke vasıtaların hareketleri zamanında ve ken
di ihtiyaçları için istihsal ettikleri elektriğin re
simden muaf olduğu tasrih edilmiştir. 

İktisat encümeninin yeni tesisatı iki se
ne muaf tutan ve bazı belediyelerin başka mer
kezden alarak tevzi ettikleri elektrik sarfiyatına 

ait hükümleri ihtiva eden G ve H fıkraları ay
nen kabul edilmiştir. 

Hükümetçe hazırlanan muvakkat madde en-
cümenimizce ihtisas erbabının da mütaleasile ta
dil edilmiş 20 mayıs ile 31 mayıs 1934 arasmda 
yapılacak endekslerden sonra yeni resmin başla-
yacaağı tasrih edilmiştir. 

Lâyihanın meriyet maddesi de bu hükme gö
re tadil edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine 
karar verildi. 

Mal. E. Reisi 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
İstanbul 
Hamdı M. 
Aza. 

Kostamonu 
Refik 
Aza 
İçel 

Emin 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 
Aza 

Diyarbekir 
Zülfü 
Aza 

Urfa 
Behçet 

Aza 
Manisa 
Tahir 

Kâ. 
Aydm 

Aza 
İzmir 

Kâmil 
Aza 

Balıkesir 
Pertev 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 93 
Esas No. 1/884 

Yüksek Reisliğe 

3 - V - 1934 

Elektrik ve (havagazı istihlâk resmi hak
kında olup İktisat ve Maliye encümenleri maz-
batalarile Ibirlikte encümenimize tevdi kılınan 
kanun lâyihası Maliye vekili Fuat Beyle İkti
sat vekâleti Sanayi umum müdürü Recai ve 
Nafıa vekâleti İmtiyazlı şirketler umum mü
dür muavini komiseri Etem Beyler hazır ol
dukları halde encümeniımizce de tetkik ve mü
zakere edildi: 

Maliye encümenince tesfbit edilen şekil en-
cümenimizee de muvafık görülerek ufak tefek 
ıbazı değişikliklerle kabul edilmiştir. Ancak 
İktisat encümenince de anevzubahs edildiği üze

re bu resmin elektrik ve (havagazile işleyen sı
naî müesseselerden alınarak kömür, mazot ve 
emsali vesait ile işleyen mümasil müesseselerin 
müstesna tutulması sınaî hayatta bir muvaze
nesizlik ve sarsıntı vücude getirmesi melhuz 
görülerek encümence uızun uzadıya icra edilen 
müzakere neticesinde resmin bunlara dahi teş
mili yolunda kanuna hüküm konulması muva
fık görülmüş ise de meselenin hayli tetkika 
muhtaç Ibulunmasından ve (müzakerede hazır bu
lunan İktisat ve Nafıa vekâletlerinin teknik 
mümessilleri tarafından da şayanı kabul bir 



formül teklif edilememesinden dolayr 'bu mev
zuun Hükümetçe esaslı surette tetkik edilerek 
önümüzdeki malî sene zarfında ıbu maksadı te-
minen bir lâyiha ihazırlanarak Büyük Meclise 
takdim olunması .muvafık görülerek lâyihaya 
muvakkat bir madde ilâve olunmuştur. Bu 
esas dairesinde tanzim kılınan kanun lâyihası 
tercihan ve müstaoelen müzakeresi zımnında 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1718 numaralı ve 12 - VI - 1930 tarihli kanuna 
müzeyyel elektrik ve, havagazı istihlâk resmi 

kanun lâyihası 

MADDE 1 —1871 numaralı ve 22 - VII -1931 
tarihli kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de tadil edilmiştir: 

A) Umumî elektrik ve havagazı tesisatı bulu
nan mahallerde elektrik sarfiyatı beher kilovat 
üzerinden (2) iki ve havagazı sarfiyatı da be
her metre mikâbı üzerinden (1) bir kuruş istih
lâk resmine tâbidir. Bu resim elektrik ve hava
gazı istihsal eden müesseseler tarafından aylık 
faturalara zammedilmek suretile fatura bedeli 
ile birlikte tahsil olunur ve tahsil tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında alâkadar malsan-
dıklanna teslim edilir. Şu kadar ki aylık fatu
ra tanzimi mutat olmayan yerlerde istihsal mü
esseseleri bu resmi tediyede üç aydan fazla 
taahhür edemezler. 

Elektrik ve havagazı müesseseleri, resmin 
tahsil ve nıalsandıklarına teslimi ile mükellef ve 
mesuldürler. 

B) Henüz elektrik veya havagazı kontörü ve
ya saati konulmamış olan yerlerde bu aletler ko
nuluncaya kadar, istihlâk resmi, sarfiyat bedeli
nin % 10 u nisbetinde olmak üzere tahsil ve her 
aym sarfiyatına ait resim tutarı, ertesi ayın ni
hayetine kadar müesseseler tarafından malsan-
dıklarına teslim olunur. 

C) Yukarıda (A) ve (B) fıkraları mucibince 
tediyesi lâzımgelen resimler, miatlarında tediye 
olunmadığı takdirde müesseselerden % 10 zam 
ile ve tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
edilir. 

6 — 
Umumî heyetin tasvibine arzolıınmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

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

M. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip 
İstanbul İzmir Kayseri 

Sadettin Kâzım A, Hilmi 
Sivas Erzurum Konya 

Rasim Âsim A. Muzaffer 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1718 numaralı ve 12 -VI -1930 tarihli kanuna 
müzeyyel elektrik ve havagazi istihlâk 

resmi kanun lâyilıası 

MADDE 1 — 1871 numaralı ve 22-VII-1931 
tarihli kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de tadil edilmiştir: 

A) Umumî elektrik ve havagazi tesisatı bu
lunan mahallerde elektrik sarfiyatı beher kilo
vat üzerinden (2) iki ve havagazi sarfiyatı da 
beher metre mikâbı üzerinden (1) bir kuruş is
tihlâk resmine tâbidir. Bu resim elektrik ve 
havagazi istihsal eden müesseseler tarafından ay
lık faturalara zammedilmek suretile fatura be
deli ile birlikte tahsil olunur ve tahsil tari
hinden itibaren on beş gün zarfında alâkadar 
malsandıklarraa teslim edilir. Şu kadar ki aylık 
fatura tanzimi mutat olmayan yerlerde istihsal 
müesseseleri bu resmi tediyede üç aydan fazla 
teahhür edemezler. 

Elektrik ve havagazi müesseseleri, resmin ta
hakkuk ve tahsil ve malsandıklanna teslimi ile 
mükellef ve mesuldürler. 

B - Henüz elektrik ve havagazi kontörü ko
nulmamış olan yerlerde bu âletler konuluncaya 
kadar, istihlâk resmi, sarfiyat bedelinin %10 u 
nisbetinde olmak üzere tahsil ve her ayın sarfi
yatına ait resim tutan, ertesi ayın nihayetine 
kadar müesseseler tarafından malsandıklarma 
teslim olunur. 

C - Yukarıda (A) ve (B) fıkraları mucibin
ce tediyesi lâzımgelen resimler, miatlarında tedi
ye olunmadığı takdirde müesseselerden % 10 
zam ile ve tahsili emval kanununa tevfikan tah
sil edilir. 
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MALİYE ENCÜMEN İNÎN TADÎLÎ 

1718 numaralı ve 12 -VI - 1930 tarihli 
kanuna müzeyyel elektrik ve havagazı 

istihlâk resmi kailim lâyihası 
MADDE 1 — 1871 numaralı ve 22 - VII -1931 

tarihli kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

A - Elektirk ve havagazı tesisatı olan yer
lerde umumî şebekeden alarak elektrik sar-
fedenlerden beher kilovat saati üzerinden (2) 
ve havagazı sarf edenlerden beher metre mi
kâbı üzerinden (1) kuruş istihlâk resmi alı
nır. Umumî tenvirat olan yerlerde makine 
ile hususî elektrik istihsal edenler de doğrudan 
doğruya bu resme tabidirler. 

B - Elektrik ve havagazı kontörü konulma
mış yerlerde bu aletler konuluncaya kadar 
veya gayet ufak mikyasta götürü satışlarda 
istihlâk resmi sarfiyat bedelinin yüzde onu nis-
betindedir. 

C - Bilûmum sınaî müesseselerde ve hususî, 
umumî işlerde kuvvei muharrike olarak istih
lâk edilen elektriğin beher kilovat saatinden 
aşağıda yazılı resimler alınır: 

I - istihlâk edilen elektriğin beher kilovat 
saatinin fiatı (9) kuruşa kadar (dokuz kuruş 
dahil) ise bir kuruş, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

22 temmuz 1931 tarih ve 1871 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 
numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

A - Aynen 

B - Aynen 

C - Bilûmum smaî müesseselerde ve hususî, 
umumî işlerde (tramVay dahil) kuvvei muhar
rike olarak istihlâk edilen elektriğin beher kilo
vat saatinden aşağıda yazılı resimler alınır: 

1) istihlâk edilen elektriğin beher kilovat 
saatinin fiatı dokuz kuruşa kadar (dokuz ku
ruş dahil) ise bir kuruş, 
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D) Varidat tahakkuk idareleri tetkik memur 
ve müfettişleri Maliye murakıp ve müfettişleri 
resmin tahakkuk ve cibayetini müessesenin ku-
yuıt ve defatiri üzerinden tetkik ve murakabeye 
salâhiyettardırlar. 

£) Sınaî müesseselerde, elektrik istihlâk res
mi kilovat başına 1 kuruş olarak almır. 

F) Belediyelere ait sokak ve caddeler (ve 
nüfusu 10 000 e kadar olan kasabalar) tenvira
tında kullanılan elektrik sarfiyatı resimden is-
tisnâ edilmiştir. 

D - Varidat tahakkuk idareleri tetkik me
mur ve müfettişleri maliye murakıp ve müfet
tişleri resmin, tahakkuk ve cibayetini müessese 
nin kuyut ve defatiri üzerinden tetkik ve mura
kabeye salâhiyettardırlar. 

E - Sınaî müesseselerde, elektrik istihlâk res
mi kilovat basma bir kuruş olarak alınır. 

F - Belediyelere ait sokak ve caddeler ten
viratı ve maden ocakları ile nüfusu on bine ka
dar olan kasabalara ait elektrik sarfiyatı resim
den istisna edilmiştir. 

G- - Şehir ve kasabalar tenviratım taahhüt 
eden müessese ve belediyelerin bizzat istihsal et
meyip hariç bir merkezden aldıkları elektrik 
kuvveti resme tâbi değildir. Ancak bu kabîl 
müessese ve belediyelerin müşterilerine sarf ve 
tevzi ettikleri miktar bu kanun hükmüne göre 
resme tâbi tutulur. 
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II - İstihlâk edilen elektriğin beher kilovat i 

saatinin fiati (9) kuruştan yukan ise (20) para, 

III - Havagazımn beher metremikâbı (20) 
para. 

D - Bütün sınaî müesseselerin kendileri için 
istihsal ettikleri elektrikle elektrik müessese- ı 
lerinin elektrik istihsalinden başka yerlerde 
kuvvei muharrike olarak istihlâk ettikleri 
elektrikler de (C) fıkrası hükmüne tâbidir. 
Bunlarla (A) fıkrasının ikinci fıkrasındaki mü- | 
kellefler her ay tahakkuk eden istihlâk resmini 
ertesi ayın on beşine kadar alâkalı malsandı-
ğma bir beynname ile verirler. 

E - Elektrik veya havagazi istihlâk resmi 
bunu istihsal veya tevzi eden müesseseler tara
fından aylık faturalara zammedilmek suretile 
fatura ile birlikte tahsil edilir. 

Kumbaralı kontör kullanan yerler için müs- I 
tenliklere kilovat saati üzerinden fatura çıkarıla
rak resim tahakkuk ettirilir. 

Aylık fatura yapılmayan yerlerde istihsal ve 
tevzi müesseseleri bu resmin tahsilini üç ay- ı 
dan fazla geciktiremez. Besim tahsil tarihin- j 
den itibaren on beş gün içinde alâkalı malsan-
dığına yatırılır. Müesselerce elektrik ve hava
gazi bedelinden tahsil edilen her paranın teka
bül ettiği istihlâke ait resim de birlikte tahsil 
edilmiş hükmündedir. 

Elektrik ve havagazi müesseseleri resmin ta
hakkuk ve tahsil ve malsandıklarma teslimi ile 
mükellef ve mesuldür. 

Yukarıdaki fıkralar mucibince tahsil edilen 
veya tahakkuk eden resimler miatlarında mal-
sandıklanna yatırılmadığı takdirde müessese
lerden % 10 fazlasile ve tahsili emval kanunu
na göre tahsil olunur. 

P - Varidat tahakkuk idareleri tetkik me
mur ve müfettişleri maliye murakip ve müfettiş- ı 
leri resmin tahakkuk ve tahsilini müessesenin 
kayitleri ve defterleri üzerinden tetkik ve mu
rakabeye salahiyetlidir. 

d - Belediyelere ait sokak ve caddeler ten
viratı ve maden ocakları ile nüfusu on bine ka
dar olan kasabalara ait elektrik sarfiyatı resim- ı 
den istisna edilmiştir. Ancak resme tâbi bir | 
mahaldeki umumî şebekeden cereyan alan kasa
balar bu istisnanın dışındadır. 

Vapurlar ve şimendifer katarlarile hareket- I 

2) İstihlâk edilen elektriğin beher kilovat 
saatinin fiati dokuz kuruştan yukarı ise yirmi 
para, 

3) Havagazinin beher metre mikâbı yirmi 
para, 

D) Aynen 

E) Elektrik veya havagazi istihlâk resmi, 
bunu istihsal veya tevzi eden müesseseler tara
fından aylık faturalara zammedilmek suretile 
fatura ile birlikte tahsil edilir. 

Kumbaralı kontör kullanan yerler için müs
tehliklere kilovat saati üzerinden fatura çıka
rılarak resim tahakkuk ettirilir. 

Aylık fatura yapılmayan yerlerde istihsal ve 
tevzi müesseseleri bu resmin tahsilini üç aydan 
fazla geciktiremez. Resim, tahsil tarihinden iti
baren on beş gün içinde alâkalı malsandığma 
yatırılır. Müesseselerce, elektrik ve havagazı 
bedelinden tahsil edilen her paranın tekabül 
ettiği istihlâke ait resim de birlikte tahsil edil
miş hükmündedir. 

Elektrik ve havagazı müesseseleri (Bizzat 
istihsal edenler dahil) resmin tahakkuk ve tah
sil ve malsandıklarma teslimi ile mükellef ve 
mesuldür. 

Yukarıdaki fıkralar mucibince tahsil edi
len veya tahakkuk eden resimler miatlarında 
malsandıklarma yatırılmadığı takdirde mües
seselerden yüzde on fazlasile ve tahsili emval 
kanununa göre tahsil olunur. 

P - Aynen. 

G - Belediyelere ait sokak ve caddeler ten
viratı ve maden ocakları ile nüfusu on bine 
kadar olan kasabalara ait elektrik sarfiyatı 
resimden istisna edilmiştir. Ancak resme tâbi 
bir mahaldeki umumî şebekeden cereyan alan 
kasaba ve müesseseler bu istisnanın dışındadır. 

Vapurlar ve şimendifer katarlarile hareket-
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MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MUVAKKAT MADDE — Elektrik ve hava-
gazi müesseseleri haziran 1934 ayı zarfmda 
müşterilerin sarfiyat hesaplarını tesbit ve fatu
ralarını ihzara mecburdurlar. Bu suretle ma
yıs 1934 nihayetine kadar tahakkuk edecek re
sim eski hükümler dahilinde istifa olunur. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 

Ad. V. 
$ Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

îk. V. S. î. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

28 - II - 1934 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi 
Mf. V 

Hikmet 
G. î. V. 

Ali Rana 

Ş. Kaya 
NaV. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

H - Yeniden elektrik tesisatı yapılan şehir 
ve kasabalarda, bu tesisatm işlemeğe başlama
sından itibaren iki sene müddetle, bu resmin 
tenvirata ait kısmı alınmaz. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 
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leri esnasında elektrik istihsal eden zatülhareke 
vasıtalar da bu resimden müstesnadır . 

î - Şehir ve kasabalar tenviratını taahhüt 
eden müessese ve belediyelerin bizzat istihsal 
etmeyip hariç bir merkezden aldıkları elektrik 
kuvveti resme tâbi değildir. Ancak bu kabil 
müessese ve belediyelerin müşterilerine tevzi 
ve kendi sarf ettikleri miktar bu kanun hükmüne 
göre resme tâbi tutulur. 

t - H fıkrası aynen, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MUVAKKAT MADDE — Elektrik ve hava-
gazi müesseseleri bu kanunla resme tâbi tutulan 
yerlerdeki endeks muamelesini 20 mayıs 1934 ta
rihinden 31 mayıs 1934 akşamına kadar tesbit 
etmeğe mecburdurlar. Bu arada alman endeks
lerden sonraki sarfiyat bu kanundaki nisbetlere 
göre resme tâbidir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

leri esnasında elektrik istihsal eden zatülha
reke vasıtalar da bu resimden müstesnadır. 

1 - Aynen. 

J - İktisat encümeninin (H) fıkrası aynen. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Maliye encüme
ninin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Elektrik ve ha-
gazından gayri vesait ile işleyen sınaî müesse
selerden dahi elektrikle işleyen mümasillerinin 
tâbi olduğu resme muadil bir resim alınabil
mesini teminen Hükümetçe 1934 malî senesi 
zarfında bir lâyiha ihzar edilerek Büyük Mil
let Meclisine tevdi olunur. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 





Sıra No 132 
Barut ve mevaddı infilâkiye ve av ve revolver fişekleri ve 
av mühimmatı şirketlerine ödenecek paraların tedîye şekline 
dair 1/926 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 10 IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 61839 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tasfiye edilen ( Barut ve mevaddı infilâkiye) ve ( Av ve revolver fişekleri ve av mühim
matı) şirketlerine ödenecek paraların tediye şekli hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2-IV-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyiha*! esbabı mucibe mazbataşile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
ismet 

Mucip sebepler 

672 sayılı ve 28 teşrinisani 134i tarihli kanunun ikinci maddesine istinaden barut ve me
vaddı infilâkiye, revolver ve av malzemesi ve av saçması inhisarlarının işletilmesi « Barut ve 
mevaddı infilâkiye» ve <rAv ve revolver fişekleri ve av mühimmatı» Türk anonim şirketlerine 
ihale edilmiş ve son zamanlarda mezkûr şirketlerin taahhütlerine riayetsizlik göstermeleri yü
zünden 14 320 sayılı kararname ile tasfiyeleri kararlaştırılarak başkasına devri mümkün olma
yan şirketlere ait menkul ve gayri menkul malların Hükümetçe satın alınması ve defaten tedi
yesine imkân görülemeyen bu mallar bedellerinin muhtelif senelere taksimi ve şirketlerin 
tasfiye idaresi emrine bonolar itası suretile ödenmesi zarurî görülmüştür. Ödenecek paraların 
mecmuu 2 814 577,41 liradan ibarettir. Bunlardan 1 610 768,93 lirası İ660 sayılı 
kanun mucibince mütedavii sermayeden ödeneceği cihetle bunlar bu kanunda mütalea edilme
miştir* Mütebaki kısmı teşkil eden ve bütçeye mevzu tahsisattan ödenmesi lâzım gelen 
1 203 808,48 liranın muhtelif senelere sirayet edecek şekilde ödenmesi için kanuni bir müsa
ade istihsali icabetmiş ve bu itibarla bağlı lâyiha hazırlanmıştır. 



— 2 — 
Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve İn. encümeni 

Karar No. 12 
- Esas No. 1/926 

20-IV- 1934 

Yüksek Reisliğe 

Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı infilâkiye) 
ve (Av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı) 
şirketlerine ödenecek paraların tediye şekli 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
2 - IV -1934 tarihli toplanışında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılarak Başvekilliğin 
10-IV-1934 tarih ve 6/839 sayılı tezkeresile 
Yüksek Reisliğe gönderilip encümenimize ha
vale ıbuyurulan esbabı mucibeli kanun lâyi
hası Gümrük ve inhisarlar vekili Rana Beye
fendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Encümenimiz Hükümetin mazıbatasını esas 
itibarile muvafık buknuş yalnız birinci mad
denin yazılış tarzında ufak bir değişiklik ya

parak kanun lâyihasını aynen kabul etmiş ol
makla Bütçe encümenine verilmek üzere Yük
sek Reisliğe arz ve takdim olunur. 
G. ve în. En. Rs. 

Çorum 
tsmet 

Aza 
Trabzon 
Daniş 

Aza 
Malatya 

Talât II aş im 
Aza 

Cebelibereket 
H. Basri 

M. M. 
Ordu 

A. Şevket 
Aza 

Kırşehir 
Serdar 

Aza 
Tokat 
Resai 
Aza 

Cebelibereket 
İbrahim 

Kâ. 
Afyon K. 
Cemal 

Aza 
Aydın 
Fuat 
Aza 

Samsun 
Memet 

Aza 
Çorum 

Bekir 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 83 
Esas No. 1/926 

Yüksek Reisliğe 

25-IV-1934 

Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı infilâkiye) 
ve (Av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı) şir
ketlerine ödenecek paraların tediye şekli hak
kında Gümrük ve inhisarlar vekâletince hazırla
nan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası
nın gönderildiğine dair Başvekâletin 10 nisan 
1934 tarih ve 6/839 sayılı tezkeresi, Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin olbaptaki mazbatasile bir
likte encümenimize havale ıbuyurulmuş olmakla 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri Fuat 
ve Rana Beyefendiler hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi, 

Hükümetin teklifi ve Gümrük ve inhisarlar 
encümeninin tesbit ettiği kanun lâyihası encü-
menimizce dahi muvafık görülerek aynen kabul 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Bursa 

Dr. Galip 
Kayseri 
A, Hilmi 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 
Balıkesir 

Enver 
Sivas 
Rasim 

M. M. Kâ. 
Bayazıt Tokat 

İhsan Süreyya 
Erzurum İstanbul 

Aziz Sadettin 
Sivas 

M. Remzi 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı infilâkiye) ve 
(Av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı) şir
ketlerine ödenecek paraların tediye şekline dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tasfiye edilen (Barut ve me
vaddı infilâkiye) ve (Av ve revolver fişekleri ve 
av mühimmatı) inhisarları Türk anonim şirket
lerinin alacağı olan 1 203 808 lira 48 kuruşun, 
müsavi vade ve bedelli dört taksitte ve ilk taksit 
vade tarihi 1 haziran 1934 olmak üzere, öden
mesi için mezkur şirketlerin tasfiye heyeti emri
ne bonolar vermeğe Gümrük ve inhisarlar vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 -- Bu kanunun hükümlerini Güm-
rük ve inhisarlar vekili yerine 

Bş. V. 
İsmet . 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 
Hikmet 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Ali 
G. î. V. 

Ali Rana 

getirir. 
2-IV-1934 

M. M. V. 
Zekâi 
Mal. V. 

Fuat 
Ik. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 
Muhlis 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
NİN TADİLİ 

Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı infilâkiye) ve 
(Av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı) şir
ketlerine ödenecek paraların tediye şekline dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tasfiye edilen (Barut ve me
vaddı infilâkiye) ve (Av ve revolver fişekleri ve 
av mühimmatı) inhisarları Türk anonim şirket
lerinin alacağı olan 1 203 808 lira 48 kuruşun ilk 
taksiti 1 haziran 1934 tarihinde başlamak üzere 
dört senede ve dört müsavi taksitte ödenmesi 
için adı geçen şirketlerin tasfiye heyeti emrine 
bonolar vermeğe Gümrük ve inhisarlar vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

t>m<i 




