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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

(İümrük ve inhisarlar vekilliği teşkilat ve vazifeleri 
hakkındaki kanım lâyihasının beşinci maddesi encü
mene tevdi ve diğer maddeleri kabul edildi. 

Sonra tarım kredi kooperatifleri kanunu lâyihası
nın müzakeresine geçilerek (20) maddesi müzakere ve 
kabul edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak üze
re inikad bitirildi. 

Başkan Vekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Çanakkale Kütahya 

Ziya Gevher Etili Naşid Uluğ 

EDİLEN EVRAK 

Çankırı saylavı Sami Çöl geçen ve Çoruh saylavı 
Memed Ali Okarm öldükleri bildirildi ve ölülerin hatı
rasına hürmeten üç dakika susuldu. 

B. M. M. 1935 yılı mayıs ve ayni yılın haziran : 
ağustos ayları hesablan hakkındaki murakıplik ra
porları okundu. 

Demiryollar teknik birliği hakkındaki mukavelena
me ile protokollere iltihakımıza, 

Posta, telgraf ve telefon memurlarının müteselsil 
kefalet borçlarına dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Teklifler 
1 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1935 

yılı bütçesinde 960 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/17) (Bütçe encümenine) 

/ — Çiftçiler hakkında kredi kooperatifi e riın-
dair kanun lâyihası ve, Iktısad, Adliı/e, Ziraat re 
Bütçe, encümenleri mazbataları (1/90) 

BAŞKAN" — Müzakereye devam ediyoruz. 21 
nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 21 — Gününde ödenmeyibte sonra-
tılmayan borçlardan geçmiş günler için alınacak 
ürem, ödünç vermede alınan ürem haddi iki 
arttırılarak alınır. 

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

MADDE 22 — Bu kanuna göre kurulan kredi 
kooperatifleri : 

a - Kazanç ve muamele vergilerinden, 
b - Kabital ve yedek akçelerile taşıksız mal

ları bütün vergi, resim ve harçtan, 
c - Ödünç verme ve alma ve ödeme ve aline 

ve başka bütün işler için yapılacak sened ve bel
gelerle resmî dairelere verecekleri dilekçeler 
damga resminden muaftır. 

Muhtelif evrak 
2 —- İstanbul kurtuluşunun yıl dönümü miinasebe-

tile Kamutaya sonsuz saygılarının bildirilmesine dair 
İstanbul İlbay ve Sarbayhğı tarafından gelen tel 
yazısı 

Kooperatiflerce noterlere tasdik ettirilecek 
belgelerden yalnız ücreti âdil alınıb harç alın
maz. 

Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 
Evvelki kanunda da kredi kooperatiflerinin mu
amelelerinden ücreti adil alınmıyordu. Ziraat en
cümeniniz bu kanunda da bunlardan ücreti adil 
alınmaması cihetine gitti. O suretle eski kanu
na göre maddeyi kabul ettik. Heyeti mııhtere-
meden ücreti adil alınmamasını rica ederim. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Burada alınmayacak olan harçtır. Harç alınmaz. 
Fakat noterler kendileri masraf ederler, kâtib-
lerin aylıklarını verirler, yazıhanelerinin mas
raflarını yaparlar. Onları, alacağı ücreti adil
den, yaptıkları hizmetin karşılığından mahrum 
etmeği Adliye encümeniniz doğru bulmamıştır. 

ZİRAAT ENCÜMENİ M. M. YASAR ÖZEY 
(Manisa) — Bütün resimlerden muaf tutuluyor
du. Eski kanunla da ücreti adil alrnmryordu. 
Tabiî bunlarm masraflarının as olması matlub-
tur. Bu noktai nazardan Ziraat encümeni bu
nun alınmamasını diliyor. 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Nuri Conker 

KÂTİBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 30 — 
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BAŞKAN — Ziraat encümeni alınmaması, Ad

liye encümeni alınması taraftarıdır. Bütçe encü
meni de Adliye encümeninin kabul ettiği şekli 
kabul ediyor. Maddeyi Adliye encümeninin ka
bul ettiği şekilde reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Bu kanuna göre kurulacak 
Tarım kredi kooperatiflerile 1470 sayılı kanuna 
uyarak kurulmuş olan kredi kooperatifleri ala
caklı ve borçlu durumları ne olursa olsun Ziraat 
bankasmm kontrolü altmda kurulmuştur. 

Tarım kredi kooperatiflerinin tutacakları ka-
yidler, defterler ve ana mukavelenamenin tatbik 
usulünü ve bundan başka bütün işlerin yürütül
me tarzını gösteren talimatnameler Ziraat ban
kasınca hazırlanır ve Ekonomi bakanlığınca 
onaylanır. Yukarıki bölekte yazılı defterler ti
caret kanununun 66 ve 87 nci maddelerinde gös
terilen defterlerin yerine geçer. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 23 ncü madde
nin birinci fıkrasmm sonundaki cümle « Kon
trolü altmda konulmuştur» olacaktır. 

Sonra aşağıda: 66 ve 87 nci maddeler, deni
yor. Bu 87 rakamı 487 olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu küçük tadille ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDDE 24 — Bu kanunla ana mukavele
name ve talimatnameler hükümlerine aykırı ha
rekette bulunan Tarım kredi kooperatiflerinin 
işlerine Ziraat bankası el koymağa ve lüzumun
da Ekonomi bakanlığının onamı ile feshederek 
tasfiye etmeğe yetgelidir. 

Ziraat bankasmm yazılı isteği üzerine koope
ratifin bulunduğu yerine en büyük mülkiye me
muru bankanın el koyma işlerinin yapılmasını 
sağlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Burada kanunla 
ana mukavelename ve talimatnameler vardır. 
Pek âlâ, ana mukaveleyi anlarız, çünkü orada 
her âlâkadarm imzası vardır. Fakat mütemadi
yen değişmesi melhuz olan talimatname ile böyle 
cezaî ahkâm koymak doğru mudur? 

BAŞKAN — Encümen ne diyor? 
ADLİYE En. M. M, SALÂH YARGI ( Koca

eli ) — Müsaade buyrulur mu? 
Talimatnamenin değişmesi doğrudur. Şüp

hesiz esas, ana mukaveledir. Fakat o mukave
lenameyi tavzihan yapılan talimatnamede bu gibi 
salâhiyetlerin bulunmasında hiç bir mahzur 
yoktur. Talimatname neşrolunur, ondan sonra 
tatbik edilir. Talimatname, tasavvur edilemezki 
kanunun ana hükümlerine, ruhuna mugayir bir 
hüküm ihtiva etsin. Bu itibarla bundan bir 
mahzur doğmasına ihtimal yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Talimatnamenin 
manası şudur: kanun ve nizamların bir inti
zam dahilinde yürümesini temin için salahiyet
li olan Devlet memurları tarafından çıkarıl

mış umumî bir emirnamedir. Binaenaleyh Zi
raat bankası tarafından, Ziraat bankasmm şu 
şekilde vereceği karardan dahi istifade etmek 
üzere bilmukabele Ziraat bankası dahi koope
ratif azasmın işinden istifade etmek üzere 
mütekabil vazifeli bir teşekkül vardır. Bu te
şekkül iki şekilde bir birine bağlıdır. Ya muka
vele ile veya nizamname ile. Nizamnamenin 
hükmü Ziraat bankasından, İktısad vekâletin
den, Heyeti Vekileden tasdik edilecek. Kanun 
ise Büyük Millet Meclisinden geçecektir. Zan
nederim ki bunun için neşredilecek ve tatbik 
edilmesi lâzım gelen talimatnamenin esas hüküm
leri kanuna hiç bir vakit aykırı olmamalıdır. 
Şu takdirde bir kanun hükmüne evvelâ asli 
olan, ona dayanan nizamname dairesinde biz
zat alâkadarların esas nizamnameleri müeyyed 
iken Ziraat bankasmm, belki kanuna dahi ay
kırı olması melhuz olan talimatname yapma
sına salâhiyet verilmesi fikri bence doğru de
ğildir. Nerede kaldı ki o müessesenin dörd 
tarafdan suiistimale uğramasına imkân ver-
miyecek kadar kuvvetli hükmü esasi koy
muş bulunuyoruz. Salâhaddin arkadaşımız 
kanunlara muhalif talimatnamelerin yapılamı-
yacağmdan bahsettiler. Tabiî bu, temenni edi
lir. Onun için talimatname gibi Devlet kont
rolünden geçmeyen, ancak birinin mesuliyeti 
altmda bulunan tahriratı umumiyeye muhale
fetinden dolayı bir kooperatifin ilgasına doğru 
gidilemez. Tensib buyurursanız buradaki tali
matnameyi kaldıralım, karışıklığın önüne geçe
lim. Onun için bir takrir takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca

eli) — Deminki maruzatım Refik İnce arkada-
•şımı tatmin eder zannetmiştim. Verdikleri izah 
bizim düşüncemizi değiştirecek mahiyette de
ğildir. Çünkü talimatname hiç bir vakit yeni 
hüküm ihtiva etmeyecektir. Bu kanunun esası
na muhalif ve icabmda ahkâmı umumiye dai
resinde yapılması lâzımgelen ana mukavelelere 
aykırı hiç bir hükmü olmamak lâzımgelir. Bel
ki olabilir gibi endişe ediyorlar. Bu ihtimali 
nazarı itibare alsak, mukavelename hükmüne 
aykırı hareket ederek Ziraat bankası her han
gi bir kooperatifi feshederse alâkadarların her 
zaman müracaat hakları vardır. Mercilerince 
tetkikat neticesinde yolsuzluk varsa derhal dü
zeltirler. Bunun için talimatname, tatbiki ko
laylaştıracak maddeleri ihtiva eder. Ana hat
lardan hiç bir vakit ayrılmaz. Binaenaleyh ta
limatname kelimesinin maddede kalmasında hiç 
bir mahzur olmadığı düşüncesindeyim. 

ÖRGE EVREN (Balîkesir) — Talimatname 
kaydinin maddede kalmasında bir zaruret var 
mıdır? 

SALÂH YARGI — Faydası her halde mah
zurundan daha fazladır. Böyle bir talimatna-

31 — 
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me, ahkâmı esasiyeye aykırı ise bunun tashi
hi imkânı vardır. Bütün bundan müteessir olan
ların müracaat edeceği idarî, kazaî merciler 
mevcuttur. Suizan ile bir mesele yapılmaz ve 
hüküm suizanna istinad ettirilmez, her şeyin 
iyi tatbik edileceğine nazaran konur. Fakat bu
na rağmen bir haksızlık olursa bu haksızlığı 
tamir için her türlü yollara baş vurmak ferdin 
elindedir (Buna niçin hacet bırakılsın sesleri). 
Ferd olsun, resmî daireler olsun talimatname
lerden her zaman istifade edecek mevkidedir. 
Onun için bu kanunun hükmünü iyi tatbik 
maksadile de esaslardan ayrılmamak isteğile 
yapılacak talimatnameye müsaade edecek olan 
şu hükmün kanunda yer bulması hakkında ta
rafımızdan serdedilmiş bir kanaat ve teklif 
vardır. Tabiî karar Heyeti Celilenindir. 

CEMAL AKÇIN (Afyon K.) — Adliye en
cümeni (Tarımsal) demiştir. Bu, bana daha 
şümullü geliyor. Ziraî tabirinde yalnız nebat 
değil, hayvan ve saire de dehildir. Binaenaleyh 
bu kooperatiflere de yine (Tarım kooperatifi) 
değil, (Tarımsal kooperatif) demek lâzımdır. 
Dilci arkadaşlarımız bunu halletmelidirler. 

YAŞAR ÖZEY ( Manisa ) — Tarım ziraat 
karşılığıdır. Ziraat kelimesi doğrudan doğru
ya hem hayvanat, hem de nebatat ve saireyi 
yetiştirmek manasını havidir. Esasen geçen cel
sede de böyle bir şey mevzubahs oldu ve He
yeti Celile bu şekilde (Tarım) i kabul etti. 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — 
Hatırı âlinizdedir ki, teşkilâtı esasiye kanunu 
müzakere edilirken talimatnamenin kanunlara 
dercolunması kabul edilmişti. Çünkü bunun, ka
nun yahud teşkilâtı esasiyenin kabul ettiği ni
zamname şeklinde bir kudreti ve kuvveti haiz 
olmadığı mütaleası o zaman ileri sürülmüş ve 
bu mütalea kabul olunarak teşkilâtı esasiye ka
nunundan talimatname kelimesi kaldırılmıştı. 
O zaman bu müzakerata en hararetli bir surette 
iştirak ve bunu müdafaa edenlerden biri de 
şimdi içimizde bulunan Balıkesir saylavı Bay 
Süreyya idi. Pekâlâ hatırlarlar ki, bu mesele 
uzun müzakeratı mucib oldu. Talimatnamenin 
mahiyeti ve bunun her hangi bir kimseyi kanım 
ve nizamname derecesinde ilzam edib etmeyece
ği uzun boylu görüşüldü. Talimatname, mahi
yeti itibarile, hakikaten, bir vekâletin nizamna
me şeklinde değil, ondan daha basit 
bir şekilde bir kanunun veyahud bir 
nizamnamenin mevkii fiile, yahud kâ -
ğıd üzerinde kalan ve şekle taallûk eden bir 
muamele, bir tavzihnamedir. Bunun başka fili-
yat üzerinde de tesir ve kuvveti yoktur. Nite
kim Meclisin eski teamülü, kanunlara hiç bir 
vakit talimatname kelimesini sokmamaktır. 
Bendeniz Adliye encümeni mazbata muharriri 
arkadaşımızdan istirham ediyorum, bunun mah
zuru yoksa talimatnameyi kaldıralım. Yok behe-

mahal arzu ediyorlarsa talimatname yerine ni
zamname koyalım. 

İKTISAD VEKlLÎ CELÂL BAYAR (İzmir) 
— Buradaki talimatname ne kanunun hükümle
rini ve ne de nizamnamenin tefsir veyahud tav
zihini ihtiva edecek değildir. Bu, sadece usulü 
muhasebeye aid olarak verilen talimattır. Muha
sebenin düzgün gitmesi elbette lâzımdır, bir mal 
ve para işile iştigal eden müessese için. Talimat
nameye muhalif hareket ettiği sabit olduğu tak
dirde, yani kendileri talimatname, usulü muha
sebeye aid olduğu halde, onu yapamadıkları 
takdirde İktısad vekâletinin tasdiki ile fesholu-
nabilir diye oraya bir edat konuyor. Şu halde ta
limatname münhasıran usulü muhasebeye aid 
olacağına göre zannediyorum, kaçınılacak, kor
kulacak bir şey yoktur. Maahaza takdir Heyeti 
Umumiyenindir. Nasıl arzu ederseniz öyle ya
parsınız. 

REFİK İNCE (Manisa) — Talimatname key
fiyeti hallolunduğu gibi geliyor. Celâl Bayar ar
kadaşımızın noktai nazarı yine doğrudan doğ
ruya bir nizamname meselesidir. Nizamnamenin 
içerisine kooperatif hesabları hangi şekil ve ne 
usulde tutulacaktır, ona dair kayid konulduğu 
takdirde buna muhalif hareket eden, kanun ve 
nizamnameye mugayir hareket etmiş olur. Ka
nun ve nizamname gibi iki kuvvetli bağ varken 
ferdin keyfî hükmünde mutlak olan bir talimat
name çıkıyor. Feshine âmil olmasını esas olarak 
zannediyorum ki, prensib kabul etmez. 

Bu maddeye taallûk eden bir sual daha sor
mak istiyorum. Dörd encümenden geçtiği için 
hangisine aid olduğunu bilmiyorum. Okuduğu
muz madde, Ziraat encümeninin olduğu halde 
hukukî bir meseleye taallûk ediyor. Bu hususta 
Salâhaddine teşekkür ederim, yine kabul eder
lerse, kendileri muhatab olsunlar. 

Son fıkrada diyor ki; « Ziraat-bankasının yazı
lı isteği üzerine kooperatifin bulunduğu yerin 
en büyük mülkiye memuru, bankanm el koy
ma işlerinin yapılmasını sağlar. » 

Binaenaleyh bir kooperatif, bu maddeyi ka
bul ettiğimize göre, esas mukavelenamesine ve 
bu kanuna aykırı bir harekette bulunduğu za

man Ziraat bankası umum müdürünün İktısad ve
kâletine yazması vaki olduğu takdirde koopera
tif feshedilecektir. Kooperatif feshedilince, aşa
ğı yukarı belki 7 - 8 sene işleyen bir kooperatif
tir. 8 sene mütemadiyen işleyen bir kooperatifin-
feshi keyfiyetinin bir kaymakama havale edilme
si keyfiyeti, çok zaman o kaymakamı dahi çok 
düşündürecek bir vaziyet ihdas eder. Onun için 
soruyorum: Kaymakam ne yapar? Buna aid iza
hat olmadığına göre, acaba doğrudan doğruya 
kooperatifin meclisi idaresi makamma kaim ola
rak bir tasfiye muamelesi varmış gibi ticaret ka
nununun. umumî hükümlerini mi tatbik eder? 
Yani bir tasfiye memuru rolünü mü ifa eder? 

9. 
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Yoksa heyeti umumiyeyi çağırarak içlerinden 
bir kaç kişinin tasfiye memuru intihab edilmesi
ni mi diler? Bu hususlar sakit bulunduğu için 
cevab verilmesini, atiyen vaki olacak bir karışık
lığın önüne geçilmesi için faydalı telâkki ederim. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Maddenin yukarısı •raten maksadı 
ifade ediyor, zannederim. îşe el koymak, eski ta
birle vazıyed muamelesi, Ziraat bankasına aittir. 
Ekonomi bakanlığı tasvib ederse fesheder. El 
koyma işinde vaki olacak işar üzerine bu muame
leyi yaptırmaya mahallin en büyük mülkiye me
murları bu kanunla vazifedar kılınıyor. Sebebi, 
uzun boylu muameleye mahal kalmadan derhal 
işe vazıyet etmektir. Yoksa bunun haricinde her 
hangi bir şirketin tasfiyesi için yapılan muame
leler, merasim ve saire burada cereyan etmesin 
diye konmuştur. Yalnız bu vesile ile şunu da 
arzedeyim ki, bu kanunun ehemmiyeti, memle
ketimizde teşvik görmesi ve bir takım umumî 
hükümlerden ayrılarak istihdaf edilen maksadı 
temin yolunda konmuş ve bundan umulan fay
dalar elde edilsin diye tasvib edilmiştir. Yoksa 
sırf hukuk nazariyatı ile düşünülecek olursa el
bette bole bir kanuna hiç lüzum yoktur denilir. 
Ticaret kanununda kooperatifin, şirketin nasıl 
teşekkül edeceği, nasıl tasfiye edileceği yazılı
dır. Ona göre hareket edilir. Umumî ahkâm 
dairesinde hareket edilir. Amma bu kredi ko
operatiflerinin ve buna bağlı olan satış koope
ratiflerinin hususî bir kanunla memlekette te
şekkülü ve halkın buna alıştırılmasmda umulan 
bir çok menfaatler vardır. Bunun elde edilmesini 
temin gayesiledir. Binaenaleyh bu kanun ana 
mukaveleye aykırı bir hareket görülmüş ve yine 
tekrar ediyorum, vekil Celâl Bayarın da izah 
ettikleri gibi gerek muhasebe usullerine ve ge
rek teşkilât ve idare suretlerine aid izah veren 
talimatnameye mugayir bir hareket olunca buna 
vazıyet etmek lâzımdır. Bu vazıyet etmenin en 
kısa yoldan yapılması için vaki olacak bildirme 
üzerine oranın en büyük mülkiye memuru bu 
emri fili derhal meydana getirecektir. Bu itibar
la konmuş hükümlerdir. 

Kanunun bütün hususiyeti esas itibarile 
Yüksek heyetinizce kabul olunduktan sonra 
zannederim ki bu hükmün çok yerinde olduğu
nu da ona ittibaen kabul buyurmanız lâzımgelir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Tak
riri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
«Talimatname» kay dinin kaldırılmasını tek

lif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler... Et

meyenler... Takrir kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh 24 ncü maddenin birinci fık

rasındaki «Bu kanımla ana mukavelename ve 

talimatnameler....» tabirindeki «ve talimatname
ler» kelimesinin kaldırılmasile maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Tarım kre i i kooperatifleri 
nin genel heyetlerile yönetim kurullarımı! ve 
murakıblerinin ödev ve yetke, kazancın dağı 
tılması tarzı ve kontrol birleşme ve tasfiye gi 
bi işleri hakkındaki hükümler ana mukavele
namelerde gösterilir. 

Genel heyetin kararları Ziraat bankasınca 
onaylanmadıkça tatbik olunamaz. 

Seçimleri Ziraat bankasınca onaylanmayan 
yönetim kurulu üyelerile murakiblerin yerle 
rine genel heyet başkalarını seçer. 

Kooperatif direktörlerile imzaya yetkeli iş 
yarların tavini veya isten çıkarılması Ziraal 
b?,nkasmca kabul edilmedikçe hükümsüzdür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Her tarım kredi kooperatifi 
alınması imkansız olan alacaklarının kapatıl 
ması için bir yedek akçesi ayırmağa yükümlü
dür. Yedek akçeden bir açığın kapatılabilme 
si genel heyetin kararma bağlıdır. 

Zarar yolundan sonra o,elen ilk vılm kazan
cından önce, aıp'in kapatılmasına öz^ülenecek 
kadar para ayrılarak kalanı yedek akçesi he
sabına geçirilir . 

Yedek akçe : a) Ortağa ödünç verilen para 
lardan kesilecek % 1 lerden, 

b) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortak
ların ortaklık naylarile bunların ürünlerinden, 

c) Kredi kooperatifleri adına yapılacak ba 
ğışlamalardan, 

d) Her sene duru kazancm % 50 sinden aşa
ğı olmamak üzere ayrılan paralardan, 

ev Yedek akçelerin gelirlerinden, , 
f) Yukarıda yazılanlardan başka gelirler

den toplanır. 
Yedek akçe Ziraat bankasınca ürenlenir. 
Yedek akçesi 1 000 liradan fazla olan ta

rım kredi kooperatifleri Ziraat bankasının ona-
mile bu paranın en çok % 50 sile yazıhane ve 
ya depo ve işletme için yerler yaptırabilir ve
ya satm alınabilir. 

Fesih veya tasfiye olunan tarım kredi koo 
peratiflerinin yedek akçeleri ortaklara dağıtı
lamaz. Böyle hallerde başkalarına borcu olma
yan ve karşılıksız alacakları bulunmayan tarım 
kerdi kooperatifleri birliğine, yoksa o bölgede
ki kredi kooperatiflerine yedek akçe olarak ve
rilir. 

Zı\ E. M. M. YAŞAR ÖZEY ( Manisa ) — 
Tashih olunacak noktalar var, müsaade buyu
runuz. 

İKTISAD V. CELÂL BAYAR (İzmir) — 
İkinci fıkranın başmda « Zarar yolundan » de
niliyor, « Zarar yılından » olacaktır. 

Bir de C den sonra Ç gelecekti. O, düşmüş-
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tür. Ç fıkrası Adliye encümeninin teklifinde 
vardır, Ziraat encümenininkinde düşmüş
tür. Ç fıkrası «Hükümetçe verilecek paralardan» 
şeklindedir. Bu fıkra ilâve edilecektir. Son fık
rada « Kredi kooperatifleri birliğine .... » ibare
si vardır, o, kredi kooperatiflerinin yedek ak
çeleri bölge birliğine yoksa... » şeklinde tashih 
edilecektir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi düzeltilen şekille 
bir daha okuyalım: 

[Madde 26 tekrar okundu ]. 
ÎKTISAD V. CELÂL BAYAR (İzmir) — 

Maddeyi tam olarak böyle biliyoruz. Maahaza 
madde encümendedir, noksanı varsa tamamlaya
bilir. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — B fıkrasının so
nunda «ürenlerinden » kelimesi vardır, bu, 
üremlerinden olacaktır. 

P fıkrasının sonunda « Ziraat bankasınca 
ürünlenir » yazılmıştır. Bu, ürümlendirilir ola

caktın. 
BAŞKAN — Bu, tenmiye edilir, faizlendiri-

lir, manasınadır. Maksad malûm olduğuna 
göre yeni kabul edilmiş olan kelimelerin mâna
larına göre üretilir, üremlendirilir olabilir. Si
zin de bir itirazınız yoktur. Mutlaka şu kelime
nin olmasında musir değilsiniz. Ürümlendirilir 
kelimesi daha doğrudur (Muvafık sesleri). 

Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 
Müsaade buyurulursa bunun nihayetinde bir ke
lime daha düzelteceğim. « Yaptırılabilir veya sa
tın alınabilir» deniyor. Yaptırılabilir veya satm 
alabilir, olacak. 

NAZIM POROY (Tokad) — % 50 sile satın 
alınabilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu tashihlerden 
sonra kelimeler üzerinde tevakkuf etmeyeceğim, 
yalnız bir noktayı soracağım. (B) fıkrasında ya
zılı olan her sene duru kazancm % 50 den faz
la olmamak üzere ayrılan paralardan şöyle bir 
şey hatırıma geliyor. Bu kredi kooperatifleri 
toplanacak, 30 tanesi bir yere gelince bir satış 
kooperatifine bağlanacaktır. Her kooperatifin 
hükmî şahsiyeti olacak, hesablan, bilançoları ya
pılacak, Ziraat bankası bunların üzerine muame
le yapacak, mevcud olan zevata, hissedarlara 
bir kazanç dağıtılacak. Bir defa muhtelif koope-
ratifçilerin verdikleri hesaba göre kooperatifler
le, kooperatif olmıyan şirketler arasındaki esaslı 
farklardan bir tanesi de kazançtır. Araların
daki fark nedir dendiği zaman bize göre birisinde 
kazanç vardır, diğerinde yoktur. Netice; mal 
sahibi olan çiftçi malini kendi elile piyasada sa
tacak. Muayyen fiyatla bir şeyi alıb muayyen 
fiyatla satacak değildir ki ara yerde ticaret mev-
zuubahsolsun. Bizim bildiğimiz manada kazanç 
nasıl düşünülmüştür. Bu, izaha mühtacdır. Ben
ce, kooperatifin kazancı şudur: 

Ortaklarının getirdiği mallar satılmış bir 

miktara baliğ olmuş, tabiî kooperatifin mal sa
tan adamları, memurları, sevkiyatı, depoları ve 
sairesi vardır. Satış ve blânço ve saire gibi mas
raflar çıkar, artan kısım sahihlerine verilir. Mal 
sahihlerine verilen miktardan ihtiyat akçası, %1 
ve saire kesmeyecektir. Bu geri kalanı mı du
ru kazanç, safi kazanç oluyor Kooperatif nok-
tai nazarından duru olan kazanç ile duru olma
yan kazanç arasındaki farkm izahını istiyorum. 
Çünkü kooperatif hükümlerini tatbik edecek ko
operatif müdürleri, veya banka, kazanç bahsinde 
de bizden aldıkları direktif dairesinde hareket et
sinler, % 50 yi tayin etsinler. 

Arkadaşlar, yine Celâl Bayar arkadaşımız ta
rafından verilen izahata göre millî mahsullerimizi 
iyi, teknik, salahiyetli bir surette Devletin naza-
reti altında bulunan vasıtalarla paralandırmak 
gayesini takib eden bir kanundur, çok güzel dü
şünülmüştür, Devletçilik programımıza da mu
vafıktır. Ben kendi hesabıma, iyi idare edildiği 
takdirde iyi bir netice vereceği kanaatindeyim. 
Kanunun lâzım olduğu kadar sıkı olduğunu dü
şündük. Bu madde ise şimdiye kadar geçen sıkı
ların en sıkısı gibi geliyor bana,.. Çiftçiye diyo
ruz ki: Sen kredi kooperatifine gir, çünkü senin 
mahsulün daha iyi para edecektir. Kabul. Gi
riyor. 

Şartlar şunlardan ibarettir, diyoruz: Sana 
borç para vereceğiz, bu parayı zamanında ver
mediğin takdirde takibata maruz kalacaksın, 
malların bu itibarla rehindir. Keyfiyet gayri-
mahdud mesuliyet esası üzerine kurulmuştur. 
Senin işlerini görmek için iyi bir müdür tayin 
etmek te Hükümetin vazifesidir. 

Bu işte de her Devlet işi gibi aşağı yukarı 
masraf olacaktır. Bu kadar masraflara karşı 
duru kazancın ne olduğunu bilmeksizin kredi 
kooperatifine diyoruz ki: duru masraf m yarısını 
ihtiyat akçası ayıracaksın. En aşağı % 50 sini 
duru kazanç yapıyoruz. En aşağısı bu olunca 
en yukarısını kim takdir edecektir. Bir de bu.. 

İkincisi; kooperatif her hangi bir sebeble fe
sih veya tasfiye edilirse tasfiye veya feshedilen 
bu kooperatifteki şeriklerin bütün alacakları his
seleri nisbetinde kendilerine iade olunacaktır. 
Zannediyorum ki, biz bir bina kurarken kendile
rinin de mallarının almması tehlikesi karşısında 
o binaya yanaşacak kimse bulamayacağız. 

Kazancının yüzde ellisini her sene ihtiyat 
akçesine ayırdığı ve kendisi kooperatife serma
ye verdiği halde herhangi bir idare heyetinin 
falsolu bir muamelesinden dolayı Ziraat bankası 
emrile feshedilen veyahud kendi kendini feshe
den veyahud heyeti umumiyenin emrile tasfiye 
edilen bir şirkette toplanmış olan paraların dahi 
verilemiyeceğini ihtiva eden bu madde çok ağır
dır. Bence böyle şiddetli hükümlerle rabıtalı 
bir bina kuralım derken şiddetin çokluğundan 

I etrafma kimsenin yanasamıyacağı tehlikesini 
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çıkarmıyalım. Binaenaleyh encümen arkadaşları
mız bu maddenin bu hükümleri üzerinde bizi 

tenvir etsinler. Biz de yüreğimiz rahat olarak 
bu maddeyi dahi, diğerleri gibi, kabul edelim. 

NAZMİ TOPÇUOĞLU (Aydm) — Koopera
tiflerde kazanç yoktur. Muhtelif şekillerini na
zarı itibare aldığımız zamanda meselâ keredi 
kooperatiflerinde kazanç dediğimiz, faiz farkı
dır. Satış kooperatiflerinde de kazanç dediği
miz fiat farkıdır. Yani muhammen kıymetle 
kati satıştan faiz çıktıktan sonra muamele kıy-
metile satış hasılı safisi arasındaki farktır. 
istihlâk kooperatiflerinde ise satış fiatlerile 
hasılı safinin farkıdır. Binaenaleyh kazanç de
ğildir. Yani fiat, yahud kazanç farkıdır. 

Kredi kooperatifleri nasıl işleyecektir. Bir 
defa kooperatörlerin beş sene vade ile beş tak
sitle ödeyecekleri sermayelerdir, yahud sekiz 
senede sekiz taksitle ödeyecekleri sermayelerle 
ve bunun haricinde bankalardan buldukları kre
diler ile işler. Ziraat bankasında bulduğu kre
di ile işleyecek. Masraflar meyanmda, idare 
masrafı vardır. Bir de hariçten tedarik ettikleri 
kredilerin faizi vardır. Bunlar mukabilinde bir 
faiz alacaktır. Para ikraz ediyor, % 10 faiz 
alıyor. Bu % 10 faizden birincisi masarifi umu
miye, ikincisi hariçten tedarik ettiği kredilerin 
faizini tenzil ettikten sonra kalan duru, yani sa
fi kârdır. Bu kâr büyük ise hatta tediye edilmiş 
sermayelerde % 5 ten fazla faiz vermiyorsa açık
ta faiz ve kâr kalmıştır. Kooperatifçilik pren-
siblerine sadık müesseselerde bu para yeniden 
para ikraz eden kimselerin yaptığı muamele nis-
betinde kendilerine iade olunur. Binaenaleyh 
kazanç değildir. Çünkü kooperatif, her hangi 
bir nema tedarik etmek için yani % 5, 9,10 nema 
tedarik etmek için sermaye vazetmiş değildir. 
Esasen kredi kooperatiflerine girenler, mühtac, 
paraya mühtac olan kimselerdir. Kooperatif
lerin vazifesi onları bir sermaye sahibi yapmak
tır. O itibarla kooperatiflerde kazanç yoktur. 
Kazanç dediğimiz umumî manada arzettiğimiz 
gibi kredi kooperatiflerinde faiz farkıdır. Satış 
ve istihlâk kooperatiflerinde fiat farkıdır. 

Bilmem arzedebildim mi? Meselâ bu koope
ratif pirinci on kuruşa alıb satarken kaça sata
caktır? Masarifi umumiye olarak kiloya ne dü
şecektir, bunu evvelden hesab etmeye imkân yok
tur. Çünkü masarifi umumiye şifr daferden çı
kar. Eğer 100 000 kilo satış yaparsa kilo başı
na 10 para, 50 000 kilo yaparsa kilo basma 20 
para düşer. Bunu sene ibtidasmda hiç bir ko
operatifin tesbit etmesine imkân yoktur. Bina
enaleyh azamî masarifi nazarı itibare alarak 10 
kuruşa aldığı pirinci, 12 kuruştan satar. Bu
nun. 20 parası masarifi umumiyedir. 60 parası 
da risturne yapar. Fakat bu kazanç değildir, an
cak fiat farkıdır. Çünkü kooperatiflerin bünye
sinde kazanç mevzubahs değildir. İstihsalini sa

tan insanlar istihsalinden azamî faiz alacaktır. 
İstihlâk eden insanlar alış fiatile masarifi umu
miye dolayısile zammedilen miktar ilâve edilerek 
alacaklardır. Bunda kazanç yoktur. 

REFİK INOE (Manisa) — O halde duru ka
zanç nedir, duru olmayan kazanç nedir? 

NAZMİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — Ziraî 
kredi kooperatiflerinin duru olmayan kazancı bü
tün ortaklarına ikraz edilen paraların faizidir. 
Doğrudan doğruya % 10 faiz almmış. 100 000 
lira ikraz edilmiş, bundan 10 000 lira faiz alm
mış. Bu gayrisafî kazancıdır. Bunun içerisin
den evvelâ idare masrafı çıkacaktır. Bu koope
ratifin kendi sermayesi 5 000 lira ise ve hariçten 
95 000 lira kredi almmış ise bu 95 000 lira için 
verdiği faizleri de tenzil ettikten sonra bir fark 
kalryor ve bu fark kooperatifin lehinde ise du
ru kazançtır. Aleyhinde ise zarardır. Yani ha
riçten bulduğu kredinin faizi ve masarifi umu
miye çıktıktan sonra kalan tefaduludur. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Efendim; ben 
gerek satış kooperatif lâyihasında ve gerek 
şimdi müzakere edilen maddede gördüğüm mü
him bir mesele hakkmda nazarı dikkatinizi 
celbetmek için buraya çıktım. Burada deni-
liyorki, Hükümet tarafmdan verile'n tahsisat, 
netekim satış kooperatifi lâyihasında da Hü
kümet tarafmdan verilen tahsisat deniliyor. Şim
di Bay Nazminin de izah ettiği veçhile gerek 
kredi ve gerek satış kooperatifleri, vakıa ticarî 
bir maksatla, bir kazanç temin etmezsede niha
yet bir muameledir ve neticesinde de tabiî 
çiftçinin malını daha iyi fiatla ve daha masraf
sız şekilde satmak ve kazancını arttırmaktır. Bu 
gibi müesseselerde satış istihlâk kredi koope
ratifleri gibi teşekkülleri Devletin vereceği tah
sisat değil, uzun vadeli faizsiz avanstır. Başka 
memleketlerde de böyledir. înşaallah bu bir 
başlangıçtır. Bu suretle kooperatiflere muafi
yetler veriliyor, Apre ditman müzaheretler ya
pılıyor. Memlekette kooperatifçilik taammüm 
edecektir. Eğer Devlet tahsisat vermek cihetini 
kabul edecek olursa kooperatifler taammüm et
tiği zaman Devletin yardımı hepsine birden ya
pılamaz, olsa da, pek az olacaktır. Halbuki, bun
lar esasen dediğim gibi fazla kazanmayı temin 
etmek üzere yapılmış muameleler olduğu için 
uzun vadeli, fakat faizsiz ikrazatta bulunurlar. 
Çüukü bu suretle Devlet bir taraftan verdi
ğini yavaş yavaş aldığı gibi yardımı da geniş
letebilir. Ve bu müesseselerin inkişafı için bu 
noktavı çok ehemmiyetli bulduğumdan na
zarı dikkati celbetmek istedim ve başka mem
leketlerde de bu yolda muamele yapıldığını 
ekonomi bakanımız da bilirler. 

ÎKTISAD V. CELÂL BAY AR (izmir) — 
Mesele haddi zatinde bu kadar büyük değildir. 
Farktan mütevellid bir iştir. Yani safi kâr mef
humu yoktur. Arkadaşımız gayet güzel izah 
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ettiler. Bundan evvelki kredi kooperatiflerinde 
.htiyat akçesine % 100 geçiyordu. Biz % 50 pay bı
rakmış oluyoruz. Her teşekkülün ihtiyat akçesi 
ne kadar kuvvetli olursa bu kuvvet bizatihi o 
teşekkülün kuvvetidir. Bunun bu şekilde bıra
kılması, kooperatiflerin lehine bir harekettir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Suali sorduğum 
ve cevabı aldığım iyi oldu. Demin kürsüye çı
karken arzettiğim endişe şimdi kalmadı. Duru 
kazançla duru olmayan kazancı Topçuoğlu ar
kadaşımız izah ettikten ve Celâl Bayar da onu 
teyid eyledikten sonra orta yerde benim anladı
ğım şu oldu. 

Kooperatifler hissedarlarına para ikraz eder
lerken istikraz ettikleri paraya mukabil tabiatile 
bir faiz vermeğe mecburdurlar. Çünkü koope
ratif para istikraz ettiği Ziraat bankasına faiz 
verir. Binaenaleyh, kooperatörlerden alınacak 
olan paranın içerisinde evvelâ kooperatifin Zira
at bankasına aid olan payı çıkacak, masarifi 
umumiye çıkacak, ondan sonra % 1, 2 gibi az 
bir şey kalacak. Duru kazanç bu olduğuna göre 
bunun lâakal % 50 si ihtiyat akçesi olarak ay-
nlaöağına nazaran mesele yoktur. Fakat bu ne
ticeye varmak için o suali sormam ve cevabı al
mam icab ediyordu. Kendilerine teşekkür ede
rim. 

İKTISAD V. CELÂL BAYAR (İzmir) — 
Biz de lütufkârlığınıza teşekkür ederiz. 

REFÎK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Zaten 
anlaşıldıktan sonra bir şey kalmıyor. 

İkincisi, son fıkraya göre fesih ve tasfiye 
olunan tarım kredi kooperatiflerinin yedek akçe
leri ortaklara dağıtılmaz. Demin bunun esbabı 
mucibesini anlattım. Dağıtılmaz da ne olur? 
Son fıkrası bir az tashihat gördü. Bilmem ha
tırlayacak mıyım? 

Böyle hallerde başkalarına borcu olmayan ve 
karşılıksız alacakları bulunmayan tarım kredi 
kooperatiflerinin yedek akçeleri bölge birliğine, 
voksa bölgedeki kredi kooperatiflerine yedek 
«kçe olarak verilir. 

Demin biraz da uzunca arzetmiştrim. Her 
hangi şekilde olursa olsun tasfiyeye uğramış olan 
bir kooperatifin, Nazmi Topçuoğlu arkadaşımı
zın kullandığı tabiri aynen kullanarak halkı ted
ricen tasarruf sahibi yapmak maksadına müste-
nid olarak teşekkül eden bir kooperatifin fesih 
veya tasfiye suretile - ki her biri mal sahibine ve
rilmiş bir haktır - dağılmış olması uzun zamanlar 
para vermek suretile kazançlarından ihtiyat ak
çe ayırmak suretile veya şu veya bu şekilde his
se senedi almak suretile o şirketin teessüsüne 
hizmetleri mucibi teşekkür iken bunun aksi ola
rak tasarruf edilen parayı kredi kooperatifinin 
ihtiyat akçesine ilâve etmek bence bir teselsül, 
ihtiyat akçesini naklettiğimiz o kredi kooperati
fi dahi feshe veya tasfiyeye uğrarsa diğerine ver
mekle nihayet o varlık dahi şu veya bu şekilde 

o akibete uğrarsa netice ne olacaktır? 
Binaenaleyh bence zaten kredi kooperatifleri 

azasına, şu veya bu şekilde borçlarını kasden ver
meyenlere ceza var, vaktinden evvel kaçarlarsa 
hisse senedlerini alıb irad kaydetmek var, na
muslu olarak çalıştıkları zamnlarda kazançların
dan % 20 si alınarak ihtiyat akçesi kaydetmek 
var, borcunu 3 ayda vermezse hapis var, şu var 
bu var. Bu kadar ağır şerait varken, toplamış 
olduğu paralarını, kendisinde hiç bir kusuru ol
mayan, mücerred şirketin, şahsiyeti maneviye-
nin kusuru yüzünden hisse senedini almak bence 
adalete muvafık değildir. Tensib buyurursanız 
bunu dinledikten sonra bu kaydi değiştirelim. 

NAZMİ TOPÇUOĞLU (Aydın) — Refik İnce 
arkadaşımızın endişesi, bir taraftan kredi ihti
yacım tatmin ederken diğer taraftan tasarruf 
yaptırmak istediğimiz paranın yani halkm ken
disine aid olan bu paranm kendisine iade edi
lemeyeceğini göstermekle, tezad yaptığımız, ta
sarruftan kaçırdığımız endişesidir. Yalnız na
zarı itibare almmak lâzmıgelen şey, demin de 
arzettiğim gibi, kooperatifin duru kazancının ne 
olacağıdır. Bir kooperatifin elinde üç, beş bin 
lira bir parası vardır. Yapacağ ımuameleleri de
mek ki, hariçten alacağı kredi ile yapıyor, çalı
şıyor. Esasen bundan alacağı faiz cüzidir. Bun
lar tefeci değildir ki % 16 faiz alsm. Bunlar 
% 9 la verecek nihayet, kendilerine % 1 ilâ 2 
bir şey alacaktır. Üç beş bin lira gibi bir serma
yenin bırakacağı nema masarifi umumiyeyi ka
pattıktan sonra pek az bir para kalacaktır. Refik 
İnce arkadaşımızın söylediği gibi mevzubahs et
meye bile değmez. « A » ve « B » fıkralarında 
yazılı olan ahkâm en mühim noktalardır. Koo
peratiflerin her hangi bir kusur ve sair sebebler-
den dolayı hisse senedlerini çeken 3,4 sene devam 
etmiş, 4 sene sonra çıkarılmış, bir ortağın toplan
mış mühim sermayesi olabilir, bunlarm ihtiyat 
akçesi kalabilir. Kooperatif feshedildiği zaman 
alâkası olmayan zevata da dağıtmakta ne fayda 
beklenir. İanattan ve saireden de ihtiyat akçası 
teşekkül eder. Bunları alâkadarlardan gayriye 
dağıtmak adalet midir? Gerek çıkan ortakların 
hisse senedlerinden kalanlar veya büyük kredi
ler olabilir. Bu farklarla beraber ihtiyat akça
sını tevzi ettirmek için gayrimüstahak adamlar 
daha ileriye gidebilirler. Fesih zamanında, Re
fik İnce arkadaşımızın dediği gibi bunun kendi
lerine verilmesi doğru olabilir. Çünkü ortaklar 
kooperatifte kalan sermayelerini yedek akçası 
yapmışlardır. Bir de bazı kimselerin verdikleri 
ianattan hâsıl olan ihtiyat akçaları vardır, bun
lar da tevzi edilebilir. 

HAMDİ ONGUN (İçel) — Eskiden hissedar
ların verdikleri sermayeye faiz konulurdu. Bu 
şimdi yok mudur? 

İkincisi, kooperatiflere banka % 7 ile verir. 
Çiftçilerden de % 9 almır ki, arada % 2 fark 
vardır. Bunun hakkında da izahat yoktur. 
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BAŞKAN — Ziraat encümeninden sual so

ruyorlar. 
ÎKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (iz

mir ) — Ziraat bankası hakikaten kendilerine 
% 7 faizle para ikraz ediyor. Onlar da kendi 
aralarında % 9 la tevzi ediyorlar. Aradaki fark 
kooperatiflerin kendilerine kalıyor. Bu, koope
ratiflerin lehinde olan bir harekettir. Ziraat 
bankasmm esas himayesini ifade eder. Yatırı
lan sermayeye faiz yürütülüb yürütülmemesi 
meselesi, bizim noktai nazarımızdan, tamamile 
itibarî addedilmiştir. Faiz yürütülsün veya yü
rütülmesin netice itibarile konulan paranın 
intifaı, faydası kooperatif şeriklerine aid ol
duğuna göre, bunu mesele addetmemişiz, mesele 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde kâfi müzakere 
cereyan etmiştir. Başka söz isteyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 27 — Ekonomi bakanlığı koopera
tiflerin kontrolü ile idareleri, ödüne para ver
me ve ödünç alma işlerinde güdülecek ar?, 
hatan belli ederek Ziraat bankasma bildirir, 

Ziraat bankasmm tarım kredi kooperatifleri
ne açacakları kredilerle ü n r : 'atları Ekonomi 
bakanlığile Ziraat bankasmm birlikte belli edi
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
mevo"ipr... Kabul edilmiştir. 

*tt?.* AT TEWf!ÎÎMENÎ M. MTJHARRF't v» . 
ŞAR ÖZEY (Manisa) _ Kabul edilen m ^ ^ ^ ' ^ 
son satırındaki ( Ziraat bankasınca ), ( Ziraat 
bankasile ) olacaktır. 

BAPKAN — Kabul edilen maddenin sonım-
da teklif edilen bu tashih yanılmıştır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
vnMrie kabul edildikten sonra onun üzerinde 
tashihat yapılmaz. Ziraat encümeninden r i c He
rim. Madde reye konulmadan tashih edilsin. 
Bu, nizamnameye külliyen muhaliftir. 

MADDE 28 — Tarım kredi kooperatifleri
nin esas mukavelenameleri köylerde ihtiyar ku
rullarınca, şehir ve kasabalarda noterler ka
tında imza olunur. Ana mukavelenameler no
terlerce tescil ve ilân olunur. 

Tarım kredi kooperatifleri ticaret kanunu
nun 482 nci, 501 ve 502 nci maddeleri hüküm
lerine bağlı değildir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Tarım kredi kooperatiflerinin 
çalıştığı ekonomik bölgelerde Ekonomi bakan
lığı lüzum görürse bu kooperatifler arasında 
bölge bankası işini de görebilecek Tarım kre
di kooperatifleri bölge birlikleri kurulabilir. 

Bölge birliğinin kapitali ortaklık payları
nın tutarı ve ne kadar olacağı ve ödeme şekil-

lerile bü birliğin işe başlayabilmesi için Ödene
cek en az kapitali üçüncü maddede yazılı oldu
ğu gibi bir ana mukavelename ile gösterilir. 

Bölge birliklerinin yönetim ve kontrol ku
rulları ve direktörlerinin seçilmesi işi ile genel 
heyetlerinin kurulması ve ödev ve yetkelerini 
ortak kooperatiflerle olan durum ve ilgileri 
Tarım satış kooperatifleri kanununda satış 
kooperatifleri birlikleri hakkındaki hükümlere 
bağlıdır. 

Bölge birlikleri kredi kooperatiflerile Ziraat 
bankası arasmda aracı bir organdır. 

Ortak kredi kooperatiflerinin Ziraat banka
sma karşı olan hükümleri bölge birliğine geçer 
ve Ziraat' bankası yalnız bölge birliğile iş ya
par. 

Bölge birlikleri bu kanunda yazılı her tür
lü vergi, resim, hare ve bunlar gibi Devlete 
karsı olan hükümlerini bağışlarından faydalanır. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Bu maddede tashih edilecek bazı noktalar 
vardır. 

Üçüncü fıkranm beşinci satırında (Ödev ve 
yetkelerini) diye yazılıdır. Burada (ni) kalka
cak (yetkeleri) şeklinde olacaktır. Sonra be
şinci fıkrada (Ortak kredi kooperatiflerinin Zi
raat bankasına karşı olan- hükümleri) diye ya
zılıdır. Buradaki (hükümleri) kelimesi (yüküm
leri) şeklinde tashih edilecektir. Bir de son fık
rada (Hükümlerini bağışlarından faydalanır) 
yazılıdiT. Bu da (Yükümler bağışıklarından fay
da" mır) seklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Bu maddede başka düzeltilecek 
bir şey var mıdır? 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Bu madde, satış 
kooperatifleri kanununa matuf bir maddedir. 
Halbuki o kanun daha çıkmamıştır. Bilmem ki, 
bu maddenin bu tarzda kabulü doğru mudur? 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Nizamname formalitesine fazla sadık kalmak ba
kımından bu mütalea doğrudur. 

SIRRI İÇÖZ — Başı boş muyuz. 
SALÂH YARGI (Devamla) — Müsaade bu

yurun, bu madde müzakere edilir. Kabule iktiran 
eder ve lâyiha bittikten sonra kanunun heyeti 
umumiyesi reye konmaz. Zaten bu lâyihayı sa
tış kooperatifleri lâyihası takib edecektir. O ka
nunun heyeti umumiyesi müzakere edilir ve 
maddelere geçilmesi tekarrür ettikten sonra bu 
kanunun heyeti umumiyesi reye konur. Ondan 
sonra o kanunun heyeti umumiyesi reye konur 
ve iki kanun ayni zamanda çıkar. Şüphesiz 
ki, bir atıf vardır, ve bu atıf da olmamak ka
bil değildir. Zira kredi kooperatifi ancak satış 
kooperatifile birlikte yürüyecek bir teşekküldün 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Kanunun heyeti 
umumiyesinin tehiri demek, maddenin tehiri de
mektir. Binaenaleyh, bu kanun müzakere edilir, 
fakat bu maddenin müzakeresi doğru değildir 
reye konamaz. 
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BAŞKAN" — iki mütalea da aynidir. O hal

de kanunun müzakeresi ikmal edilir. Bu madde 
diğer kanuna matuf ettiği için onun müzakereci 
bittikten sonra bu maddenin müzakeresine'geçi
lir. Bu maddenin müzakeresini, satış koopera
tifleri kanununun müzakeresinden sonraya bı
rakıyoruz. 

MADDE 20 — 1470 sayılı kanunun ziraî kre
di kooperatifleri 22 nci maddesile kaldırılan 
(İtibarî ziraî birlikleri) hakkındaki 29 - l î î -1340 
tarihli kanuna göre çiftçiden toplanmış ve bu 
gün Ziraat bankasında saklanmakta olan paralar 
ilgili üretmenlerin bulundukları Tarını kredi ko-
operatiflerindeki ortaklık paylarına karşılık tu
tulur. Sahibi bilinmeyen veya tarım kredi koo
peratiflerine girmeyenlerin paraları tarım kredi 
kooperatiflerinin yedek akçelerine konmak üzere 
Ekonomi bakanlığı buyruğuııca Ziraat bankası 
na yatırılır. Tarım kredi kooperatifi daha ku
rulmamış olan yerlerdeki sahibli paralar,, o böl
gede kooperatif kuruluncaya kadar Ziraat ban
kasınca sahibleri adına sakladır ve ü/remledir, 

ZİRAAT ENCÜMENİ M. M. YAŞAR Özey 
(Manisa) — Düzeltilecek bir iki nokta var 
«1470 sayılı kanunun. . . .» yerine, «1470 sayılı 
ziraî kredi kooperatifleri kanununun. . . . » şek
linde olacak. 

İkinci fıkranın 6 nci satırında: 
« Yedek akçalarına konmak üzere Ekonomi 

bakanlığı buyruğunca...» denmiş, bu «buyruğu
na. . » olacak. 

Sonunda da buyurduğunuz gibi « üremi yn-
dirili...N> demek daha doğru olur. 

HAMDİ ONGUN (İçel) — Bir sual! 
İtibarî ziraî birlikleri hakkında biraz izahat 

verirler mi? 
BAŞKAN - - Buyurduğunuz hangi fıkrada

dır? 
TKTISAD VEKİLİ CELÂL BAVAR (İz

mir) — Bunun hakkında bir kanun vardır, aca
ba arkadaşımız okumadılar mı? okumadılarsa 
getirelim hep beraber okuyalım. 

HAMDİ ONGUN (İçel) — Ziraat bankasın
da paralar kalmış ne şekilde kalmıştır? bu
nun hakkında izahat istiyorum. 

ÎETISAD VEKİLİ CELÂL BA^AE (İz
mir) — Bay Başkan! Heyeti umumiye müsaade 
ederse Ziraat bankası umumî müdürü bu mese
le hakkında izahat verecektir. (Hayhay sesleri) 

3ÎRAAT BANKASI UMUMÎ MÜDÜRÜ KE
MÂL ZAİM — itibarî ziraî birlikleri bir kanun
la teşkil olunmak istenmiştir ve tatbikata baş
lanılmıştır. Buna iştirak edecek zürradan da 

•ra toplanmıştır. Toplanmış olan para, but? 
şimdiye kadar yürütülmüş olan faizle birlikte. 
halihazırda 100 160 liradn* ve Ziraat bankasm-

dadır. Bu madde, bu suretle toplanmış ve fakat 
kanunim tatbikına geçilmedioinden dolayı ma
halli istimali bulunamamış olan bu paranm ne 

suretle istimal olunacağını tesbit ediyor. Eğer 
ziraî kredi kooperatiflerinin müteşekkil bulun
duğu yerlerde sahipleri malûm olan bu nevi 
paralar varsa, onlar sahiplerinin iştirak hissele
rine mahsup edilecektir. Sahipleri belli olmayan 
ve o mıntakaya aid olan para da o mıntakada te
şekkül etmiş olan ziraî kredi kooperatiflerinin 
ihtiyat akçalarına alınacak. Sahibleri malûm 
olub da bulundukları yerde ziraî kredi koopera
tifleri henüz teşekkül etmemiş bulunursa kredi 
kooperatiflerinin ileride teşekkülüne intizaren 
bu paralar sahibleri namına Ziraat bankasında 
mahfuz kalacaktır. O maddenin hükmü bun
dan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Sahibleri isterse 
ne olacak? 

ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRÜ KE
MAL ZAİM — O tabiî Meclisi Âlinin yüksek 
takdirine kalmış bir meseledir. Maddedeki para 
budur. Ziraat kredi kooperatifleri teşekkül edin
ceye kadar bu para Ziraat bankasında mahfuz 
kalacaktır. İleride teşekkül ettiğinde hazır his
se olarak bir para bulunmuş olacaktır ki, hiç te 
fena değildir. Ama ne zaman teşekkül edecek
tir. Bunu takdir etmek Muhterem Heyete aittir. 

ZİYA GEVHER E T İ / J (Çanakkale) — O 
kanun niçin kaldı, niçin tatbik edilmedi? 

ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRÜ KE
MAL ZAİM — Onun hakkında bu gün mufassal 
malûmat arsedecek vaziyette değilim. Tensib 
buyurursanız ayrıca arzedebilirim. Hayli eski 
bir meseledir, meselenin mahiyeti hakkında ma
lûmat alalım. Arzedeyim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ya
rın lütfedersiniz. 

BAŞKAN — Mesele paranm mevcud olma
sıdır; 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mü
saade buyurunuz Başkan, 

Ben yarın malûmattar olabilirim. Farzedelim 
ki, kabul etmedim. Bu gün kanun çıktıktan son
ra ne olacaktır? 

REFİK İNCE (Manisa) — 1340 tarihinde bir 
kanun çıkmış, demek 11 sene oluyor. 11 sene 
evvel çıkan itibarî, ziraî birlikleri kanununa tev
fikan bazı çiftçiler bu birliklere, birlik olacak 
diye dahil olmak üzere para vermişler. Fakat 
birlik olmamış. O zamandanberi bu paralar Zi
raat bankasında duruyormuş. Ziraat bankası 
bu paraların durmakta olmasını nazarı dikkate 
alarak, bu kanun dolyısile, bu şekilde alacaklı 
olanlar kimlerse, yazılacakları ziraî kredi koo
peratiflerine o paralarını sermaye olarak idhal 
edebilirler diyor. Bunlar ya ölüdür veyahud da 
yaşamaktadırlar. Yahud da sahibleri, bizzat te
diye edenleri vardır, yahud yoktur. Bu vaziyet 
dahilinde, sahibli olmayanlar dahi İktısad ve
kâletinin emrinde ve Ziraat bankasında kalacak
tır. Ben Celâl Bayar arkadaşımızdan ve Ziraat 
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bankasından rica ediyorum, parayı almaktan ne 
kadar zevk duyarsak, tediye etmekten de o ka
dar zevk duymak mecburiyetindeyiz. Elimize 
yüz bin lira geçmiştir diye on sene iade edileme
yen bu paraları bizzat mesuliyet kabul ettiğimiz 
bir müessesede, isterlerse sağ olanlar koopera
tife hissedar yazılsınlar, isteyenler paralarını al
sın veya bunların içinde ölenleri varsa gelsin, 
mirasçıları da paralarını alsm. 

Celâl Bayar gibi muamelâtında, tediyesinde 
intizamı sevmek suretile her kesin yüreğinde 
emniyet telkin etme davasının başında bulunan 
bir arkadaşın zamanında, sekiz on senedenberi 
duran bu paraların şu şekilde gayrimuayyen za
man durması mahiyetinde olan bu maddeyi ,ten 
sib ederseniz, kaldıralım. İsteyen alacağını ver
sin, kooperatör yazılsın, isteyenler de parasmı 
alsın. Yani 10 sene verilmemiş parayı bu sefer 
de vermiyorlar diye bizzat Hükümeti yükseltme
yen bir vaziyete meydan vermiş olmayalım. 

İKTISAD V. CELÂL BAYAR __ İtibarı si-
raî birlikleri dedikleri teşekküller hayatiyeti 
haiz olmadıkları için yaşayamamışlardır. Pa
rasına gelince; bunlar Ziraat bankasında mev
kuf tutulmaktadır. Biz bu parayı dahi itibarı 
ziraî işini görecek olan kredi kooperatiflerine 
devretmeyi muvafık bulduk. Eğer Heyeti umu
miye arzu ederse kanundaki mecburiyet kaldı
rılır, ihtiyarî olur. Yalnız bunlarm hesabları 
o kadar uzun ve karışıktır ki bunun altmdan 
çıkmayı çok şüpheli addederim. Şu halde bu 
paraların daha uzun müddet bankada kalması 
lâzımgelecektir. Maruzatım bundan ibarettir, 

KAMÂL ÜNAL (İsparta) — Hatırladığıma 
göre itibarı ziraî birlikleri kanunu İstiklâl 
harbi sırasında yapıldı ve 1340 senesinde meri
yet mevkiine geçti. Bu para mahsule nisbetle 
toplanacaktı, bu kayid kalktı. Sermaye ma
halli mülkî âmirleri ve hususî komisyonlar tara
fından toplanıb bankalara yat iriliyordu. Ha
tırladığım budur. Aradan bu kadar sev.c. renmo 
si sebebile bunların çoğunun sahibleri yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. 
Bu mesele hakkında en salahiyetli olan 

müdürü umumî, soy adını bilmiyorum. Ziya 
arkadaşımızın arzu ettiği izahatı veremediler. 

Celâl Bayar arkadaşımızsa bu işin pek ko
lay olmadığını söyleyerek çetrefilli olrkığmm 
ima etmek istediler. 

Kemal Turan arkadaşnnız bu paranın bu 
şekilde alındılını söylediler ki ben öyle oldu
ğunu bilmivordum. Binaenaleyh bu mesele saya
nı tetkiktir. Vereceğimiz her hangi bir kara
rın hatalı olması ihtimali vardır. Tehir ede
lim. Üzerinde tetkikat yapsınlar, bize etraf
lı olarak hazır gelsinler. 

BAŞKAN — O halde takrir veriniz . 
REFİK İNCE (Manisa) — Yasıyorum. 
BAŞKAN — Takrir okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin müzakeresinin tehirini teklif ede

rim. 
Manisa 

Refik İnce 
BAŞKAN — 30 ncu maddenin tehiri müzake

resi teklif olunmaktadır. 
IKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 

— Ben, mesul bir vekil arkadaşınız srfatile üze
rime aldığım vazifenin hesabmı ve ayni zaman
da o mesele etrafında verilmesi lâzımgelen izaha
tı memnuniyetle ifa ederim. Fakat şimdiye ka
kar kredi işleri Hükümetin kanunî bir şekilde 
mesuliyetini davet ederek vekâletimin üzerin
de teksif edilmiş değildir. Bu itibarla ben de 
Meclis azası gibi bu meseleleri takib etmekteyim. 
Yani bu kabîl kredi işlerinin mesuliyeti münha
sıran benim vekâletime bırakılmış değildir. Bu 
itibarla itibari ziraî birlikleri hakkında eğer size 
tereddüdlü söz söylüyorsam bu noktadan ben
denizi mazur görünüz. 

Bir kanunun altmda (İktısad vekâleti me
suldür) ibaresi olsun veya o kanunun içerisin
de şu veya bu noktadan bilvasıta veya bilâvasıta 
İktısad vekâletine aidiyeti zikredilen bir kanun 
bulunsun, o kanunun üzerinde bir dakika tered-
düd etmekliğimi ayıb telâkki ederim. 

İtibari ziraî birlikleri o zaman zürraı kredi 
ihtiyacını temin etmek için düşünülmüş ve ya
pılmış müesseselerdi. Fakat ben, geçmiş hakkın
da muahezekâr bir lisan kullanmak niyetinde 
değilim. O zaman yürüyebileceğine kanaat geti
rilmiş olan bu müesseseler filen bu gün akamete 
maruz kalmıştır. Şu veya bu suretle bir kısım 
vatandaşların, verilmesi tehir edilmiş paraları 
Ziraat bankasında mevkuf tutulmaktadır. Top
lanan bu paralar ya tediye edenler kendileri is-
bat etmek şartile kendilerine iade edilir veya-
hud ayni maksadı daha mükemmel surette ifa 
etmek için hazırlamakta olduğumuz kredi koope
ratiflerine devredilir, bu paralar devredilirken 
de bu paraları verenlerin şahsî hukukları mahfuz 
olduğu temin edilir. Şu halde bu meseleyi ayrı
ca tamik etmektense heyeti umumiye hâkimdir, 
arzu ettiği, dilediği veçhile karar vermekte muh
tardır. Ya sahibine iade eder, veyahud da bu kre
di kooperatiflerinin maksadını, gayesini onlara 
nazaran daha mütekâmil bir şekilde görüyorsa 
para, şahsa aid olan hukuklar mahfuz kalmak 
sartile bu teşekküle devrolunacaktır, diye karar 
verir, geçer gider. Meselenin bu suretle hallini ri
ca ederim. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Pa
ranın sahibleri muayyen midir? 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 
— Maalesef hepsi muayyen değildir. Olmasına 
da imkân yoktur. Bundan dolayı bu paraları Zi
raat bankasında mevkuf tutuyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bay Bakana te-
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şekkür ederim. Meseleyi açıkça izah ettiler. 
Şimdi bir encümen çıkıb da bu maddeyi yeni
den tanzim etmek üzere alsm. Heyeti umumiye 
de burada madde tanzim etmekten kurtulur. 

BAŞKAN — Encümenlerin bir mütaleası var 
mı? 

ZİRAAT ENCÜMENİ M. M. YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Bu maddenin encümenimize veril
mesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde Tarım encümenine veril
miştir. 

MADDE 31 — (Ziraî kredi kooperatifleri) 
iğin 5 - VI -1929 tarih ve 1470 sayılı kanım kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir mütalea 
var mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1 - 1470 sayılı 
kanım hükümlerine göre kurulmuş bulunan 
buçsuz veya buçlu soravlı (Ziraî kredi koope
ratifleri) ayrıca kurulmak usullerine uyulma
ğa lüzum kalmadan bu kanuna göre kurulmuş 
sayılır. Şu kadar ki, bu kanunun hükmünün 
yürümeğe başlamasından en çok altı ay için
de bütün işlerini bu kanun hükümlerine uydu
racaklardır. Bu halde kooperatif ortaklarının 
ortaklık payları ve taksitleri bu kanuna göre 
saptanır ve alınır. 

Bu bölekte yazılı hükümlere göre durum
larını uydurmayan kooperatiflerin Ziraat ban
kasına olan borçları muaccel olub ve bunlar 
hemen tasfiye edilir. 

2 - 1470 savılı kanuna göre kurulmuş olan 
kooperatiflerden işlerini bu kanunun hüküm
lerine göre uyduranların ortakları yetiştirdik
leri ürünleri satmak üzere bulundukları böl
gelerde kurulacak satış kooperatiflerine en çok 
üç ay içinde girmek yükümündedirler. 

Bu zaman içinde satış kooperatifine girme
yen ortaklar bulundukları tarım kredi koope
ratiflerinden de çıkarılırlar. Bu gibilerin kapi
talleri veya yatırmış oldukları paralar borcla-
rile karşılaştırılır, alacakları çıkarsa kendile
rine ödenir. Borçlu kalırlarsa borçlar günü ge
lince alınır. 

3 - Bu kanun hükümlerine uygun ziraî kre
di kooperatiflerinde birinci maddede yazılı şart
ların dışında kalan ortaklar varsa, bunlar or
taklıktan çıkarılır ve alacak ve başka hakları 
varsa yukarıki iki sayılı bölekte yazılı hüküm 
taptanır. 

4 Tarım kredi kooperatiflerinin bölgesin
de olub tecim kanununa göre kurulmuş bulu
nan kredi sosyeteleri bu kanuna uymak ister
lerse tarım kredi kooperatiflerile birleşebilirler. 

5 - 1470 sayılı kanunla kurulmuş olubda bu 
kanunim hükümlerine uyan tarrnı kredi koope
ratiflerinin 1934 yılı blânçolarma göre ortak 

lardan alacaklarile bu kooperatiflerin Ziraat 
bankasına olan borçları ciranta ve aval gibi il
gilerin soravları sürmek şartiie beş yıl müd
detle ve eşit bölülerle ödenmek üzere soratılır. 

Bu kanunda yazılı özürler dışında bu bölü-
leri ödelinde vermeyen borçluların geri kalan 
borçlarının tümü birden alınır. 

Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 
ikinci fıkranın sonunda Ziraat bankasına olan 
borçlar muaccel olub diyor, (olur) şeklinde dü
zeltilecektir. 

Bir de 4 ncü numarada da tecim kanununa, 
yazılmıştır. (Ticaret kanununa) olacaktır. 

Kanunun unvanını muhafaza ediyoruz. 
En sonda da soratılır deniyor, bu da (sonra-

tılır), olacaktır. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? 
Muvakkat maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Tarım kredi koo
peratiflerinin ortaklarında olan her türlü ala
caklarının alınması işlerinde bu kanunun hükmü 
yürüdüğü günden başlayarak en çok beş yıl 
sürmek ve hapis hükmü müstesna olmak şartiie 
tahsili emval kanunu tatbik olunur. Alacaklar 
için tarım kredi kooperatiflerile bu kanundaki 
usullere göre istemek hakkı olan ziraat bankası
na baş vurmaları tahsil komisyonlarınca üç gün 
içinde bir karara bağlanır. 

BâŞKÂN — Bu muvakkat madde hakkında 
mütalea var nn? 

iki numaralı muvakkat maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun son iki maddesi kalmıştır. Madde
lerin müzakeresi bitmiş demektir. Bir maddede 
encümen tarafından istenilmiş ve verilmiştir. Bir 
madde malûm olan sebebten dolayı sonraya bıra
kılmıştır. Zaten heyeti umumiyesiııin reye kon
ması o maddelerin müzakeresine ve bununla alâ
kadar olan diğer bir kanunun müzakeresine bağ
lıdır. Binaenaleyh, geçiyoruz. 

2 — Millî savaı/laıia Yulara köşkündeki eşıja 
hakkında Meclis hcsablavıuıu tetkik* encümeni 
mazbatası (r>/18) [1] 

BAŞKAN — Mazbata münderecatına Yük
sek Meclisçe ıttıla hasıl olmuştur. 

S — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifdıri ha-
kındaki kavun lâı/üıasi re Ma/iı/r ve Bitler en
cümenleri mazbataları (1/17.-1) (2) 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKÎLÎ MÜ-
KERREM UNSAL (İsparta) — iki defa müza
kereye tâbi maddeler içerisinde, 1 numarada 

| 1 | :13i saı/dı matbua zaptın sonu uda <1 iv. 
| 2 | 191 saı/ılı matbua zaptın son undadır. * 

— 40 — 



I : 41 7-10-1935 C : 1 
Maliye vekâleti teşkilât lâyihası vardır. En
cümen bu lâyiha üzerinde yeniden bazı incele
meler yapacaktır. Bunun encümene iadesini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Mükerrem Unsal arkadaşımızın 
geri istedikleri lâyiha, bundan sonra gelen lâ
yihadır. Encümen bazı noktaları incelemek üze

re kendilerine verilmesini istiyor. Tabii kabul 
buyurursunuz (Muvafık sesleri). 

Bu lâyiha Bütçe encümenine geri verilmiştir. 
Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 

celseyi kapayorum. 

Kapanma saati: 16,55 



T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 234 
;ilî saraylarla yalova köşkündeki eşya hakkında Meclis 

hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (5/18) 

T. B. M. M. 
Af. fi. T. Encümeni 1 - /X - iç35 

Esas No. 5/18 
Karar No. II 

Yüksek Başkanlığa 
Dahilî nizamnamenin 62 nci maddesi mucibince ve Yüksek Kamutay Başkanlığının tensi-

bile millî saraylarla yalova köşkündeki eşya idare amirliğinin defterlerile karşılaştırmak üzere 
Encümen Başkanı Bursa Saylavı Esad Sagay, mazbata muharriri Van saylavı Hakkı Ungan ve 
encümen kâtibi Ankara saylavı Rifat Araz ve azadan Konya saylavı Mustafa tarafından yer
lerinde tetkik ve teftiş edilmiş ve defterlere göre tamam ve yerli yerinde bulunduğu 
görülmüştür. 

16- 12- 1933 tarih ve 2 numaralı encümen mazbatasında yazıldığı üzere bu eşya için 
aşağıdaki mutaieanın hatıra kabilinden arzı muvafık bulunmuştur. 

A - Kullanılmakta olan eşya 
B - Depolarda bulunan eşya 
1 - Olduğu gibi kullanılabilecek eşya 
2 - Tamir suretile kullanılabilecek eşya 
3 - Diğerlerini tamir için kullanılacak eşya 
4 - Eski esrler veya inkilâb müzesine ayrılacak eşya 
5 - Hükümet dairelerinde veya orduda kullanılacak eşya 
6 - Bu gün saraylarda kullanılmayacağından satılabilecek eşya 
7 - Hurda olarak satılabileck eşya 
Genel Heyete arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Meclis Hesablarının tetkiki En. 
Başkanı M. M. Kâtib Aza Aza 
Bursa Van Ankara Konya Çankırı 

Esad Sagay H. Ungan R. Araz Af. Ulusan Ziya 
Aza Aza 

Ankara Ankara 
Şakir R. Aktar 





S. Sayısı: 191 
Mafiye vekâleti teşkilât ve vazifeleri -.hakkında- kanun lâyi
hası ve Ma'iye ve Bülçe encümenleri mazbataları (1/173) 

T. C. 
Bayekâlet 9-V-1935 

Kararlar Müdüıli'ıgü 
Sayı ÖJI381 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey-tiuce 8-5-1035 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan Maliye vekilliği teşkil"t kanun lâyihası tsbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
İ, İnönü 

Esbabı mucibe 

Maliye vekâletinin bu günkü teşkilâtı ve vazife taksimatı, 1929 senesinde teadül kanunile tes-
bit edilmiş olan vaziyeti, esas itibarile, muhafaza eylemektedir. Halbuki vekâletin meşgul oldu
ğu işler, 1929 senesindenberi, seneden seneye artmış, daha teknik ve ilmî mesaiye katî lüzum 
gösterecek bir ehemmiyet iktisab eylemiş bulunmaktadır. Malî işlerin, sarf olunan bütün gay
retlere rağmen, mevcud teşkilât ile, günün icab ve ihtiyaçlarına uygun ve muvaffakiyetli bir su
rette idaresinde büyük müşkülâta uğranıldığı kabili inkâr değildir. İşler çok genişlemiştir. 
Filhakika, 

Bütçenin gerek masraf, gerek varidat kısımlarına aid muameleler, evvelki devrelerle kabili 
kıyas olmayacak derecede ehemmiyetli ,ve nazik bir vaziyete girmiştir. Masraf bütçesinin tatbi
katında Maliye vekâletinin uhdesine düşen vazifeleri dikkat ve emniyetle yapabilmek ve varidat 
muamelelerini ve bilhassa vergi işlerini, memleketin yeni iktisadî şeraitine ve vaziyetlerine uy
durmak, vergi sistemimiz üzerinde daha basit' ve amelî ve daha randımanlı usuller bulmak, yeni 
vaziyetlere intibak edebilmek en mühim malî işlerimizden olmuştur. 

Diğer taraftan Hazine muameleleri, millî paranın ve kredinin korunması işleri gittikçe, daha 
fazla itinayı icab ettiren bir manzara ve mahiyet almaktadır. Malî olduğu kadar, memleketin ik
tisadî hayati!e de pek yakından alâkadar olan Hazine muameleleri, Maliye vekâletinin »••ri canlı 
olması lâzımgelen bir işi olmuştur. Para ve kredi işlerinin bir memleketin bütün maliyesinin ve 
iktisadiyatının hemen yegâne meşgalesi haline geldiği bir devrede, Maliye vekâletinin dahilî ve 
haricî malî piyasalar ile dikkatle ve çok yakından alâkadar bulunması Izımgelmektedir. 

1932 senesinde Maliye vekâletinin meşgul olduğu varidat işlerinden, gümrüklere ve inhisar
lara taallûk eden kısmı, ayrılarak, teşkil edilen Gümrük ve inhisarlar vekâletine verilmiş ol
makla beraber bunların ayrılması, Bütçe ve Hazine muamelelerinin idaresile mükellef ve mesul 
olan Maliye vekâletinin meşguliyeti üzerinde şayanı dikkat bir tahfif vücude getirmemiştir. 
Malî işlerin merkezi sıkleti, dün de, bugün de Maliye vekâletinde bulunmaktadır. Bu itibar
la, Mnbye vekâletinin merkez ve taşra teşkilâtını hazırlarken, ihtiyaçları ve vekâlete teveccüh 
eden mesuliyetleri, nazarı dikkate almak ve ona göre teşkilâtlanmak zaruret ve mecburiyetinde 
bulunmaktayız. 

Maliye vekâleti teşkilâtına ve vazife taksimatına dair kanun projesini tanzim ederken, şimdi-
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ye fc&djj&î? y&prlatf. tecrübeler ve teşkilâtımızın tarihî seyri gözden geçirildiği gibi; mevcut teşki
lâtımın, ecnebi bir maliyeciye de tetkik ettirilmiş ve ayrıca diğer memleketlerin teşkilâtı hak
kında mukayeseli malûmat ta alınmış ve teşkilâtı tetkik eden memleketlerin maliye teşkilâtı, 
merbut grafiklerde toplanmış ve gösterilmiştir. Bütün bu membalara istinaden ve ihtiyaç, ta göz 
önünde bulundurularak hazırlanmış olan projenin, ana hatları şunlardır: 

Vekâletin, merkez teşkilâtında, bütün servislerin mesaisini bir müsteşarın elinde toplamakta 
ısrar etenenin adam yıpratmaktan başka bir neticesi oTmadığı nazarı dikkate alınarak mevcud 
işlerin iki müsteşar arasında taksim edilmesi iltizam olunmuştur. Bu suretle Hazine müsteşarı 
unvanını alacak müsteşar, başlıca, bütçe ve muhasebat ve Hazine servislerile ve Maliye müste
şarı unvanını alacak olan müsteşar da varidat, tapu ve kadastro ve emlâk servisleri ile iştigal edecek
tir. Bu'^tefrik; müsteşarların, uhdelerine verilen işlere daha fazla tesahubunu temin edeceği gibi; vari
dat, tapu ve kadastro ve emlâk servisleri arasında matlub filan ve fakat şimdiye kadar tesis edil
meyen muamele vahdeti ve müşterek ve programlı faaliyet te elde edilmiş bulunacaktır. 

Hususî kalem müdürlüğü, hakikî manasile tesis edilmek istenilmiştir. Protokol ve hususî işler, bu 
müdüriyette bir memura verilerek müdürlüğün, Maliye işleri ile istisnası olan ve Millet Meclisindeki 
mesaiyi Ve .neşriyatı takib edecek, vekilin portföyünü hazırlayacak, verilen işleri takib ve intaç edebil 
leeek enjniyet ve itimadı haiz bir zatin uhdesine verilmesi lüzumlu görülmektedir. 

Maliye vekâletinin gündelik işler haricinde, umrmî ve mukayeseli tetkikat ile iştigal edecek tecrübe 
ve ehliyetleri' müsellem şahıslardan terekküb eden ilmî bir heyete ihtiyacı bulunduğu ve böyle bit' 
büronuır-yapacağı tetkikatm çok faideli neticeler vereceği» muvakkat mahiyette ve tecrübe kabilinden 
teşkil edilmiş olan Tetkik bürosunun müsbet faaliyeti ile bir kere daha sabit olmuştur. Bu büro ge
nişletilmiş ve aslî teşkilât araşma alınmıştır. 

Büyfik merkezlerdeki sefarethanelerimiz nezdirde bulundurulacak olan malî ataşeler, vekâh rt.ee 
kendilerine verilecek direktifler dairesinde, memur edildikleri mmtakalardaki malî ve iktisadî hareket 
ve fâaliyetleri takib ve malî kanunlar ve mevzuattan vekâleti muntazaman haberdar edeceklerdir. 

T'ötktk bürosunda toplanacak olan bu malûmat, tesis edilecek Maliye mecmuasında, istatistik ve 
ğrâfikîe:ple neşredilecek ve Maliye teşkilâtına dahil olan memurların malî kültürünün tekemmülüne 
hizmet olunacaktır. 

Kalibre'teftiş heyetinin kadrosu genişletilmiştir. Bütün hidematı ammeyi, malî noktadan tetkik ve 
teftiş Stljhek vazife ve salâhiyetini de haiz olan heyetin faal kadrosu, - ataşe ola ula r merkezde çalışanla r 
veya digler vekâletlere aid işlerle meşgul bulunan hariç olarak - yirmi beş, otuz arasındadır. Bu kad
ro ile veİcâletin umumî kontrol ihtiyacı tatmin edilememektedir. Heyete dahil olacak şahıslarda aranı
lan evsafta fedakârlık yapmamak şartile kadronun kâfi bir miktara iblâğına zaruret vardır. 

Malice hukuk müşavirliği teşkilâtının da takv'yesine lüzum görülmüştür. Muvazenei umum iye
ye dahil -bütün vekâlet, ve dairelerin davalarını da deruhde eylemiş olan bu teşkilât, mevcud ve 
munzam işlerini iyi bir surette ve zamanında görebilecek, Hazine hukukunu yakindan takib edebi
lecek bit; kadroya sahib kılınmıştır. 

Ha'zifje müsteşarına bağlı dairelerden, 
Bütçe ve hesabat umum müdürlüğünün teşkilâtı, esas itibarile, muhafaza edilmiş, bu umum mü

dürlüğe ;dahil şubelerden taahüdatm murakabesi ve mukavelenamelerin tetkik ve tescili işlerile meş-
.gul bulunan bütçe şubesi takviye olunmuştur. 

"Haşine ı,ımum müdürlüğü unvanını alan Nakid işleri müdürlüğü, bu dairenin meşgul olduğu iş
lerin eîışmmiyetile mütenasib bir hale getirilmiş ir. Nakid işlerile Hazine- muamelelerini idare 

4 eden, njûalî piyasaları takib, nakid esham ve tahvilât borsasını murakabe, millî paranın tedavül ve 
istikran,:, ve tediye muvazenesinin ve kredi işlerinin temini yolunda tedbirler ittihaz, mevcudatın 
korunmak için>lâzımgelen muameleleri- ifa ve kambiyo kontroluna müteallik hükümleri tatbik ve 
emisyon i işlerile iştigal eyleyen bu daire, bu vazifeleri yapabilecek şekilde takviye edilmiştir. 

Diğer dairelerde, tevzi edilen vazifelerin ifas.ma kâfi tertibat alınmış, Muntazam borçlar mü
dürlüğü, uhdesinde bulunan zat işlerini lâyikile görebilecek bir mevkie getirilerek umum müdürlük 
haline konulmuştur. 

(S. Ssşpısiî 191) 

http://rt.ee
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Maliye müsteşarına bağlı dairelerden/ 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü teşkilâtı, müdüriyet taksimatı itibarile aynen ipka olun

muş, bu umum müdürlüğün levazım, memurin ve muhasebe müdüriyetleri kaldırılarak bu işler, ve
kâletin^ ayni işlerle iştigal eyleyen müdüriyetlerine verilmiştir. Bu umum müdürlüğe, kadastro fen 
heyeti kadastronun hukukî ve malî bir vaziyette idamesi arzusile kuvvetlendirilmiştir. 

Varidat umum müdürlüğünde, zaif olan şubtler kuvvetlendirilmiş ve bu meyanda nevi varidat 
itibarile mükellef zümreleri üzerine malûmat toplatabilmek için de şubelerin birisi takviye edilmiştir. 

Millî emlâk müdürlüğü, Umum müdürlük haline getirilerek emlâk işlerindeki zâfa nihayet veril
mek istenilmiş ve bühass'a Devlet uhdesinde bulunan gayrimenkul malların defteri kebirinin vücude 
getirilmesi ve sureti umumiyede icar, satış, tasfiye işlerinin daha sıkı takibi ve hesablarmırı tutula
bilmesi için lâzımgelen tertibat alınmıştır. 

Merkez teşkilâtında farklı bir cihet te, Umum müdürlüklere bağlı kontrol memurlarının tezyidin
de görülür. Bilhassa, varidat, Tapu ve kadastro ve Millî emlâk umum müdürlüklerine bağlı olanlar, bu 
dairelerin faaliyet programlarının istilzam ettiği miktara iblâğ olunmuştur. 

Vilâyetler teşkilâtına gelince, burada, her servise dahil memurların spesiyalize olabilmelerini ve 
bu işlerin ayrı ayrı ellerde idaresini temin için, varidat, tahsilat, muhasebe, tapu servislerinin meb
de ve müntehası olan birer meslekimahsus .haline getirilmeleri gayesi istihdaf olunmuştur. Bu mak-
sadla, her servise birer hüviyet verilmiş vazife ve mesuliyetler tayin kılınmış, her servise dahil olan 
memurların kendi sahalarında terakki edebilmelerini temin edici tertibat alınmıştır. Bu meyanda, tah
silat servisi ve tahsildarla^' vaziyeti üzerinde bilhassa tevakkuf olunarak, bir çok yerlerde yeniden tah
sil şubeleri açılmış ve muamelâtı vasi olmayan yerlerde de tahsilat işi tahsildarlara verilmiş, tahsil
darların ücretle istihdam olunmaları, tahsilat kuyudatının bunların elinden alınarak kaza ve vilâ
yetlerde merkezileştirilmesi cihetine gidilmiştir. 

Vilâyetlerin teşkilâtının bir hususiyeti de, her vilâyette iki dereceli kontrol tesisi teşkil eylemekte- • 
dir. Her vilâyette defterdarlara ve mühim vilâyetkrde hem defterdarlara hem müdürlere bağlı olan 
kontrol memurları, bütün muamelâtı, hem vilâyet merkezinde ve hem de kazalarda çalışmak üzere ve 
yapılacak talimatı veçhile tetkik ederek takibattan âmirlerini haberdar ve şikâyetleri tetkik edecekler 
ve yanlış muameleleri en süratli bir surette tashih eylemekle tavzif kılınacaklardır. 

tstanbul vilâyetinin hususî vaziyeti, diğer vilâyetlerden farklı bir teşkilâtı icab ettirmektedir. îki 
sene evvel yapılan teşkilâtın verdiği netayic, memnuniyeti mucib olmakla beraber, mmtakavî teşek
küller fevkinde, merkezî bir teşekküle ihtiyaç hâsıl olduğu ve bu suretle işlerin,1 vekâlete müraeaate 
bu guhkudereeede lüzum kalmadan, mahallinde ve daha seri olarak halli imkânı elde edileceği anlaşıl
mıştır. Bu maksadla, ayni zamanda kontrol işlçrile de uğraşacak bir heyeti müşavire ile de takviye 
edilen İstanbul defterdarının kendisinden beklenilen hizmetleri ifa edebilecek bir kudret ve ehliyeti 
haiz olması tabiî bulunduğundan kendisine yüksek maaş verilmesi zarurî görülmüştür. 

Vilâyetler teşkilâtında kadroların hakikî ihtiyaç nisbetinde olması, ihtiyaçlar nazarı dikkate alına
rak, az maaşlı çok memur kullanmaktan ise, çok maaşlı az memur istihdamı cihetinden bilhassa dik
kat olunmuştur. 

Maliye vekâleti teşkilâtına gireeek memurların ne gibi evsafı haiz olmaları lâzımgeleceği, bunların 
tayin, terfi vetecziyelerinde riayet edilecek hükümler Maliye memurin kanunu projesine alınmış ve 
teşkilât kanun projesine, intikal devinde ve yeni teşkilâtın kurulmasında vekâlete verilmesi icab eden 
salâhiyetler muvakkat maddelerde beyan edilmiştir. Yeni teşkilâtın bir sene zarfında her tarafta ic
rası mümkün bulunmadığı gibi-1935 senesinde yap'lacak olanlar da derhal icra edilemeyeceğinden teş
kilâtın bir kısmının kanunun neşrini müteakib ve mütebaki kısmının da 1 kânunusani 1935 tarihinden 
sonra tatbik olunacağı tasrih kılınmıştır, 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 4-VI -1935 
Karar No. 48 
Esas No. 1/173 

Yüksek Reisliğe 

.İcra Vekilleri Heyetinin 8-V-1935 tarihli 
kararı üzerine Başvekâletin 9 mayıs 1935 ta
rih ve 6/1381 sayılı tezkeresile Büyük Meclise 
sunulan Maliye vekâleti teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkındaki kanun lâyihası encümenimize hava
le edilmiştir. Lâyiha encümende vekil ve müs
teşar bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi: 

1929 tarihli maaşların tevhid ve teadülü 
kanunu, her vekâlet için bir teşkilât kanunu 
yapılmasını fi mirdir ve bir çok vekâletler bu
nu yerine getirmişlerdir. Maliye vekâletinin de 
- biraz geç te olsa - teşkilât kanunu hazırla
mış olması ve bu hususta ecnebi mütehassıs
ların tetkikma müracaat etmesi ve tanzim edi
len lâyihanın az çok bu tetkiklere müstenid 
olması encümenimizde taşvible karşılanmıştır. 
Maliye vekâleti; bu lâyiha ile teşkilâtını mev-
cud muhasebe kanun ve usûllerine ve vergi 
esaslarına daha uygunlaştırmağa çalrşmış ve 
vazifeleri bunlara göre taksim etmiştir. Lâyi
hada encümenimizce yapılan tadillerin ona 
hatları şöyle hulâsa edilebilir: 

Müsteşarlıklar : Maliye vekâletine düşen va
zifelerin genişliği, çokluğa ve bilhassa Hazine 
işlerile maliye işlerinin ayrı ayrı ihtisas sahibi 
zatlar tarafından görülmesi zarureti, burada 
iki müsteşarlık ihdasına sebeb olmuştur. En
cümenimiz de bu zarureti kabul ve teklifi tas-
vib etmiştir. Ancak bunların vazife ve salâhi
yetlerine aid hükümlerde bazı tadiller yapıl
mıştır. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü : Teklif
te Tapu ve kadastro teşkilâtı Maliye vekâleti
nin Muhasebe ve tahakkuk daireleri içinde ta
mamen kaynaştırılarak bu hizmet, vekâletin 
tabiî vazifeleri arasına konulmuştur. Bu mü
düriyeti umumiye memurları da vasıf ve liya
kat itibarile muhasebe, tahakkuk ve tahsil 
memurlarrnda aranacak kayid ve şartlara tâ
bi tutulmuştur. 

Taptı ve kadastro hizmeti malî olmaktan 

ziyade hukukî ve adlî mahiyette olub tatbik ve 
icrası "da meslekî bir ihtisasa muhtaçtır. Bu 
itibarla encümenimiz bu teşkilâtın malî mak-, 
şadlara göre kurulan Maliye kademeleri içinde 
yer almasını muvafık bulmamıştır, 

Tapu ve kadastro taşra teşkilâtı tasarruf
la vı, hukukî esaslar içinde tesbit etmekle mu
vazzaftır. Bunların mafevk makamlarla irti
batı ihtisasa taallûk eden mevzular üzerinde 
müşkillerini halletmeğe yarar. Bunların tef
tiş ve murakabesi de. ancak ihtisasla yapılaca-
ğttıdan mahallî maliye âmirlerine bağlılıkta 
bir fayda görülmemiştir. Bu itibarla encümeni
miz Tapu ve kadastro için hususî mahiyetine 
göre ayrı bir teşkilât kanunu yapılmasına ka
rar vererek lâyiha içindeki bütün maddeleri 
çıkarmıştır. 

Kanunu medeni ile arazî üzerinde mülkiyet 
esası kabul edildiğine, eski rekabe ve Devlete 
rüeu rejimi kalktığına göre Tapunun Maliye 
vekâletine olan bağlılığı şimdilik bir itiyat 
mahiyetinde olub Büyük Meclisçe mercii tabii
sine bağlanması ka ran verilinceye kadar teşki
lâtın da halen olduğu gibi bir umum müdürün 
idaresi altında doğrudan doğruya vekâlete 
bağlı kalması tasvib edilmiştir. 

Tetkik bürosu : Encümenimiz Tetkik büro
sunun vazife ve salâhiyetlerini genişletmiş ve 
bir reis muavinliği ilâve etmiştir. Bu suretle 
büronun, icabında üçer kişilik iki grub halinde 
çalışması temin edilmiştir. 

Grublardan birisi varidat işleri, diğeri de 
Hazine işleri üzerinde ihtisası olanlardan teş
kil edilecektir. Ancak büyük-mevzular üzerinde 
müştereken toplanmaları da ayrıca düşünül
müştür. 

Encümenimiz tetkik bürosunun vazife ve kad
rosunu genişletirken yeniden kurulmakta olan bu 
•teşekküle- kıymet ve salâhiyet vermek istemiştir. 
Filhakika Maliyemizde muhasebe usullerinin ba
sitleştirilmesi ve işlerin halk ve Hazine cephesin
den bir çok fuzulî emekler sarfına hacet kalmadan 
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süratle görülebilmesi matlûb 'olüb bunu temin 
edecek yolların tetkik ve tesbiti zaruret hükmün
dedir. Bilhassa varidat kanunlarının her tatbik 
sahasına geçişinde doğarı güçlük, bunların etraflı 
bir tetkika tâbi tutulmadan hazırlanmış olmasın
dan ileri geldiği gibi nizamname ve talimatname
lerin de esaslı bir tetkik yapılmadan çıkarılmış 
olmasından doğmaktadır. Tetkik bürosu geniş 
ve ihtisasa dayanan çalışmasile bunların önüne 
geçeceği gibi bütün malî tedbirlerin zamanında 
ve derhal alınması için vekâlet nezdinde kuvvetli 
bir yardımcı olacaktır. Bu itibarla encümenimiz 
büronun sayı ve salâhiyet itibarile takviyesinde 
fayda mülâhaza etmiştir. 

Hukuk müşavirliği : Teklifte vekâlete aid 
bütün tebliğ ve tebellüğlerin hukuk müşavirliği
ne aid olduğu tasrih edilmiştir. Encümenimiz 
müşavirliğin evveliyatına vâkıf bulunmadığı is
lere aid tebliğlere muhatab olmasını mahzurlu gör
müştür. Bu itibarla tebliğ ve tebellüğü, akitten 
"doğan dava işlerile muhakemeye intikal et
tirilmek üzere dosyaları hukuk müşavirliğine tev
di edilen hususlara hasretmiştir. Hukuk müşavir
leri bütün akitlerden, önceden mütaleaları alındı
ğından haberdar olacakları gibi dosyalan -ellerin
de olan işler üzerinde de bütün hukukî icablan 
yerine getirebileceklerdir. 

Binaenaleyh, dosyaları henüz hukuk müşavi
rine verilmemiş olan işlerin mesuliyeti dosyaların 
bulunduğu daireye aid olacağından tadilde bu 
cihet tasrih edilmiştir. 

Teklifte bütçe, malî kontrol, hesabat ve ta-
kîb teftiş işleri bir umum müdürlükte toplan
mıştır. Encümenimiz, bütçe malî kontrol işleri
nin ehemmiyet ve vüsatini düşünmüş ve bunla-' 
rnı lâyikile görülmesi için müstakil bir müdü
riyeti umumiye haline konulmasını kabul et
miştir. Filhakika bütçe tatbikatına aid kontrol 
işleri gerek çokluğu ve gerek bir çok hükümler
le .bağlılığı itibarile geniş tetkika muhtaç ve sür
atle halledilmesi lâzım islerdendir. Buradaki 
işlerin gecikmesi malî hizmetlerin durmasını ve
ya yanlış görülmesini doğuracağından encüme
nimiz Maliyenin bu cepheden de takviyesinde 
zaruret duymuştur. 

Hesabat ile eşhas zimerai takib işleri için de 
ayrı bir müdüriyeti umumiye teşkili muvafık gö
rülmüştür. Bu esas mütehassısın da tetkikma 
uymaktadır. Hesabat işlerindeki ittırat ve eşhas 
zimemini takipteki basitlik sebebile bunlarm 
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ayrılmasına zaruret olmadığr ileri sürülmüş ise 
de encümenimiz, mühim yekûn tutan eşhas zi-
meminin tasfiye edilememesine temas ederek 
hem bunlarla ve hem hesabatla ehemmiyetlice 
meşgul olmak icab ettiği mütaleasında bulun
muştur. 

Lâyihada red ve terkine aid vazih hükümler 
bulunmadığından encümenimiz bunlara temas 
eden maddelerde her iki halin de alâkalıları su
landırmaması ve daireleri fuzulî muhaberelerle 
işgal etmemesi için vazıh hükümler koymuş, fi
len vaki salâhiyetleri kanunileştirmiştir. 

Taşra teşkilâtı: Encümenimiz defterdarları, 
lâyihaya göre daha eok vazifelendirmiştir. Def
terdarların işi çok vilâyetlerde d o pruvan doğru
ya mesul olmayarak bütün malî işlerin nâzrm-
lığı vazifesini yapmaları tabiidir. Ancak işi az 
olan vilâyetlerde muhasibi mesullü^ün ayrılma
sı lüzumsuz masraf doyuracağından ve def+er-
darlar işsiz kalacağından bu vazifenin defterda
ra Verilmesinde Encümenimiz f aide mülâhaza et
miştir. 

Malmüdürlerini ise mutlak surette masraf 
muhasibi olarak kabul etmiştir. Mühim kaza
larda bunlara muavinler verilecektir. 

Kazalardaki emlâki milliye memurlukları 
mevzuuna gelince; Encümenimiz hususî emlâ
kin bir an evvel tasfiyesi esas olmakla beraber 
bilhassa kazalardakinin hemen tasfiyesine gidil
mesi arzusunu izhar etmiştir. 

İstanbul teşkilâtı: Lâyihada İstanbul içinde 
kaza adedince tediye mıthasibliği teşkili teklif 
edilmiştir. İstanbul içinde kaza adedine göre 
teşkil edilen muhasiblikler; kendi hudutları 
içindeki eytam ve eramil maaşlarını dağıtmakta 
ve kazanın mahdud memurlarının maaşlarım 
vermektedir. Eytam ve eramilin her kazada 
müsavi miktarda olmadığını gören Encümenimiz, 
mühim miktarda ve eramil bulunmıyan kazalarda 
fazla masraftan içtinab için bu teşkilâttan vaz 
geçilmesi ve buralardaki eytam ve eramilin en 
yakın kaza muhasibliğine bağlanmasını muvafık 
görmüştür. Bu kazaların memurları ise maaş
larını Defterdarlık muhasebe müdürlüğünden 
alabilirler. 

Encümenimiz bu teşkilâtın yukarıdaki esas
lara ve hakikî ihtiyaca göre teşkili maksadile 
maddeyi tadil etmiştir. 

İtiraz komisyonları: Lâyihada bunlar def-
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terdarlara bağlanmak istenmiştir. Encümenimiz 
bir mahkeme vaziyetinde olan bu teşekküllerin 
tamamen bitaraf kalabilmelerini temin için 
istiklâllerini mahfuz tutumuş ve ancak bunların 
işe devamlarj üzerinde vekâlete rapor verme
leri vazifesi defterdarlara ve malmüdürlerine 
bırakılmıştır» 

Memurine aid hükümler: Vekâlet lâyihada 
teşkilâtı kademelerile bunların vazife ve mes
uliyetlerini tayin etmiş, buralara getirilecek me
murların evsafını ayrıca bir lâyihaya bırakmıştır. 
Halbuki kabul edilen teşkilâtla bunlara yükle
tilen vazifeler üzerinde karar alırken bu mev
kii erdekilerin vasıfları üzerinde de durmak 
icab etmiştir. Binaenaleyh Hükümetçe henüz 
hazırlanmakta olan projenin bazr maddeleri 
Eneümenimizce müzakere edilerek lâyihaya bir 
fasıl halinde eklenmiştir. 

Maliye vekâletine ve Divanı muhasebata zat ve 
zem anları için hesab vermeğe mecbur varidat ta
hakkuk müdür ve memurları muhasebei umumiye 
kanununun 13 ncü maddesi mucibince, Devlete 
aid bir hak üzerinde yaptıkları ihmal veya zühul 
ile zararları idarî kararla şahsan tazmin ederler. 
Bu hüküm lâyihada da atıf suretile teyid edil
miştir, Memur hiç kısa usulü muhakeme ile fazla 
tahkikata tâbi olmaksızın şahsan tazmin tehdidi al
tında ifafyi vazife ederken Devlete karşı olan bu 
mesuliyetten, kendini korumak için, vergi tahak
kuklarında mükelleflere icabsız külfetler tahmil 
etmektedir. Zühul ve hatadan mütevellid Hazine 
zararının memura tazmin ettirilmesi haddi zatin
de mutlak adalete uymayan bir mefhum olmak
la beraber yerine daha müsaid hüküm konmak
taki güçlük sebebile bu hükmün kaldırılması ve
ya cezanın hafifletilmesi de mümkün olamamakta 
dır. Encümenimiz; bu hükmün mütenazırı ola
rak mükellef tarafından da memuru mehma em
ken bir mesuliyet altma alabilmek için, bu kabîl 
hallerin teaddüd ve tekerrürü halinde memurun 
tenzili sınıfa tâbi tutulacağı kaydini ilâve etmiş 
ve böylelikle Devletin ve halkın menfaatlerini ko
ruma cihetinden mesuliyetlerde bir tevazün te
min etmek istemiştir. 

Müteferrik hükümler : Lâyihada bağlı cet
velde bazı makamlar ihtisas mevkii olarak göste
rilmiş, muvakkat birinci madde ile de buralara 
tayin edilecekler hakkında tevhid ve teadül ka
nununun 8 nci maddesinin bir defaya mahsus ola
rak aranmaması teklif edilmiştir. 

Encümenimiz, ihtisas mevkii tabir edilen yer
lerin ayrılmasında ve buraya getirilecek memur
ların evsafı üzerinde esaslı bir prensibe 
riayet edilmediğini ve Maliye memurini için ha
zırlanan projeye de buraları için hususî hüküm
ler konulmadığı görülmüştür. 

Şu halde maksat, ilk teşkilât sırasında bu
raları süratle doldurabilmek için tevhid ve te
adül kanununun 8 inci maddesinin hükmünü 
bir defaya mahsus durdurmak olduğuna göre 
Encümenimiz maddeyi bu esasa göre tadil etmiş 
ve vazıh hükümler koymuştur. 

Süratle dul durul m ası lâzım gelen makamların 
isimleri muvakkat maddede tasrih edilerek ced~ 
yeldeki ihtisas tabiri kaldırılmıştır. 

Bunların en az beş sene müddetle Maliye 
hizmetinde bulunmuş olmaları şart konulmuştur. 

Yeni teşkilâtın tamamlanması maksadile ka
bul edilen bu esasın daimî bir mahiyet almaması 
ve teadül kanununun hükümleri mahfuz tutu
larak meslek içinde zamanla ilerlemenin temin 
edilmesi için 8 inci madde hükmünün ancak iki 
sene müddetle cari olmaması esası kabul edil
miştir. 

Muvakkat ikinci madde, iş başında veya açık
taki âciz ve kabiliyetsiz memurların yeni teşkilât 
sebebile ve Vekâlet inzibat komisyonu kararile 
tasfiyeleri teklif edilmiştir. 

Bu tasfiyelerin inzibat komisyonu kararile 
yapılması az çok isabetli olmasını temin ederse 
de Encümenimiz maddeye bu gibilerin dosyası
nın hazırlanmasında bazr esasların göz önünde 
tutulmasını faydalı bulmuş ve binaenaleyh bun-, 
lardan istifade mümkün olmıyacağının sicilleri
nin tetkikinden ve müfettiş veya mafevk rapor
larından veya sair suretlerle elde edilecek ma
lûmattan anlaşılması icabedeceği kaydini koy
muştur. 

Bu lâyiha ile maaşları ücrete çevrilen me
murlar hakkında Maliye vekâletince hazırlanan 
hükümler tasvib edilmiştir. 

Maliye vekâleti, lâyihanın 45 nci maddesinin 
son fıkrasile bir salâhiyet istemiştir. Buna göre 
Vekâlet, kadrosundaki memurları teşkilât ve 
münhal vazife olsun olmasın merkez veya taşrada 
kullanabilecektir. ' 

Encümenimiz bunu, Devlet teşkilâtında gerek 
olan istikrara uymaz bulmuş, ancak yeni teş
kilât dolâyisile her hangi bir sebeble bazı yer
lere ihtiyaçtan fazla veya noksan memur veril-
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miş olması ihtimalini düşünerek bu salâhiyetin 
iki sene müddetle kullanılmasında fayda gör
müştür. Filhakika teşkilât kanununun iki sene
lik tatbiki ile ııe kadar memurun., nerelerde 
çalıştırılması gerek olduğu anlaşılacak ve bu 
müddetin sonunda ufak bir tadil ile kadro ihti
yaca uydurulmuş olacaktır. 

Lâyihaya Maliye memurlarının vasıf lan hak
kında Encümenimiz tarafından bir fasıl ilâve 
edildiği bildirilmişti. Ancak buradaki şartlar; 
daimî mahiyette olub daha ziyade ileriki sene
ler için konulmuştur. 

Teşkilâtın tatbiki sırasında ise tahsil derece
leri daha aşağı ve fakat mesleği bilgi ve alılâk-
larile bunu telâfi edebilecek memurlar buluna
bileceği düşünülmüş ve teşkilâtı acık bırakmak
tan ise bunlarla hizmetin görülmesi tercih edil
diğinden yedinci muvakkat madde ile 'bir aşağı 
tahsil derecesinde olanların yukarı hiraette ça
lışmaları temin edilmiştir. 

Lâyihanın meriyet maddesine Encümenimizee 
bir fıkra eklenmiştir. Lâyihaya bağlı cedvellerde 
bir çok memuriyetler için tayin edilen derece
lerin asgarî haddi bu gün bu memuriyetlerde bu
lunan derecelerden yüksektir, Ancak kanunun 
neşri ile tatbiki arasında bu memuriyetlerde bu
lunanlar lâyihadaki kendi kendilerine kazanılmış 
bir hak sanmaları ve böyle bir müddeacla bulun
mamaları icab eder. Bu raüddeanm sarih olarak 

reddedileb ilmesi için lâyihaya bir hüküm, konul
masında encümenimiz fayda mülâhaza etmiş ve 
bu gibilerin usulen tayini muamelesi yapılıncaya' 
kadar bulundukları memuriyet ve dereceleri'mu-' 
hafaza edecekleri tasrih edilmiştir. 

Ankara İmar müdürlüğünün varidat membaı 
Devlet bütçesi olduğuna göre bu idare muhasebe
sinin de Maliyeye bağlı olması encümenimizce 
tasvib edilerek muhasebe kadrosu cetvellere ilâve 
edilmiştir. 

Lâyihanın Maliye hizmetlerine aid kısmı en
cümenimizce yukariki tadil ve ilâvelerle tamam
lanmıştır. 

Hükümet lâyihasından tefrik edilen Tapu ve 
kadastroya aid hükümlere gelince: yukarıda izah 
edildiği veçhile bunlar ayrı ve müstakil bir lâyi
ha halinde encümenimizde hazırlanarak sunula
caktır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
(jrümüşane 

H. "F Âataç 
Ankara 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 
Bolu 

M. Ayartı Mitat Denli, Dr. 

Çankırı 
Sami ÇÖlgeçen 

Kayseri 
A, II. Ârga 

Gümüşane 
Ş. Öndersev 

Konya 
K. Gürel 

Kâtib 
Çankırı 

M. Önsay 
Bursa. 

Galib KahranuiA 

istanbul 
Y. Yazıcı 

Manisa 
Takır Hdtit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T..B.M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. 119 
Esas No. 1/173 

Yüksek Reisliğe 

12-VI-1935 

Başvekâletin 9 mayıs 1935 tarih ve 6/1381 
numaralı tezkeresile Büyük Mîllet Meclisine 
takdim olunan Maliye vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanun lâyihası Maliye Encüme
ninin mazbatası ile birlikde Encümenimize veril
miş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde, Maliye vekâ
letinin bu günkü teşkilâtının 1929 senesinde 
teadül kanunu ile tesbit edilmiş olan vaziyeti, 
esas itibarile muhafaza ettiği ve halbuki vekâ

letin meşgul olduğu işlerin mezkûr tarihten beri 
çok fazla tenevvii eylediği, gerek bütçe ve ge
rek Hazine muameleleri noktasrndan daha teknik 
ve ilmî mesaiye ihtiyaç bulunduğu göz önünde 
tutularak vekâlete teveccüh eden işleri, mesu
liyetleri ve ihtiyaçları nazarı dikkate almak ve 
ona göre teşkilâtlanmak mecburiyetinde kalındı
ğı dermeyan edildikten sonra, lâyihanın hazır
lanmasında şimdiye kadar yapılan tecrübelerin 
gözden geçirildiği ve bir ecnebi mütehassısın 
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raporuna istinat edildiği, taksimi amale, ihtisas 
zümrelerinin teşekkülüne, kontrola, vazife ve 
mesuliyetlerin tayin ve tesbitine itina olunduğu 
beyan olunmaktadır. 

1929 tarihli teadül kanununun neşrinden 
şimdiye kadar Maliye vekâleti yalnız istanbul 
ve diğer bazı vilâyetlerde teşkilâtını takviye 
için muhtelif kanunlarla salâhiyetler almış ve 
malî mütehassıslara yaptırdığı tetkikatu müste
niden umumî teşkilât esaslarını bu kere hazır
lamış bulunmaktadır. 

Encümenimiz, Hükümetin teklif ettiği bu 
teşkilâtı merkezde ve mülhakatta Maliye işleri
nin lâyık olduğu derecede bîr intizamla g'-irül-

mesini temine imkân verebilecek ıslahat mahi
yetinde görmektedir. Bundan dolayı ve bilhas
sa yalnız Maliye servislerinin değil, diğer bütün 
dairelerin mali islerini teftiş vazifesile de mü
kellef olan Maliye heyeti teftişiyesinin bu gün
kü mevcudu itibarile de kâfi derecede yetişeme
diği ve vasatı olarak ancak 3, 4 senede bir nö
bet getirebildiği vilâyet ve kazalardaki ver»?i 
tahakkuk ve tahsil işlerde muhasebe işleri tef
tişinin şimdiye kadar olduğu gibi hemen yalnız 
Maliye müfettişlerine bırakıl m ayarak başkaca 
ve ihtivnca cevab verebilecek daimî bir surette 
kontrolünü temin için defterdarların ve hatta 
işleri çok vilâyetlerde müdürlerin dahi emirleri
ne lüzumu kadar varidat tahakkuk, tahsil ve 
muhasebe kontrol memurları verilmesi suretile 
bu işlerin sıkı bir surette kontrolünü mümkün 
kılması ve böylece bu günkü mühim kontrol 
noksanlığını ortadan kaldırması itibarile encü
menimiz yapılan teklifi esas itibarile kabul et-. 
mistir. 

Hükümet tarafından hazırlanan lâyihada bu 
fiiir} Malîce ve1râiptinp İm "İT obırnk avrı bir büt
çe ile idare edilmekte olan Tapu ve kadastro 
um "m m'Vb'İTİü '̂ii tenzilâtının ererek merkez ve 
gerek vilâyetlerde malî teşkilâtla birleştirilmesi 
ve ancak mesuliyet ve vazifelerinin tefriki esa
sı derpiş edilmiş olub Malîye encümeni, tamı teş
kilâtının ileride katı bîr şekil verilmek üzere 
şimdiki vaziyetini muhafaza etmesini muvafık 
görmüş, ve bu sebeble lâvîhadan tapu teşkilâtı
na aid kısmı ayırarak lâyihayı bu esaslar daire
sinde tadil ile encümenimize tevdi etmiş ve bi
lâhare tapu teşkilâtına aid lâyihayı da ayrıca 
encümenimize vermiştir. Encümenimiz tapu ha-

( S . Say 

ric olmak üzere Maliye teşkilâtına aid teklifi 
tetkik etmiştir. 

Lâyihanın Maliye vekâleti teşkilâtında istih
daf ettiği ıslahat ve değişiklikler başlıca şu 
noktalarda hulâsa edilebilir, 

Merkezde: 
A) Maliye vekâletinin işlerinin ehemmiyeti 

ve çokluğu göz önüne aılnarak bir müsteşarlık 
daha ihdas edilmektedir, 

B) Merkezde münhasıran malî ıslahatı temin 
edecek tetkikatta bulunmak ve bu hususta pro
jeler ihzar etmek üzere bir malî tetkik heyeti 
tesis edilmektedir. 

C) Mevcııd kadrolar ve bilhassa Teftiş heyeti 
kadiM.su takviye edilmekte, ve Hazine muamelâ
tının aldığı ehemmiyet sebebile bu işleri yapan 
idare ile dahilî ve haricî borçları ve zat maaşları 
ile lescil ve tediyelerini kayid ve murakabe ile 
mü kele I' oları idare, umum müdürlüğe kalbedil-
miş bulunmaktadır. 

Vilâyetlerde: 
A) Malî kanunların tatbikrnda deftardar, 

malmüdürü, varidat ve tahsilat şefleri gibi bü
yük' maliye memurlarının deruh.de ettiği vazife
lerin ehemmiyeti nazarı dikkate alınarak ve bil
hassa yüksek mekteb mezunlarının-bu vazifelere 
rağbetinin 1em' i ' j : ı İmeceleri yükseltilmiş, ve 
bunlara bütün maliye servisleri üzerinde müesir 
bir murakabe vazife ve salâhiyeti verilmiş ve bu 
suretle malî kanunların gerek mükellefler ve 
gerek Devlet cebhesinden eyi bir şekilde tatbiki 
vesaiti takviye edilmiştir. 

1~0 Yeği tahakkuk ve tahsilatının selâmetle 
ve daha mazbut bir şekle konması için varidat 
ve bilhassa tahsilat teşkilâtında mühim bazı ıs
lahat yapılması esası takib edilmiş ve köylerde 
şimdiye kadar yapılan tahsil usûllerinde ihtilas 
ve suiistimal imkânlarını verebilecek olan şekil
ler kaldırılarak buna aid tahsilat kayıdları dahi 
vilâyet ve kaza merkezlerinde tutulmak suretile 
inzibat altına alınması derpiş edilmiş ve tahsil
darların maaşları ücrete kalbedilmekle beraber 
sınıflara ayrılarak terfihleri temin edilmiştir. 

C) Mahallî ve devamlı murakabeye bilhassa 
ehemmiyet verilerek her vilâyette defterdarlar 
emrine ve mühim vilâyetlerde defterdarlardan 
maada müdürler emrine kontrol memurları ve
rilmek suretile vergi kanunlarının gerek mü
kellef ve gerek Hazine hukuku noktasından se
lâmetle tatbiki esbabının temini düşünülmüş-

: 191) 
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tür. Tahakkuk ve tahsil şubeleri arttırılmış ve 
tahsil şube müdürlerinin Divanı muhasebata 
hesab vermek esası kabul olunarak bu suretle 
dahi murakabe kuvvetlendirilmiştir. 

Bundan başka gerek merkez ve gerek taş
rada hukuk müşavirliği ve avukatlık teşkilâtı 
takviye edilmiş olduğu gibi mevcud memurlar
dan iktidarsızlığı sebebile veyahud hizmetle
rinde görülen vaziyetleri nazarı dikkate alına
rak memurlukta devamı caiz olamıyacağı yapı
lacak idarî tahkikatla anlaşılacak olanların 
tasfiyelerine gidilmek, bu ıslahat meyanmda 
zarurî bir tedbir telâkki edilerek Maliye vekâ
letine bu babda salâhiyet verilmektedir. 

Buna mukabil bir taraftan Maliye vekâleti 
memurluklarma yüksek mekteb mezunlarını ter-
gib edecek hükümler konulmuş ve bir taraftan da 
mevcud memurlardan lâzımgelen evsafı haiz olan
ların teadül kanunu mucibince mükteseb hakları 
mahfuz tutulmak suretile terfi ve terfihleri hük
me bağlanmıştır. 

Maliye vekâletinin hususiyet ye ieablarma gö
re iktiza eden hükümleri muhtevi Maliye memu
rin kanunu lâyihası henüz müzakere edilmekte ol

duğundan bu kanunun kabul ve meriyete gir
mesine-kadar lüzumlu görülen bazı hüküm ve sa
lâhiyetler de teşkilât kanununa muvakkat madde
ler halinde ilâve kılınmıştır. 

Kadrolarda yapılan tetkikat neticesinde bazı 
indirilmeler yapılması muvafık görülmüş ve mev
cud kadronun, ehemmiyeti aşikâr olan malî tet
kik heyeti hariç olmak üzere, umumî hükümler 
dairesinde doldurulabiliriPSÎ ve (A) serisine an
cak umumî hükümlerin verilmesini tecviz etti

ği maaşlarla memur alınabilmesi ve bundan 
başka tasarrufu temin için bazı memurların ica
bı halinde ayni maaşla dereeesi daha yüksek 
memuriyetlerde istihdam olunabileceği tasrih 
edilmiştir. Bu suretle terfi edecek büyük me
murların mühim bir kısmı uzun müddet yeni 
vazifelerinde dahi eski maaşlarını alınış buluna
caklardır. 

Esasen bu kadronun derhaol tatbikine imkân 
olmadığı ve bu sene yapılacak teşkilâtın verilen 
tahsisatla mukayyet bulunduğu da tabiî bulun
duğundan eski kadroların yeni kadrolara 
intikali için üç senelik bir devre kabul edilmiştir. 

Maliye vekâletinin bu kadroları ihtiyaç ve 
lüzum derecesinde ve muktazi vasıfları haiz me
mur bulundukça istimal ve bu suretle tatbikde 
mümkün olan tasarrufları temin edeceğini Encü
menimiz kuvvetle ümid etmektedir. 

Tadil en hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
Heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Bütçe En. Es. Rs. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrern Unsal Sırrı Bay 
Kâ. 

İstanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen. E, Adahan M. Cantekin 
"Diyarbekir Gümüşane tstanbul 
R. Bekit B.Sakarya S.TJraz 

îzmir Kayseri Manisa 
K.-înanç N. Kevren T. Türhoğlu 

Muş sıvaş Tokat 
Ş. Çiloğlu Remzi Çiner S. Oenca 

( S . Sayıs ı : 191); 



HÜKÜMETİN TEICLÎFÎ, 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 
kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Merkez teşkilâtı 

MADDE "1 — Maliye vekâleti merkez teşki
lâtı, Maliye vekilinin emir ve idaresinde Hazine 
ve Maliye mtisteşarlıklarile aşağıda yazılı daire
lerden terekkiibeder: 

1 - Doğrudan doğruya vekile bağlı daireler; 
a) Hususî kalem müdürlüğü, 
b) Tetkik bürosu, 
c) Teftiş heyeti, 
c) Hukuk müşavirliği, 
2 •• -' Hazine müsteşarlığına bağlı daireler: 
a) Bütçe ve nesabat umum müdürlüğü, 
b) Hazine umum müdürlüğü, 
c) Muntazam borçlar umum müdürlüğü, 
ç) Muhasebe müdürlüğü, 
d) Ley azım müdürlüğü, 
e) Memurin müdürlüğü, 
f) Darphane ve damga matbaası müdürlüğü, 
g) Kırtasiye müdürlüğü. 
3 • Maliye müsteşarlığına bağlı daireler: 
a) Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, 
b) Varidat umum müdürlüğü, 
o) Millî emlâk umum müdürlüğü, 
ç) Tahsilat müdürlüğü. 
d) İtiraz ve temyiz komisyonları. 

MADDE 2 — Hazine ve Maliye müsteşarla
rı, vekilin müşavir ve yardımcısı olub kendile
rine bağlı olan dairelere aid işleri vekil namına 
ve vekilin vereceği direktifler dairesinde neti
celendirmek vazifesile mükellef ve bu işlerin 
âmir ve murakıbidirler. 

Müsteşarların birer muavinleri vardır. Mu
avinler, müsteşarların yardımcısıdırlar. Bun
ların vazife ve faaliyetlerini tanzim eylemek 
müsteşarlara aittir. 

MADDE 3 — Hususî kalem müdürlüğü: Ve
kilin resmî ve hususî muhaberelerini, şifre ve 
protokol işlerini idare, vekilin resen tetkik et
mek istediği işlerin alâkadar dairelerle temas 
ederek hazırlanması, Millet Meclisindeki mesa-

10 — 
;.- MALÎYE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTÎKÎŞÎ 

Malîye vekaleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 
kanıın lâyihası 

Birinci kısmı 

Merkez teşkilâtı 

MADDE 1 — Maliye vekâleti merkez teşkilâ
tı, Malîye vekilinin emir ve idaresinde Hazine ve 
Maliye müsteşarlıkları ve Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü ile aşağıda yazılı dairelerden 
terekküb eder. 

1 - Doğrudan doğruya vekile bağlı ser
visler : 

a) Hususî kalem müdürlüğü, 
b) Tetkik bürosu, 
c) Teftiş heyeti 
ç) Hukuk müşavirliği 
d) Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, 
e) itiraz ve temyiz komisyonları. 
2 - Hazine müsteşarlığına bağlı daireler : 
a) Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü, 
b) Hesabat umum müdürlüğü, 
c) Hazine umum müdürlümü 
ç) Muntazam borçlar umum müdürlüğü, 
d) Muhasebe müdürlüğü, 
e) Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü, 
f) Memurin müdürlüğü 
g) Darphane ve damga matbaası müdürlüğü, 
h) Kırtasiye müdürlüğü, 
3 - Malîye müsteşarlığına bağlı daireler : 
a) Varidat umum müdürlüğü. 
b) Millî emlâk umum müdürlüğü , 
c) Tahsilat müdürlüğü, 
MADDE 2 — Hazine ve Maliye müsteşarlık

ları Vekilin müşavir ve yardımcısı olub kendi
lerine bağlı olan dairelere aid işleri vekil namına 
ve vekilin vereceği direktifler dairesinde idare 
etmekle mükellef ve bu işlerin âmir ve murakı
bidirler. 

Müsteşarların birer muavini vardır. Muavin
ler müsteşarların yardımcısıdırlar. 

! 

MADE 3 — Hususî kalem müdürlüğü: Bir 
müdür ile kâfi miktarda memur ve mütercim 
tarafından idare olunan bu müdürlük: 

Vekilin resmî ve hususî muhaberelerini, şifre 
ve porotokol işlerini idare etmek, vekilin resen 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRÎŞİ 

Maliye, vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 
kanun lâyihan 

Birinci kısım 

Merkez teşkilâtı 

MADDE 1 — Maliye vekâleti merkez teşki
lâtı Hazine ve Maliye müşteşarlıklarile aşağıda 
yazılı dairelerden terekküb eder: 

1 - Hususî kalem müdürlüğü, 
2 - Malî tetkik heyeti, 
3 - Teftiş heyeti, \ • 
4 - Hukuk müşavirliği, 
5 - Umum muhasebe umum müdürlüğü, 
6 - Varidat umum müdürlüğü, . I . . 
7 - Hazine umum müdürlüğü, | 
8 - Muntazam borçlar umum müdürlüğü, | 
9 -Millî emlâk müdürlüğü, ] 

10 - Darphane ve Damga matbaası müdür- ! 
lüğü, ! 

11 - Tahsilat müdürlüğü, j 
12 - Zat işleri müdürlüğü, 
13 - Krymetli evrak müdürlüğü (Levazım 

işlerine de bakar), 
14 -Muhasebe müdürlüğü, j 
15 - itiraz ve temyiz komisyonları. ! 
Maliye vekâletine bağlı olan Tapu ve kadas

tro umum müdürlüğü teşkilâtı ve idaresi hususî 
kanunlarına tâbidir. 

MADDE 2 — Hazine ve Maliye müsteşarları 
vekilin yardımcısı olup, vekilin kendilerine ayıra
cağı dairelere aid işleri vekil namına ve vekilin 
yereceği direktifler dairesinde idare etmekle mü
kelleftirler. 

Müsteşarların birer muavini vardır. 

MADDE 3—Hususî kalem müdürlüğü ve
kilin resmi ve hususî muhaberelerini, şifre ve 
protokol işlerini idare etmek, istediği işleri alâ
kadar dairelerle temas ederek hazırlamak, Mil
let Meclisindeki mesaiyi takib, matbuat ile mü-
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inin takibi, matbuat ile münasebetlerin tan
zimi, neşriyatın tetkiki ve bunların taallûk 
ettiği dairelere tevdii ve neticelerinin vekile 
arzı vazifeleri ile mükelleftir. 

Bu vazifeler, bir müdür ile kâfi miktarda 
memur, kâtib ve mütercim tarafından idare 
olunur, 

Umum evrak ve Seferberlik müdürlükleri ve 
Maliye hazine evrakı, Kalemi mahsus müdür
lüğüne bağlıdır, 

MADDE 4 — Tetkik bürosu: Memleket için
de ve dışında mali, iktisadî mevzulara dair ya
pılan resmî ve hususî neşriyatı ve kanunî mev
duatı muntazaman takib ve tetkik ederek ne
ticelerini vekâlet makamına veya müsteşarlık
lardan verilecek kanun ve nizamname ve tali
matname projeleri ve esaslı mevzular üzerinde 
mukayeseli tetkikat yapmak, Maliye mecmuası
nın yazılarını hazırlamak ve neşrini takib ve 
temin etmek» kütüphaneyi idare eylemek bu 
büronun vazifesini teşkil eder. 

Tetkik bürosu, bir reisin idaresi altında dört 
aza ile lüzumu kadar müşavir, mütercim ve kâ-
tibden terekküb eder . 

MADDE 5 — Teftiş heyeti: Bütün hidematı 
ammeyi malî noktadan, Maliye vekili namına, 
tetkik ve teftiş etmek vazife ve salâhiyetini ha
izdir. Devletin ve diğer resmî daire ve mües
seselerin para ve para hükmündeki evrakı ile 
Devlete aid umum müesseselerdeki ambar ve 
depolarda bulunan ayniyatı ve bunlara müteal
lik evrak ve defterleri ve muamelâta dair, mah
rem de olsa bütün evrakı, bu işleri idare ve 
muhafazaya memur olanlar, ilk taleb vukuunda 
müfettişe göstermeğe ve saymasına ve tetkik 
etmesine yardım etmeğe mecburdurlar. 

Teftiş neticesinde gizli veya açık zimmet ve 

Mal. E. 

tetkik etmek istediği işleri alâkadar dairelerle 
temas ederek hazırlamak, Millet Meclisindeki 
mesayii takib, metbuat ile münasebetleri tanzim, 
neşriyatı tetkik ve bunları taallûk ettiği dairelere 
tevdi eylemek ve bu işlerin neticelerini vekile 
bildirmek vazifelerile mükelleftir, 

Umumî evrak ve seferberlik müdürlükleri ve 
Maliye evrak hazînesi hususî kalem müdürlüğü
ne bağlıdır. 

MADDE 4 — Tetkik bürosu; Bîr reis ve bîr 
reis muavini ile dörd azadan ve lüzumu kadar 
mütercim ve daktilodan müteşekkil olan bu 
büro; 

Memleket İçinde ve dışında malî ve iktisadî 
mevzulara dair yapılan resmî ve hususî neşri. 

yatı ve kanunî mevzuatı muntazaman takib ve tet
kik ederek neticelerini Vekâlet makamına bil
dirmek, Vekâlet makamından veya müsteşarlık
lardan verilecek kanun, nizamname ve talimat
name projeleri hakkında mütalea beyan eylemek, 
umumî mülhak ve hususî bütçelerle alâkalı olan 
veya halktan para almayı tazammun eden bü
tün malî kanun, nizamname ve talimatname pro
jelerini behemehal tetkik eylemek, Maliye mec
muasının yazılarını hazırlamak ve neşrini takib 
ve temin etmek, kütüpaneyi idare eylemek va-
zifesile mükelleftir. 

Tetkik bürosu, biri varidat, diğeri sair mali 
işlerin tetkikile meşgul olmak üzere iki kısma 
ayrılır. Bu kısımlardan birine reis ve diğerine 
reis muavini riyaset eder, İcabı halinde bu kı
sımlar heyeti umumiye halinde toplanarak tet
kikat yapılır. 

MADDE 5 — Teftiş heyeti: Teftiş heyeti 
müfettişlik sıfatı ve salâhiyetini haiz bîr reis 
ile lüzumu kadar başmüfettiş, müfettiş ve mü
fettiş muavininden, yazı ve hesab işlerile meş
gul bir bürodan terekküp eder. Teftiş heyeti, 
Malîye vekili namına aşağıdaki müesseseleri gös
terilen şekillerde tetkik ve teftiş etmek vazife 
ve salâhiyetini haizdir: 

İ) Umumî ve mülhak bütçeli daire ve mü
esseseler Maliye müfettişlerinin mutlak surette 
teftişine tâbi olub bunların para ve para hükmün
deki evrakile anbar ve depolarında bulunan ay
niyatı ve bunlara müteallik evrak ve defterleri 
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nasebetleri tanzim, neşriyatı tetkik ve bunla- j 
rı taallûk ettiği dairelere tevdi eylemek ve bu ; 
işlerin neticelerini vekile bildirmek, Maliye , 
mecmuasının tertib, tabı ve neşrine müteallik | 
muameleleri ifa etmek vazifelerile mükelleftir. 

Umum Evrak ve Seferberlik müdürlükleri i 
ve Maliye evrak Hazinesi, Hususî kalem mü- | 
dürlüğüne bağlıdır. ! 

MADDE 4 — Malî tetkik heyeti; varidat ve 
masarife ve ifası vekâlete aid sair işlere müteal- ! 
lik bilûmum kanun ve nizamname projelerini ve j 
bunlara müteallik talimatname, izahname ve ta- I 
mimleri alâkadar dairelerle görüşerek hazırla
mak, vergi kanunlarının tatbikattaki seyrini 
takib edecek müfredatlı istatistikler tanzim et
tirmek ve bunlara müsteniden tatbikat safaha
tını muntazaman ve yakından takib ederek 
neticelerini vekâlet makamma bildirmek ve ka- j 
nunların ıslaha muhtaç cihetleri hakkında tek- | 
liflerde bulunmak, diğer vekaletlerce hazırla- | 
nıb mütalea beyanı için Maliye vekâletine ge
len kanun ve nizamname projelerinden vekâlet
çe tevdi olunanlar hakkında mütalea beyan et
mek ve yabancı memleketlerde malî mevzulara 
dair yapılan resmî ve hususî neşriyatı ve kanu
nî mevzuatı takib ve tetkik ederek neticeleri
ni vekâlet makamına bildirmek vazifelerile mü
kelleftir. 

MADDE 5 — Teftiş heyeti; Maliye vekili na
mına aşağıda yazılı murakabe ve teftiş vazife 
ve salâhiyetini haizdir; 

1) Umumî ve mülhak bütçeli daire ve mües
seseler Maliye müfettişlerinin mutlak surette 
teftişine tâbi olub bunların para ve para hük
mündeki evrakile ambar ve depolarında bulunan 
ayniyatı ve bunlara müteallik evrak ve defter
leri ve muamelâta dair mahrem de olsa bütün 
evrakı, bunları idare ve muhafazaya memur olan
lar ilk taleb vukuunda müfettişe göstermeğe ve 
saymasma ve tetkik etmesine yardım etmeğe 
mecburdurlar. 
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ya ihtilası veya muamelâtında mühim suiistimali 
görülen veyahud muhafaza veya idaresi altın
daki para veya hu hükümdeki evrakı ve ayni
yatı ve defterleri ile evrakını göstermeyen me
murlar, bunlar maliye memuru iseler müfettiş 
tarafından ve diğer vekâletlere mensub iseler 
müfettişin talebi üzerine mafevkleri tarafından 
derhal işten menedilirler. 

Teftiş heyeti, müfettişlik sıfat ve salâhiye
tini haiz bir reis ile lüzumu kadar başmüfet
tiş, müfettiş ve müfettiş muavininden, yazı ve 
hesab işlerile meşgul bir bürodan terekküb 
eder. Maliye müfettişleri hususî nizamnamesin
de yazılı şekilde çalışırlar. > 

Malî âteşeler; vekâletçe lüzum görülecek se
farethaneler nezdinde bulunacak malî âteşe
ler, kendilerine verilen mıntakalar ve direktif. 
ler dahilimde malî ve iktisadî hareket ve faali
yetleri takib ve malî kanunlar ve mevzuattan 
vekâleti muntazaman haberdar ederler ve veri
len işleri yaparlar ve icabı halinde konsolosha
ne hesablarını tetkik ederler. Malî âteşeler, 
teftiş heyeti reisliğine bağlıdır, 

MADDE 6 — Hukuk müşavirliği: Vekâlet 
makamından ve müsteşarlıklardan havale edi
len veya vekâlete bağlı dairelerden ve icabı 
halinde diğer vekâletlerden gönderilen kanun, 
nizamname, talimatname projeleri ile sair işler, 
ve vekâletçe yapılacak veya tasdik olunacak mu
kavelenameler üzerine hukukî mütalea beyanı, 
idarî davalarla merkez ve vilâyetlerde Maliye 
vekâletine ve muvazenei umumiyeye dahil diğer 
vekâlet ve dairelere aid davalarm takib ve inta
cı, mahkemeler, icra daireleri ve noterler tara
fından vekâlete yapılacak tebligatın kabul ve 
cevablarmra hasırlanması, hususî kanun ve ni-

1 4 -
Mal, K 

ve muamelâta dair mahrem de olsa bütün evrakı, 
bu işleri idare ve muhafazaya memur olanlar 
ilk taleb vukuunda müfettişe göstermeğe ve say
masına ve tetkik etmesine yardım etmeğe mec
burdurlar, 

2) Hususî bütçeli daire ve müesseselerle ser
mayesinin en az yarısı Devlete aid müesseseler 
ve imtiyazlı şirketler salahiyetli makamların is
teği ve Maliye vekâletinin müsaadesile teftiş 
olunur. 

3) Devletten yardım görmeleri haşebile İcra 
Vekilleri Heyeti kararile malî cihetten teftişleri 
icab eden müesseseler de Maliye müfettişleri 
tarafından teftiş olunur. 

Teftiş neticesinde gizli veya açık zimmet veya 
ihtilası veya muamelâtında suiistimali görülen ve
yahud muhafaza veya idaresi altında bulunan 
para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve 
bunların defterlerile evrakını göstermiyen veya 
memuriyeti başında kalması teftişin veya tah
kikatın yapılmasını güçleştireceğine kanaat hâ
sıl edilen memurlar, Maliye memurları iseler 
müfettiş tarafından ve diğer vekâletlere ve 
dairelere mensub iseler müfettişin talebi üzerine 
mafevkleri tarafından derhal işten men olunur
lar; tetkik ve teftiş, sermayesinin en az yarısı 
Devlete aid müesseselere, imtiyazlı şirketlere 
veya Devletten yardım gören müesseselere aid 
olduğu takdirde müfettiş, raporunu alâkadar 
mercie vermekle iktifa eyler. 

Maliye müfettişlerinin mesai tarzları hususî 
nizamnamesi hükümlerine tabidir. 

MADDE 6 — Malî âteşeler: Vekâletçe lüzum 
görülecek sefarethaneler nezdinde bulunacak 
malî âteşeler, kendilerine verilen mmtakalar ve 
direktifler dahilinde malî ve iktisadî hareket ve 
faaliyetleri takib ve malî kanunlar ve mevzuat^ 
tan vekâleti muntazaman haberdar ederler ve 
vekalet makamından verilen işleri yaparlar ve 
icabı halinde konsolosane hesablarını tetkik 
ederler. Malî âteşeler, konsolosane hesablarmm 
tetkiki sırasında Maliye müfettişlerinin salâhiye
tini kullanırlar. Malî âteşeler, doğrudan doğru
ya vekâlet makamına bağlı olub idarî muamele 
ve muhabereleri Hususî kalem müdürlüğünce 
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2) Hususî bütçeli daire ve müesseselerle im- | 
tiyâzlı şirketler ve sermayesinde Devletin işti- I 
raki olan müesseseler salahiyetli makamların İs- j 
teği ve Maliye vekâletinin müsaadesile teftiş i 
olunur. 

3) Alelûmıım cemiyetlerin ve bilhassa Devlet-
den malî yardım görenlerin malî noktadan tef
tişlerine de Maliye müfettişleri salahiyetlidir. 

Tef tis neticesinde gizli veya açık zimmet ve
ya ihtilası veya muamelâtında mühim suiisti
mali görülen veyahud muhafaza veya idaresi 
altında bulunan para ve para hükmündeki evra
kı ve ayniyatı ve bunların defterlerile evradını 
göstermeyen memurlar Maliye memuru iseler 
müfettiş tarafından ve diğer vekâletlere ve da- j 
irelere mensub iseler müfettişin talebi üzerine 
mafevkleri tarafından derhal işten menolımur-
lar. Teftiş veya tahkik sırasında memuriyeti 
başında kalması teftişin veya tahkikatın yapıl
masını güçleştireceğine kanaat hâsıl edilen me
murlar Maliye memuru iseler Maliye vekâleti
nin müsaadesile müfettiş tarafından ve diğer ve
kâletlere mensııb iseler o vekâletler tarafından 
işten menolunabilirler, 

Tetkik ve teftiş, sermayesinde Devletin işti
raki olan müesseselere, imtiyazlı şirketlere ve
ya cemiyetlere aid olduğu takdirde müfettiş ra
poru, alâkadar mercie tevdi ve muktazası bu 
merciler tarafından ifa olunarak neticesi Maliye 
vekâletine bildirlir. 

Maliye teftiş heyeti reisi, müfettiş sıfat ve 
salâhiyetini haizdir. Maliye müfettişlerinin me
sai tarzları hususî nizamnamesi hükümlerine tâ
bidir. 

MADDE 6 — Hukuk müşavirliği : 
A) Merkez ve vilâyetlerde Maliye vekâletine 

ve muvazenei umumiyeye dahil bilûmum daire
lere aid bütün dava işlerini her derecede takib 
ve bunlarm icra muamelelerini intaç eylemek; 

B) Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve 
noterler tarafından vekâlete yapılacak tebligatı 
kabul ve cevablarmı hasırlamak ve alâkadar 
mercilere tevdi ve takib eylemek, 

C) Vekâlet muamelâtından veya alâkadar 
daire ve şubelerden tevdi olunan mukavelename 
projelerile veya diğer vekaletlerce tetkiki taleb 
olunan mukavelename projeleri ve sair işler üze-
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zamnamelerle muayyen sair işlerin ifası vazifesi-
le mükelleftir. 

Hukuk müşavirliği, bir başhukuk müşaviri
nin idaresi altında lüzumu kadar müşavir, mu
avin, müşavir avukat, memur ve kâtîb ve muak-
kibten terekküb eyler. 

MADDE 7 — Bütçe ve hesabat umum mü
dürlüğü ; Muvazene! umumiye kanunu ve mer
butu bütçe projelerini ve esbabı mucibeyi ha
zırlamak, tasdiki müteakıb vekâletlerle vilâyet
lere ve sair dairelere lâsımgelen tebligatı yap
mak, bütçe kayidlerini tutmak, masraf taahhii-
datmı murakabe etmek ve hesabların i topl amak, 
munzam ve fevkalâde tahsisat ve münakale ta-
leblerini ye mukavelenameleri tetkik ve tescil 
eylemek, masraf kanun projelerini tetkik ve 
mütalea beyanı, masrafa aid sorulacak işlere 
cevab vermek, hesabata müteallik kuyudatın 
tanzimi ve icab eden tetkikat ve takibatın ya,. 
pılması ve Haşine hesabı umumisinin çıkarıl 
ması, muhasiblerin zimmetlerinin takib ve tahsi
li ve icab ederse terkini, bütçe ve hesabata Î\H 
bilûmum kanım, nizamname ve talimatnamelerin 
hazırlanması ve tatbikatının temini ile iştigal 
eyler. 

Bütçe ye hesabat umum müdürlüğü, bir 
umum müdürün idaresi altında, umum müdü
rün yardımcısı ve aynî zamanda bir şubenin de 
müdürü bulunan bir muavin ile üç şube müdü
rü, lüzumu kadar büro şefi, memur ve kâtîbten 
teşekkül eder. 

Merkezde ve icab eden yerlerde malsandtkla-
rile müessesat hesablarını tetkik etmek vazi-
f esile mükellef olan hesabat kontrolörleri, 
Bütçe ve hesabat umum müdürlüğüne bağlıdır. 

Vazifeleri muhasebei umumiye kanunu ile 
tayin kılınmış olan vekâletler ve umum müdür
lükler muhasebe müdürlerile merkez muhasibi 
ve bilûmum nakid muhasibleri ve tayinleri 
Maliye vekâletine aid bulunan ayniyat muhasib
leri, Bütçe ve hesabat umum müdürlüğüne hağ-
lıdEr. 

MADDS 8 — Hazine umum müdürlüğü : Na
kid işlerile Hazine muamelelerini yapmak, va
ridat fazlasını tenmiye, millî ve ecnebi mües
seseler ve şirketler ve Düyunu umumiye ve 
Darphane ile olan münasebetleri tanzim, Hazi-

ifa olunur, 

MADDE 7 — Hukuk müşavirliği : Bir baş
hukuk müşavirinin idaresinde lüzumu kadar 
müşavir, muavin, müşavir avukat, memur ve ta
kib memurundan terekküb eden hukuk muşa 
vîrliği : 

1) Muvazenei umumiyeye dahil bilûmum da
irelerin akitten doğan lehe ve aleyhe bilcümle 
dava işlerile akitten mütevellid olmadığı halde 
mehakime intikal ettirilmesi için dosyaları hu
kuk müşavirliğine tevdi edilmiş olan sair dava 
işlerini icab eden mahkemelerde tnkib ve bunla
rın icra muamelelerini intaç eylemek. 

2) îndelicab Maliye vekili tarafından tevdi 
olunan ve vekâletin inkisara ettiği daire ve şu
beleri alâkalandıran mukavelename projelerini 
hukukî noktadan tetkik etmek, 

3) Vekâlet veya müsteşarlıklarla umum mü
dürlüklerden tevdi olunan idarî ve inzibatî iş-
ler üzerine bejran eylemek vazifelerile mükellef
tir. 

Hukuk müşavirliği birinci ve ikinci fıkra
larda sayılan işlerin netayicinden mesul olub 
üçüncü fıkrada yazılı işlerde vaziyeti hukukî 
mütalea beyanından ibarettir. 

MADDE 8 —- İtiraz ve temyiz komisyonları: 
Hususî kanunlar ile teşkil edilen muvazzaf İti
raz ve Temyiz komisyonları senelik işlerinde 
vergi kanunlarının ıslah ve tadiline taallûk ede
cek cihetleri ve senelik mesailerini her sene 
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rine hukukî mütalea dermeyan etmek, 
Ç) Hususî kanun ve nizamnamelerle muay

yen sair işleri ifa etmek vazif esile mükelleftir. 

MADDE 7 — Umum muhasebe umum mü
dürlüğü: Muvazenei umumiye kanunu ve mer
butu bütçe projelerini ve esbabı mucibeyi ha
zırlamak, tasdiki müteakib vekâletlerle vilâyet
lere ve sair dairelere lâzımgelen tebligatı yap
mak, bütçe kayidlerini tutmak, masraf taah-
hüdatmı murakabe etmek ve hesablarmı topla
mak, munzam ve fevkalâde tahsisat ve münakale 
taleblerini ve mukavelenameleri tetkik ve tescil 
eylemek, masraf kanun projelerini tetkik ve mü
talea beyan etmek, masrafa aid sorulacak işle
re cevab vermek, hesabata müteallik kuyudatı 
tanzim ve icab eden tetkikat ve takibatı ifa ey
lemek, Hazine hesabı umumisini çıkarmak, muha-
siblerinin zimmetlerini takib ve tahsil etmek ve 
icab ederse terkin muamelesini yapmak vazife-
sile mükelleftir. 

Merkezde ve icab eden yerlerde malsandıHa-
rile müessesat hesablarmı tetkik etmek vazif esile 
mükellef olan muhasebe kontrolörleri, vasif eleri 
muhasebei umumiye kanunu ile tayin kılınmış 
olan vekâletler ve umum müdürlükler muhase
be müdürleri ve merkez nmhasibi ve bibVmm 
nakid nmhasibleri ve tayinleri Maliye vekâleti
ne aid bulunan ayniyat muhasibleri bu Umum 
müdürlüğe bağlıdırlar. 

MADDE 8 — Varidat umum müdürlüğü: 
Varidat kanunlarının tatbikatını idare ve vari
dat teşkilâtının faaliyetini ve tahrir ve tadil iş
lerini tanzim eylemek ve bu işlere aid kanunî 
icablarm vakit ve zamanında yapılmaları için lâ-

(S . SayBH;l£U 



18 
Hü. 

nenin esham ve tahvilât cüzdanını idare, malî 
piyasaları takib, nakid ve esham ve tahvilât 
borsasını murakabe, millî paranın tedavül ve 
istikrarı ve tediye muvazenesinin ve kredi işleri
nin temini yolunda da tedbirler ittihaz, mev
duatın korunması için lâzrmgelen muameleleri 
ifa ve kambiyo kontrolüne müteallik hükümle
ri tatbik, istikrazların, Hazine bono ve tah
villerinin emisyonlarını ve tediyelerini temin 
eylemek vazifesile mükelleftir. 

Bu vazifeler, bir umum müdürün idaresi al
tında umum müdürün yardımcısı ve ayni za
manda bir şubenin de müdürü bulunan bir 
muavin ile iki şube müdürü, Hazine muhasibi 
ve lüzumu kadar büro şefi, memur ve kâtib 
tarafından ifa olunur. 

Düyunu umumiye komiseri, Borsa ve Os
manlı bankası komiseri ve bankalar mura-
kibleri bu umum müdürlüğe bağlıdır. 

MADDE 9 — Muntazam borçlar umum mü
dürlüğü : Zat maaşlarına aid kayidlerin tesisi, 
tahsis olunan zat maaşlarmm aid olduğu mal-
sandıklarmda tediyelerinin temini, tediye mua
melelerinin kontrolü ve tekaüd kanununun tat
bikatına aid muamelelerin ifası, aktolunan is
tikraz ve avanslarla ihraç olunan Hazine bono 
ve tahvillerinin hesablarmı takib ve tediye 
edilecek taksit ve kuponlarını ve bunlara mü-
teferri sair muameleleri ve kayitlerini yapmak 
vazif esile mükelleftir. 

Bu işler, bir umum müdür ile bir muhasib ve 
icabı kadar büro şefi, memur ve kâtib tarafın
dan idare edilir. 

MADDE 10 — Muhasebe müdürlüğü: Vekâ
letin masraf bütçesini hazırlamak, bütçenin tas
dikini müteakıb gerek merkezde, gerek vilâyet-

Mal. E. 

nihayetinde bir raporla ve Temyiz komisyon
ları esaslı kararlarını Maliye mecmuasında neş
rolunmak üzere muntazaman Maliye vekâleti
ne bildirmekle mükelleftirler. 

MADDE 9 — Bütçe ve malî kontrol umum 
müdürlüğü : Bir umum müdürün idaresi altın
da biri Umum müdür muavinliğini de yapacak 
olan iki şube müdürile lüzumu kadar büro şefi 
ve memurdan terekküb eden bu müdürlük: 

Umumî bütçenin ve mülhak bütçelerin ha
zırlanmasına aid bütün muameleleri yapmak, 
munzam ve fevkalâde tahsisat ve münakale ta-
leblerini tetkik ve intaç etmek, bütçenin tasdi
kini müteakib alâkadarlara lâzım^elen tebliga
tı yapmak, bütçe tahsisat hesablarmı tutmak, 
mukavelenameleri imzadan evvel tetkik ve akti 
müteakib tescil eylemek, masraf taahhüdatını 
murakabe etmek ve taahhüdat muhasebesini 
tutmak, masrafın tezayüdünü veya bütçe mu
vazenesinin masraf noktasmdan derişmesini 
müstelzim diğer vekâletlerden gönderilen 

masraf kanun projeleri üzerine mütalea beyan 
eylemek; Maliye vekâletince hazırlanacak mas
rafa müteallik kanun, nizamname ve talimat
name projelerini tanzim eylemek, masraf ka
nunlarının tatbikatına nezaret etmek ve bun
lara müteallik sorulacak hususata cevab ver
mek vazifesile mükellef ve bunların iyi yapıl-
mamasından mesuldür, 

MADDE 10 — Hesabat ve takibat umum 
müdürlüğü; bir umum müdürün İdaresinde iki 
şube müdürü ile lüzumu kadar büro şefi ve me-
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zmıgelen tedbirleri almak, varidata tesiri olan 
bütün kanuni projelerini tetkik ve mütalea be
yan etmek, kanunlarına göre Maliye vekâletinin 
mezuniyetile terkinleri icab eden vergilerin ter
kinlerine aid muameleleri yapmak, Malî tetkik 
heyetince gösterilecek lüzum dairesinde varidat 
istatistikleri için lüzumlu malûmatı cem eyle
mek, mahallî idarelerin varidat işlerinin Devlet 

vv<widatile alâka ve ahengini temin etmek bu 
UiL ûm müdürlüğün vazifesidir. 

MADDE 9 — Hazine umum müdürlüğü: 
Nakid isjlerüe Hazine muamelelerini yapmak, 
Hazine mevcudlarmı tenmiye, millî ve ecnebi 
müesseseler ve şirketler ve Düyunu umumiye ve 
Darphane ile olan münasebet ve muameleleri 
tanzim, Hazinenin esham ve tahvilât cüzdanını 
ve Hazineye aid ayniyatı idare ve muhafaza, 
malî piyasaları takib, nakid ve esham ve tah
vilât borsasını murakabe, millî paranm teda
vül ve istikrarının ve tediye muvazenesinin ve 
kredi işlerinin temini yolunda tedbirler ittihaz, 
mevduatı korumak için lâznngelen muamelele
ri ifa ve kambiyo kontrolüne müteallik hü
kümleri tatbik, istikrazların, Hazine bono ve 
tahvillerinin emisyonlarını temin etmek, Dev
letçe yabancı memleketlerde yapılacak tedi-
yatı icra eylemek, Devletin nakid siyasetini 
ve nakid hareketlerini alâkalandıran işleri ih
zar, intaç ve murakabe etmek, bu umum mü
dürlümün vazifeleridir. 

Düyunu umumiye, nakid ve esham ve tah
vilât borsası ve Osmanlı bankası komiserleri 
ve Bankalar murakibleri ve Fenerler idaresi, 
Maliye mütehassısı, bu umum müdürlüğe bağ
lıdır. 

MADDE 10— Muntazam borçlar umum mü
dürlüğü : Zat maaşlarına aid kayidlerin tesi
si, tahsis olunan zat maaşlarmm aid olduğu 
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lerde kullanılacak tahsisatın tediye emirlerini 
tanzim ve bunlara müteallik kayitleri icra, taş
ra hesablarmı cem ve telfik, merkezin tahakkuk 
eden masraflarını ita emrine bağlamak ve vekâ
letin sair hesab işlerini yapmak ile mükelleftir. 

Başvekâlet, Şûrayi devlet, istatistik umum 
müdürlüğü muhasebe işlerini yapmak, Büyük 
Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı mu
hasebat bütçelerinden taleb olunan mebaliğin 
ita emrine bağlanması hizmetleri de bu müdüri
yete aid vazifelerdendir. 

Bu vazifeler, bir muhasebe müdürü ile icabı 
kadar büro şefi, memur ve kâtib tarafından 
idare edilir. 

MADDE 11 — Levazım müdürlüğü: Maliye 
teşkilâtmm levazım mefruşatını ve demirbaşla
rını temin, evrakı matbuayı ve kıymetli evrakı 
hazırlamak, mahallerine sevketmek, kullanıla
cak kırtasiye ve büro levazımının kifayetini, 
bunların istimalinde tasarrufa riayet olunub 
olunmadığını, matbu evrakm, dosyaların ve def
terlerin şekil ve kıtalarının mütenasib ve uy
gun olmasını, iyi muhafaza edilmelerini de
vamlı surette murakabe eylemek bu müdürlüğe 
aittir. 

Bu vazifeler, bir müdür ile bir kontrolör ve 
lüzumu kadar büro şefi, memur ve kâtib tara
fından idare olunur. 

"Mal. E. 

murdan terekküb eden bu umum müdürlük; 
Devlet hesabatma aid kuyudatı tanzim ve 

muhasebe usullerini tesbit etmek, Hazine he-
sabi umumisini çıkarmak, hesab usullerine mü
teallik kanun, nizamname ve talimatname pro
jelerini hazırlamak ve bunların tatbikatına ne
zaret etmek, muhasebei umumiye kanununun 
13 ncü maddesi mucibince mesuliyetleri icab 
eden ikinci dereece âmiri italar ile masraf tahak
kuk memurları ve muhasibi mesul ve e°has zi-
memlerini takib ile tahsilini tenün ve icab 
ederse usulü dairesinde bunları terkin etmek 
vasifesile mükellef ve bunların eyî yapılmasın
dan mesuldür. 

Merkezde ve icab eden yerlerde malsandıkla-
rile müessesat hesablarmı tetkik ve murakabe 
vazif esile mükellef olan kontrolörler de vazife
leri muhasebei umumiye kanunu ile tayin edil
miş olan vekâlet ve umumî müdürlük muhasebe 
müdürleri ve merkez muhasibi, mülkî ve askerî 
müessesat muhasibleri bu umum müdürlüğe bağ
lıdır, 

Muhasebe müdürleri, merkez eşhas zimemi 
ile ilişikli hesabda kayitli paraları ve avans ve 
kredileri merkez muhasibi île müştereken takib 
etmek ve tahsil ve mahsubunu temin eylemek
le mükellef ve bunların yapılmamasından mer
kez muhasibi ile müştereken mesuldürler. 

MADDE 11 — Hazîne umum müdürlümü : 
Bir umum müdürün idaresi altında umum müdü
rün yardımcısı ve ayni zamanda bir şube"mı de 
müdürü bulunan bir muavin ile Hazine muhasib-
liğini de yapan bir şube müdürü, lüzumu kadar 
büro şefi, memur, başveznedar ve veznedardan 
terekküb eden bu umum müdürlük: 

Nakid işlerile Hazîne muamelelerini yapmak, 
Hazine mevcudlarmı tenmiye, millî ve ecnebi 
müesseseler ve şirketler ve Düyunu umumiye ve 
Darphane ile olan münasebet ve muameleleri 
tanzim, Hazinenin esham ve tahvilât cüzdanını 
ve Hazineye aid ayniyatı idare ve muhafaza, 
malî piyasaları takib, nakid ve esham ve tahvi
lât borsasını murakabe, millî paranın tedavül 
ve istikrarının ve tediye muvazenesinin ve kredi 
işlerinin temini yolunda tedbirler ittihaz, mev
duatı korumak için lâzımgelen muameleleri ifa 
ve kambiyo kontroluna müteallik hükümleri 
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malsandıklarmda tediyelerinin temini, tediye 
muamelelerinin kontrolü ve tekaüd kanunu
nun tatbikma aid muamelelerin ifası, akdolunan 
istikraz ve avanslarla ihraç edilen Hazine bo
no ve tahvillerinin hesablarmı takib ve tediye 
edilecek taksit ve kuponlarını ve bunlara mü-
teferri sair muameleleri ifa ve kayidlerini te
sis ve kontrolünü icra eylemek bu umum mü
dürlümün vazifesidir. 

MADDE 11 — Millî emlâk müdürlüğü: Dev
let vazifelerini ifa için yapılmış umumî ve res
mî binaları tamir ve muhafaza etmek, Devlete 
aid umumî malların idaresini ve hususî malla
rın icar, satış ve tasfiyeleri ile Devlete inti
kali lâzımgelen mallarm takib ve tapuya tes
cillerini temin eylemek, Hazineye aid istimlâk 
işlerinin malî muamelelerini yapmak, Dev
let vazifelerini ifaya tahsis olunan gayrimen-
kullerle Devlete aid emvali hususiye ve Devle
te intikal eden gayrimenkul mallar için ayrı 
ayrı defteri kebir tutmak, kanunlar mııaheie-
nameler mucibince muayyen zümrelere izafetle 
vazryet edilmesi lâzmıgelen mallarm muamele 
ve tasfiyelerini neticelendirmek ve hnsusî ka
nunların bu idareye tevdi ettiği sair işleri yap
mak vazifesile mükelleftir. 
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MADDE 12 — Memurin müdürlüğü: Tayin
leri vekâlete aid memurların alâkadar idare ve 
müdüriyetlerin inhasile tayin, nakil, terfi ve 
tecziyelerini ve merkez ve vilâyetler memurlarına 
aid kadroların tevziini temin ve merkezde ma
aşları ve tedavi tahsisatını ve taşrada alâka
darların göstereceği lüzuma göre harcırahları 
tevzi eylemek, ve maliye memurlarının tekaüd, 
yetim ve dullarına aid maaşların tahsis muame
lelerini ifa eylemek, tayinleri vekâlete aid me
murların sicillerini, tayinleri vilâyetlere aid 
memurların sicil hulâsalarını tutmakla mükel
leftir. 

Bu vazifeler, bir müdür ile lüzumu kadar 
büro şefi, memur ve kâtib tarafından idare 
olunur. 

Maliye meslek kursu, bu müdürlüğe bağlı
dır. 

MADDE 1 3 — Darphane ve damga matbaası 
müdürlüğü; Madenî para ve zikıymet altınları 
ve madalya basmak, umum damga, hare ve pos
ta pullarını tabeylemek Maliye vekâletinin ve 
icabı halinde diğer dairelerin evrakı matbuasını 
hazırlamak bu müdüriyete aittir. 

Bu vazifeler, bir müdür, kâfi miktarda kon
trol memuru, muhasib, büro şefi, memur, kâ
tib, işçi tarafından temin olunur. 

Mal R 

tatbik, istikrazların, Hazine bono ve tahvilleri
nin emisyonlarını temin etmek, Devletin nakid 
siyaseti ve nakid hareketlerini alâkalandıran 
işleri ihzar, intaç ve murakabe etmek vazifele-
rile mükellef ve bu işlerin iyi yapılmamasmdan 
mesuldür. 

Düyunu umumiye, nakid borsası, banka ve 
müessesat komiserleri ve bankalar murakibleri 
ve Fenerler idaresi Maliye mütehassısı bu umum 
müdürlüğe bağlıdır. 

MADDE 12 — Muntazam borçlar umum mü
dürlüğü : Bir umum müdürle biri kuponlar muha-
sibliğini ifa eden iki şube müdürü ve icabı kadar 
büro şefi ve memur tarafından idare olunan bu 
umum müdürlük ; 

Zat maaşlarına aid kayitlerin tesisi, tahsis 
olunan zat maaşlarının aid olduğu malsandıkla-
nnea tediyelerinin temini, tediye muamelele
rinin kontrolü ve tekaüd kanununun tatbikına 
aid muamelelerin ifası, akdolunan istikraz ve 
avanslarla ihraç olunan Hazine bono ve tahvil
lerinin hesablannı takib ve tediye edilecek taksit 
ve kuponlarını ve bunlara müteferri sair muame
leleri ifa ve kayidlerini tesis etmek vazifesi!© 
mükellef ve bu işlerden dolayı mesuldür. / 

MADDE 13 — Muhasebe müdürlüğü; Bir 
muhasebe müdürile icabı kadar büro şefi ve 
memurdan terekküb eden bu müdürlük: 

Maliye vekâletinin masraf bütçelerini hazır
lamak, bütçenin tasdikini müteakib gerek mer
kezde, gerek vilâyetlerde kullanılacak tahsisatın 
tediye emirlerini tanzim ve bunlara müteallik 
kayidleri icra, taşra hesablarmı cem ve telfik 
etmek, merkezin tahakkuk eden masraflarını 
ita emrine bağlamak ve vekâletin sair hesab işle
rini yapmak ile mükelleftir. 

Başvekâlet, Şûrayi devlet, istatistik ve Tapu 
ve kadastro umum müdürlükleri muhasebe işle
rini yapmak, Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı muhasebat bütçelerinden ta-
leb edilen mebaliği ita emrine bağlamak ta bu 
müdüriyete aid vazifelerdendir. Bu işler, bir mu
hasebe müdürile icabı kadar büro şefi, memur 
tarafından idare edilir. 
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MADDE 12 —.Darphane ve Damga matbaa
sı müdürlüğü: Madenî para ve zikrymet altın
lar ve madalya basmak, Devlet bütçesine tâbi 

olan dairelerin ve taleb vukuunda Devlet bütçesile 
ilişikli bulunan veya hususî kanunlarla teşkil 
edilen ve amme hizmeti gören daire ve müesse
selerin pullarını ve kıymetli evrakını basmak, 
Maliye vekâletinin ve icabma göre diğer daire
lerin evrakı matbuasını hazırlamak vazif esile 
mükelleftir. 

MADDE 13 — Tahsilat müdürlüğü: Vilâyet
lerle müessesattan her aym tahakkukat ve tah
silat hesablarmı tohyarak tetkik etmek, tahsilat 
nisbetlerini yükseltmek, Malî tetkik heyetince 
gösterilecek lüzum dairesinde tahsilat istatistik
leri için icab eden malûmatı cem eylemek, tah
silata aid kanunî hükümlerin iyi surette tatbik 
edilmesini temin etmek bu müdürlüğün vazife
leridir. 
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MADDE 14 — Kırtasiye müdürlüğü: Devlet 
dairelerinin kırtasiye ihtiyacını tedarik ve sev-
kiyatmı temin ve kırtasiye ambarlarını idare 
eylemek bu müdürlüğe aittir. Bu vazifeler, 
bir müdür ile bir muhasib ve lüzumu kadar me
mur ve kâtib tarafından idare olunur. 

MADDE 15 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü: Tasarruf haklarile tescili icab eden 
haklarm ve menfaatlerin, kanun ve nizamları 
mucibince akitlerin yapılması ve tapu sicilline 
geçirilmesi ve tapu sicillinin vücude getirilmesi, 
işlenmesi ve muhafazası ve bunlara aid umum 
muamelelerin hususî hükümleri dairesinde ya
pılması Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün 
vazifesini teşkil eyler. 

Bu vazifeler, bir umum müdürün idaresi al
tında, umum müdürün yardımcısı ve ayni za
manda bir şubenin de müdürü bulunan bir mua
vin ve umum müdüre bağlı kontrol heyeti ile 
dörd şube müdür, bir mütehassıs, müşavir, ka
dastro ve tahrir komisyonları, fen heyeti ve Kâ
fi miktarda kontrolör, büro şefi, memur ve kâ
tib tarafından ifa olunur. Kontrol heyeti reisi, 
kontrolör sıfat ve salâhiyetini de haizdir. 

Tapu sicil müdür ve memurlarının akit ve tes
cile müteallik olarak verdikleri red kararlarına 
karşı vukubulacak itirazların, nihaî derecede 
tetkik ve karara bağlanması, umum müdürün 
riyasetinde kontrol heyeti reisi ile muamele ve 
Kadastro müdürlerinden mürekkeb Tapu en
cümenince yapılır. 

Tapu ve kadastro kursu, bu umum müdür
lüğe bağlıdır. 

MADDE 16 —- Varidat umum müdürlüğü :-. 
Varidat kanunlarının tatbikatmı idare, vari
dat teşkilâtının faaliyetini tanzim, varidata aid 
kanun, nizamname projeleri ile talimatname
lerin ve tebligatın hazırlanması, tahakkuk ha
talarından mütevellid Hazine zararlarının ta
kibi, vergi kanunları mucibince yapılacak ter-

MADDE 14 — Levazım ve kıymetli evrak 
müdürlüğü; Bir müdür ile bir kontrolör, bir ay
niyat muhasibi ve ihtiyaç nisbetinde büro şefi ve 
memur tarafından idare olunan bu müdürlük: 

Maliye teşkilâtının levazım ve mefruşatını ve 
demirbaşlarını temin etmek, evrakı matbuayı 
ve kıymetli evrakı hazırlamak, mahallerine sev-
ketmek, kullanılacak kırtasiye ve büro levazımı
nın hüsnü istimalini temin etmek ve noksanları
nı vekâlete bildirmek ve vekâlet merkez dairele-
rile Tapu ve kadastro umum müdürlüsünün ay
niyat hesablarmı tutmak ile mükellef ve bu iş
lerden dolayı mesuldür. 

MADDE 15 — Memurin müdürlüğü : Bir 
müdür ile lüzumu kadar büro şefi ve memur 
tarafmdan idare olunan bu müdürlük: 

Tayinleri Maliye vekâletine aid memurları 
alâkadar idare ve müdüriyetlerin inhasile ta
yin, nakil, terfi, tecziye muamelelerini ifa 
ve kadroların tevziini temin ve merkezde maaş
ları ve tedavi tahsisatını ve alâkadar dairele
rin göstereceği lüsuma göre harcırahları tev
zi eylemek ve Maliye memurlarına aid tekaüd, 
yetim ve dul maaşlarının tahsis muamelelerini 
yapmak, tayinleri vekâlete aid memurların 
sicillerini, tayinlerini vilâyetlere aid memur
ların sicil hulâsalarını tutmak, memurin inti-
hab ve inzibat komisyonlarının işlerini görmek 
vazifesile mükellef ve bu işlerden dolayı me
suldür. 

Maliye Meslek mektebi bu müdürlüğe bağ
lıdır. 

MADDE 16 — Darphane ve Damga matbaa
sı müdürlüğü : Bir müdür, kâfi miktarda kont
rol memuru, muhasib, büro şefi, memur, iş
çiden terekküb eden bu müdürlük: 

Madenî para ve zikıymet altınlar ve ma
dalya basmak, Devlet bütçesine tâbi olan da
irelerin ve taleb vukuunda Devlet bütçesile ili-
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MADDE 14 — Zat işleri müdürlüğü; Tayin
leri Maliye vekâletine aid memurların, alâka
dar daire ve müdüriyetlerin inhasile tayin, na
kil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa ve kadro
ların tevziini temin ve merkezde maaşları ve te
davi tahsisatını ve alâkadar dairelerin göstere
ceği lüzuma göre harcırahları tevzi eylemek ve 
Malîye memurlarına aid tekaüd, yetim ve dul 
maaşlarının tahsisi muamelelerini yapmak, ta
yinleri vekâlete aid memurların sicillerini tut
mak, memurin intihab ve inzibat komisyonları
nın islerini görmek bu müdürlüğün vazifelerini 
tf şiaî eder. 

MADDE 15— Krvmetlv evrak müdnrlü^ü: 
Evrakı matbuayı ve kıymetli evrakı hazırlamak, 
mahallerine sevkettirmek, kullanılacak kırtasi
ye ye büro levazımmm hüsnü istimalini temin 
eylemek ve noksanlarını vekâlete bildirmek ve 
Malive jte^kilâtmm levazım ve mefruşatını ve 
demirba«lannı ve isticar islerini idare etmek 
ve vekâlet merkez dairelerinin avnivat hesabla-
rmı tutmak bu müdürlüğün vazifesidir. 

MADDE 16 -~ Maliye muhasebe müdürlü
ğü i Maliye vekâletinin masraf bütçelerini ha
zırlamak, bütçenin tasdikmı müteakib mer- * 
kezde ve vilâyetlerde kullanılacak tahsisatın ^; 
tediye emirlerini tanzim ve bunlara müteal
lik muamele ve kayidleri icra etmek, taşra he- ; 
sablarını cem ve telfik eylemek, merkezin ta- ; 
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kinlerin icrası, varidata tesiri obn Utlun \--\-
nım projele? i'^.ı t ö ' l i i i ve ?.<;'• c.lca be\ :ı J , 
varidat istatbliü-bri v iu; Je \C'U\P' '»"? .1 - ;-
lî i cibrelerin vprLlr* I b .vr l ' : ~Dc,hı „,>: 
ile alâka • ve abenjl ıht t?niı:ı :vı '-u-ırı . 
lii^ür. vazifelidir, 

F i isler, bir ıu:v- n "vri;Vt;i-> i ,,r^i ı] :::--
da, umum müdüre ba<k K •:L1>--1 h t / 3 İ : ' > -
ayni mamanda bir yi'lu.yı ı ' ı ? r 'C.J ' ' V H : -
avin, ;,ki şube müdlini, * Ai : : ı \ . ' : > " c .. "• 
lor, büro •şffi, nem r . c 1 ^ î'ı \ ' irbr.'" ! n-
misyonları t;ı,rafmda™ i:'." o'ir i'1". 

MADDE 17 - - Mı Ut cinin1: - m r : , : ü • ı-l ı-
ğü ; Devlete aid OVVJ \ î ı.vO'aro . ^ r r ^ 
hususi rîr'Jloru-,. rar, Ga'r. \ e "* fl."".^ , -
Devlete ^iiiî'pH lâzrTtr t-lzv. . J- s > ' n 

lapaya tescıülervln ^ m r i ;f,.;-^ ' ' i " -
ifası, Devlet yh'1"'â:"ifle hd^a.-o ' \ ı y . - ," •". i 
lenu deflz-ri HMrn-in t.'*rr-j.-.i, ' ir-- >>•,-• -o 
muahedenamol'jr emH.bi:--«» ı r a ^ v ı n-'-.i ' * 
re isaf etle ^j.sîye: ed.lmcsi '•...-. »'ÎT T \«-> 
rm muamele ve tasf'yelev'ruı \G 'n * '.•• 7 

si hismıeilerîle bu rtP<r3-oki'<; kH.^1 ^ ter 
Bu vasifeler, bir umnnı Y>rMıb V>?, K.:': mi1-

tarda kontrolör, büro yeli. menv r ve kjtib 
tam f nidan İdare edilir. 

v - 1". '. i'J.iia-Mîırl.1 t eskil 
. 'i '4-.!, « >ı< ' i . h ' r . c mues-

' t . : • < ••" ' " i ı . ' i ı ' ! e -

' - : / • .> L .u.-u ûöre di-
Î .-.-•' . ; ..ı b,ı pl „n>ak 

•; . ' •»! - te •-».;.i OuL1',~ me-

/ ' / j ' . r^ı /o îjLif'Jırlıuu Eir 
1." .">> v„ ! i . "-1U 1 ad:ıv m »1111 

•• ! ' j i ı d ı h l V , : 
- . , .j - ':J H"'i«ı ka-

' • 1 - 1 T " •• ı.' v: ,v ,rî ya-
< >- <L- J- .k.t .r idare eyle-

. > • • :cf 1 • ';.ı i 'j^ileu dolayı 

M â A D E 18 — Tpb^i"(jf m ^ ı d y S ü • V*'' 
yetler ile mües.vsatta ' h-\- •«• . ı tr>" „'' •'« •' 
ve tahsilat be?pr»îi>ıvi"7 op1'!/:-">', S''.' i1 c^•,;' !" 
tahsilat nisbet!eri<d y-ık«r>]tll,eir \^\ \_ y-r. . 
müteallik müracaat >" PÜ'I» - ^ » T * n4- vr , ' 
silâta dair hükümlej-in «yi ••-^•cVn t.TfcY ı-'"! " 
sini temin, tahsilat istati'itı^îe-i vün^d^ , -^ ' î-
mesi ve bt! müdüriyete r 'd ",: -J!*-!(;* 1tTı-',i'-

Bu vaîûfeler, bir m-Hür ite kil"' 1 ik1-, * ^ î 
ro şefi, memur ve kaiib taraf«nda*) ifa olr • -

; 1 " ' ' u\ •. .u>n] .u lu^ ö. : 

•• ' J^ * v.'< ı:n,ı uında bir sn-
• t. t--' tıiiia^'ttı, iki şube 
. i"ı: .-.r« cof.i, n'eıuur-
/om "TL-TI in cerekkiıb er'en 

' - il • ; : > TS'îîtu le j û ' i îot 
1 •'•"! , 'mn 1 ıhZfir 

. • .' • ^ d - u,v1' Ir.ı'i îemv.ı ."Vr.pk 
1 r '<• '^:ıv ro-"1') ernjok, va-

ıi • f'' : ranf.ım e J km ok, 
ı.ıt**"» \. / J oi^ı 'levre^eıirde 

", • \ '"ji ] ~:ı - e »km-il ettirmek, 
1 • ' < , / ; 1 • \ 1 Oırr,,,: j>ür!» te-
^ ' . .vîelf'î !> • \cva ^îr KiU) rie-
..! u - ' l ' ' i.ı-îi,rt;ıe mıiteallil-
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hakuk eden masrııîlaîira ıt& o<n:l:}<? "•-1, l 
ve vokaldi' vv:. I.o'-ıb ?/_:?•._? .'-_"~:'' 
f esile ı-Uhclİotiıv. 

Baf)vel;;tlüt, îiıira;/; : ic-bt i:o V": '•:•::':, 
pu ve kada':ir-"> ur. una r.'ü:îii/j:i".:l

 ,_'': /••J ;;VJ^ 
be işlerini ya^i'îak, Buyu.: Müh1-, r^ / iA) , C/d-
hur reislimi ve Divam mnhaseb'-J, '•'.. "oVr* V" = 
taleb edilen mcbal^i îî-'i- r-atlnc k>>lv.vv * \, 
bu müdüriii.i''e aid varAfelerdonıUr-. 

MADDE 17 - - Îtu-Uz ve tcmyv-: ! onrkvc- Li
ri : Vergi kanunları rc-sc'-bincs n-üı^-p" ! r -
vazzaf İtiraz komisyonumla i^or: or. :•-.'-
komisyonları, hususi kan unlar n:-A i yw.li v- :-
felerini ifa ederler. Bu komisyon'-i ı^>.••<.•. 
faaliyeti er irin netieoleritû vr ;; .J i .^l;;*. ör
dükleri noksan ve katrJ.:,n. vo £-'::-.,, '.:-'!•'. ': 
kanuni cihcilevi rûrıt^vuvum fö--":,z \ • 
ne bikarrnt:!de mükellef-.irler. 

'Periyi'-, M»: <i.v' 1'.v -, ' .v .k • • • . , . . 
Üye mccr.ur.;:;; k*u. -^i-roıUa :.r. 

Akilci birini 

l .Ir.n!!,, I. ş-/ '"' i 

MADD'S 18 — Vilâve^lyrcU; £.'.*: :,-r4 :r::, •.«• -
resi a kında: 

a) Varidat müdürü, 
b) Tahsilat müdürü, 
c) Muharebe rcıüdüıu, 
Ve muamelâtı oheniîrjyprli •>];'.•• yM,ıy«,tj.r. 

de muhuke;n.at ve MUli t-mlâk uudiV'jri in 
Umur. Lüzaın goriUen \~eru-:'0o ^-J -̂,-, • .•• , 
avin verilir. îoab eden vjl-':,y t-!-.' se rn\ırv<-! ••-
müdürlüsü vasüesi Defler^.. tMr-ırrdj-'i y=. • 
lir. 

İstanbul vilayeM teşkilatı (J'"2 - :-J) .:L.- „u. ' 
delerde yazılıdır. 
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MADDE 19 — itiraz ve temyiz komisyonla
rı: Vergi kanunları mucibince müteşekkil mu
vazzaf itiraz komisyonları ile merkez temyiz ko
misyonları mesai ve faaliyetlerinin neticelerini 
ve tatbikatta gördükleri noksan ve hataları ve
ya ıslâha muhtaç kanunî cihetleri muntazaman 
Maliye vekâletine bildirmekle mükelleftirler. 
Temyiz komisyonlarmm esaslı kararları, Maliye 
mecmuasında neşrolunur. 

İkinci fasıl 
Vilâyetler teşkilâtı 

MADDE 20 — Vilâyetlerde defterdarların 
idaresi altmda : 

A) Varidat müdürü, 
B) Tahsilat müdürü, 
C) Muhasebe müdürü, 
Ç) Tapu sicil müdürü, 
Ve muamelâtı ehemmiyetli olan vilâyetlerde 

Mal. E. 

ridat istatistikleri vücude getirmek, umumî, 
mülhak, hususî bütçelerle idare olunan daire 
ve teşekküllerin, Devlet varidatının membama, 
matrahına, nistebine taallûk edecek bilcümle 
varidat kanun projelerini tetkik ve bunlar hak
kında mütalea beyan eylemek, tahrir ve tadil 
işlerini tanzim etmek ve bu işler etrafında mü
kelleflerin itirazlarının kanunî miadîannda 
tetkik ve intacı için tedbirler almak, vasıtalı 
ve vasıtasız vergilerin vergi adaleti esasına gö
re ıslah ve tekâmülüne aid tedabiri düşünmek 
ve bu tedbirlerin Îhsaiyat şubesinden alacağı 
malûmat ile teçhiz eylemek, velhasıl Devlete ve 
mükelleflere taallûk eden bilcümle hak ve men
faatleri kanunların icablarma göre temin etmek 
vazifesile mükellef ve bu işlerden dolayı me
suldür. 

MADDE 19 — Millî emlâk umum müdürlü
ğü; bir umum müdürle kâfi miktarda kontrolör, 
büro şefi, memur tarafından idare olunan bu 
müdürlük; 

Devlet vazifelerini ifa için yapılmış umumî 
ve resmî binaların tamir ve muhafaza etmek, 
Devlete aid umumî mallarm idaresini ve hu
susî malların icar, satış ve tasfiyeleri ile Dev
lete intikali lâzımgelen malların takib ve tapu
ya tescillerini temin ve tahsis cihetinden şagille-
rini tesbit eylemek, istimlâk işlerini yapmak, 
Devlet vazifelerini ifaya tahsis edilen gayrimen-
kullerle Devlete aid emvali hususiye ve Devlete 
intikal eden gayrimenkul mallar için ayrı ayrı 
defteri kebir tutmak, kanunlar ve muahedena-
meler mucibince muayyen zümrelere izafetle va
ziyet edilmesi lâzımgelen malların muamele ve 
tasfiyelerini neticelendirmek ve hususî kanun* 
larm bu idareye tevdi ettiği sair işleri yapmak 
ile mükellef ve bu işlerden dolayı mesuldür. 

MADDE 20 — Tahsilat müdürlüğü; bir mü
dür ile kâfi miktarda büro şefi ve memur tara
fından idare olunan bu müdürlük 

Vilâyetler ile müesşesattan her aym tahak* 
kukat ve tahsilat hesablarmı toplayarak tetkik 
ve her vergide mükelleflerin tahakkuk ve tah
sil vaziyetine göre geniş şekilde temevvüçleri* 
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MADDE 19 .— Defterdarlar, vilâyetler ve 
mülhak kazalar teşkilâtının âmiri olub muame
lâtın kanun hükümlerine göre cereyanını temin I 
eylemek, merkez ve mülhak kazalardan sorulan j 
suallere cevab vermek, kanuna muhalif hare- j-
keti görülenler hakkında takibatta bulunmak, ; 
tayinleri vilâyete aid olan merkez ve mülhak ka
zalar Maliye memurlarının sicillerini tutturmak 
vazifesile mükelleftir. 

Defterdarlar müdüriyetlere ve mülhak kaza- I 
lara aid işlerin murakabe edilmemesinden veya | 
kendilerinden vaki olacak suallere cevab veril- i 
memesinden mesuldürler. Defterdarlar bulun- i 
dukları vilâyette Maliye vekâletinin en büyük j 
memurudurlar. • 

Her müdür başında bulunduğu servisin âmiri 
olub vilâyet merkez kazasile mülhak kazalar mu
amelâtının kanuna mutabık surette cereyan et
memesinden mesuldürler, 

MADDE 20 — Vilâyet ve kazalardaki ser
visleri kontrol altında bulundurmak için def
terdarların emrine behemehal bir ve lüzumuna 
göre müteaddid kontrol memurları verilir. Mu
amelâtı fazla olan vilâyetlerde müdürler emrine 
de kontrol memurları verilir. Kontrol memur- j 
lari gerek merkez kazası, gerek mülhak kazalar j 
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nmhakemat ve millî emlâk müdürleri İmimin 
ikkam g'örüîen vilâyetlerde varkkk u â k k k ^ 
taaddüd ettirilir ve defterdara muavin veri İv, 

İstanbul vilâyeti- teşkilâtı; 36 - 44 ncü Tua?-
delerde yapılıdır, 

T-i J;?)ştermek esaslı ihsaı malûmatı elde edecek 
;:>:;:i:;.to kayıa iaak; etraok, banları a icmallerini 
der av ve çeıık çekimi her sene tetkik bürosu
nu vermek, tahsilat mabetlerim yükseltmek, 
tahsil îvlvrme mütteallik müracaat ve şikâyetle-
ri tetkik ve intaç etmek, tahsilata dair hüküm
lerin iyi :mrette tatbik edilmesini temin eylemek 
vaaifesile mükellef ve bu işlerden dolayı mesul
dürler. 

MADDE 2İ — Defterdarlar, vilâyet ve -dk-
hak kazalar Maliye tedulaiaaı,ı âmiri okk a:a a-
meiâtm kanan• hiikümlerme jkke cereyan eyla-

.meşini temin eylemek, m lid lirlerin yaimb alacak 
istizahlarına eevab vermek ve feakıma mtdadk 
hareketi görülenler hak kurda • takibatta badım-
mak vazifesile mükelleftir, 

Defterdarlar-, h t thmdkkan .vilâyette bkkiye 
vekâletini temsil ederler, 

Her müdür, başında İrabındım a. yervisia aıni 
ri olup vilâyet merkez kasasında'-.mülhak kaza-
lar- muamelâtınım kanana makıbyk surette cer-ö-. 
yan eylemesinden mesuldür Her müdüriyette 
kâfi miktarda büro şefi, memur ve kâtib bulu
nur, 

ve^ 

leı 

İkinci kısım 

VUdjicllcr lcş/ri',tU 

MADDE 21 - - Vilâyetlerde defterdarların 
a'eai akında : 
A - Varidat müdürlüğü, 
B • Tahsilat müdürü, 
C - Muhasebe müdürü, 
Muamelâtı ehemmiyetli olan vilâyetlerde mu-
karaat ve milli emlak müdürleri bulunur. 
kikimi ayırüleii yerlerde defterdara muavin 

dür. 
lâmaam olmayan vlfwetlerde muhaaete mü-

kaya vazifesini defterdarlar yapar la . 
Makimi vilayeti teşkilatı ; 32 - 4.1 ei madde

de yazılıdır. 

MADDE 22 — Vilâyet ve kafalardaki servis
leri kontrol altında, bulundurmak ikn defter
darların enırmek lüaamu kadar varidat, tahsi
lat, muhasebe, tap» kontrol memurları verilir. 
Muamelâtı as olan yerlerde muhasebe ve tabrü-

MADDE 22 - - Defterdarlar vilâyet ve mül
hak kabalar tekkilâimm âmiri olııb muamelâtın 
kamın hükümlerine «-ora cereyanını temin eyle
mek, rıerkea ve mülhak kasalardan sorulan su
allere eevab vermek, kanuna muhalif harakek 

lât servisleri ile varidat ve tapa servisleri kon- j g-örkkalar hakkında takibatta bulunmak, pul. 
trol memurlukları ayni şahısta içtima edebil ir. i ve kryruo&ü evrak ve vezne ayniyatım kanun 

Muamelâtı fazla olan villiyetlerde mkakaka ı da iminde aıahafaaa eitirmek, tayinleri vilâyete 
emrine d© kontrol memarian verilir. Bu kontrol • aid olan inerken ve mülhak kazalar malmemur-

( S. Sayısı : 19.1 ) 



— 31 — 
B. E. 

servislerini defterdarlar ve müdürle^ narama 
tetkik ederler, 

Bu kontrol memurlarına merker; kasası 
haricinde vasife gördükleri her. gün >.ohı y-::; *V\ 
kuruş tazminatla nakliye ücretleri verilir. Def
terdarlar, .-muayyen tarifeli nakil vasıtası ol
mayan-.yerlere gidecek kontrol memurlarım:! 
nakil vasıtalarını tayin ve bunlara verilen üc
retleri-murakabe-ile mükelleftir. 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi ımı--y\rei' tn-n-
feli nakil vasıtaları bulunan s elline; icr-ıde v:ı-
zife gören kontrol memurlarına yi" u \>\f,"<\ 
için ihtiyar ettikleri vapur, oıobıv "•' i ••"""'-•a ' 
yen tarifeli nakil vasıtaları ücretleri veı'.V 

Yukarıda yazılı tazminat hi'- hv" \ :-v İ1" i 
değildir, 

MADDE 21 — Varidat servisi; varidat mü
dürleri, vergilerin tarh ve tahakkuk muamelele
rini kanunî miadînda ifa ve tahakkuk eden vari
datı, tahsilat müdürlüğüne vermekle mükellef 
ve muhasebe! umumiye kanununun 13 ncü mad
desi mucibince tahakkuk hatalarından doğan 
malî "zararları filen tahakkuk muamelelerüe iş
tigal eyleyen şube tahakkuk memurları ve vari
dat kâtiblerile müştereken zamindirler. 

Tahakkuk şube teşkilâtı oî?-n vilâyetlerde. 
vilâyet merkezinin tahakkukatı bu şubeler ta 
rafından, merkeze bağlı köylerin tahakkuatt 
varidat kâtibleri tarafından yapılır. Tahakkuk 
şube teşkilâtı bulunmayan yerlerde bütün tahak-
kukat varidat kâtibleri tarafından yapılır. Ta
hakkuk şube memurları ve varidat kâtibleri, va
ridat müdürünün maiyeti olub onun tayin ede
ceği şekilde vazifelerini yaparlar. 

MADDE 22 — Tahsilat servisi; tahsilat mü
dürleri, varidat ve millî emlâk müdür veya me
murları tarafından tahakkuk ettirilin kabili 
tahsil bir hale getirilmiş olan tahakkuk atı ka-
Rimî hükümleri dairesinde tahsil etmek ve Diva
nı muhasebata hesab vermekle mükelleftirler, 

Tahsil şube teşkilâtı olan vilâyetlerde vilâyet 
merkeainin tahsilat tahsil şubeleri tara
fından, merkeze bağlı köylerin tahsilatı da talı-
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memurları, gerek merkez kazası, gerek mülhak 
kazalar servislerini müdürler namına tetkik 
ederler. Kontrol memurlarına, seyahatta bulun
dukları müddetçe, harcırahları mukabili, yevmi
ye yüz elli kuruş verilir. 

MADDE 24 — Tahsilat servisi: Tahsilat mü- .; 
dürleri, varidat ve millî emlâk müdür veva, me- ! 

• ı 

murları tarafından tahakkuk ettirilib kabili j 
tahsi! bir hale getirilmiş olan tahakkukatı ka- | 
ııuni hükümleri dairesinde tahsil etmek ve Diva- "i 
m. muhasebata hesab vermekle mükelleftirler. 

Tahsil şube teşkilâtı olan viîyetlerde vilâyet ı 

larinin sicillerini tutturmak ve sicil hulâsalarını 
vekâlete göndermek vazif esile mükelleftirler. 

Defterdarlar, müdüriyetlere ve mülhak kaza
lara müteallik idlerin murakaha edilmemesinden 
veya. kendilerinden vaki olacak suallere cevab ve
rilmemelinden mesuldürler. Defterdarlar bu
lundukları vilâyette Maliye vekilinin en büyük 
memurudurlar, 

Her müdür batında bulunduğu servisin âmi
ri olub vilâyet merkez kazasile mülhak kazalar 
muamelâtının kamına mutabık surette cereyan 
eylemesinden mesuldür. 

Her müdüriyettte kâfi miktarda büro şefi, 
memur ye kâtib bulunur. 

MADDE 24 — Varidat servisi; her vilâyet 
! merkezinde varidat müdürü ile büro şefi ve lü 
! sumu kadar kâtib ve tahakkuk şube teşkilâtı 
I olan vilâyetlerde her tahakkuk şubesinde bîr 
! şube şefi, kâfi miktarda kâtibi, lüzum görülen 

yerlerde seyyar yoklama ve tahakkuk memurla-
ı rr, kâtib ve tebliğ memurları bulunur. Ta-

MADDE 23 — Varidat servisi; Varidat mü
dürleri, vergilerin tarh ve tahakkuk muamelele
rini kanunî miatlarında ifa ve tahakkuk eden 
varidatı tahsilat müdüriyetine tevdi ile mükel
lef ve muhasebei umumiye kanununun 13 ncii 
maddesi mucibince, tahakkuk hatalarından do
ğan malî zararları, filen tahakkuk muamelele-
rile iştigal eylayen şube tahakkuk memurları 
veya varidat kâtiblerile müştereken, zamindir-
ler. 

Tahakkuk şube teşkilâtı olan vilâyetlerde, 
vilâyet merkezinin tahakkukatı bu şubeler ta
rafından, merkeze bağlı köylerin tahakkukatı 
varidat kâtibleri tarafından yapılır. Tahakkuk 
şube teşkilâtı bulunmavan yerlerde, bütün ta-
hakkukat varidat kâtibleri tarafından yanılır, 
Tahakkuk şube memurları ve varidat kâtibleri, 
varidat müdürünün maiyeti olub onun tayin ede
ceği şekilde vazifelerini' yaparlar: 

Her tahakkuk şubesinde, bir tahakkuk me
muru kâfi miktarda tahakkuk şube kâtibi ln>.nm 
görülen yerlerde seyyar yogama ve tahakkuk 
memurları, yoklama ve muhafaza memurları, 
kâtib ve tebliğ memurları bulunur. Tahakkuk 
şube kâtipleri ve tebliğ- memurları, şube tahak
kuk memuruna bağlıdırlar, 

MADDE 23 — Vilâyet ve kazalardaki ser
visleri kontrol altında bulundurmak için defter
darların emrine behemehal bir ve lüzumuna gö
re daha fasla kontrol memurları verilir. 

Muamelâtı fazla olan vilâyetlerde müdürler 
emrine de kontrol memurları verilir. Kontrol 
memurları gerek merkez kazası, gerek mülhak 
kazalar servislerini defterdarlar ve müdürler na
mına tettkik ederler. 

Bu kontrol memurlarına merkez kazası hari 
cinde vazife gördükleri her gün için yüz elli ku
ruş tazminatla vilâyetten kaza merkezine kadar 
nakliye üoreti verilir. 

istanbul, İzmir gibi muayyen tarifeli nakil 
vasıtaları bulunan şehirlerde yalnız vazife mer
kezi ile maliye şubeleri arasındaki tramvay ve 
vapur ve otobüs ücretleri verilir. Yukarıda ya-
zûı tazminat hiç bîr vergiye tâbi değildir. 
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sildarlar tarafından yapılır. Şube teşkilâtı bu
lunmayan vilayetlerde bütün tahsilat, tahsildar
lar tarafından yapıln*. 

Tahsil şube kâtibleri ve tahsildarlar, tahsil 
şube memurunun maiyetidirler. 

Bütün tahsildarlar ücretle istihdam olunur
lar. Atlı tahsildarlara, ücretlerine ilâveten ayda 
on lira yem bedeli verilir. 

MADDE 23 —Muhasebe servisi: Muhasebe 
müdürleri vilâyet teşkilâtına dahil masraf ta
hakkuk memurları tarafından tahakkuk ettiri
len maaş ve masarifi ita emrine bağla
mak ve kanunî hükümleri dairesinde tediye ey
lemek ve Divanı muhasebata heseb vermekle 
mükelleftir. 

MADDE 24 — Mili emlâk müdürlüğü bulu
nan vilâyetlerde bu müdürlük, vilâyet merkez 
ve mülhakatında Devlet vazifelerini ifa için ya
pılmış umumî ve resmî binaları idare ve muha
faza etmek, Devlete aid umumî mallarm idaresi 
ve hususî mallarm icar, satış ve tasfiyeleri ile 
Devlete intikali lâzımgelen mallarm takib ve 
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merkezinin tahakkukatT, tahsil şubeleri tarafın
dan, merkeze bağlı köylerin tahsilatı da atlı 
tahsildarlar tarafından yapılır. Tahsil şube teş
kilâtı olmayan vilâyetlerde, tahsil kayitleri mer
kezde tesis edilmek şartile, merkez tahsilatı 
tahsildarlar ve köylere aid tahsilat da atlı tah
sildarlar marifetile yapılır. Tahsil şube me
murları, tahsildarlar ve atlı tahsildarlar tah
sil müdürünün maiyetidirler. 

Her tahsil şubesinde, bir tahsil şube memu
ru, kâfi miktarda tahsil şube kâtibi, lüzumu 
olan yerlerde icra ve tebliğ memuru bulunur. 
Tahsil şube kâtibleri, icra ve tebliğ memurları, 
tahsil şube memuruna karşı mesuldürler. 

Bütün tahsildarlar ve atlı tahsildarlar, üc
retle istihdam olunurlar, atlı tahsildarlara, üc
retlerine ilveaen ayda on lira yem bedeli verilir. 

MADDE 25 — Muhasebe servisi: Muhasebe 
müdürleri, vilâyet teşkilâtına dahil masraf ta
hakkuk memurları tarafından tahakkuk ettiri
len maaş ve masarifi ita emrine bağlamak ve 
kanunî hükümleri dairesinde tediye eylemek 
ve Divanı muhasebata hesab vermekle mükellef
tirler. Tayinleri vilâyete aid olan merkez ve mül
hak kaza Maliye memurlarının sicillerini tut
mak ve sicil hulâsalarını vekâlete göndermek 
bu müdüriyete aittir. 

Muhasebe müdüriyetinde, lüzum ve ihtiya-

Mal. E. 

hakkak memurları, kâtib ve tebliğ memurları 
bulunur. Tahakkuk şube kâtibleri ve tebliğ 
memurları şube şefine bağlıdırlar. 

Varidat müdürleri, vergilerin tarh ve ta
hakkuk muamelelerini kanunî mîadlarında ifa 
ettirerek tahakkuk eden varidatı tahsilat müdür
lüğüne tevdi etmek, vergi kanunlarının tayin et
tiği müruru zaman müddetlerinin vnkmmdcn 
veya kazaî ve idarî kararlardan veya her hangi 
bir suretle yapılan hatadan dolayı tamamen ve
ya kısmen terkin ve tenzili lâzımg-elen vergilerin 
Maliye vekâletinden mezuniyet almaksmn kendi 
mesııliyeti altında doğrudan doğruya terkin ye 
tenini muamelelerini yapmak ve bunu, tahsil 
teşebbüslerinin meri veya fazla tahsil edDmiş 
olan paranm.rsddi vsva -di*er Haîîûıe matlubatv' 
tıa .-m&hsuhn iHn va^t ilp derhal 'tadîlât vp-*mı.. 
hasebe müdürlerine bildirmek, velhasıl vilâye
tin veva mmtakasTntn ver*yi islerini kannnlarm 
tarifi dairesinde Hazinenin ve mükellefin hak
larını ^özetecek surette idare etmekle mükellef 
ve bu ..Herden dolayı mesuldür, 

Takakkuk şube teşkilâtı olan vilâvetîerde, -' 
vilâyet merkezinin tahakku>atrbu şubeler tara
fından, merkebe ba'rlt köklerin tahakkuka ti, 
varidat kâtibleri tarafından yandır. Bunlar, 
verjyi kanunlart hükümleri dairende ve kaunn-
larm tayin ettiği miadlarda vero-ileri tarh ile ta
hakkuk ettirerek tahsilata verilmek nmre tekâ
lif cetvellerini tahakkuk müdürlüsüne gönder
mek ve müstacel hususatta dö°Tüdan doğruya 
tahsil sübeğine verilen tahakkukatı ayni za
manda tahakkuk müdürlüsüne bildirmek ve ta
hakkuk müdürünün, kanım dairesinde göste-
recp^i". usul dahilinde vazifelerini yapmakla mü
kelleftirler. 

MADDE 25 — T a s l a t servisi: Vilayet ve-
va mm+ska tahlil müdürleri nemdin d e lü^mu 
kadar kâtib ile tahsildar ve lüzumu olan yerler
de tahsil şubeleri ve her tahsil şubesinde Mr tah
sil snbe ?efi, kafi miktarda tahsil sütae kâtibi, 

lüzumu olan yerlerde icra ve tebliğ memuru bu
lunur. 

Tahsil şube tefleri.: tahsildarlar tahlil müdü
rünün maiyetidirler. Tahsil şube kâtibleri, icra 
ve tê Tin" memurları tahsil şube şefine karşı 
mesuldürler, 
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tapuca tescillerinin temini ile mükelleftir. 
icar, ecri misil gibi Devlet alacakları, bu 

müdürlük tarafından tahakkuk ettirildikten 
sonra tahsilat servisince tahsil olunur. Milli em
lâk müdürü tahakkuk noksanından veya zama
nında tahakkuk ettirilememesi dolayısile tahsil 
edilemez bir hale gelmiş olan Hazine hukukun
dan tahakkuk işile meşgul olan memur ile müş
tereken mesuldür. Millî emlâk müdürlüğü kâ
tiblerinden biri, ayni zamanda, vilâyet ayniyat 
muhasibidir. 

Millî emlâk müdürlüğü teşkilâtı olmayan vi
lâyetlerde yukarıki vazifeler, varidat müdür
leri tarafından yapılır. Bu takdirde ayniyat mu-
hasibliğini de varidat kâtiblerinden biri yapar. 

MADDE 25 — Muhakemat servisi: Muame
lâtı ehemmiyetli olan vilâyetlerde bu servis, mu
hakemat müdürü ile Hazine avukatları tarafın
dan idare olunur. 

Muhakemat müdürünün vazifeleri: 
A - Varidat, tahsilat ve muhasebe müdürle

rle diğer servislerden yazdı olarak sorulacak 
ıer nevi hukukî işler hakkında mütalea ve ka-
lunî muktaza beyan eylemek, 

B - Hazine ile eşhas arasında tanzim ve teati 
dilecek bütün mukavelelerin müsveddelerini 
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ca göre muhasebe kontrol memuru, kalem şefi, 
muhasebe kâtibi, veznedar ve mutemed bulu
nur. 

Mal. E. 

Bütün tahsildarlar ve atlı tahsildarlar ücret
le istihdam olunurlar. Atlı tahsildarlara ücret
lerine ilâveten ayda on lira yem bedeli verilir. 

Tahsilat müdürleri, tahsili emval kanununa 
tevfikan tahsili icab eden varidatı mezkûr ka
nun dairesinde ve tahsili emval kanunu ahkâmı 
tatbik olunmayan varidatı hususî hükümlerine 
tevfikan, tahsil etmek ve Divanı muhasebata he-
sab vermekle mükelleftirler. 

Tahsil şube teşkilâtı olan vilâyetlerde vilâyet 
merkezinin tahsilatı, tahsil şubeleri ve merkeze 
bağlı köylerin tahsilatı da atlı tahsildarlar tara
fından yapılır. Tahsil şube teşkilâtı olmayan 
vilâyetlerde tahsil kayidleri merkezde tesis edil
mek şartile, merkez tahsilatı tahsildarlar ve köy
lere aid tahsilat ta atlı tahsildarlar marifetile ya
pılır. 

MADDE 26 — Tapu sicil servisi : Tapu si
cil müdürleri, kanun ve nizamları mucibince 
akit işlerile, tapu sicilline geçirilmesi lâzımge-
len muameleleri icra eylemek, tapu sicillini, iş
lemek ve muhafaza eylemek ve hususî hüküm
leri dairesinde bütün tapu işlerini yapmak vazi-
fesile mükelleftir, îşi çok olan vilâyet merkez
leri iki ve daha ziyade mıntakaya ayrılarak bu 
mmtakalar içinde akit ve tescil işleri mmtaka 
tapu sicil memurları tarafından, kaza tapu si-

(S. Sayası 

MADDE 26 — Muhasebe servisi : Muhasebe 
müdürleri, vilâyet teşkilâtına dahil masraf ta
hakkuk memurları tarafından tahakkuk ettiri
len maaş ve masarifi ita emrine bağlamak ve ka
nunî hükümleri dairesinde tediye eylemek ve 
Divanı muhasebata hesab vermekle mükelleftir. 

Muhasebe müdüriyetinde lüzum ve ihtiyaca 
göre büro şefi, muhasebe kâtibi, veznedar ve mu
temet bulunur . 

191) 
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görerek bu mukaveleleri kanun şart ve hüküm
lerine uygun bir hale koymak, 

C - Davaların sicilim tutmak, ve takiblerini 
murakabe ve lehe neticelenen hükümleri ini az 
ettirmek, 

Ç - İdarî davalar hakkında alâkadar şubeler |' 
taraıincian \apnaeaii: muaaıaaname müsveaue- | 
Ierini görerek bunların kanunî icablarmı yap- i 
mak, 

D - Mahkemelerle icra daireleri ve noterler j 
tarafından resmen maliye daire ve şubelerine 
tebliği lâzımgelen bilumum resmî evrakı, Hazine- i 
ye izaıetle teoelluğ etmek ve Hazinece resen veya ! 
cevaben tanzim ve tebliğ edilecek evra&ı tanzim ; 
ve tebliğ ettirmek, I 

E - Maliye memurları hakkındaki ilk tahki-
kat evrakını kanunî merciine sevketmek ve 
bunlar hakkında muktazi muameleyi yapmak. 

Hazine avukatlarının vazifeleri: 
A - Kendilerine muhakemat müdürlüğünden 

verilen evrak üzerine hukukî mütalea dermeyan 
eylemek, 

B - Davaların muhakeme ve icra takiblerini 
son derecesine kadar yapmak, 

G • Mülhakat davalarım, kanunî' harcırah 
mukabilinde takib ve müdafaa etmek, 

Muamelâtı ehemmiyetli olmayan vilâyetlerde, 
yalnız Hazine avukatları veya dava vekilleri bu
lunur. Bunlar, yalnız kendilerine tevdi olunan 
dava işlerile iştigal ve defterdarlıktan verilen iş
ler hakkında hukukî mütalaa beyan ederler. 

Bu vilâyetlerde icra daireleri ve noterler ta
rafından resmen Maliye dairelerine yapılacak 
tebligat, mahallinin en büyük Maliye memuru 
tarafından tebellüğ olunur. 

Kazalar teşkilâtı 

MADDE 26 — Muamelâtı çok olan kazalarda, 
malmüdürünün idaresi altında varidat, tahsilat, 
muhasebe ve millî emlâk memurlukları bulunur. 
Malmüdürü kaza Maliye teşkilâtmm âmiri olub 
muameltm kanunî hükümler dairesinde cereyan 
eylemesini temin eylemek ve her servis başında 
bulunan memurlardan kanuna muhalif hareket
leri görülenler hakkında takibatta bulunmak va-
zifesile mükelleftir. 

Her servis başında bulunan memurlar, uh-
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cil memurları gibi, kendi mesuliyetleri altmda 
yapılır. 

iViAiljûjtı 27 — Milî emlâ* servisi : Mülı em
lak mauurıügü bulunan vilayetlerde, merkezde 
ve mumaK ivazaiaı-aa^ı .nazıneye aia ner tur
lu maııarm ıaare, munaıaza, icar ve satış

ları, ıcauında tamir ve tauıııeri ve tasfiyeleri, 
kanuni aÜKunüer dahilinde öu servis taralın
dan yapUır. 

icar, ecri misil gibi Devlet alacakları bu 
müduritiK taraımaan taha^Kuk ettirildikten 
sonra, tahsil şuoe teşnııatı olan yeriercıe ou 
şuueıer, oımayan y eneme ve Köylerde tansü-
aar ve aılı lautüiuarıar tarafından taüsü olunur. 

İVJLIIII emlaK müdürü, tananıcuk noKtasın-
dan veya zamanında tahaKkuK ettirilmemesi 
dolayısıie taıisıi edilınez bir hale gelmesinden, 
filen taüakKUK işüe meşgul olan memura ruou 
haKKi oımaK şart ile, mesuldür. 

Milli emlâk müdürlüğü kâtiblerinden biri, 
ayni zamanda, vilayet ayniyat muhasibidir. 

Millî emlâk müdürlüğü teşkilâtı olmayan 
vilâyetlerde, yukarıki vazifeler, Varidat mü
dürleri taraf mdan yap dır ve bu takdirde ayni
yat muhasibligini de, varidat kâtiblerinden bi
ri ifa eder. 

MADDE 28 — Muhakemat servisi : Mua
melâtı ehemmiyetli olan vilâyetlerde bu ser
vis, Muhakemat müdürü tarafından ve mua
melâtı hafif olan yerlerde de Hazine avukatla
rı tarafından idare olunur. Muhakemat mü
dürleri emrine icab ve ihtiyaca göre muavin, 
avukat, memur, kâtib verilir. 

Muhakemat müdürünün vazifeleri: 
Â - Varidat ve tahsilat ve muhasebe mü-

dürlerile diğer servislerden yazılı olarak so
rulacak her nevi hukukî işler hakkında muta- | 
lea ve kanunî muktaza beyan eylemek, 

B - Hazine ile eşhas arasında tanzim ve te
ati edilecek bütün mukavelenamelerin müsved
delerini görerek bu mukaveleleri Hazine hu- I 

Mal. E. 

MADDE 27.— Millî emlâk servisi : Millî em
lâk müdürlüğü bulunan vilayetlerde bu müdür
lük, vilayet merkez ve mülhakatında Devlet va
zifelerim ifa için yapılmış umumî ve resmî bina
ları idare ve muhafaza etmek, Devlete aid umu
mi malların idaresi ve hususi malların icar, 
satış ve tasfiyeleri ile Devlete intiK'aıı lazımgeien 
maıiarm tam b ve tapuya tescillerini temin ve 
tansiı cihetinden şagılierini tesbit eylemek ile 
mukeliel ve bu işlerin iyi surette idare edilme
mesinden mesuldür. 

icar, ecri misil gibi Devlet alacakları bu mü-
düriuK nezdinde tahakkuk memurlarının me
suliyet ve salahiyetini haiz bir memur tarafın
dan tahakkuk e ttırüdikten sonra tansil olunur. 
lahakıuiK bulunmayan yerlerde bu vazife İViillİ 
emiaıt müdürüne aıüdir. 'i'ahakkuk memuru 
noksanlarından veya zamanında tahakkuk etti
rilmemesi aolayısııe tahsil edilemez bir hale 
geımış olan hazine hukukundan tahakKuk me
muru bulunan yerlerde mudur ile bu memur 
muştereKen ve bulunmayan yerlerde millî emlak 
muaui'u mesuldür, ^, 

İTİıüı emıaK müdürlüğü kâtiblerinden biri 
ayni zamanda, vilayet ayniyat muhasibidir. 

Mülı emiak müdürlüğü teşkilâtı olmayan vi
lâyetlerde yukarıki vazııeier varidat müdür
leri tarafından yapılır ve bu takdirde ayniyat 
muhasipliğini de varidat kâtiblerinden biri ifa 
e d e r , , . •• , j „ 

MADDE 28 — Muhakemat servisi; muame
lâtı ehemmiyetli olan vilâyetlerde bu servis mu
hakemat müdürü tarafından ve muamelâtı ha
fif olan yerlerde de Hazine avukatları tarafın
dan idare olunurlar. Muhakemat müdürleri em
rine icab ve ihtiyaca görev muavin, avukat, me
mur, kâtib verilir. 

Muhakemat müdürünün vazifeleri * 
A - Varidat ve tahsilat ve muhasebe müdür-

lerile diğer servislerden yazılı olarak sorulacak 
her nevi hukukî işler hakkında mütalea ve ka
nunî muktaza beyan eylemek, 

B - Hazine ile eşhas arasında tanzim ve tea
ti edilecek bütün mukavelenamelerin müsvedde
lerini görerek bu mukaveleleri Hazine hukuku-
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delerine verilen işlerin kanuna mutabık surette 
cereyan eylemesinden mesuldürler. 

MADDE 27 — Varidat servisi: Varidat me
murları vergilerin tarh ve tahakkuk muamele
lerim kanunî miadında ifa ve tahakkuk eden 
verflfileri tahsilat servisine vermekle mükellef ve 
Muhasebei umumiye kanununun 13 üncü mad
desi mucibince tahakkuk hatalarından doğan 
malî ararlardan mesuldürler. 

TahaVkuk snbe tesMlât* olan kasalarda, ka
za merkezinin tahakkukatı bu şubeler tnra*mdan, 
kövlerin tahakkukatı da varidat kâtiblen tara
fından yanılır. Tahakkuk «ube memurları ve 
kâtibleri ve varidat kâtibleri. vnrHa.t memuru
nun maiveti olub tahaVVnk muamelâtTnrlan ^o-
lavt mücştere^en mesuldürler. Tahakkuk srbe 
teşkilâtı olmnvan verlerde, bütün tahakkukat 
varidat kâtibleri tarafından yaptlır. 

MADDE 28 — Tahsilat servisi: Tahsilat me
murları, varidat memurları tarafından tahak
kuk ettirilip kabili tahsil bir hale getirilmiş 
olan tahakkukatı, kanunî hükümlere göre tah
sil eylemekle mükellefdirler. Kazalarda Divani 
muhasebata verilecek tahsilat hesabı malmü
dürü tarafından verilir. Bu hesabdan doğacak 
mesuliyette tahsil memurları malmüdürü ile 
müşterektir. 

Tahsil şube teşkilâtı olan kazalarda, kaza 
merkezinin tahsilatı, bu şubeler tarafından, 
merkeze bağlı köylerin tahsilatı tahsildarlar 
tarafından yapılır. Tahsil şube teşkilâtı olma
yan yerlerde, tahsilat, tahsildarlar tarafın
dan yapılır. Tahsil şube memurları, kâtibleri 

( S. Sayısı : 191 X 



— 40 
fîü. 

kukunu temin eder şekilde kanun şart ve hü
kümlerine uygun bir hale koymak, 

C - Maliye memurları hakkındaki ilk tahki
kat evrakını merciine sevketmek ve bunlar hak
kında muktazi muameleyi yapmak, 

Ç - Davaların sicillini tutmak ve takibleri
ni murakabe ve lebde neticelenen hükümleri 
infaz ettirmek. 

D - idari davalar hakkında alâkadar şube
ler tarafından yapılacak müdafaaname müsved
delerini görerek bunların kanunî icablarmı yan
mak, 

E • Mahkemelerle icra daireleri ve noterler 
tarafından resmen Maliye daire ve şubelerine 
tebliği lâzım^elen ihtarname, ilâm, protesto, ic
ra ve Ödeme emMeri p^bi resmi evrakı Hazineye 
izafeten tebliğ- etmek ve Hazinece resen ve ceva
ben tanzim ve tebliğ edilecek evrakı tanzim ve 
tebliğ ettirmek. 

Haşine avukatlarının vazifeleri-
A - Davaların muhakeme ve icra takibleriııi 

son derecesine kadar yapmak, 
B - Kendilerine muhakemat müdürlüsünden 

tevdi olunan evrak üzerine hukukî mütalea der-
myean eylemek, 

C - Mülhakat davalarını, kanunî harcırah 
mukabilinde takib ve müdafaa eylemektir. 

Avukatlar en az haftada bir defa muhakemat 
müdürünün riyasetinde toplanarak Hazi
neye aid mühim davalar için takib edilmesi 11 
simgelen yollar hakkında görüşürler ve alına
cak tedbirleri kararlaştırırlar. 

Kazalar teşkilâtı 

MADDE 29 — Muamelâtı çok olan kazalar
da; malmüdürünün idaresi altında varidat, tah
silat, muhasebe ve tapu sicil ve millî emlâk 
memurlukları bulunur. Malmüdürü kaza maliye 
teşkilâtının âmiri olup muamelâtra kanun hü
kümlerine göre cereyan eylemesini temin eyle 
mek ve servis başmda bulunan memurların 
suallerine cevab vermek ve kanuna muhalif 
hareketleri görülenler hakkında takibatta bu
lunmak vazifesile mükelleftir. Malmüdürleri, 
bulundukları kazalarda, Maliye vekâletini 
temsil ederler ve defterdara bağlıdırlar. 

Her servis basmda bulunan memurlar, ser-

Mal E , 

mı temin eder şekilde kanun şart ve hükümle
rine uygun bir hale koymak, 

O - Malîye memurları hakkındaki ilk tahki
kat evrakını merciine sevketmek ve bunlar hak
kında muîazi muameleyi yapmak, 

O - Davaların sicimi tutmak ve takiblerini 
murakabe ve lehde neticelenen hükümleri infaz 
ettir mek, 

D 1. v*i d.ıvalar bakkmda -ıhkadar şubeler 
taiîifnsdiin ynprlarpk mudal'a;i!iam< müsveddele
rim t't-rerc'k bunların k.ı<n.:u loıblannı yapmak, 

F, Itî.ıhKemelPrie îo ı » I M V M İ ve noterler 
tatatmdan u-smen r-t ıbv*- d m J < e . ubelerine teh 
li'v l.i^tm'^ieiı ıht ırı^'ıu.e, .l'm (»rotesto, icra 
ve <ffeîfio emirleri »*ibı JP.MH evvakt Hazineye 
i7iîît»ıPwı nbellû,"; "M-ı^- ve l".1 < IP re resen ve ce-
vabiM fmızim ve f»-ul!̂  e», der V e\rakr tanzim 
ve i"blı«j "tttrmek, 

H'i^ine nvaîrfltkırnun v^ıVler ı 
A Dayıların ıtır^-dr^iL-' »u» icra takiblerini 

son r'erefler'n-> k.u'.ır ;* ıouı,ıî" 
D - K**ndil.rıne muhj'-^tn 11 müdürlüğünden 

te^di ol'innı evrak aîeınj*1 hukuki .nütalea der-
r'ie^-ın evirmek 

C Mülhakf«t dıvîjİTinr L.ınunî harcirah 
mukab İmde takib w mudaia.ı eylemektir. 

Avuka'îar en \% haft ub bı • defa muhakemat 
miKJıriınnM riyasetinde topl.ı-urak Hazineye aid 
nuhi .ı d.'vıKr icitı takib * Mbu^İ lâzmıgelen 
yoı11-'*- lıîikkınd.'1 »orusnrl» •• v«- alınacak tedbir
leri Jı.ır,ırlı.-.tır:ı 1ar 

Kazalar teşkilâtı 

MADDE 29 — Kazalarda malmüdürünim ida
resi altında varidat ve tahsilat memurları ve 
lüzumu olan yerlerde millî emlâk memuru bu
lunur, 

Kazalarda muhasebe işleri Malmüdürü ta
rafından ifa olunur. Muamelatı ehemmiyetli 
olan kazalarda Malmüdürüne muavin verilir. 

Malmüdürü kaza maliye teşkilâtının âmiri 
olub muamelâtın kanunun hükümlerine göre 

| cereyan eylemesini temin etmek, pul ve kıy-
| metli evrak ve vezne ayniyatını kanun daire
li sinde muhafaza ettirmek ve servis başında bu-
I liman memurların suallerine cevab vermek ve 
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ve tahsildarlar, tahsil memurunun maiyeti 
olup, tahsil muamelâtından dolayi müştereken 
mesuldürler. 

MADDE 29 — Muhasebe servisi: Muhasebe 
memurları, kaza teşkilâtına dahil olan masraf 
tahakkuk memurları tarafından tahakkuk etti
rilen maaş ve masrafları ita emrine bağlamak ve 
kanuni hükümleri dairesinde tediye eylemek ve 
Divanı muhasebata hesab vermekle mükleftirler. 
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vislerın âmiri olub, uhdelerine verilen işlerin 
kanuna mutabık surette cereyan eylemesinden 
mesuldürler. Her serviste, kâfi miktarda me
mur ve kâtib bulunur, 

MADDE 30 — Varidat servisi ; Varidat me
murları vergilerin tarh ve tahakkuk muamele
lerini kanunî miadında ifa ve tahakkuk eden va
ridatı, tahsilat servisine vermekle mükellef ve 
muhasebei umumiye kanununun 13 ncü maddesi 
mucibince tahakkuk hatalarından doğan malî 
zararlardan mesuldürler, Tahakkuk şube teş
kilâtı olan yerlerde bu mesuliyete tahakkuk 
memurları da iştirak ederler. 

Tahakkuk şube teşkilâtı olan kazalarda, kaza 
merkezinin tahakkukatı bu şubeler tarafından, 
köylerin tahakkukatı da varidat kâtibi tarafın
dan yapılır. Tahakkuk şube teşkilâtı bulun
mayan kazalarda bütün tahakkukat varidat kâ-
tiblerince icra edilir. Tahakkuk şube memurla
rı ve varidat kâtibleri, Varidat memurunun ma
iyetidirler. 

Kaza tahakkuk şubesinin vazifeleri, vilâyet
lerde bulunan tahakkuk şubelerinin aynidir. 

kanuna muhalif hareketi görülenler hakkında 
takibatta bulunmak vazif esile mükelleftir, 

Malnıüdürleri bulundukları kazalarda Mali
ye vekâletinin en büyük memurudur ve Def
terdara bağlıdırlar. 

Her servis başında bulunan memurlar ser
vislerin âmiri olub uhdelerine verilen işlerin 
kanuna, mutabık surette cereyan eylemesinden 
mesuldürler. 

Her serviste kâfi miktarda memur ve kâtib 
bulunur. 

Malmüdürü muhasebe muamelâtından dola
yı Divanı muhasebata hesab vermekle mükellef
tir. 

Muamelâtı az olan kazalarda Malmüdürü-
nün idaresi altında yalnız varidat memuru bu
lunur. Bu takdirde tahsilat işi de Malmüdürü 
tarafından ifa olunur ve Malmüdürü tahsilat 
muamelâtından da Divanı muhasebata hesab 
vermekle mükellef olur. 

MADDE 30 — Varidat servisi : Varidat me
murları vergilerin tarh ve tahakuk muamele
leri ile buna müteferri sair işleri kanunî mi-
adlarında ifa ve tahakkuk eden varidatı tahsi-
lât servisine vermekle mükellef ve muhasebei 
umumiye kanununun 13 ncü maddesi mucibince 
Divanı muhasebata karşı mesuldür. 

Alelûmum tahakkuk memurları vergilerin 
tarh ve tahakkuk muamelelerinde kanunî hü
kümlere uygun olmayarak halkın mutazarrır 
olmasına sebebiyet vermelerinin tekerrürü ha
linde tenzili sınıf ile tecziye olunurlar. Ta
hakkuk şube teşkilâtı olan kazalarda merkez 
kazasının tahakkukat şubeleri tarafından, köy
lerin tahakkukatı da varidat kâtibleri taarfm-
dan yapılır. Tahakkuk şube teşkilâtı bulun
mayan kazalarda bütün tahakkukat, varidat 
kâtiblerince icra edilir ve bunlar tahakkuk me
murlarının salâhiyet ve mesuliyetini haizdirler. 

Tahakkuk şube şefleri, şube kâtibleri ve va
ridat kâtibleri varidat memurunun maiyeti olub 
varidat memuru Divanı muhasebata karşı hesab 
vermekle mükellef ve tahakkuk muamelâtından 
şube memurları ve varidat kâtiblerile müştere
ken mesuldür. 

Kaza tahakkuk şubesinin vazifeleri, vilâyet
lerde bulunan tahakkuk şubelerinin aynidir, Bu 
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MADDE 30 — Millî emlâk servisi: Millî 
emlâk muameleleri çok olan kazalarda, millî 
emlâk memurları bulunur. Bu memurlar, vilâyet 
milli emlâk servisinde yazılan işlerden kazaya aid 
olanları ifa, tahakkuk noktasından veya zamanın
da tahakkuk ettirilememesi dolayisile tahsil 
edilemez bir hale gelmekten doğan Hazine za
rarlarını tazmin ile mükelleftirler. Kaza ayni
yat muhasibliği, millî emlâk memuru tarafın
dan yapılır. 

Millî emlâk memurluğu olmayan kazalar
da, bu servise aid işler varidat kâtibleri tara
fından yapılır. Bu takdirde varidat kâtible-

rinden biri, ayniyat muhasibliği vazifesini de 
yapar. 
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MADDE 31 — Tahsilat servisi: Tahsilat me
murları, varidat memurları tarafından tahakkuk 
ettirilib kabili tahsil bir hale getirilmiş olan ta-
hakkukatı, kanunları, hükümleri dairesinde tah
sil eylemek ve Divanı muhasebata hesab vermek
le mükelleftirler. 

Tahsil şube teşkilâtı olan kazalarda, kaza 
merkezinin tahsilatı tahsil şubeleri tarafından, 
merkeze bağlı köylerin tahsilatı da atlı tahsil
darlar tarafından yapılır. Tahsil şube teşkilâtı 
olmayan kazalarda, merkez tahsilatı tahsildar
lar ve köylere aid tahsilat da atlı tahsildarlar 
veya yalnız atlı tahsildarlar tarafından yapılır. 
Tahsil şube memurları, tahsildarlar ve 
atlı tahsildarlar, tahsil memurunun maiyetidir
ler. 

Kaza tahsil şubelerinin vazifeleri, vilâyetler
de bulunan tahsil şubelerinin aynidir. 

MADDE 32 — Muhasebe servisi: Muhasebe 
memurları kaza teşkilâtında olan masraf ta
hakkuk memurları tarafından tahakkuk ettiri
len maaş ve masarifi ita emrine bağlamak ve 
kanunî hükümleri dairesinde tediye eylemek ve 
Divanı muhasebata hesab vermekle mükelleftir. 

MADDE 33 —- Tapu sicil servisi: Tapu sicil 
memurları, kanun ve nizamları mucibince, akit
leri ,tapu sciilline geçirilmesi lâzımgelen işleri 

Mal. E. 

şubeler, mükellef adedi, vergi miktarı ve ka
sabanın dağınıklığı göz önünde tutularak icab 
eden kazalarda açılabilir. 

MADDE 31 — Tahsilat servisi; tahsilat me
murları, varidat tahakkuk memurları taraf mdan 
tahakkuk ettirilib kabili tahsil bir hale getiril
miş olan tahakkukatı, kanunları hükümleri da-
iresinde tahsil eylemek ve Divanı muhasebata 
hesab vermekle mükelleftirler. 

Tahsil şube teşkilâtı olan kazalarda kaza mer-
kezinin tahsilatı tahsil şubeleri tarafından mer
keze bağlı köylerin tahsilatı da atlı tahsildar
lar tarafından yapılır. Tahsil şube teşkilâtı ol
mayan kazalarda merkez tahsilatı tahsildarlar 
ve köylere aid tahsilat da atlı tahsildarlar tara-
fındn yapılır. 

Kaza tahsil memurları Divanı muhasebata 
karşı hesab vermekle mükellef ve tahsilat mua-
amelâtından tahsil şube memurları ve tahsildar
larla müştereken mesuldürler. 

Kaza tahsil şubelerinin vazifeleri vilâyetler
de bulunan tahsil şubelerinin aynidir. 

MADDE 32 — Millî emlâk servisi; millî em
lâk muamelâtı çok olan kazalarda millî emlâk 
memurları bulunur. Bu memurlar vilâyet milli 
emlâk servisinde yapılan işlerden kazaya aid 
olanları ifa, tahakkuk noksanından veya za
manında tahakkuk ettirilmemesi dolayısile tah
sil edilemez bir hale gelmekten doğan Hazine 
zararlarını tazmin eylemekle mükelleftirler. 

Kazada ayniyat muhasibliği, millî emlâk 
memuru tarafından yapılır. Millî emlâk memur
ları, Millî emlâk müdürünün murakabesine ta
bidirler. 

Millî emlâk memuru olmayan yerlerde,bu 
memurluğa aid vazifeler varidat kâtibleri ta
rafından ifa olunur. Bu takdirde varidat kâ-
tiblerinden biri ayniyat muhasibliği vazifesini 
de yapar. 

İstanbul vilâyet teşkilâtı 

MADDE 33 — İstanbul vilâyetinin belediye 
hududu içinde kalan kısmı - Bakırköy, Bey
koz kazaları hariç olarak - defterdarın idaresi 
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MADDE 31 — Muamelâtı az olan kazalarda, 
Malmüdürünün idaresi altmda varidat, tah
silat memurları bulunur. Bu kazalarda muhase
be işleri Malmüdürü tarafından yapılır. Bu 
takdirde Malmüdürü, muhasebe muamelelerin
den dolayı Divanı muhasebata karşı mesuldür. 

Muamelâtı pek basit olan kazalarda ise, 
Malmüdürünün idaresi altında yalnız varidat 
memuru bulunub tahsilat ve muhasebe işleri 
Malmüdürleri tarafından yapılır. Bu takdirde 
muhasebe ve tahsilat işlerinden Malmüdürü 
Divanı muhasebata karşı mesuldür, 

İstanbul vilâyeti teşkilâtı 

MADDE 32 —• İstanbul vilâyetinin belediye 
hududu içinde kalan kısmı - Bakırköy, Beykoz 
kazaları hariç olarak - Defterdarın idaresi al
tında bir vahdet teşkil eyler. Bu vilâyette va
ridat ve tahsilat işleri mıntakalara ayrılmış 
olub İstanbul ve Beyoğlu ve Üsküdar mınta-
kalarmda birer varidat ve birer tahsilat mü
dürü ve lüzumu kadar varidat müdür muavi
ni, bütün vilâyet için de muhakemat, millî 
emlâk ve muhasebe müdürleri bulunur, 

Bakırköy ve Beykoz kazalarile diğer mül
hak kazalar, defterdara bağlı birer malmüdü
rü tarafından idare edilmekte olub, bunlarm 
vazife ve salâhiyet noktasından vaziyetleri, 
diğer vilâyet mülhak kazalarının aynidir. 

MADDE 33 •— İstanbul vilâyet defterdarı
nın vazifesi, diğer vilâyetler defterdarlarının 
aynidir. Defterdara yardım etmek ve icabı ha-
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ve diğer bilûmum muameleleri icra eylemekle 
mükelleftirler, 

MADDE 34 — Millî emlâk servisi: Millî em
lâk muamelâtı çok olan kazalarda millî emlâk 
memurları bulunur. Bu memurlar vilâyet millî 
emlâk servisinde yapılan işlerden kazaya aid 
olanları ifa, tahakkuk noksanından veya zama
nında tahakkuk ettirilmemesi dolayısile tahsil 
ettirilemez bir hale gelmekte doğan Hazine za
rarlarını tazmin eylemekle mükelleftirler. Ka
zada ayniyat muhasibliği, millî emlâk memuru 
tarafından yapılır;, Millî emlâk memurları, mil

lî emlâk müdürlerinin murakabesine tabidirler. 
Millî emlâk memurluğu olmayan yerlerde, 

bu memurluğa aid vazifeler varidat kâtibleri 
tarafından ifa olunur. Bu takdirde varidat kâ-
tiblerinden biri ayniyat muhasibliği vazifesini 
de yapar. 

MADDE 35 — Muamelâtı az olan kazalarda 
maliye müdürünün idaresi altında varidat, tah
silat ve tapu sicil memurları bulunur. Bu kaza
larda muhasebe işleri malmüdürü tarafından 
yapılır. Bu takdirde malmüdürü muhasebe mua
melâtından dolayı Divana karşı mesul olur. 

Muamelâtı pek basit olan kazalarda ise, mal-
müdürünün idaresi altında yalnız varidat memu
ru bulunup tahsilat ve muhasebe servisleri mal-
müdürleri ve tapu işleri (2241 sayılı kanunun 
diğer hükümleri mahfuz kalmak üzere) varidat 
memuru tarafından ifa olunur. Bu takdirde mu
hasebe ve tahsilat işlerinden bu müdürler, Di
vanı muhasebata karşı mesuldürler.' 

I altmda bir vahdet teşkil eyler. Bu vilâyette 
! varidat ve tahsilat işleri mmtakalara ayrılmış 

olub, İstanbul ve Beyoğlu ve Üsküdar mınta-
kalannda birer varidat ve birer tahsilat mü-

i dürü ve lüzumu kadar varidat müdür muavi
ni, bütün vilâyet için de bir muhakemat mü
dürü, milî emlâk müdürü, muhasebe müdürü 
bulunur, 

Bakırköy ve Beykoz kazalarite diğer mül
hak kazalar defterdara bağlı olub vazife, salâ
hiyet ve mesuliyet noktasından vaziyetleri di
ğer vilâyetler mülhak kazalarmm aynidir. 

MADDE 34 — Defterdarın vazifesi diğer vi
lâyetler defterdarının aynidir. Defterdarın 
kendisine yardım etmek ve icabı halinde kont
rol ile meşgul olmak üzere muavinleri ve bir 
bürosu mevcuttur. 

Tayinleri vilâyete aid memurların sicille
rini tutmak ve sicil hulâsalarını vekâlete gön
dermek vazifesile de defterdarlık bürosu meşgul 
olur. 

Her müdür başmda bulunduğu servisin vş 
kendisine tefrik olunan işlerin âmiri olub bunla
rın kanuna mutabık surette yapılmasından mes
uldür. Her müdüriyette kâfi miktarda büro şe* 
fi, memur ve kâtib bulunur. 

MADDE 35 —• Bilûmum servisleri kontrol 
j altında bulundurmak üzere defterdarın emrine 

ihtiyaç nisbetinde varidat, tahsilat, muhasebe 
kontrol memurları verilir. Bu memullar def
terdar narama ve ondan alacağı direktif daire
sinde belediye hududu içersinde ve dışarsmdaki 
servisleri tetkik ederler. 

Bunlardan başka her servis başmda bulunan 
müdürlerin emri altmda da kâfi miktarda kon
trol memurları bulunur. 
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linde kontrol işlerile meşgul olmak üzere mua- j 
vinleri ve bir bürosu mevcuttur. 

Tayinleri vilâyete aid memurların sicillerini i 
tutmak ve sicil hulâsalarını vekâlete gönder- j 
mek vazifesile Defterdarlık bürosu meşgul olur. ; 

Her müdür başmda bulunduğu servisin âmiri 
olub bu servise aid işlerin kanuna mutabık su
rette yapılmasını temin ile mükelleftir. 

MADDE 34—-Bilûmum servislerin kontrol j 
altmda bulundurmak üzere, defterdarın emrine, I 
ihtiyaç nisbetinde varidat, tahsilat, muhasebe 
kontrol memurları verilir. Bu memurlar, defter- i 
dar namma ve alacakları direktif dairesinde, be
lediye hududları içinde ve dışındaki servisleri 
tetkik ederler. 

Her servis başmda bulunan müdürlerin emri 
altmda, kâfi miktarda, kontrol memuru da bu
lunur, 

MADDE 35 — Varidat servisi: Varidat mü- I 
dürleri, uhdelerine verilen mıntakalarda tahak- i 
kuk şubelerince yapılacak tarh ve tahakkuk | 
muamelelerini kanunî miadlarmda yaptırarak f 
tahakkuk eden varidatı, tahsil şubelerine veril- | 
mek üzere tahsil müdürlerine verirler. 

Tarh ve tahakkuk muamelelerinin kanunî I 
miadlarmda ve muntazaman yapılmamasından va- [ 
ridat müdürleri, tahakkuk hatalarından müte-
vellid zararlardan da tahakkuk şube memurları 
mesuldürler. 

Pul müdürlüğü: Bu müdürlük İstanbul vilâ
yetinde damca pulu tatbikatını mahallen kon- ; 
trol ve tatbikata müteallik ihtilâfları halletmek j 
ile mükelleftir. Bu müdürlük emrinde bulunan, 
icra, kontrol ve takib memurları, müdürün t.ert.i-
bi dahilinde ifayı vazife ederler. Bu müdürlükte 
damga pulu satışlarını yapmakla mükellef bir 
muhasibi mesul bulunur. Satış memurile vezne-
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İstanbul vilâyeti teşkilâtı 

MADDE 36 — İstanbul vilâyetinin belediye 
hududu içinde kalan kısmı - Adalar, Bakırköy ve 
Beykoz kazaları hariç olarak - , defterdarın ida
resi altında bir vahdet teşkil eyler. Bu vilâyette 
varidat ve tahsilat işleri, mmtakalara ayrılmış 
olup istanbul ve Beyoğlu mıntakalarında ikişer 
varidat ve birer tahsilat müdürü, Üsküdar mın-
takasmda bir varidat ve bir tahsilat müdürü, bü
tün vilâyet içinde bir muhakemat müdürü, millî 
emlâk müdürü, muhasebe müdürü, tapu ve ka
dastro müdürü bulunur. 

Adalar, Bakırköy ve Beykoz kazalarile diğer 
mülhak kazalar defterdara bağlı olup vazife, 
salâhiyet ve mesuliyet noktasından vaziyetleri 
diğer vilâyetler mülhak kazalarının aynidir. 

MADDE 37 — Defterdarın vazifesi, diğer 
vilâyetler defterdarlarının aynidir. Defterdarın 
kendisine yardım etmek ve icabı halinde kon
trol ile meşgul olmak üzere müşavirleri ve bir 
bürosu mevcuddur. Tayinleri vilâyete aid me
murların sicillerini tutmak ve sicil hulâsalarını 
vekâlete göndermek vazifesile de defterdarlık 

MADDE 36 — Varidat servisi: Varidat mü
dürleri uhdelerine verilen mıntakalarda tahak
kuk şubelerince yapılacak tarh ve tahakkuk mu
amelelerini kanunî miadlannda yaptırarak ta
hakkuk eden vridatı, tahsil şubelerine veril
mek üzere tahsilat müdürlüğüne tevdi ederler. 

Tarh ve tahakkuk muamelelerinin kanunî mi
adlannda ve muntazaman yapılmamasmdan va
ridat müdürleri, tahakkuk hatalarından müte-
vellid zararlardan da tahakkuk şube şefleri me
suldürler. 

Gerek müdürlerin ve gerek tahakkuk şubele
rinin vazifeleri diğer vilâyetler tahakkuk müdür 
ve şubelerinin aynidir. 

Pul müdürlüğü: Bu müdürlük İstanbul vilâ
yetinde damga pulu tatbikatını mahallen kontrol 
ve tatbikata aid ihtilâfları halletmek ile mükel
leftir. 

Bir müdür ve damga pulu satışlarını yapmak
la mükellef bir muhasibi mesul ve lüzumu kadar 
kontrol memuru, icra ve takib ve tahsil memur-
lan ve kâtibten terekküb eyler. 

İcra, kontrol ve takib memuru müdürün 
tertibi dahilinde göstereceği vazifeleri ifa eder
ler. 

Satış memurile veznedar, muhasibin mute
medidir, 

Av vergileri müdürlüğü, İstanbul ve mül
hakatı av vergileri muamelâtını mevzuatı dai
resinde ifa ile mükelleftir. 

Bir müdür ile bir muhasibi mesul, bir vez
nedar ve lüzumu kadar muhasib, memuru, 
kâtib, kolcu ve kantarcılardan terekküb eyler. 

MADDE 37 — Tahsilat servisi : Tahsilat 
nr Hürleri, varidat müdürleri ve Millî emlâk 
müdürlümü tarafından verilen tahakkukatı ka
nunî hükümleri dairesinde tahsil etmek, icabı 
halinde tahsili emval kanunu mucibince yapı
lacak takibatı temin eylemek ve Divanı mu
hasebata hesab vermekle mükellef ve muha-
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dar muhasibin mutemedidir. 
Av vergileri müdürlüğü: istanbul ve mülha

katı av vergileri muamelâtını, mevzuatı dahilin
de, ifa ile mükelleftir. Bu müdürlükte bir mu-
hasib vardır. 

MADDE 36 — Tahsilat servisi: Tahsilat mü
dürleri, varidat müdürleri ve millî emlâk mü
dürlüğü tarafmdan verilen tahakkukatı, kanunî 
hükümleri dairesinde tahsil etmek, icabı halinde 
tahsili emval kanunu mucibince yapılacak ta
kibatı temin eylemek ve Divanı muhasebata he-
sab vermekle mükellef ve Muhasebe! umumiye 
kanunu mucibince terettüb edecek mesuliyette, 
tahsil şube memurları ile müşterektirler. 

MADDE 37 —.Muhasebe servisi: istanbul 
vilâyeti muhasebe müdürü, vilâyet teşkilâtına 
d̂ ahil, masraf tahakkuk memurları tarafmdan 
tahakkuk ettirilen maaş ve masrafları ita emrine 
bağlamak ve kanunî hükümler dairesinde bun
ların tediyelerini yapmak ve kendilerine bağ
lı veznelerde ve ambarlarda mevcud pul ve kıy-
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bürosu meşgul olur. 
Her müdür, başında bulunduğu servisin ve 

kendisine tefrik olunan işlerin âmiri olup, bun
ların kanuna mutabık surette cereyan eyleme
sinden mesuldür. Her müdüriyette kâfi miktar
da büro şefi, memur ve kâtib bulunur. 

MADDE 38 — Bilûmum servisleri kontrol 
altmda bulundurmak üzere defterdarın emrine, 
ihtiyaç nisbetinde, varidat, tahsilat, muhasebe, 
tapu kontrol memurları verilir. Bu memurlar, 
defterdar namma ve ondan alacğaı direktif dai
resinde, belediye hududu içerisinde ve dışarısın
daki servislerini tetkik ederler. 

Bunlardan başka her servis başmda bulunan 
müdürlerin emri altmda da kâfi miktarda kon
trol memurları bulunur. 

MADDE 39 — Varidat servisi: İstanbul ye 
Beyoğlu mmtakalanndaki varidat müdürlerin
den biri vasıtasız, diğeri vasıtalı vergilerle ve Üs
küdar mzntakasmdaki varidat müdürü de bilû
mum vergilerle iştigal eyler. Varidat müdür
leri uhdelerine verilen kısımlarda tahakkuk şu
belerince yapılacak tarh ve tahakkuk muamele
lerini kanunî miadlarmda yaptırarak, tahak-

Mal. E. 

sebei umumiye kanunu mucibince terettüb 
edecek mesuliyette tahsil şube şeflerile müşte
rektirler. 

Tahsil şubelerinin vazifeleri diğer vilâyet 
tahsil şubelerinin aynidir. 

MADDE 38 — Muhasebe servisi: İstanbul 
vilâyeti muhasebe müdürü, İstanbul vilâyeti 
teşkilâtına dahil masraf tahkkuk memurları 
tarafından tahakkuk ettirilen maaaş ve masraf
ları ita emrine bağlamak ve kanunî hükümler 
dairesinde tediyelerini icra eylemek ve kendi
sine bağlı veznelerde ve anbarlarda meveud 
pul ve kiymetli evrakı ve madenî ayniyatı mu
rakabe etmek ve Divanı muhasebata hesab ver
mekle mükeleftir. 

İstanbul vilâyeti belediye hududu dahilinde 
bulunan kazalara - Bakırköy ve Beykoz hariç-
aid maaş ve masraflar her kazada bulunacak 
tediye muhasibleri tarafından tediye olunur. 
Tediye muhasibleri Divanı muhasebata hesab 
vermekle mükellef olup muhasebe müdürünün 
idarî kotrolu altmda ifai vazife ederler. Bakır
köy ve Beykoz kazalarile diğer mülhak kaza
lardaki maaş ve masraflar kaza müdürleri tara
fından tediye edilir. 

Muhasebe müdüriyetinde bir muavin, lüzu
mu kadar büro şefi, kâtib, veznedar ve vezne
dar muavini ve mutemed ve tediye muhasib
leri ve kaza malmüdürleri maiyetinde de lü
zum ve ihtiyaca göre memur, kâtib, veznedar 
ye mutemed bulunur. 

MADDE 39 — Mubakemat ve millî emlâk 
müdürlüklerinin vazifeleri diğer vilâyetlerin 
aynidir. 
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metli evrakı ve ayniyatı murakabe etmek ve 
Divanı muhasebata hesab vermekle mükelleftir. 

İstanbul vilâyeti-belediye hududu dahilinde 
bulunan kazalara aid - Bakırköy ve Beykoz ka
zaları hariç - maaş ve masraflar, her kazada bu
lunacak tediye muhasibleıi tarafından tediye 
olunur. Tediye muhasibleıi Divanı muhasebata 
hesab vermekle mükellef olub, muhasebe müdü
rünün idarî kontrolü altmda if ayi vazife eder
ler. Bakırköy ve Beykoz kazalarile diğer mül
hak kazaların maaş ve masrafları, bu kazalarda 
bulunan malmüdürleri tarafından tediye olu
nur. 

MADDE 38 — Muhakemat ve millî emlâk ser
visleri: Bu servislerde bulunacak müdürlerin va
zifeleri diğer vilâyetlerdekilerin aynidir. 

MADDE 39 — Tahsili emval kanunu muci
bince veya hususî kanunları hükümlerine gö
re, maliye memurlanvasrtasile tahsilleri lâzım-
gelen varidat ve hasılat ilt tahakkuk ettirilen 
cezaların tahsillerini temin eylemek, tahsilat 
servislerinin vazifeleri cümlesindendir. 
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kuk eden vridatı, tahsil şubelerine verilmek üze
re tahsilat müdürlüğüne tevdi ederler. Tarh ve 
tahakkuk muamelerinin kanunî miadlarmda ve 
muntazaman yapamamasından varidat müdür
leri, tahakkuk hatalarından mütevellid zararlar
dan da tahakkuk şube şefleri mesuldürler, 

Tahakkuk şubelerinin vazifeleri diğer vilâ
yetler tahakkuk şubelerinin aynidir. 

Pul müdürlüğü: Bu müdürlük İstanbul vilâ
yetinde damga pulu tatbikatını mahallen kon
trol ve tatbikata aid ihtilâfları halletmek ile 
mükelleftir. Bir müdür ve damga pulu satışla
rını yapmakla mükellef bir muhasibi mesul ve 
lüzumu kadar kontrol memuru, icra ve takib ve 
tahsil memurları ve kâtipten terekküb eyler. 
icra, kontrol ve takib memurları, müdürün ter
tibi dahilinde göstereceği vazifeleri ifa ederler. 

Satış memurile veznedar, muhasibin muteme
didir. 

Av vergileri müdürlüğü: İstanbul ve mülha
katı av vergileri muamelâtını, mevzuatı daire
sinde İfa ile mükellef tir. 

Bir müdür ile bir muhasibi mesul, bir vezne
dar ve lüzumu kadar muhasib, memur, kâtib, 
kolcu ve kantarcılardan terekküb eyler. 

MADDE 40 — Tahsilat servisi: Tahsilat mü
dürleri, varidat müdürleri ve millî emlâk müdü
rü taraf nadan verilen tahakkukatı, kanunî hü
kümleri dairesinde tahsil etmek, icabı halinde 
tahsili emval kanunu mucibince yapılacak taki
batı temin eylemek ve Divanı muhasebata he-
sab vermekle mükellef ve muhasebei umumi
ye kanununun 20 nci maddesi mucibince teret-
tüb edecek mesuliyette, tahsil şube şeflerile 
müşterektirler. 

Tahsil şubelerinin vazifeleri diğer vilâyet 
tahsil şubelerinin aynidir. 

MADDE 4 1 — Muhasebe servisi : İstanbul 
vilâyeti Muhasebe müdürü, İstanbul vilâyeti 
teşkilâtına dahil masraf tahakkuk memurları 
tarafından tahakkuk ettirilen maaş ve mas
rafları ita emrine bağlamak ve kanunî hü
kümleri dairesinde tediyelerini icra eylemek ve 
Divanı muhasebata hesab vermekle mükellef
tir. İstanbul vilâyeti belediye hududu dahi-

Mal, E. 

MADDE 40 — Tahsili emval kanunu mu
cibince veya hususî kanunlar hükümlerine gö
re Maliye teşkilâtı vasıtasile tahsilleri lâzımgelen 
varidat ve hasilât ile tahakkuk ettirilen ceza
ların tahsilini temin eylemek de tahsilat ser
vislerinin vazifeleri cümlesindendir. 

MADDE 41 — İstanbul vilâyetinde kazanç 
vergisi beyanname tetkikatile iştigal eyleyen 
hesab mütehassısları defterdara bağlı bir baş 

mütehassısın idaresi altmda çalışırlar, 
Hesab mütehassıslarına vazife tevzii ve mües

sese üzerine dosya tesis eylemek baş mütehas
sısın işidir. 
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MADDE 40 — İstanbul vilâyetinde kazanç 
vergisi beyanname tetkikatile iştigal eyleyen he-
sab mütehassısları defterdara bağlı bir başmü-
tehassısm idaresi altında çalışırlar. Hesab mü
tehassıslarına vazife tevzi ve müessese üzerine 
dosya tesis eylemek başmütehassısa aittir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 41 — Maliye vekâleti merkez ve vi
lâyetler kadrosu bu kanuna bağlı A işaretli cet
velde gösterilmiştir. İcabında bu kadroda ya
zılı memuriyetlerden birinde daha küçük bir 
memurun istihdamı caizdir. Bu suretle İstihdam 
olunanlara 1452 numaralı kanununun müsaid 
olduğu derecede maaş verilir. 

Maliye vekâleti, merkez ve vilâyetler teşkilâ-
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linde bulunan kazalara aid maaş ve masraflar, 
her kazada bulunacak tediye muhasibleri ta
rafından tediye olunur. Tediye muhasibleri Di
vanı muhasebata hesab vermekle mükellef olub 
Muhasebe müdürünün idarî kontrolü altmda 
ifayi vezife ederler. Mülhak kazalardaki maaş 
ve masraflar, kaza Maliye müdürleri tarafın
dan temin edilir. Muhasebe müdüriyetlerinde 
ve tediye muhasibleri ve kaza Maliye müdürle
ri maiyetinde, lüzum ve ihtiyaca göre, memur, 
kâtib, veznedar, mütemed bulunur. 

MADDE 42 — Muhakemat, Tapu sicil ve 
Millî emlâk müdürlükleri vazifeleri diğer vi
lâyetlerin aynidir. 

MADDE 43 — Hususî kanunları mucibince, 
tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde ve 
maliye teşkilâtı vasıtasile tahsilleri lâzımgelen 
varidat ve hasılat ile tahakkuk ettirilen ceza
ların tahsillerini temin eylemek te tahsilat ser
vislerinin vazifeleri cümlesindendir. 

MADDE 44 — İstanbul vilâyetinde kazanç 
vergisi beyanname tetkikatı ile iştigal eyelyen 
hesab mütehassısları, Defterdara bağlı bir baş-
mütehassısın idaresi altmda çalışırlar. Hesab 

Mal. E. 

I 

Üçüncü kısım 

Kadrolar ve memurlar 

MADDE 42 —- Maliye vekâleti merkez ve taş
ra ve vilâyetler kadroları bu kanuna bağlı A 
ve B işaretli eedvellerde gösterilmiştir. Ic a o nida 
bu kadroalrda yazılı memuriyetlerden birinde 
daha küçük bir memurun istihdamı caizdir. 

Bu suretle istihdam olunanlara 1452 numa
ralı teadül kanununun müsaid olduğu derece 
maaşı verilir, 

MADDE 43 — Maliye memurluğuna girmek 
için memurin kanununun dördüncü maddesinde 
yazılı vasıf ve şartlardan başka lise tahsilini 
bitirmiş olmak ve memuriyetin nevine göre ya
pılacak imtihanda muvaffakiyet göstermek şart
tır. 

Mülkiye, Hukuk veya Yüksek Ticaret ilimleri 
mekteblerinden mezun olanlarla lise mezunu o-
lub da ayni zamanda Maliye Meslek mektebinden 
mezun bulunanlar imtihansız kabul olunurlar. 

Müsteşarlar ve muavinleri, Teftiş heyeti re
isi ve Maliye başmüfettişi, müfettiş ve muavin
leri ve malî ataşerler, başhukuk müşaviri ve hu
kuk müşavirleri ve muavinleri ile yedinci ve 
daha yüksek derecelere dahil varidat, tahsilat, 
muhasebe müdürlüklerine tayin edileceklerin 
Mülkiye, Hukuk veya Yüksek Ticaret ilimleri 
mekteblerinden veya bu evsafı haiz ecnebi 

yüksek mekteblerinden mezun bulunmuş olmaları 
şarttır. 

MADDE 44 — Maliye meslekine ilk defa gi
recekler on üçüncü dereceye kadar alınabilir
ler. Mülkiye, hukuk veya yüksek ticaret ilimleri 
mekteblerinden mezun olanların on birinci de-
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tmda maaş veya ücretle istihdam etmekte oldu
ğu her hangi bir memuru, ifası vekâlete aid bir 
iş için orada vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife 
bulunub bulunmaması ile mukayyed olmaksızın 
kadroda gösterilen tahsisatı ile dilediği yerde 
kullanabilir. 

MADDE 42 — Vilâyetlerde defterdarlar, ka
zalarda malmüdürleri, muvazzaf ve gayrimu-
vazzaf itiraz komisyonlarmm vazifelerine de
vamlarını takib etmek ve her ay faaliyet ve me
sailerini gösteren bir cedveli Maliye vekâletine 
göndermekle mükelleftirler. 

MADDE 43 — Bu kanunda yazılı kontrol 
memurları, varidat kanunlarında yazılı tahak
kuk ve tahsil müfettişlerine veya tetkik memur
larına verilmiş olan hak ve salâhiyetleri haizdir
ler. 

MADDE 44 — 2265 numaralı kanunla ihdas 
edilmiş olan Maliye teftiş heyeti maiyetine me
mur tetkik memurları kaldırılmıştır. Bu kanu
nun meriyete girdiği tarihte mevcud tetkik me-
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mütehassıslarına vazife tevzi ve müessese üze
rinde dosya tesis eylemek başmütehassısm işi. 
dir, 

MADDE 45 — Maliye vekâleti merkez ve 
vilâyetler kadrosu bu kanuna ba*h A ve B 
işaretli cetvellerde gösterilmiştir, tcabmda bu 
kadroda yazılı memuriyetlerden birinde daha 
küçük bir memurun istihdamı caizdir. Bu su
retle istihdam olunanlara 1452 numaralı ka
nunun müsait olduğu derece maaşı verilir. 

Maliye vekâleti, merkez ve vilâyetler teşki
lâtında maaş veya ücretle istihdam etmekte 
olduğu her hangi bir memur, ifası vekâlete 
aid bir iş işin orada vekâlet teşkilâtı ve mün
hal vazife bulunub bulunmaması ile mukayyet 
olmaksızın kadroda gösterilen tahsisatı ile mer
kez veya taşrada kullnzlabilir. 

Üçüncü fasıl 
Müteferrik hükümler 

MADD|! 46 — Muvazzaf itiraz komisyonları 
bulunan vilâyetlerde, bu komisyonlar Defter
darlara bağlı olub onun murakabesi altında 
vazife görürler. Muvazzaf olmayan itiraz ko
misyonları muamelâtının miadlarmda intaç edil-
mesile vilâyetlerde valiler, kazalarda kayma
kamlar mükelleftirler. 

Mal. E. 

receye ve bu mekteblerden mezun olmakla bera
ber ecnebi memle^etlerede bu evsafı haiz mek-
teblerde tahsillerini tamamlamış olanlarm veya 
mülkive. hukuk ve yüksek ticaret ilimleri mek-
teblerinden- mezun olanlardan garb lisanlarından 
birini bildikleri imtihanla anlaşılanların onuncu 
derecedeki memuriyetelre kabulü caizdir. 

Maliye memurluğuna yeni intisab edenler, 
evvelce başka dairelerde memurluk ederek daha 
yukarı derecelere çıkmış olsalar bile yukarıki 
derecelerin üstünde memuriyete tayin oluna
mazlar. 

Kalemi mahsus müdürü, tetkik bürosu re
isi ve azaları, ba^hukuk mücaviri ve muavinleri, 
mnhakemat müdürleri ve Hazine avukatlarile 
mütercimler hakkmda bu madde hükmü tatbik 
olunmaz. Ancak bu memuriyetlere almanlarm 
dahil oldukları dereceler diğer memuriyetlerde 
kendileri için. mükteseb hak teşkil etmez. 

Maliye müfettiş ve muavinlerinin tayini hu
susî nizamnamesi hükümlerine tâbidir. 

MADDE 45 — Maliye memurluğuna ilk de
fa girmek isteyenler altı aydan iki seneye ka
dar bir namzedlik devresi geçirirler. Namzedlik 
devresi bitmeden kabiliyetsizlikleri veya ahla
ken uygunsuzlukları anlaşılanların müddetin bit
mesi beklenilmeden namzedliklerine nihayet ve
rilir, 

MADDE 46 — Merkezde dokuzuncu ve daha 
yukan derecede büro şefliğine ve büro şef mu
avinliğine, vilâyetlerde varidat tahsilat ve mu
hasebe müdürlüklerine ve dokuzuncu ve daha 
yukarı derecedeki büro şefUklerine tayin oluna-
bilmek için en az üç seaıe memuriyetin taallûk 
ettiği smıftaki vazifelerde iyi hizmet etmiş ok 
mak ve bir meslek imtihanı geçirerek muvaffa-
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murları idareye naklolunurlar. 

MADDE 45 — Malî tetkik heyeti reis ve aza
ları 1452 numaralı kanunun 7 nci maddesinin son 
iki fıkrası hükmüne tabidirler. 

MADDE 46 — Bu kanunun tatbik sureti 
hakkında bir nizamname tanzim olunur. 
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kiyet kazanmak şarttır. Kaza malmüdürlüğüne 
tayin olunabilmek için varidat, tahsilat, muha
sebe servislerinden birinde en az üç sene ve def
terdarlığa ve defterdar muavinliğine ve mer
kezde şube müdürlüklerine tayin olunabilmek 
için bu servisler müdürlüklerinde veya kontrol 
memurluklarında veya sekizinci ve daha yüksek 
derecelerdeki maliye memurluklarında en az beş 
sene iyi hizmet etmiş ve bir meslek imtihanı ge
çirerek muvaffakiyet kazanmış olmak şarttır. 

Umum müdürlük, müsteşar muavinliği, umum 
müdür muavinliği ile müdürlüklere ve malî ata
şeliklere ve komiserliklere tayin olunabilmek 
için sekizinci derece ile ondan yukarı derece
deki maliye memurluklarında en az beş sene 
hizmet etmiş olmak lâzımdır. * 

Teftiş heyetinde en az beş sene hizmet etme
miş olanlar teftiş heyeti reisliğine tayin oluna
mazlar. 

MADDE 47 — Bu kanunda yazılı kontrol MADDE 47 — Merkezde müsteşarlar, tef̂  
memurları, varidat kanunlarında yazılı tahak- tiş heyeti reisi ve başmüfettiş ve müfettişler, ko-
kuk müfettişleri veya tetkik memurlarının haiz miserler, malî ataşeler, başhukuk müşaviri ve 
olduğu salâhiyeti haizdirler. hukuk müşavirleri ve umum müdürlerle mü

dürler ; vilâyetlerde defterdar ve defterdar mu
avinleri Maliye vekilinin inhası üzerine müşte
rek kararname ve Reisicumhurun tasdikile; di
ğer bilûmum merkez memurluklarile vilâyetler
de varidat, tahsilat, muhasebe müdür ve kontrol 
memurları ve kazalarda malmüdürleri, merkez
de daire âmirlerinin inhasile Maliye vekili ta
rafından; diğer vilâyet memuralrı da valiler 
tarafınadn tayin olunurlar. 

Defterdar ve defterdar muavinleri ile mal
müdürleri mberkezde bütçe, hesabat ve vari
dat umum müdürleri tarafından müştereken ve 
vilâyetlerin, tayinleri vekâlete aid diğer mali
ye memurları, dairelerince inha olunurlar. Ta
yinleri vilâyete aid olan memurlar, vilâyet mer
kezi memurlarından iseler servis müdürünün 
göstereceği lüzum üzerine defterdarın inhası ve 
valinin tasdikile tayin olunur. Kaza maliye me
murlarının tayini, kaza malmüdürünün göste
receği lüzum üzerine kaymakamın tasvibi ve 
vilâyet defterdarının mütaleası alınarak vali ta
rafında icra olunur. 

MADDE 48 — Ücretli maliye memurlukları
na tayin olunacaklar hakkında da 43 ve 44 ncü 

MADDE 48 — Bu kanunun tatbik sureti bir 
nizamname ile tayin olun"r. 
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madde hükümleri aynen cereyan eder, 
! 44 noü maddenin tatbi kında ücretin emsal 
I hasılile birlikte tekabül edeeceği derece maaşı o 
! vazifenin muadili sayılır. 

Ücret, derece maaşlarından birine tekabül el 
j mezse en fazla yakınlaştığı maaş bunun muadili 
I sayılır. Ancak ilk defa ücretli vazifelero ahım-
| caklarm 44 neü maddede yazılı derecelerin bir 
I derece üstündeki memuriyetlere muhassas em-
I sal hasılile maaş tutarının tekabül ettiği ücretli 
i vazifelere tayinleri caizdir, 

Hususi kanunlarında tayinleri Maliye vekale
tine bırakılmış olanlar hakkındaki tayin hüküm 
Jeri mahfuzdur, 

MADDE 49 — 1452 numaralı teadül kamı- ; MADDE 40 - istanbul. Ankara şehirleri 
nile bilûmum zeyil ve tadillerine bağlı cetvel- I hariç olmak üzere defterdar ve malmüdürlükle 
lerin Maliye vekâletine aid kısımları, 2006 ııu- i rile defterdar muavinliğine, varidat, tahsilat 
maralı kanunun C fıkrası, 2225 numaralı kamı- j muhasebe müdürdlüklerme ve kontrol memur-
nun B fıkrasile Tapu ve kadastro umum müdür- \ lukîarına yerli olanlar tayin edilemezler, 
lüğü kadrosuna ilâve olunan kısım ve 2464 ve 
ve 2015 numaralı kanunlar mülgadır. 

; MADDE 50 — Varidat, tahsilat, muhasebe 
servislerinden her biri birer sınıfı mahsus olub 

| her sınıftaki memurların terfileri kendi sınıfla-
i rı dahilinde cereyan eder» Milli emlâk memur

ları varidat servisine dahildirler. Defterdar ve 
malmüdürlüğü. defterdar muavinliği, mulıa-

| kemat müdürlüğü ^e merkezde umum müdür mu-
I avinlikleri ile bu derecede veya daha yüksek 
i derecelerde memuriyetler bu hükümden müstes 
! na olduğu gibi lüzum ve zaruret halinde Ma

liye vekilinin teusibile bir sınıftan diğer sınıfa 
memur nakli caizdir, 

Dördüncü kısım 

j Mül.v.ftyrrıli İıuUumUr 

MADDE 51 — Vilâyetletrde defterdarlar ve 
i kazalarda malmüdürleri muvazzaf ve gayrimu 
j vazzaf itiraz komisyonlarının devamları huşu-
I sunu takib etmek ve her ay faaliyet ve mesa.il e 
! rini gösteren bir cedveli Maliye vekâletine gön

dermekle mükelleftirler. 

I MADDE 52 - - Bu kanunda yazılı kotrol me 
\ murları varidat kanunlarında yazılı tahakkuk 
; ve tahsil müfettişleri veya tetkik memurlarına 

verilmiş olan salâhiyeti haizdirler, 
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Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE 1 —- Bu kanuna bağlı 
cetvelde mütehassıs mevkii olarak gösterilen 
yerlerde istihdam olunacak memurların tayinin
de 1452 numaralı teadül kanununun 8 nci mad
desi hükmü, bir defaya mahsus olarak aranmaz. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte iş başında bulunan ve
ya açıkta olanlardan aciz ve kabiliyetsizlik-
leri dolayısile kendilerinden istifade mümkün 
olmayacağı anlaşılan memurlar, yeni kadroların 
tatbiki sırasında vekâlet inzibat komisyonu ka-
rarile iki sene zarfında tasfiyeye tâbi tutulur
lar. Bu suretle tasfiyeye tâbi tutulanlar hak
kında 1683 numaralı tekaüd kanununun 13 ncü 
maddesi hükmü dairesinde muamele olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla ma
aşları ücrete tahvil edilmiş olan memurlardan, 
filen yirmi beş sene ve daha ziyade hizmet etmiş 
olanlar tekaüde sevkolunurlar. Hizmet müddeti 
yirmi sene ve daha ziyade olanlara, tekaüd 
müddetini dolduruncaya kadar eski maaşları ve
rilerek bu müddetin bitmesinde tekaüdlükleri 

Mal. E. 

MADDE 53 — Bu kanunun tatbik sureti bir 
nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 54 — 2265 numaralı kanunla ihdas 
edilmiş olan teftiş heyeti maiyetine memur tet
kik memurları kaldırılmıştır, Bu kanunun meri
yete girdiği tarihte mevcud tetkik memurları 
idareye naklolunurlar. 

1452 numaralı taadül kanunile bilûmum zeyil 
ve tadillerine bağlı cedvelletrin Maliye vekâleti
ne aid kısımları ve 2265 numaralı kanun ve 
merbutu cedveller mülgadır. 

Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE 1 — Tetkik bürosu 
reisliği ve reis muavinliği ve azalıklarile Hazi
ne ve Maliye müsteşarlıkları ve muavinlikleri 
bütçe, hesabat, varidat ve Hazine umum müdür
lük ve muavinlikleri, tahsilat müdürlüğü, istan
bul deftardar ve muavinlikleri, Ankara ve izmir 
deftardarlıkları ve istanbul varidat müdürlük
leri vazifelerinde istihdam olunacak memurla
rın tayininde iki sene müddet içinde bir defaya 
mahsus olmak üzere 1452 numaralı kanunun 
sekizinci maddesi hükmü nazarı itibare alın
maz. Bunların en az beş sene Maliye vekâleti 
hizmetinde bulunmuş olması şarttır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte iş başında bulunan veya 
açıkta olanlardan aciz ve kabiliyetsizlikleri 
dolayısile kendilerinden istifade mümkün ol
mayacağı sicillerinin tetkikından ve müfettiş 
veya mafevk raoprlarından veya sair suretle 
elde edilecek malûmattan anlaşılan memurlar 
yeni kadroların tatbikatı sırasında vekâlet İn
zibat komisyonu kararile iki sene zarfında tas
fiyeye tâbi tutulurlar. 

Bu suretle tasfiyeye tâbi tutulanlar hak
kında 1683 numaralı tekaüd kanununun 13 ncü 
maddesi hükmü dairesinde muamele olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla ma-
aşları ücrete tahvil edilmiş olan memurlardan 
filen yirmi beş sene ve daha ziyade hizmet et
miş olanlar tekaüde sevkolunurlar. 

Hizmet müddeti yirmi sene ve daha ziyade 
olanlara tekaüd müddetini dolduruncaya kadar 
eski maaşları verilerek bu müddetin bitmesin-
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Muvakkat maddeler \ 
MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me- j 

riyete girdiği tarihte vazife başında veya açık- | 
ta bulunan memurlar, bu kanuna bağlı eedvelde i 
gösterilen dereceleri almış olmazlar; bu memur- j 
lar, kanuna bağlı kadrolarda gösterilen vazi- j 
felere usulen tayin olununcaya kadar bulunduk- \ 
lan memuriyet ve derecelen muhafaza ederler. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte iş başında veya açıkta bu
lunan memurlardan aciz ve kabiliyetsizlikleri 
veya geçmiş memuriyet hayatları itibarile vazife
lerinde ibkaları yapılacak idarî tahkikat netice
sinde caiz görülmeyenlerin vazifelerine nihayet 
vermeğe Maliye vekili üç sene müddetle salahi
yetlidir. Bu suretle çıkarılacaklar hakkında 
1683 numaralı kanunun 13 üncü maddesi hükmü 
mucibince muamele olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla ma
aşları ücrete tahvil edilmiş olan memurlardan, i 
filen yirmi beş sene ve daha ziyade hizmet etmiş 
olanlar, tekaüde sevkolunurlar. Hizmet müd- I 
deti, yirmi sene ve daha ziyade olanlara, tekaüd 
müddetini dolduruncaya kadar eski maaşları ve
rilerek bu müddetin bitmesinde tekaüdlükleri 
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icra edilir. Bunlardan yirmi beş seneyi doldur
madan her hangi sebeble olursa olsun vazifeden 
ayrılanlar veya ücretle istihdama razi olmayan 
hizmet müddetlerine g*öre tekaüde sevkedilirler. 

Hizmet müddeti yirmi seneden az olanlar 
isterlerse ücretle vazifelerine devam ederler. 

Bu suretle istihdamlarına muvafakat etmeyen
lere her hizmet senesi için emsali hâsilile birlik
te bir maaşları verilerek alâkalan kesilir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 2265 numaralı 
kanunla ihdas edilmiş olan teftiş heyeti maiyeti
ne memur tetkik memurları kaldırılmıştır. Bu 
kanunun meriyete girdiği tarihte mevcud tetkik 
memurları idareye naklolunurlar. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 1935 senesi Ma 
üye bütçesinin 142 nci faslına mevzu tahsisat
tan 25 000 lirası ile 146 A faslına konulan 
500 000 liralık tahsisattan 19 700 lirası 144 ncü 
faslın 1 nci maddesine ve 146 - A faslında ka
lan 480 300 liralık tahsisat ta 145 nci faslın 1 nci 
maddesine naklolunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 6 — 1935 senesi ta
pu ve kadastro bütçseinin 225 nci faslında mev
cud 602 628 lira ile 227 nci faslın 1 ne imadde-
sinden 15 780 lira ve 228 nci faslından 14 880 lira 
ve 241 nci faslın 1 nci maddesinden 195 930 lira 
Maliye bütçesinin 142 ne ifaslına ve 227 nci fas
lının birinci maddesinden 29 230 lira, Maliye 
bütçesinin 144 ncü faslının 1 nci maddesine ve 
228 nci faslından 36 480 lira Maliye bütçesinin 
145 nci faslının 1 nci maddesine nakledilmiştir. 

Tapu ve kadastro bütçesine mevzu olup yu-

Mal. E. 

de tekaüdlükleri icra edilir. 
Bunlardan yirmi beş seneyi doldurmadan 

her hangi bir sebeble olursa olsun vazifeden 
ayrılanlar hizmet müddetlerine göre tekaüde 
sevkedilirler. 

Hizmet müddeti yirmi seneden az olanlar 
isterlerse ücretle vazifelerine devam ederler. 
Bu suretle istihdamlarına muvafakat etmeyen
lere her hizmet senesi için emsal hasılile bir
likte bir maaşları verilerek alâkaları kesilir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Maliye vekâle
ti iki sene müddetle merkez ve vilâyetler teşki
lâtında maaş veya ücretle istihdam etmekte ol

duğu her hangi bir memuru ifası vekâlete aid 
bir iş için orada vekâlet teşkilâtı ve münhal va
zife bulunub bulunmamasile mukayyet olmaksı
zın kadroda gösterilen tahsisatile merkez veya 
taşrada kullanabilir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 1935 senesi Ma
liye bütçesinin 142 nci faslına mevzu tahsisattan 
yirmi beş bin lirasile 146 A faslına konulan beş 
yüz bin liralık tahsisattan on dokuz bin yedi yüz 
lirası 144 ncü faslın birinci maddesine ve 146 A 
faslında kalan dörd yüz seksen bin üç yüz lira
lık tahsisat da 145 nci faslın birinci maddesine 
naklolunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Bu kanunun 23 
ncü maddesi mucibince vilâyet kontrol memur
larına verilecek yüz elli kuruş yevmiye ve nak
liye ücreti Maliye bütçesinin 162 nci faslından 
tediye olunur. 
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icra edilir. Bunlardan yirmi beş seneyi dol- \ 
durmadan her hangi bir sebeble olursa olsun va- • j -• 
zifeden ayrılanlar veya ücretle istihdamı caiz 
olmayanlar hizmet müddetlerine göre tekaüde 
sevkedilirler. 

Hizmet müddeti yirmi seneden az olanlar, is
terlerse ücretle vazifelerine devam ederler. Bu 
suretle istihdamlarına muvafakat etmeyenler, 
her hizmet senesi için emsali hasüile birlikte 
bir maaşları verilmek suretile alâkaları kesilir. 

Bu madde mucibince, maaşla istihdamlarına 
devam olunanların muhassasatı, ücret tertibin
den yerilir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun me
riyeti tarihinden itibaren 7 nci ve daha yukarı 
derecelere dahil olan memuriyetlere ve maliye 
müfettiş ve muavinliklerine yeniden tayin edi
leceklerin, mülkiye, hukuk veya yüksek tica
ret ilimleri mekteblerinden veya bu evsafı haiz 
ecnebi yüksek mekteblerinden mezun olmaları 
şarttır. Şu kadar ki, bu kanunun meriyete gir
diği tarihte mevcud maliye memurlarından yu
karıda yazılı mekteblerden mezun bulunmayan
lardan vazifelerinde ehliyet ve muvaffakiyetleri 
görülen ve eyi sicil almış olanların, 1452 numa
ralı kanunun 8 nci maddesi mucibince mükteseb 
hakları mahfuzdur. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Maliye memurin 
kanunu çıkıncaya kadar 788 numaralı memurin 
kanununda yazılı inzibatî cezaların maliye me
murları hakkmda daha ne gibi hallerde tatbik 
olunacağı nizamname ile tayin olunur. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Bu kanun muci-
bince vilâyet kontrol memurlarına 1935 yilmda 
verilecek tazminat ve nakliye masrafı Maliye 
bütçesinin 162 nci faslından tediye olunur. 
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karıki fıkra haricinde kalan tahsisat MaHye 
bütçesinde mevcud mütenazır tertiplerdeki tah
sisata naklolunur ve 241, 242, 243 ve 240 nci fa-
srilar Maliye bütçesinin sonuna ayni numaralar
la eklenir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Bu kanunun 22 
nci maddesi mucibince vilâyet kontrol mamur
larına verilecek 150 kuruş yevmiye, Maliye büt
çesinin 162 nci faslından tediye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 8 — Ücretle istihdam 
olunan kadastro ve tapu tahrir memurlarının 
memuriyetlerile dereceleri, bir defaya mahsus 
olmak üzere Maliye vekilinin tasdiki ile tayin 
olunur; kendilerine tayin olundukalrı derece 
maaşmın tamamı ve icabı halinde daha azı ve
rilir. 

MADDE 50 — Bu kanun mucibince yapıla
cak teşkilâtın merkeze, İstanbul ve Ankara, vi
lâyetlerine aad kısmı 1 haziran 1935 tarihinden 
itibaren; mütebaki kısmı 1 kânunuevvel 1935 

MUVAKKAT MADDE 7 — Bu kanunda gös
terilen tahsil şartlarını haiz memur bulunmadığı 
takdirde teşkilâtın ikmal ve intacma kadar tah
sil şartları daha aşağı olanların tayini de caizdir. 

Birinci muvakkat maddede sayıln memuri
yetler, bu hükümden hariçtir. 

MADDE 55 —- Bu kanun mucibince yapria-
cak teşkilâtın, merkez İstanbul ve Ankara vilâ
yetlerine aid kısmı neşri tarihinden itibaren, mü
tebaki kısmı 1 kânunuevvel 1935 tarihinden son-
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MUVAKKAT MADDE 7 — Teşkilâtın tat-
bik edileceği devre zarfmda bu kanuna bağlı i 
(A) cetvelinde gösterilen 2 - 5 inci derecedeki 
memuriyetlere 1452 numaralı kanunun 8 nci - j 
maddesinde yazılı hizmet müddetini ikmal et- j 
meyenler de tayin olunabilirler. Ancak bunlar I 
mezkûr maddede yazılı müddetleri ikmal edin-
ceye kadar bulundukları derece ve bu müddet-
lerin ikmalinden sonra da yine sekizinci mad- ; 
de hükmüne göre sırasile yukardaki dereceler 
maaşlarını alırlar. 

MUVAKKAT MADDE 8 — 1935 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cet
velinin Maliye vekâletine aid kısmına bu ka
nuna bağlı (B) cedveli eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 9 — İşbu kanuna 
bağlı (A ve B) cetvellerinde gösterilen teşki
lâtı merkezde şube ve idareler ve taşrada vi
lâyetler itibarile üç sene zarfmda tedricen tat-
bika ve teşkilâtı yapılan şube ve idarelerle 
vilâyetlerin tatbik tarihinden itibaren tahsisat j 
farklarmı 1935 malî yılı Maliye vekâleti bütçe-
sinin 142 ve 197 inci fasıllarından taallûk etti
ği fasıllara nakil suretile tesviyeye Maliye ve
kili mezundur. Tahsildarlık ve tahsil kâtibliği 
teşkilâtı, vilâyetlerin diğer teşkilâtına tâbi ol
mayarak tatbik olunabilir. Teşkilâtı yapılama
yan şube ve idarelerle vilâyetlerin kadrolarında 
İ452 sayılı kanun ve müzeyyelâtı hükümleri de
vam eder. 

MADDE 47 — 1452 numaralı teadül kanu
nun ile zeyil ve tadillerine bağlı cetvellerin Ma
liye vekâletine aid kısımları mülgadır. 

MADDE 48 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

(S, Sayısı: 193,) 



Hü. 

tarihinden sonra tatbik olunur. 

MADDE 5 1 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur, 

Bş. V. 
7. înönü 

Da. V, 

Mf. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 

M. M. V. 
K.Özalp 

MaLV. 
F. AğraU 

Ik. V. Na. V. 
Ab. Özmen A. Çetinkaya G.Bayar 

S. I. M. V. 0 . 1 V. 
Dr. E. Saydam Bana Tarlıan 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Mal. E. 

ra tatbik olunur. 
Ancak bu kanunun meriyete girmesile halen 

vazife başmda veya açıkta bulunan memurlar, 
kanuna bağlı cetvellerde gösterilen dereceleri 
almış olmazlar. Bu memurlar, kanuna bağlı 
kadrolarda gösterilen vazifelere usulen tayin olu
nuncaya kadar bulundukları memuriyet ve de-
teceleri muhafaza ederler. 

^ADDE 56 — Bu kanunun icrasına Maliy* 
vekili memurdur. 
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MADDE 49 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı 
A - C E T V E L Î 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maa# 

MERKEZ MEMURLARI 
Doğrudan doğruya vekile bağlı servisler 

Hususî kalem müdürlüğü 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
13 

8 
10 
11 
12 
13 

3 
4 

4 
5 
6 
7 
8 

10 

8 
10 
11 
12 

Müdür 
Büro şefi 
Memur 

» 
» 
» 

Evrak ve dosya memuru 

Evrak müdürlüğü 
Müdür 
Büro şefi 
Memur 
Evrak ve dosya memuru 
Evrak ve dosya memuru 

Tetkik bürosu 
Reis (ihtisas mevkii) 
Aza (İhtisas mevkii) 

Teftiş heyeti 
Reis 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci sınıf müfettiş 
Üçüncü sınıf müfettiş 
Dördüncü sınıf müfettiş 
Müfettiş muavini 

Teftiş heyeti bürosu 
Büro şefi 
Memur 

» 
Evrak ve dosya memuru 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
3 

1 
4 

1 
3 

10 
12 
14 
15 
20 

1 
1 
2 
1 

70 
40 
35 
30 
25 
20 
20 

50 
35 
30 
25 
20 

125 
90 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
35 

50 
35 
30 
25 

Malî ataşeler 
6 Ataşe 70 
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Memuriyetin nevi 

Hukuk müşavirliği 
3 Baş hukuk müşaviri 
4 Hukuk müşaviri 
6 Başmuavin 
7 Muavin 
8 » 

10 Büro şefi 
11 Memur 
12 » 
13 » 
,12 Evrak ve dosya memuru 
13 Evrak ve dosya memuru 

Hazine müsteşarlığı 
2 Hazine müsteşarı (İhtisas mevkii 
4 Müsteşar muavini (İhtisas mevkii) 

Aded 

' 1 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
4 
10 
1 
1 

1 
1 

Maaş 

100 
90 
70 
60 
50 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

125 
90 

Hazine müsteşarlığına bağlı servisler 
Bütçe ve hesabat umum müdürlüğü 

3 Umum müdür (İhtisas mevkii) 
5 . » » muavini (İhtisas mevkii) [1] 
7 Muhasebe kontrolörü 
8 » » 
6 Şube müdürü 
8 Büro şefi 
9 » » 

10 » » 
9 » » muavini 

10 Memur 
11 » 
12 » 
13 » 
11 Evrak ve dosya memuru 
12 » » » 
13 » » » 
14 » » » 

Vekâlet ve U. Md. Muhasebe müdürleri 
5 Muhasebe müdürü 
6 » » 
7 » » 
8 » » 

1 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
2 
4 
25 
29 
38 
1 
1 
2 
2 
2 

5 
5 
3 
1 

100 
80 
60 
50 
70 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
15 

80 
70 
60 
50 

[l] Ayni zamanda bütçe Ş. müdürüdür. 
(S. Sayısı : 191) 



— 72 — 
Derece Memuriyetin nevi 

8 Büro şefi 
9 » » 

10 »- » muavini 
10 Memur 
11 » 
12 » 
13 » 
9 Veznedar 

12 Pul ambar memuru 

Merkez muhasibliği 
6 Muhasib 
8 Büro şefi 
9 Büro şefi 

10 Memur 
11 » 
12 » 
12 Evrak ve dosya memuru 
13 » » » 
14 » » » 
8 Veznedar 

10 » muavini 
11 Memur 

Hazine umum müdürlüğü 
3 Umum müdür (İhtisas mevkii) 
5 » » muavini fi] (İhtisas mevkii) 
6 Şube müdürü 
8 Büro şefi 

10 » » 
9 » » muavini 

10 Memur 
11 » 
12 » 
13 » 

7 Başveznedar 
9 Veznedar 

12 Memur 
13 Evrak ve dosya memuru 
14 Evrak ve dosya memuru 

İstanbul borsa komiserliği 
4 Komiser 1 90 

Aded 

2 
12 
3 
32 
46 
56 
46 
1 
1 

1 
1 
3 
7 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
9 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

Maaş 

50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
,25 

70 
50 
40 
35 
30 
25 
25 
30 
15 
50 
35 
30 

100 
80 
70 
50 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
40 
25 
20 
15 

[l] Ayni zamanda, muamelât şubesi müdürüdür, Hazine 
muhasibidir, 
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o 

Menkul kıymetler bürosu 

7 Müdür 
9 

10 
11 

7 
9 

10 
11 

Büro şefi 
Memur 

» 

Müdür 
Büro şefi 
Memur 

» 

Kambiyo ve nukttd bürosu 

Düyunu umumiye komiserliği 

Komiser 
9 Mütoreccim - Daktilo 

Muntamm borçlar 77. Müdürlüğü 
4 Umum müdür 
6 Şube müdürü [1] 
9 Büro şefi 

10 » ' » 
10 Memur 
11 » 
12 » 
13 » 
12 Evrak ve dosya memuru 
13 » » » » 
14 » » » » 

Maliye muhasel)e müdürlüğü 
5 Muhasebe müdürü 
9 Büro şefi 

10 Memur 
11 » 
12 » 
13 » 

Levayım m üdürlüğü 
5 Müdür 
8 Levazım kontrolörü 
8 Ayniyat muhasibi 
9 Büro şefi 

[l] Biri Kopunlar muhasibidir. 
t a SavTST : 191 ^ 

Aded 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
5 
1 
4 

12 
13 
17 
2 
2 
2 

1 
0 

4 
8 

10 
10 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

60 
40 
35 
30 

60 
40 
35 
30 

100 
40 

90 
70 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
15 

80 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
50 
50 
40 
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10 
11 
12 
10 
10 
13 

9 
11 
12 
13 
14 
9 

5 
8 
9 

11 
9 

10 
11 
12 
13 
12 
13 
14 

4 
• • 8 

8 
8 

10 
10 
10 
11 
13 
11 
11 
9 

11 
12 
8 

10 
11 

Memur 
» 

Memur 
Mubayaa memuru 
Mutemed ve ambar memuru 
Evrak ve dosya memuru 

İstanbul matbu evrak ambarları ve 
Matbu evrak ambarı memuru 

» » » » 
Mutemet ve sevkıyat memuru 
Memur 
Sayıcı 
Evrak mahzenleri memuru 

Memurin müdürlüğü 
Müdür 
Büro şefi 

» » 
» » 
» » muavini 

Memur 
» 
» 
» 

Evrak ve dosya memuru 
» » » 
» » » 

Darphane ve damga matbaası mı 
Müdür 
Darblıane kontrolörü 
Damga matbası kontrolörü 
Muhasip 
Büro şefi 
Muhasebe kâtibi 
Veznedar 

» muavini 
Evrak ve dosya memuru 
Ayniyat muhasibi ve müze ye kalıh 
Kâğıd ve eşya ambarları memuru 
Pul ambar muhafızı 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Sevkiyat memuru 
Baş kimyager 
Kimyager 

» 

Aded 

3 
1 
4 
1 
1 
o O 

mahzenleri 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
6 
9 
1 
1 
1 

ıdürlüğü 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

muhafızı 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

35 
30 
25 
30 
30 
20 

40 
30 
25 
20 
15 
40 

80 
50 
40 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
15 

90 
50 
50 
50 
35 
25 
35 
30 
20 
30 
30 
40 
30 
25 
50 
35 
30 
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10 Hakkak 
10 Çingograf 
9 Fabrika baş memuru 
9 Memur 

10 » 
11 Ustabaşı 
11 Sayıcı 
12 » 
13 » 

Maliye müsteşarlığı 
2 Maliye müsteşarı (îhtisas mevkii) 
4 Müsteşar muavini (İhtisas mevkii) 

Aded 

1 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
2 

1 
1 

Maaş 

35 
35 
40 
40 
35 
30 
30 
25 
20 

125 
90 

Maliye müsteşarlığına bağlı servisler 

Tapu ve kadastro umum müdürülüğu 
2 Umum müdür (îhtisas mevkii) 
5 » » muavini [1] (ihtisas mevkii) 
6 Kontrol heyeti şefi 
5 Kadastro baş fen kontrolörü 
7 Tapu kontrolörü 
8 » » 
9 » » 

11 » » muavini 
4 Fen müşaviri 
7 » » muavini 
7 Şube müdürü 
6 Muamele şube müdür muavini 
8 Büro şefi 
9 » "» 

10 » » 
9 » » muavini 
8 Fen memuru 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 Ressam 
10 Memur 
11 Memur 
12 » 
10 Tetkik ve sicilleri muhafaza memuru 
12 » » » » 
13 Defterci 
14 » 

1 
1 
1 
1 
3 
o 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
2 

125 
80 
70 
80 
60 
50 
40 
30 
90 
60 
60 
70 
50 
40 
35 
40 
50 
40 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
35 
25 
20 
15 

[l] Ayni zamanda muamele şube müdürüdür. 
(S. Sayısı : 191) 



t)erece Memuriyetin nevi Aded 

1 
o o 
>> 
t) 

Maaş 

25 
20 
15 

1 
1 
1 
6 
2 
4 
o 
1 
44 
J2 
12 
o 
2 

400 
80 
(30 
50 
40 
70 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
25 
25 
20 
15 

12 Evrak ve dosya memuru 
13 » » » 
14 » » » 

Varidat umum müdürlüğü 
3 Umum müdür (İhtisas mevkii) 
5 » » muavin i (İhtisas mevkii) [I ] 
7 Varidat kontrolörü 
8 » * » 
9 » » 
(> Şube müdürü 
8 Büro şefi 
9 » "* » 

10 » » 
9 » » muavini 

10 Memur 
11 » 
12 » 
12 Evrak ve dosya memuru 
13 » » » 
14 » » » 

Millî emlâk umum müdürlüğü 
4 Umum müdür 
7 » » muavini 
8 Mîllî emlâk kontrolörü 
9 » » » 
8 Büro şefi 
9 » » 
9 » » muavini 

10 » » * » 
10 Memur 
11 » 
V2 » 
13 » 
12 Evrak ve dosya memuru 
13 » » » 
14 » » » 

Tahsilat müdürlüğü 
5 Müdür (İhtisas mevkii) 1 80 
9 Varidat muhasibi 1 40 

i 
1 
1 
4 
4 
9 

1 
() 
7 
5 
1 
1 
1 

90 
00 
50 
40 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
15 

[l] Ayni zamanda birinci şube müdürüdür. 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
12 
13 
14 

7 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 
12 
13 
14 

Büro şefi 
» » 
» » 

Memur 
» 
>> 
» 

Evrak ve 
» 
» 

muavini 

dosya memuru 
» » 
» » 

Mülkî ve askerî mu 
Muhasibi mesul 

» 
» 
» 

Muhasebe 
» 
» 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 

» 
» 
» 

kâtibi 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
3 
5 
9 
6 
1 
1 
1 

5 
10 
15 
19 

5 
10 
25 
25 
25 
25 
25 

4 

50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
15 

60 
60 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
15 
15 
20 
15 

VİLÂYET MEMURLARI 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
6 
7 
8 

Defterdar 
» 
» 
» 
» 
» 

Müşavir 
» 

Defterdar muavini 
Malmüdürü 

» 
» 
» 
» 

Varidat 
Varidat müdürü 

» » 
» » 
» » 

(ihtisas mevkii) 
(İhtisas mevkii) 

(ihtisas mevkii) 
(ihtisas mevkii) 

memurları 
(ihtisas mevkii) 

1 
2 
5 
7 

21 
21 

1 
2 
2 
8 

25 
70 

130 
111 

4 
6 
6 
8 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
90 
80 
70 
50 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
60 
50 
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ürece Memuriyetin nevi Ad*1*! 

9 Var ida t m ü d ü r ü 10 
10 » » 21 
7 » » muavin i 2 
8 » » » i 
8 Var idat kontrol memuru 20 
9 » » » 50 

10 » » » 80 
9 Var idat memuru 8 

10 » » 25 
J l Var idat kontrol memuru 50 
12 » » » 100 
13 » » » 105 
10 Var idat kât ib i 20 
11 » » :>o 
12 » » 100 
13 » » 300 
14 » » 050 

8 T a h a k k u k şube şefi 15 
9 » » » 25 

10 » » » 35 
11 » » » 10 
12 » » » 15 
9 r r ahakkuk şube kat ibi 10 

10 » » » 50 
11 » » » 80 
12 » » » 100 
13 » » » 150 
14 » » » 280 
10 Seyyar yoklama ve t ahakkuk mem, 5 

» 5 
» 10 

;> 
15 
20 
20 
20 
35 

TaliHÜâl 'memurları 

(> 
8 

10 
9fı 

11 
12 
\:\ 
14 
15 
13 
14 
15 

» » 
» » 

Yokl ama memuru 
» » 
» » 

Muhafaza memuru 
» » 
» » 

» 
» 

5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 

Talisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ihlt müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

( S. Sîiyısi : 1 Üt ) 



Berece 

8 
9 
10 
11 
11 
12 
13 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
14 
15 
14 
15 

— 79 — 
Memuriyetin nevi 

Tahsilat kontrol memuru 

Tahsilat memuru 
» » 
» » 

Tahsil sııbe şefi 

İc ra memuru 
» » 
» » 
» » 

Tahsil şube kâtibi 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Tahsil şube veznedarı 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Tahsilat kâtibi 
» » 

Adcd 

5 
10 
40 
95 
30 
35 
45 
5 
20 
25 
25 
25 
30 
15 
20 
20 
25 
25 
35 
65 
100 
150 
30 
20 
20 
30 
40 
200 
400 

Maaş 

50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
15 
10 
15 
10 

Mu has ebe n lemıı rları 
5 Muhasebe müdürleri 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
8 
9 
U 
12 
13 
10 
11 
12 
13 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Muhasebe kontrol meı 
» » » 

Muhasebe memuru 
» » 
» » 

Muhasebe kâtibi 
» » 
» » 
» » 

1 
1 
2 
6 
14 
10 
14 
1 
2 
5 
20 
25 
10 
30 
60 
20 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
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;rece 

14 
15 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
13 
14 

9 
10 
13 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 

8 
13 
12 
12 
13 

9 
12 
13 
11 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
12 
13 

— 80 — 
Memuriyetin nevi 

Muhasebe kâtibi 
» » 

Veznedar 
» 
» 
» 

Veznedar 
» 

Veznedar muavini 
» » 

Tediye muhasibi 
» » 

Zat maaşları tevzi memuru 
Büro şefi 

» » 
» » 
» » 

"Büro kâtibi 
» » 
» » 
» » 
y> » 

i s t .Pul satış 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Is . av verdisi 
» » » 
» » » 
» » » 

muhasibi 
memuru 
veznedarı 
icra memuru 

» » 
muhasibi 

» 
» 

veznedarı 
Is. muhakemat Md. muavini 
Büro şefi 
Memur 

» 
» 

Memur 
Takib memuru 

» » 

Âded 

200 
200 

5 
10 
20 
50 

125 
209 

4 
6 
3 
5 

14 
9 

5 
20 
30 
10 
20 
40 
80 

120 
1 
1 
1 
o 
2 
1 
9 

11 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
9 

»> 
t ) 

Tapu sicil menin Harı 
5 Tapu sieil müdürü (İhtisas mevkii) 
6 
7 
8 
9 

10 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

;> 
5 
7 

15 
9 1 
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Derece 
— 81 — 

Memuriyetin nevi 

11 Tapu sicil kontrol memuru 
9 » » » » 

10 » » » » 
11 Büro şefi 
12 » » 
9 Tapu sicil memuru 

10 » » » 
11 » » » 
12 » » » 
13 » » » 
11 Tapu sicil memur muavini 
12 » » » » 
13 » » » » 
9 Tapu sicil fen memuru 

10 » » » » 
11 » » » » 
12 » » » » 
12 Tapu sicil kâtibi 
13 » » » 
14 » » » 

İstanbul kayid bürosu 
10 
11 
12 
14 
13 

7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
10 
11 
12 

8 
9 

10 
11 

Büro şefi 
Memur 

» 
Defterci 
Haciz memuru 

Kadastro ve tap 
Müdür 

» 
» 
» 

Hâkim 
» 
» 
» 

Tapu azası 
» 
» 

Posta tapu memuru 
» » » 
» » » 

Fen âmiri 
» » 
» » 
» » 

(İhtisas mevkii) 

Aded 

2 
5 

10 
15 
15 
8 

25 
50 

150 
214 

25 
35 
40 

3 
3 

10 
10 
15 
50 

210 

1 
1 
3 
3 
G 

3 
4 
5 
8 
o 
o 5 
5. 
7 
5 
7 
8 

15 
20 
25 

3 
4 
5 
8 

Maaş 

50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
40 
35 
30 
25 
25 
20 
15 

35 
30 
25 
15 
20 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
30 
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— 82 — 
Derece Memuriyetin nevi 

10 Posta fen memuru 
11 » » » 
12 » » » 
13 Posta fen memur muavini 
13 Kâtib 
11 Gezici tapu sicil memuru 
12 » » » » 
13 » » » » 
12 » » » fen memuru 
13 » » » » » 
14 » » » kâtibi 

Millî emlâk memurları 
7 Millî emlâk müdürü 
8 » » » 
9 » » » 

10 » » » 
8 Millî emlâk müdür muavini 

12 Millî emlâk memuru 
13 » » » 
14 » » » 
10 Büro Şefi 
11 » » 
12 » » 
12 Millî emlâk kâtibi 
13 » » » 
14 » » y> 
15 » » » 
10 Millî emlâk muhasibi 
11 » » » 
9 Millî emlâk fen memuru 

Aded 

15 
30 
35 
60 
140 
10 
15 
25 
10 
20 
50 

1 
2 
2 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
2 
4 
5 
10 
15 
20 
1 
1 
1 

Maaş 

35 
30 
25 
20 
20 
30 
25 
20 
25 
20 
15 

60 
50 
40 
35 
50 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
25 
20 
15 
10 
35 
30 
40 
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Hükümetin teklifine bağlı 
B - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 

1 ! 

2 
1 

200 
70 
200 
150 

250 
150 

MERKEZ MÜSTAHDEMLERİ 

Hususî kalem müdürlüğü 
Mütehassıs mütercim 
Daktilo 
Seferberlik müdürü 
Memur 

Tetkik bürosu 
Mütehassıs mütercim 
Daktilo [1] 

Teftiş heyeti 
Daktüo 1 70 

Hukuk müşavirliği 
Mütehassıs müşavir 
Müşavir avukat 

» » 
» » 

Hazine avukatı 
» 3» 

Takib memuru 
» » 
» » 

Bütçe ve hesabat umum müdürlüğü 
Daktüo 

Vekâlet ve umum müdürlük muhasebe müdürleri 
Daktüo 14 60 

Hazine umum müdürlüğü 
Daktilo 2 70 

» 2 60 

1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 

6 
7 

500 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 
70 
60 
50 

70 
60 

[1] Ecnebi lisanı bilmesi şarttır. 
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— 84 — 
Memuriyetin nevi A( 

Banka murakıbi 
» » 
» » 

Daktilo 
Fenerler idaresi maliye mütehassısı 

Muntazam torçlar umum müdürlüğü 
Daktilo 

Levazım müdürlüğü 
Daktilo 
Fen memura 
Makine tamircisi 
Elektrikçi 

Memurin müdürlüğü 
Daktilo 

» 
Doktor 

Darphane ve damga mathaası müdürlüğü 
Daktilo 
Kapıcı 

» 
Grece bekçisi 
Odacı 

Varidat umum müdürlüğü 
Daktilo 

» 

Millî emlak umum müdürlüğü 
Büro şefi 
Memur 
Daktilo 

Tahsilat müdürlüğü 
Daktilo 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Mücellid 

» refiki 
( S. Sayısı : 191 ) 

lerl 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
2 
1 
2 
4 

o o 
6 

1 
1 
2 
2 

2 

1 
1 

Ücret 

400 
300 
250 

50 
150 

70 
60 

60 
100 
100 
125 

70 
60 

150 

60 
40 
35 
35 
30 

70 
60 

150 
100 
70 
60 

60 

90 
50 



Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Mücellid refiki 
Fotoğrafçı 

» refiki 
Daktilo 

» 

Kadastro mektebi 
Müdür 
Kâtib 
Muallim 

» 
» 

Odacı 

Nafıa inşaat muhasebesi 
Müdür muavini 
Büro şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Evrak ve dosya memuru 
Daktilo 
Evrak müvezzii 

» » 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kalorifer ve tamirat memuru 

» » » muavini 
Makine tamircisi 
Telefon memuru 

» » 
Kapıcı ^ 
Gece bekçisi 
Marangoz 
Doğramacı 
Bahçıvan 

» muavini 
» amelesi 

Temizlik işçisi 

1 
1 
1 
2 

11 

1 
1 
8 
2 
1 
2 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 

18 
4 
1 
1 

72 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

35 
80 
40 
70 
60 

150 
70 
80 
60 
50 
30 

* 
175 
160 
140 
130 
100 
90 
75 
60 
50 
60 
70 
40 
35 
45 
40 
30 

100 
35 
60 
60 
30 
35 
50 

100 
80 

100 
50 
35 
30 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

İstanbul tasfiyei hesabat 
Odacı 
Kapıcı 
Hamal 

Odacı 
Hamal 

Odacı 

İstanbul matbu evrak ambarları 

İstanbul evrak mahzenleri 

VİLÂYET MÜSTAHDEMLERİ 
Mııkakemat müdürü 

Muhakemat memuru 
> » 

Haz ine avuka t ı 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
'I^akib memuru 

Kâtib 

Tahakkuk tebliğ memuru 
» » » 
» » » 

Tahsil tebliğ memuru 
» » » 

1 
1 
1 

1 
2 

3 
2 

1 
2 
4 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
4 
6 
10 
15 
20 
20 
25 
30 
50 
80 
25 
30 
35 
5 
10 
15 
20 
30 
50 
155 
50 
250 

30 
30 
30 

30 
30 

50 
30 

400 
300 
200 
175 
150 
125 
100 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
50 
40 
30 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
50 
40 
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— 87 — 
Memuriyetin nevi 

Tahsildar 

Atlı tahsildar 
» » 
» » 

Şube tahsildarı 
» » 

Kolcu, kantarcı 
» » 

Daktilo 

Evrak müvezzii 

Elviyei selase emlâk memuru 
» » » kâtibi 
» » » » 

Mesaha memuru 
Teslim ve tesellüm memuru 
Başkorucu 
Korucu ve bekçi 
Korucu 
Elektrikçi 

» 
Birinci umumî müfettişlik maliye müşavirliği 
kâtibi 
Mütehassıs müşavir (Tapu için) 
Jaloııcıı ( » ) 
Defterci ( » ) 
Mücellid ( > ) 
Başodacı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 

Daktilo 
» 
» 

Jaloncu 

Kadastro heyetleri 

Aded 

150 
250 
200 
400 
600 
10 
10 
5 
15 
20 
36 
56 
11 
4 
7 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
12 
10 
1 
2 

1 
1 
3 
3 
1 
1 

192 
255 
344 
5 
53 

4 
1 
2 
5 
15 
9 

Ücret 

50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 
75 
60 
50 
50 
40 
35 
40 
30 
60 
50 
45 
60 
45 
70 
30 
25 
100 
80 

135 
120 
30 
40 
30 
40 
30 
25 
20 
15 
30 

40 
35 
30 
35 
30 
25 

( S. Sayısı : 191) 



— 88 
Memuriyetin nevi 

Evrak müevzzii 
Odacı 

» 

İstanbul av vergileri 
Odacı 3 30 
Gece bekçisi 2 35 

Aded Ücret 

1 40 
1 30 

13 25 
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— 89 — 
Bütçe endim eninin d eğiştir i sine bağh 

A - CETVELİ 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

MERKEZ MEMURLARI 

Hususî kalem müdürlüğü 

7 Müdür [1] 
9 Büro şefi 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 » » 
12 Memur 

Evrak müdürlüğü 
8 Müdür 

10 1 nci mümevyiz 
11 2 » » ' 
12 Memur 
14 » 

Malî tetkik heyeti 
2 Reis 
4 Aza 

Malî tetkik heyeti kalemi 
9 Kalem müdürü 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 » » ' 

Teftiş heyeti 
3 Reis 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 îkinci » » 
7 tîçüncü » » 
8 Dördüncü» » 

10 Müfettiş muavini 

Teftiş heyeti kalemi 
8 Kalem müdürü 1 45 

1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 
1 
2 
3 

1 
4 

1 
1 
1 

1 
3 
10 
12 
14 
15 
20 

55 
40 
35 
30 
25 

45 
35 
30 
25 
20 

125 
90 

40 
35 
30 

100 
90 
80 
70 
55 
45 
35 

[1] Müfettişler veya, memurdan biri dereceni mahfuz kal
mak ve kıdemi yürümek şartile bu vazifeye getirilebilirler. 
Bu takdirde kendisine müdürlük maaşının bir kısmı veya 
tamamı munzamı ücret olarak verilir. 
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Derece 

10 
11 
12 

3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

2 
3 

3 
5 
7 
6 
8 

10 
11 
12 
14 
16 

6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
9 

— 90 — 

i Memuriyetin nevi 

1 nci mümeyyiz 
2 » y> 
Memur 

Hukuk müş 
Başhukuk müşaviri 
Hukuk müşaviri 
Başmuavin 
Muavin 

» 
» 

1 nci mümeyyiz 
2 » » 
Memur 

» 

amrliği 

Mazine müsteşarlığı 
Hazine müsteşarı 
Müsteşar muavini 

Umum muhasebe umum müdürlüğü 
TTmum müdür 

» » muavini 
Muhasebe kontrolörü 
Şube müdürü 

» » muavini 
1 nci mümeyyiz 
2 » »' 
Memur 

» 

Vekâlet ve U. Md. m,u 
Muhasebe müdürü 

» » 
» » 
» » muavini 
» » » 

1 nci mümeyyiz 
2 » » 
Memur 

» 
Veznedar 

[il 

hasebe müdürleri 

A.ded 

1 
2 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
5 

11 

1 
1 

1 
1 
2 
3 
5 

34 
40 
48 
3 
2 

7 
8 
1 
2 

13 
35 
46 
56 
46 

1 

Maaş 

35 
30 
25 

100 
90 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

125 
100 

100 
80 
55 
70 
45 
35 
30 
25 
20 
16 

70 
55 
45 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
40 

[1] Ayni samanda bütçe şubesi müdürüdür. 
( S. Sayısı : 191 ) 



- d i _ 
Derece Memuriyetin nevi 

10 Mutemed 
12 Pul ambar memuru 

Merkez muhasebeciliği 
6 Muhasebeci 
8 » muavini 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 » 
8 Veznedar 

10 » muavini 
11 Memur 

Mülkî ve askerî muhasibi mesuller 
7 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 
12 
14 
16 

Muhasibi mesul 
» » 
» » 
» » 

Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Muhasebe kâtibi 

» » 
» » 

Veznedar 
» 
» 

Hazine umum müdürlüğü 
3 Umum müdür 
5 » » muavini [1] 
6 Hazine muhasebecisi 
8 Hazine muhasebecisi muavini 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 » » 
12 Memur 
14 » 
7 Başveznedar 
9 Veznedar 

12 Memur 

istanbul borsa ve Osmanlı bankası komiserliği 
4 Komiser 1 90 

Aded 

1 
1 

1 
1 

10 
7 
5 
2 
1 
1 
1 

5 
10 
15 
19 
5 

10 
25 
25 
25 
20 
25 

4 

1 
1 r-l 

1 
12 
9 
7 
4 
1 
1 
2 

Maaş 

35 
25 

70 
45 
35 
30 
25 
20 
45 
35 
30 

55 
45 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
16 
25 
20 
16 

100 
80 
70 
45 
35 
30 
25 
20 
55 
40 
25 

[1] Ayni samanda muamelât şubesi müdürüdür. 
( S. Sayısı : 191 ) 



— öâ — 
Derece Memuriyetin nevi 

Menkul kıymetler müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Kontrolör r i 

10 1 nci mümeyyiz * * 
11 Memur 

7 Müdür 
9 Kontrolör 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Memur 

Kambiyo ve nukud müdürlüğü 

Aded 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

Maaş 

55 
40 
35 
30 

55 
40 

Düyunu umumiye komiserliği 

O t ) 

30 

o 
9 

4 
6 
9 

10 
11 
12 
14 
16 

6 
9 

10 
11 
12 
14 

5 
8 
8 

Komiser [2] 
Mütercim daktilo [3] 

Muntazam harçlar umum müdürlüğü 
Umum müdür 
Şube müdürü [4] 
Şube müdür muavini 
1 nci mümeyyiz 
2 nci » 
Memur 

» 
» 

Maliye muhasebe müdürlüğü 
Müdür 
Muhasebe müdür muavini 
1 nci mümeyyiz 
2 nci » 
Memur 

» 

Kıymetli evrak müdürlüğü 
Müdür (Levazım işlerine de bakar) 
Levazım kontrolörü 
Ayniyat muhasibi 

1 
1 

1 
2 
2 
8 

12 
15 
19 
2 

1 
2 
4 
8 

10 
10 

1 
1 
1 

100 
40 

90 
70 
40 
35 
30 
25 
20 
16 

70 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
45 
45 

f i ] Karşılığı borsa bütçesinden Hazineye ödenir. 
[2] Ayda DO lira temsil tahsisatı ile beraber 1906 numa

ralı kanun hükmüne tevfikan verilir. 
[3] 1906 numaralı kanan hükmüne tevfikan verilir. 
[4] Biri kuponlar muhasibidir. 
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Derece 

10 
11 
12 
14 
10 
10 

9 
11 
12 
13 
14 

9 

6 
8 

10 
11 
12 
14 
16 

5 
8 
8 
8 

10 
12 
10 
11 
14 
11 

11 
9 

11 
12 
8 

10 
11 
10 
10 

9 

— 9 3 -
ı Memuriyetin nevi 

1 nci mümeyyiz 
2 nci » 
Memur 

» 
Mubayaa memuru 
Mutemed ve ambar memuru 

İstanbul matbu evrak ambarlan ve 
Matbu evrak ambarı memuru 

» » » » 
Mutemed ve sevkıyat memuru 
Memur 
Sayıcı 
Evrak mahzenleri memuru 

Zat işleri müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
1 nci mümeyyiz 
2 » » 
Memur 

» 
» 

Aded 

4 
2 
4 
3 
1 
1 

mahzenleri 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 
5 
6 
7 

10 
2 

Darphane ve Damga matbaası müdürlüğü 
Müdür 
Darphane kontolörü 
Damga matbaası kontrolörü 
Muhasib 
Büro şefi 
Muhasebe kâtibi 
Veznedar 
Veznedar muavini 
Evrak ve dosya memuru 
Ayniyat muhasibi ve müze ve kalıb 
hafızı 
Kâğıd ve eşya ambarları memuru 
Pu l ambar muhafızı 
Mutemed ve mubayaa memuru 
Sevkıyat memuru 
Başkimyager 
Kimyager 

» 
Hakkak 
Çinkoğraf 
Fabrika başmemuru 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

mu-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

35 
30 
25 
20 
30 
30 

40 
30 
25 
20 
16 
40 

70 
45 
35 
30 
25 
20 
16 

80 
45 
45 
45 
35 
25 
35 
30 
20 

30 
30 
40 
30 
25 
45 
35 
30 
35 
35 
40 
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t)erec( 

9 
10 
11 
11 
12 
14 

2 
3 

3 
5 
7 
8 
9 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
16 

5 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
14 
16 

5 
7 
8 
9 
7 
8 

— 9 
3 Memuriyetin 

Memur 
» 

Ustabaşı 
Sayıcı 

» 
» 

4 — 
. nevi 

Maliye müsteşarlığı 
Maliye müsteşarı 
Müsteşar muavini 

Varidat U. 
Umum müdür 

» » muavini 
Varidat kontrolörü 

» » 
y> » 

Şube müdürü 
» » muavini 
» » •» 

1 nci mümeyyiz 
2 » » 
Memur 
Memur 

» 

müdürlüğü 

[1] 

Tahsilat müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
» » 

Yaridat muhasibi 
1 nci mümeyyiz 
2 » » 
Memur 

» 
» 

Millî emlâk müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Şube müdürü 
» » 

Millî emlâk kontrolörü 
» » » 

Aded 

1 
6 
3 
1 
2 
2 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
3 

18 
14 
14 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
4 
5 

10 
7 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

Maaş 

40 
35 
30 
30 
25 
20 

125 
100 

100 
80 
55 
45 
40 
70 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
16 

80 
45 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
16 

80 
55 
45 
40 
55 
45 

[1] Ayni samanda birinci şube müdürüdür. 
( S. Sayısı : 191 ) 



Derece 

— 95 — 
Memuriyetin nevi 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 » » 
12 Memur 
14 » 
16 » 

Vilâyet memurları 
3 Defterdar 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 Defterdar 
5 » 
6 » 
8 Malmüdürü 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 

muavini 
» 

Varidat memurları 
5 Varidat müdürü 
6 
7 
8 
9 
10 
7 
8 
8 
9 
10 
9 
10 
11 
12 
14 
10 
11 
12 
14 
16 
8 
9 
10 
11 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kontrol 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 

kâtibi 
» 
» 
» 
» 

muavini 
» 

memuru 
» 
» 

Tahakkuk şube memuru 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Aded 

4 
4 
4 
6 
1 

1 
2 
5 
7 
21 
21 
2 
2 
8 
25 
70 
130 
115 

4 
6 
6 
8 
16̂  
21 
2 
4 
20 
50 
80 
8 
25 
50 
100 
165 
20 
30 
100 
300 
700 
15 
25 
35 
40 

Maaş 

35 
30 
25 
20 
16 

100 
90 
80 
70 
55 
45 
80 
70 
45 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
55 
45 
45 
40 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
16 
45 
40 
35 
30 

( S. Sayısı : 191 ) 
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Derece Memuriyetin nevi 

12 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
10 
11 
12 
14 
16 
19 
14 
16 
19 

Tahakkuk şube memuru 
Tahakkuk şube kâtibi 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Seyyar yoklama ve tahakkuk 
» » » 
» » » 

Yoklama memuru 
» » 
» » 

Muhafaza memuru 
» » 
» » 

meı 
» 
» 

Tahsilat memurları 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
14 
8 
9 

10 
II 
12 
14 
10 
11 
12 
14 
10 
11 
12 
14 
1() 

Ti ıhsil 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

[âi : mi Lidürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tahsilat kontrol meı 

T Î I 

T.-ı 

ic 
» 
» 
» 

ı Ti s i 1 
» 
» 

ıhsil 

» 
» 
» 

aı 

» 
» 
» 

memuru 

şube 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

racmunı 
» 
» 
» 
» 
» 

ra memuru 

Tahsil 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

şube 
» 
» 
» 
» 

kâtibi 
» 
» 
» 
» 

( S , Sayrsı : 191 ) 



Derece 

— 97 — 
Memuriyetin nevi 

11 Tahsil şube veznedarı 
12 » » » 
14 » » » 
16 » » » 
19 » » » 
16 Tahsilat kâtibi 
19 » » 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

8 
9 

MuJıasehe memurları 

Muhasebe müdürü 
» » 

Muhasebe kontrol memuru 
» » » 

11 Muhasebe memuru 
12 » » 
14 » » 
10 Muhasebe kâtibi 
11 » » 
12 » » 
14 » » 
16 y> » 
19 » » 
10 Veznedar 
11 » 
12 » 
14 » 
16 » 
19 » 
14 Veznedar muavini 
16 » » 
9 Tediye muhasibi 

10 » » 
14 Zat maaşları, tevzi memuru 
1.0 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Kâtib 
14 » 
16 » 
19 » 
8 İstanbul pul satış muhasibi 

14 » » memuru 
12 » » veznedarı 

Aded 

30 
20 
20 
30 
40 
200 
430 

1 
1 
2 
6 
14 
14 
14 
1 
2 
5 
20 
25 
10 
30 
50 
120 
210 
200 
5 
10 
20 
50 
125 
209 
4 
6 
3 
5 
14 
27 
20 
30 
40 
80 
120 
1 
1 
1 

Maaş 

30 
25 
20 
16 
10 
16 
10 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
45 
40 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
16 
10 
35 
30 
25 
20 
16 
10 
20 
16 
40 
35 
20 
35 
30 
25 
20 
16 
10 
45 
20 
25 
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Derece 

12 
14 
9 

12 
14 
11 
8 

10 
11 
12 
14 
15 
12 
14 

7 
9 
8 

10 
11 
12 
14 
16 

— vo — 
s Memuriyetin nevi 

istanbul pul satış icra memunı 
y> » » 

İstanbul av vergisi muhasibi 
» y> » 
» » » 
» » veznedarı 
» muhakemat Md. muavini 

Büro şefi 
Memur 

» 
» 
» 

Takib memuru 

JlfOT emlak- memurları 
Millî emlâk müdürü 

» » » 
Müdür muavini 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 

» 
» 

Aded 

2 
2 
1 
9 

11 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

1 
1 
1 
2 
2 
4 
8 
o 
, 1 
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— 99 — 
Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

B - CETVELÎ 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

MERKEZ MÜSTAHDEMLERİ 

Hususî kalem müdürlüğü 
Müracaat kalemi müdürü. 
Daktilo 

Mütercim 
Daktüo [1] 

Daktilo 

Daktilo 
» 

Daktilo 
» 

Umum 

Malî tetkik heyeti 

Teftiş heyeti 

Hukuk müşavirliği 

muhasebe umum müdürlüğü 

1 
1 

2 
1 

1 

2 
2 

6 
7 

150 
70 

250 
150 

70 

70 
60 

70 
60 

Vekâlet ve umum 77iüdürlük muhasebe müdürleri 
Daktilo 14 60 

Hazine umum müdürlüğü 
Daktilo 2 70 

» 2 60 
Bankalar murakıbı 1 400 

» » 1 300 
» » 1 250 

Daktilo 1 50 

Muntazam borçlar umum müdürlüğü 
Daktilo 1 70 

» 2 60 

Kıymetli evrak müdürlüğü 
Daktilo 1 6ü 

[1] Ecnebi lisanı bilmesi şarttır. 
( S. Sayısı : 191) 



— 100 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Zat işleri müdürlüğü 
Daktilo 

Darphane ve damga matbaası müdürlüğü 
Daktilo 1 

Daktilo 

Daktilo 
» 

Daktilo 
Odacı 

Varidat umum müdürlüğü 

Millî emlâk müdürlüğü 

Tahsilat müdürlüğü 

Vilâyet müstahdemleri 
Mııhakemat müdürü 

Mııhakemat memuru 
» » 

Hazine «ıvukatı 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

> 

» Takib memuru 

Kâtib 

70 
60 

60 

7 
6 

2 
2 

2 
10 

2 
3 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
3 
11 
4 
10 
10 
4 
25 
35 
1:7 
18 
35 
5 
10 
15 
20 

70 
60 

70 
60 

60 
30 

300 
200 
175 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
50 
40 
30 
70 
60 
50 
40 
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— İÛİ 
Memuriyetin nevi 

Tahakkuk tebliğ memuru 
» » » 
» » » 

Tahsil tebliğ memuru 
» » » 

Tahsildar 

Atlı tahsildar 
» » 
» » 

Şube tahsüdarı 
» » 

Kolcu, kantarcı 
» » 
» ' » 

Daktilo 

Evrak müvezzii 
» » 

Millî emlâk müdürü 

Aded 

30 
50 
155 
50 
250 
150 
300 
200 
400 
650 
10 
10 
5 
15 
20 
36 
56 
11 
4 
4 
1 

Ücret 

60 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 
75 
60 
50 
50 
40 
35 
40 
30 
175 

»m<i 
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