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Sayıştayın mütalâası 1 Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 9 . Tl . 1951 

I Esas No. 3/83 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Mart - Mayıs 1950 aylarına ait olup Sayış-
| tay Başkanlığının 13 Temmuz 1950 tarihli ve 
I 314090/1454 sayılı tezkeresi ile gönderilen bi

rinci 3 aylık rapor, Sayıştay Birinci Başkanı 
Seyfi Oran, hazır bulunduğu halde komisyonu
muzca tetkik olundu: 

Raporun fıkralarına karşılık olarak itti
haz kılman kararlar hizasında gösterilmiştir, 

Reddolunan evrakın 
Tarihi Sayısı Cinsi Muhtevası 

26 . I . 195Û 5864 Verileem. 219,37 

Dairesi 

Millî S. B. 

1. — Millî Savunma Bakanlığı Saymanlık Mü
dürlüğünce düzenlenip vize edilmek üzere Sa-
yıştaya gönderilen yukarda tarihi sayısı ve 
muhteviyatı yazılı verile emrinin incelenme
sinde : 

5 nci smıf Muamele Memuru Hüseyin Ak
man'm 1943 yılında îpsala Askerlik Şubesi Baş
kan vekâletinde çalıştırıldığı 104 gün için ken
disine ödenmiş olan ikamet yevmiyeleri 4 ncü 
Dairemizce tazmin hükmedilmiş ve vâki itiraz 
üzerine Temyizen icra olunan tetkikat netice
sinde işbu tazmin hükmü tasdik olunmuş bu
lunduğundan bu hükme istinaden tamamen tah
sil edilmiş olan mezkûr yevmiyelerin, adı ge
çenin bu kere Askerî Yargıtaydan istihsal et
miş olduğu karara istinaden tekrar tahakkuk 
ettirilerek Sayştaya gönderildiği anlaşılmakla 
keyfiyetin tetkik ve bir Karara bağlanmasına 
dair birinci şubeden yazılan müzekkere üzeri
ne Sayıştay Genel Kurulunun 23 . I I . 1950 ta
rihli toplantısında yapılan görüşme sonucunda: 

Verile emrine bağlı belgelerle şubemiz mü
zekkeresi münderecatına nazaran; halen ka
ra kuvvetleri personel başkanlığı teşkilâtm-

( S. Sayısı : 88 ) 

1. — Tahakkuk memurunun tanzim ile mü
kellef bulunduğu bir meblâğı hilafı kanun Dev
lete ödettirilmesi doğru olmıyaeağından, âhizi-
ne kendisinin ödemesi iktiza edeceğinden Sa-
yıştayca yapılan muamele kanuna uygun ve 
rnusip görülmüştür. 



da 5 nci sınıf muamele memuru olarak 
müstahdem Hüseyin Akman namına tahakkuk 
ettirilen işbu istihkakn; adı geçenin 1943 yılın
da Uzunköprü Askerlik Şubesi Muamelât me
muru iken bu görevle irtibatı baki kalmak üzere 
tâyin olunduğu İpsala Askerlik Şubesi Başkan 
Vekâletinde 1 Haziran 1943 - 15 Eylül 1943 
tarihine kadar geçen müddete ait ikamet yevmi
yelerine taallûk ettiği ve halbuki ipsala Asker
lik Şubesi Başkanlığı Vekâletinde geçen bu müd
det için ipsala Malsandığınca kendisine vekâlet 
maaşı mukabili 340 lira 64 kuruş verildiği, mal-
müdürlüğün idare hesabına girmiş ve bu itibarla 
Sayıştayın kaza hakkına intikal etmiş olan işbu 
tediyenin mezkûr Malmülürlüğün 1943 yılı idare 
hesabının Sayıştayca tetkik ve muhakemesi 
sırasında; 3278 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin son fıkrasında; Subay ve Askerî Memurlar 
için vekâletten dolayı maaş usulü cari olmadığı 
açıkça gösterilmiş ve bu itibarla Subay ve As
kerî memurların vekâleten bir tarafa gönderil
mesi halinde işbu vekâletten dolayı kendilerine 
vekâlet maaşı itasına kanunen imkân bulunma
dığı ve 1108 sayılı Maaş Kanununun 8 nci mad
desinin B fıkrası gereğince; bir mahalden diğer 
mahalle izam olunan muvazzaf memurlara veril
mekte olan ikamet yevmiyeleri vekâlet maaşı 
mukabili bulunluğu cihetle kanuna aykırı gö
rülerek (Tahakkuk muamelesinin kendisi tara
fından yapılmış olması hasebiyle) Muhasiple 
Tahakkuk Memuru sıfatiyle adı geçenden müş
tereken ve tazminen tahsiline hükmolunduğu 
ve bu bapta tanzim kılınıp tebliğ olunan 521 
sayılı ilâm dolayısiyle adı geçen tarafından 
temyizen tetkikat icrası talebini mutazammın 
olarak itirazda bulunulmuş ise de Sayıştay Tem* 
yiz Kurulunca 26 . III . 1948 tarihinde yapılan 
inceleme sonunda; Millî Savunma Bakanlığının 
karşılamasında beyan edildiği veçhile 3278 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasında, Su
bay ve Askerî memurlar için vekâletten dolayı 
maaş usulü cari olmadığı açıkça gösterilmiş ve 
bu itibarla Subay ve Askerî memurların vekâ
leten bir tarafa gönderilmesi halinde işbu vekâ
letten dolayı kendilerine vekâlet maaşı itasına 
kanunen imkân bulunmadığı ve 1108 sayılı 
Maaş Kanununun 8 nci maddesinin (B) fık
rası gereğince bir mahalden diğer mahalle 
izam olunan muvazzaf memurlara harcırah ka
rarnamesine tevfikan verilmekte olan ikamet 
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yevmiyeleri vekâlet maaşı mukabili bulunduğu j 
cihetle kanuna aykırı olarak taahkkuk ettirilip 
tediye edilmiş bulunan mezkûr para hakkında
ki iddianın reddiyle kanuna uygun bulunan 
ilânı hükmünün tasdikma karar verilerek bu 
bapta tanzim kılınan 3272 sayılı ilânım tahak
kuk memuru sıfatiyle kendisine de tebliğ kı
lındığı ve faakt adı geçenin bundan sonra aynı 
istihkak için Askerî Yargıtaya müracaatla dâ- j 
va açmasi üzerine Askerî Yargıtayea ittihaz 
olunan 3 . III . 1949 tarih ve 949/182 - sayılı 
kararla; (Davacının istemi 1092 sayılı Kanunun 
hükmüne uygun bulunmuş olduğundan alâkalı 
Bakanlıkça mezkûr kanun hükümleri dairesin
de muamele yapılmasının) kabul edilmesi üze
rine bu karara ve Bakanlıktan alman mucibe is
tinaden dairesince altmış beş günlük ikamet 
yevmiyesi mukabili olarak tahakkuk ettirilen 
219 lira 32 kuruşun kendisine verilmesi cihetine 
gidildiği ve Askerî Yargıtaym sözü geçen -
3 . ITI . 1949 tarihli kararının hüküm kısmında 
ise; aynen: (Dâvâlı Bakanlık, her ne kadar da
vacıya öden in iş olan 340 lira 64 kuruşun ipsala 
Malnıüdürlüğünün 1943 yılı idare hesabının Sa-
yıştayca tetkik ve muhakemesi sonunda adı ge
çen namına zimmet çıkarıldığını ve temyiz tale
binin de reddi dolayısiyle ilâm hükmünün katî-
1 eşerek kesin hüküm halini almasından Askerî 
Yargıtaym dâvayı görmeye salâhiyeti bulunma
dığını iddia etmekte ise de, kesin hüküm ancak 
tarafları, müddeabihi ve sebebi aynı olan dâ
valarda bahis konusu olabilip davacı ise bu dâ
vada taraf teşkil etmediğinden dâvâlı Bakanlı
ğın göreve müteveccih itirazı yerinde görülme
miş ve davacının istemi 1092 sayılı Kanun hü
kümlerine uygun bulunmuş olduğundan dâva
sının kabuliyle alâkalı Bakanlıkça 1092 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde muamele yapılma
sına karar verildiği) yazılı bulunduğu ve Sa-
yıştayca tazmin hükmolunan meblâğın; adı ge
çenden tahsil olunduğu anlaşılmış olmasına bi
naen ; 

1. Kanunen Sayıştay m kaza hakkına tev
di olunan varidat ve sarfiyata mütaallik muame
lelerin, muhakeme usulleri, muhakemenin iadesi 
ve temyiz tarzı hakkında 2514 sayılı Sayıştay Ka
nuniyle hükümler konulmuş ve bu kanunun 61 
nei maddesinde; Sayıştay Dairesince verilen ka
rarların Sayıştay Umumi Heeyetinde temyizen 
niyet olunacağı ve 62 nei maddesinde ise Sayış- j 
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tay dairelerinin kararlarının; kanuna muhalefet, ı 
salâhiyeti aşmak, muhakeme usullerinin bozulma
sı gibi sebeplerden dolayı 54 ncü maddede yazılı 
alâkalılar tarafndan temyiz edilebileceği gösteril
miş ve 55 nci maddesinde de (Sayıştay ilâmları 
kesbi katiyet ettikten sonra İcra Kanununa tevfi
kan infaz olunur, ilâmların icrasını takipten, 
memurların bağlı olduğu daire mesuldür....) de
nilmekte bulunmuş olup bu hükümler muvacehe- | 
sinde Sayıştay dairelerince tazmin karariyle ilâ
ma bağlanan ve alâkalıları tarafından vâki itiraz 
üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunca tasdik olun
mak suretiyle katiyet iktisap eden kazai hükmün 
artık başka kazai bir mercii bahis konusu olamı-
yacağı gibi Sayıştay m kaza yetkisine dâhil olup 
Sayıştayca nihaî karara bağlanmış bulunan bu gi
bi muamelelerin Askerî Yargıtayca her hangi bir 
sebeple muahharen tekrar tetkik suretiyle bir ka
rara bağlanması vazife ve salâhiyet bakımından 
kanuna muhalif bulunmuştur. 

2. Dâvanın mevzuunu teşkil eden istihkak: 
esasen ve iptidaen tahakkuk ettirilerek îpsalâ 
Malmüdürlüğünce istihkak sahibi sıfatiyle bahis 
konusu muamele memuru Hüseyin Akman'a ve
rilmiş olup Sayıştayın bu babda bidayeten ve 
temyizen verdiği hüküm ise; paranın ahizine kar
şı değil bu istihkakı hilafı kanun tahakkuk etti
ren tahakkuk memuru ile tediyeyi yapan muha
sibe ait bulunmuş ve muamele memuru Hüseyin 
Akman kendisini tahakkuk memuru sıfatiyle mu
hatap gördüğü için zimmet hükmolunan parayı 
tahakkuk memuru sıfatiyle ödemek suretiyle ilâm 
hükmünü yerine getirmiştir. 

Bu itibarla, bu hüküm hiçbir veçhile ve her 
hangi bir makamca bozulamaz. 

Bundan başka bu muamelede âhiz mevkiinde 
olan Hüseyin Akman; zaten ve iptidaen kendi 
telâkkisince istihkakı olan parayı almış olması
na göre âhizin bu hususta tekrar bir hak iddi
asında bulunmasının ve Sayıştayca verilen hü
küm, tahakkuk memuru ile muhasibe müteveccih 
bulunması hasebiyle bu hükme müsteniden âhi
zin bidayeten bu parayı ödemesinin bahis konusu 
olamıyacağı derkârdır. 

Bu muamelede iki sıfatın yani âhizlik ile ta
hakkuk memurluğunun bir zat uhdesinde toplan
mış olmasıdır ki Askerî Yargıtayı zühule dü
şürmüş olabilir. Binaenaleyh adı geçen muamele 
memurunun bu hususta Askerî Yarğıtayda aç- | 
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tığı dâvanın verilmemiş bir istihkaka aidiyeti I 
iddia olunamayacağı ve adı geçenin bu muame
lede tahakkuk memuru olması hasebiyle Sayış
tay Kanununun 54 neü maddesinde gösterilen ta
raflardan biri bulunduğu cihetle Askerî Yarğı-
tayca bu muamelede kendisinin taraf teşkil et
mediği yolundaki mülâhaza ile dâvasının kabu
lü cihetine gidilmesi doğru görülmemiştir. 

3. Askerî Yargıtay kararının infazı keyfi
yetine gelince Âhizin istihkakını almış ve taz
min hükmolunan para tahakkuk memuru tara
fından ödenmiş olduğuna göre ortada Hazineye ı 
terettüp eden bir borç olmadığından Askerî Yar- j 
gıtay kararma istinaden bu kere ayni istihkaka i 
mütaallik olarak tahakkuk ettirilen paranın 
tekrar bütçeden tesviyesine imkân görüleme
diği gibi Sayıştayca muhasip ve tahakkuk me
muru namlarına tazmin hükmolunan bir meblâ- ; 

ğm ilâm hükmünün infazı suretiyle tah- j 
sil ve istirdadı halinde bunların yani ta- ; 
hakkuk memuru ile muhasibin, âbizlerine | 
rüeu hakkı var ise de bu hakkın ya âhiz- i 
terinin rızalariyle parayı ödemeyi kabul ot- i 
meleriyle veya âhizleriu muvafakat etmemeleri . 
halinde adlî mahkemelere müracaat ve hüküm 
istihsali yolu ile sağlanması mümkün olabilir, 
halbuki hâdisede; yukarda belirtildiği üzere âhiz 
ve tahakkuk memuru ayni şahıs olduğundan ve 
muamele memuru Hüseyin Akman'in Sayıştay 
ilâmında gösterilen zimmet miktarını tahakkuk 

memuru sıfasiyle ödemiş bulunduğundan kendi
sinin rücu hakkını yine kendisine karşı kullan
ması ve tazmin hükmolunan meblâğı ödemiş 
olan tahakkuk memuruna (yani kendisine âhiz 
sıf atiyle yine kendisinin ödemesi icabedeceği 
cihetle bu bakımdan da Askerî Yargıtayın sözü 
edilen ilâm hükmünün Devlet Bütçesine tahmil 
suretiyle imal ve infazı doğru bulunmamıştır. 

Yukarda serdedilen sebep ve düşüncelere 
binaen, Askerî Yargıtay kararma müsteniden 
adı geçen muamele memuru namına bu kere ta
hakkuk ettirilen meblâğı muhtevi verile emri- ı 
nin takririyle dairesine iadesine ve cereyanı hal- i 
den bahisle keyfiyetin 3 aylık raporla Büyük i 
Millet Meclisine arzına karar verildiğinden bu j 
hususta düzenlenen takrir, verile emri ve ekleri j 
ile birlikte Millî Savunma Bakanlığına sunuldu, j 
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Tarihi 

10.1.1950 
29.2.1950 
28.2.1950 

Bölümü 

Reddolunan Evrakın 
Sayısı Cinci 

1430 
1392 
1391 

Dairesi 

332/2 içişleri B. 
332/3 » 

Ve. Em. 
» 

Muhtevası 

215,51 
72,90 

135,74 

-. — Merkezde çalışt'rılmak üzere Ankara'ya 
çağrı1 an Van Valisi - Cahit Ortaç'm Hakkâri -
Ankara zat ve aile: Ankara'da 12 gün kaldık
tan sonra mezunen gidip İstanbul'da bulundu
ğu sırada Müfettişlikte çalıştırılmasının karar
laştırılması ve mezuniyeti hitam bulmadan va
zifeye davet edilmesi üzerine tahakkuk ettiri
len İstanbul - Ankara zatî yolluğunu muhtevi 
olarak İçişleri Bakanlığı Saymanlık Müdürlü
ğünce düzenlenip Sayıştaya gönderilen yukarda 
tarihi, sayısı ve muhteviyatı yazılı verile emir
lerinin vizesinde tereddüt edildiği hakkında 
1 nci şubeden yazılan müzekkere ve bu hususta 
dairesinden alman malûmat ile birinci dairece 
ittihaz olunan karar üzerine Genel Kurulun 
2P . II . 1950 tarihli toplantısında yapı'an gö-
rüşmo sonucunda: 

Hakkâri Valisi iken Bakanlıktan aldığı emir 
üzerine, merkeze gelmiş ve Ankara'da 12 gün 
kaldıktan sonra bir avlık mezuniyet alarak İs
tanbul'a gitmiş ve iznini orada kullanmakta 
iken Mülkiye Müfettişliğinde çalıştırılması için 
Bakanlar Kurulundan istihsal olunan karar üze
rine merkeze çağn'arak görevine başlattırılmış 
olduğu anlaşılan Cahit Ortaç'm, birinci şubece 
tereddüt konusu edilen bahis konusu 12 günlük 
ikamet vevmivesivle Hakkâri - Ankara zat ve 
aile ve istanbul'dan avdet yollukları hakkında 
1 nci Dairece ittihaz olunan 28 . II . 1950 ta
rihli kararda belirtilmiş olduğu üzere; 

1. Oorci Bakanlıkla adı gecene Van Valisi 
iken gönderilen s;freli bir telgrafta Hakkâri 'ye 
bii' daha gönderilmiyeceğine işaret olunduğu an
latılmakta ve ahiren Memurin Kanununa ek ola
ra1 ' vürürb'ipre konulan 5439 savıh Kanunun 
ikinci maddesinde; (Bakanlar, Merkez ve iller 
teşki'âtında aylıkla çalışan her hangi bir me-

2. — Sayıştayca bu hususta alman karar ta
mamen kanuni ve yerindedir. 
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muru, tâyinindeki usule göre, yapılması o Ba- j 
kanlığa ait bir iş için, orada bakanlık teşkilâtı ve i 
boş vazife bulunup bulunmamasiyle kayıtlı ol
maksızın, kadrosiyle yurt içinde dilediği yerde 
çalıştırabilirler) denilmekte olmasına göre veh-
lei ulâda kendisinin bu madde hükmüne daya
nılarak çalıştırılmak üzere merkeze ahrdığı ze
habı hâsıl olabilirse de, bu suretle çalıştırılacak
lar için mezkûr maddede, tâyinindeki usule göre 
tabiri kullanılmış olmasına ve valilerin nakil ve 
tâyinleri ise Bakanlar Kurulu karariyle tekem- I 
mül etmekte olup kendisinin bidayeten Ankara'- ı 
ya çağırmışında bu yolda bir karar istihsal edil
memiş bulunmasına göre bu davetin mezkûr mad
de hükmüne istinaden merkezde istihdam şeklin
de değil uhdesine muvakkat bir görev tevdii su
retinde telâkkisi daha uygun olacağı cihetle 
Hakkâri - Ankara yolluğunun, dairesince tahak
kuk ettirildiği üzere bütçenin geçici görev yol
luğu tertibinden tesviye ve mahsubu ve Anka-
rada kaldığı 12 gün için de, muvakkat memuri
yetle bir tarafa gönderilenlere kıyasın Harcirah 
Kararnamesi hükümleri dairesinde ikamet yev
miyesi verilmesi muvafık görülmüştür. 

2. Aile harcırahme gelince; keza daire ka
rarının 2 numaralı bendinde izah ve mütalâa 
olunduğu veçhile, adı geçenin Ankara'ya davet J 
edilişi bir numaralı fıkrada gösterilen sebep- i 
lere binaen geçici görev mahiyetinde telâkki ve 
kabul edilince, ailesini birlikte getirmiş olması
na rağmen bu yüzden kendisine aile harcirahı 
verilmesi bahis konusu olamazsa da sonradan ı 
başka bir memuriyete naklen tâyini halinde eski 
memuriyeti mahalli olan Hakkâri'den yeni me
muriyet mahalline getireceği ailesi için harcirah 
itası gerekeceğine ve kendisinin Ankara'da 12 
günlük geçici görevini ifadan sonra almış oldu
ğu izni kullanmakta iken müfettişliğe tâyin k]-
lınmış bulunmasına göre bu babta ittihaz olu
nan kararlara tevfikan ailesini müfettişliğe tâ
yinden sonra getirtmiş farzedilerek kendisine 
Hakkâri - Ankara aile harcirahı verilmesinde 
kanuna muhalif bir cihet görülemediğine karar 
verildikten sonra müzakere işbu aile harcirah ı-
mıı hangi tertipten tesviye ve mahsubu lâzım-
geleceğinin tâyinine intikal ettirilerek bu babta 
yapılan görüşmeler sonunda: 

Daire kararının bu konuya ait kısmında der
me yan olunduğü<üzere; bâzı bakanlıklar teşki
lât kanunlarında bakanlara, bakanlık memurla- | 
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rından her hangi birini dilediği yerde istihdam 
etmek yetkisini veren hükümler, ahiren Memu
rin Kanununa ek olarak yürürlüğe konulan 
5439 sayılı Kanunun sözü geçen ikinci madde-
sile umumileştirilmiş ve bu suretle evvelce mah
dut olan bu salâhiyetin bütün Bakanlıklara teş
mil edilmiş bulunması hasebile meselenin bu 
bakımdan genel olarak gözden geçirilmesi lâ-
zımgeleceği ve mezkûr 2 nci maddede mevcut -
kadrosile - tâbirinin, valilik kadrosunda istih
dam olunan bir zatın başka bir vazifede istihda
mına lüzum görüldüğü takdirde valilik kadro 
ve unvanını muhafaza etmesi şeklinde imaline 
mahal olmadığı, zira kanun, her derece ve sı
nıftaki memuru dilediği yerde istihdam etmek 
yetkisini bakana vermiş ve (tâyinindeki usule 
göre) kaydını koymakla da alâkalı merciin tas
vibinden geçirmek suretiyle başka bir memuri
yete nakledilebilmek hakkını tanımış bulun
maktadır. 

Aksi halde meselâ; 63 vilâyet için mevcut 
63 valilik kadrosunu işgal eden zatlardan on 
beşinin valilik vazifesinin dışında bir vazifede 
çalıştırılmaları halinde kadrolarını beraber gö
türmeleri icap edecek ve bu takdirde 15 valilik 
kadrosu fiilen eksilmiş ve bittabi bu valilikler 
kadrolarına başkalarının tâyinine de imkân kal
mamış olacaktır ki Devlet işlerini haleldar ede
ceği muhakkak olan bu halin kanun vâzıınca bu 
yolda derpiş edilmiş olmasına ihtimal verile
mez. Aksine olarak bu madde hükmüne istina
den bâzı müfettişlerin valiliklerde istihdamları 
da mümkün olup, bu takdirde bunlara müfettiş
ler gibi ikamet ve seyahat yevmiyesi verilmesi 
icabedeceği ve bu sureti muamelenin ise hiçbir 
veçhile tecviz olunamıyacağı derkârdır. 

Bundan başka, bu vaziyette olanların gör
dükleri işlere muvakkat veya daimî memuriyet 
vasıflarından hangisinin tevcihi lâzım geleceği 
keyfiyeti de ayrıca mütalâa konusu olarak ele alı
nabileceğinden ve kanunlardaki daimî memuriyet 
tabirinin ancak mahallî kadrolara tâyin olunan 
ve orada daimî surette istihdam olunanlara izafe 
edilmekte bulunduğundan ve halbuki 5439 sayılı 
Kanun gereğince başka yerde istihdam edilen bir 
memurun asli memuriyet unvanmı muhafaza et
mesi halinde gördüğü işi muvakkat bir vazife te
lâkki etmek ve binaenaleyh hakkında muvakkat 
memuriyetle bir tarafa gönderil ^nler misillû ken
disine ikâmet yevmiyesi vermek ve fakat aile 
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hareirahı vermemek iea berteceğinden ve tatbikat j 
ta ise bu suretle başka bir mahalde istihdam edi- I 
lenlere ikamet yevmiyesi verilmemekte olduğun- ı 
dan mezkûr kanun hükmüne istinaden vapılan { 
ve yapılacak nakilleri mut* ak mânada imi ay ip I 
tatbik etmek kanunun ruh ve maksadına daha 
uygun bulunmuştur. 

Binaenaleyh, adı geçenin Hakkâri Valiliğinden 
müfettişliğe nakli hakkındaki kararnamenin neş
ri tarihinden itibaren kendisini müfettiş addet- j 
m ek ve bu tarihten sonra vukubulacak seyahatle- j 
finde kendisine 999 sayılı Kanun hükmüne göre 
harcirah ve yevmiye verilmek iktiza edeceğine ve 
müfettişlerin ailelerine verilecek harcirahlarm I 
müfettişler misüllû, müfettişler hareirahı terti
binden tesviye ve mahsubu lâzım geleceği mu-
karrerat icabından bulunmasına göre de adı ge
renin aile harcırahının dairesince tahakkuk etti
rildiği veçhile bütçenin müfettişler yolluğu ter
tibinden verilmesinde bir mahzur görülmemiştir. I 

3. Adı geçen namına tahakkuk ettirilen İs- ! 
tanbul - Ankara zatî harcirahma gelince : j 

Yine daire kararında belirtildiği üzere mu- j 
vakkat memuriyetle Ankara'da bulunmakta iken 
ya bu vazifenin hitam bulması üzerine ve yahut 
müfettişliğe tâyinine ait muamelenin tekemmülü
ne intizaren olsun bakanlıkça verilen mezuniyete 
istinaden Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a gitme
si, resmî bir görev icabı olmayıp şahsi arzusiyle 
yapılmış bir seyahat mahiyetinde bulunduğu ci
hetle bu yüzden kendisine azimet hareirahı veril
mediğine göre avdet hareirahı da verilmemek ica-
beder. 

Gerçi dairesince, ad ı ' geçenin mezuniyeti 
hitam bulmadan vazifeye davet edilmiş oldu
ğunu ileri sürerek, kendisine avdet hareirahı 
tahakkuk ettirildiği bildirilmekte ise de; benzeri 
bir olay münasebetiyle evvelce Genelkurulca 
ittihaz olunan 19 . XII . 1940 tarihli kararla; 
mezuniyeti veren makamın, o mezuniyeti uzatıp 
kısaltmaya salâhiyeti aşikâr olmasına binaen 
kanuni mezuniyetini başka yerde geçirmekte 
olan memurlara vazifelerine avdet emri veril
mesi halinde, kendilerine harcirah verilmesi 
mümkün olamıyacağı tesbit kılınmış bulundu 
ğundan, ayni durumda olan adı geçen de istan
bul - Ankara hareirahı verilmesine imkân bu
lunmamıştır. 

Yukarda 3 fıkrada tesbit olunan esaslara 
göre, adı geçenin, bahis konusu harcirah ve ika- I 
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met yevmiyelerini muhtevi verile emirlerinden 
Hakkâri - Ankara zâti ve aile harcirahı ile ika- ; 
met yevmiyesini ihtiva eden 1391 ve 1430 sayılı • 
verile emirlerinin vizesi ieabetmekle, Birinci j 
şubeye tevdiine ve İstanbul - Ankara harcirahını \ 
muhtevi 1392 numaralı verile emrinin de daire- ; 
since iadesine karar verildiğinden, keyfiyet İçiş- I 
leri Bakanlığına bildirilmiştir. I 

lieddolunan evrakın 
Tarihi Sayısı Cinsi Muhtevası 

18.1.1949 4143 V. Emri 1284.91 
28.3.1949 3186 » 1296,78 

Bölümü Dairesi 

588/1 Millî Eğitim Bakanlığı 
588/1 » » » 

3. — Millî Eğitim Bakanlığı Saymanlık Mü
dürlüğünce düzenlenerek vizesi için Sayıştaya 
gönderilen yukarda tarih ve sayıları ile muhte
viyatı yazılı 2 aded mahsup verile emrinin ince
lenmesinde : 

Paris'teki öğrenci Müfettişliğinde kâtip ola
rak istihdam olunan Matmazel Hovine'e Tem
muz - Aralık 1948 ayları tercüme ücreti olarak 
ceman 120 000 Frank ödendiği ve bunun Müfet
tiş N. Polvan'ın aldığı avanstan mahsup edil
mek istenildiği görülmüş ve bu hususta Daire
sinden alınan malûmat üzerine işin gereği, Sa
yıştay 4 ncü Dairesince incelenerek sonuçta : 

1948 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde; 
Merkez Teşkilâtı arasında 4 aded 500 lira ücretli 
« Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişliği 
kâtibi » mevcut olduğu gibi 5021 sayılı Kanun
la da 4 aded 35 lira maaşlı kâtip kadrosu ka
bul edildiği ve bunlara ait bir 30, bir 40 ve 2 
aded 35 liralık kâtip kadrosunun Hazine Say
manlığına verildiği anlaşılmaktadır. 

4926 sayılı Kanuna bağlı Müfettiş kadrola
rından, 4 adedinin yabancı memleketlerde Öğ
renci Müfettişi olarak kullanılabileceği gösteril
miş ve bu dört müfettiş için de 4 maaşlı, 4 üc
retli kâtip kadrosu kabul edilmiş bulunduğu ve 
Paris Müfettişliği nezdinde de bu kadrodan 
kâtip mevcut olduğu halde, bu kadrolu memur 
ve hizmetlilerle yapılması kabil ve zaruri olan 
işlerin hariçten kimselere yaptırılması, mevcut 

3. '— 1948 yılı Bütçe Kanununa merbut (D) 
işaretli cetvelde yabancı memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri, kâtiplikleri için şehrî beşer 
yüz liradan 4 kâtip kadsoru mevcut ve bunların 
yabancı da olabilecekleri musarrah olduğu ve 
4926" sayılı Kanunla ayrıca 4 maaşlı kâtip kad
rosu da kabul edildiği halde bütçenin 588 nci 
bölümünden ayrıca ayda 20 000 Frank ücretle, 
ücretli memur istihdamı kanunsuz olarak kad
royu tevsi mahiyetinde olmakla beraber, mez
kûr bölüm, muvakkat memurlar istihdamına 
cevaz veren (E) cetveline dâhil edilmemiş ve 
(R) cetvelinde de bu bölümden ücretli memur 
kullanılacağına dair bir sarahat da görülmemiş 
olduğundan, Sayıştaym ret muamelesi yerinde 
görülmüştür. 
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kadroyu tezyit ve tevsi mahiyetinde olduğundan I 
Matmazel Hovine'c mahallî kâtip olarak ayda 
20 000 Frank hesabiyle ücret verilmesi, önce 
Murakıplıkça şayanı kabul görülmemiş ve bu 
hususta yapılan istizah üzerine sonradan işe 
daktilo ve tercüman mahiyeti verilmek istenil
miş ise de, masrafın mahsup edilmek istendiği 
588 nci Bölüm, (E) cetveline dâhil bulunmadığı 
gibi, bu bölüme ait (R) cetvelindeki açıklama
da, bu bölümden ücret verilebileceğine dair bir 
kayıt da bulunmadığından, adı geçenin, tercüme 
işleri ile iştigal etmiş olsa dahi, devamlı olarak 
ve ayda mukannen bir ücret mukabilinde istih
damı doğru bulunmadığı cihetle haliyle kabul 
ve vizesine imkân görülemiyen bahse konu ve
rile emirlerinin, Matmazel Hovine'e ait 
ücretlerin tenziline talikan, reddine karar 
verildiğinden bu bapta düzenlenen takrir ek
leriyle birlikte Millî Eğitim Bakanlığına sunul
muştu. Bu takrir üzerine Millî Eğitim Bakanlı
ğından alman yazıda bâzı esbap serdiyle, keyfi
yetin bir kerre de Sayıştay Umumi Heyetinde 
görüşülerek vizesi hususunun temini istenilmiş 
olmakla keyfiyet Genel Kurulun 28 . I I . 1950 
tarihli toplantısında görüşülerek sonuçta: 

Dosya üzerinde yapılan incelemeye göre; 
4926 sayılı Kanuna bağlı müfettiş kadroların
dan yabacı memleketlerde öğrenci müfettişi ola
rak kullanılabileceği gösterilen 4 aded müfettiş 
için dördü maaşlı, dördü (D) cetveline dâhil 
500 lira ücretli olmak üzere 8 kâtip kadrosu 
kabul edilmiş bulunduğu ve bahis konusu Pa
ris Bölge Müfettişine bu kadrodan kâtip veril
miş olduğu halde bu müfettişçe Temmuz - Ara
lık 1948 aylarında ayrıca ayda 20 bin frank he
sabiyle hariçten matmazel Hovine adında bi
rinin istihdamı cihetine gidildiği mezkûr mü
fettişlikte istihdam olunan Nurettin Polvan na
mına açılan krediye mahsuben tanzim olunup 
vize edilmek üzere Sayıştaya gönderilen verile 
emrinin tetkiki sırasında görüldüğü ve adı ge
çenin keyfiyeti istihdamı kadroyu tevsi mahi
yetinde bulunduğu cihetle bu bapta yapılan is
tizaha dairesinden verilen cevapta: 

Matmazelin ücretli kâtip olarak kullanılma
dığı ve kendisine verilen paranın bölge müfet-
tişliğince işlerin çoğalması yüzünden büro işle
rinin yürütülmesini teminen tercüme ve dakti
lo işlerinde kullanılmasına mukabil ihtiyar olu
nan masraf olduğu bildirilmiş ve işe daktilo ve | 

( S. Sayısı ? 88 ) 



— 13 — 
tercüme masrafı mahiyeti verilmek istenilmiş 
ise de; masrafın taallûk ettirildiği 1948 yılı 
Bütçesinin 588 bölümünün; (E) cetveline dâ
hil bulunmamasına ve bu bölüm hakkında (R) 
cetvelinde verilen izahatta; bu bölüme konulan 
ödenekten ücret verilebileceğine dair bir kayıt 
ve işarete Taşlanmamasına binaen kendisine ve
rilmek istenilen ücretin bu bölümden de tesvi
ye ve mahsubuna kanunen imkân görülememesi 
üzerine masrafın daire karariyle reddi cihetine 
gidildiği ve bunun üzerine adı geçene verilen 
paranın verile emri muhteviyatından tenzil 
olunduğu anlaşılmıştır. 

4. ncü daire kararında masrafın reddi hak
kında dermeyan olunan esbap, kanuna uygun 
bulunmuş ve Millî Eğitim Bakanlığının sözü edi
len tezkeresinde bu hususta ileri sürülen sebep 
ve düşünceler ise ret muamelesinin tadilini müş
tekim görülememiş olmakla bahis konusu mas
rafı muhtevi olarak sonradan t? azim "kılınan 
verile emrinin kabul ve vizesinin mümkün bu
lunmadığının cevaben adı geçen bakanlığa bil
dirilmesine karar verildiğinden, keyfiyet o su
retle Millî Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir. 

Tarihi 
Reddolunan evrakın 

Sayısı Cinsi Muhtevası 

6 . XII . 1949 2089 Verile emri 56 919,00 

Bölümü 

41/2 

Dairesi 

P. T. T. İş. Gn. Müd. 

4. — P. T. T. Genel Müdürlüğü Hesap İşleri 
Müdürlüğünce düzenlenerek vizesi için Sayış-
taya gönderilen yukarda tarih ve sayısı ile 
muhtevası yazılı verile emrinin incelenmesinde: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 
200 aded paratonerin fennî şartnamede işletme 
tevettürünün 500 voltluk bir mertebede olaca
ğı gösterilmiş bulunduğu halde, eksiltmeye yal
nız bir talip iştirak etmiş olup bu talibin tek
lif mektubunda ise vereceği paratonerlerin 700 
voltluk olacağının beyan edilmesi üzerine komis
yonca, teklif namedeki teknik izahatın fennî 
şartnameye muhalefet arz \-e teknik bir mah
zur teşkil edip etmediğinin Fen Dairesi Baş
kanlığından sorulmasına karar verildiği ve bu 
karara cevap teşkil eden Fen Heyeti raporun-

4. — P. T. T. idaresince kapalı zarf usulü ile 
yapılan eksiltmede şartnameye uymıyarâk ya
pılmak istenilen bağıtın Sayıştayca reddi uygun 
görülmüştür. 
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da, teklif edilen paratonerlerin kullanıl masında j 
bir mahzur bulunmadığı mütalâasında bulunul- • 
muş ve Fen Dairesi Başkanlığınca da bu müta
lâaya iştirak edilmiş olduğundan, komisyonca j 
sözü edilen paratonerlerin tek teklif sahibi mü- | 
taahhitten satmalınmasına akrar verilmek sure- j 
tiyle, ihalenin yapıldığı görülerek bu hususta I 
dairesinden alınan malûmat üzerine işin gereği I 
Sayıştay 2 nei dairesince incelenerek sonuçta: 

Bahis konusu paratonerlerin, fennî şartname
sinde, işletme tevettürünün 500 voltluk bir mer- | 
tebede olacağı gösterilmiş olmasına göre talibi 
tarafından 700 voltluk paratoner teklifi şartna
meye uygun olmıyan bir teklif mahiyetinde olup 
2490 saydı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince 
mezkûr teklifin nazara alınmaması ve şayet bu 
şartın değiştirilmesinde bir zaruret hâsıl olursa 
yeniden eksiltme yapılması icab ederken 700 
voltluk paratonerlerin kullanılmasında mahzur 
bulunmadığı hakkındaki fen heyetinin mütalâa
sı üzerine ihalenin yapılması 2490 saydı Kanun 
hükümlerine muhalif bulunduğundan, kabul ve 
vizesine! imkân görülemiyen mezkûr verile em- I 
rinin, reddine karar verildiğinden bu babta dü
zenlenen takrir ekleriyle birlikte P. T. T. İşlet
me Genel Müdürlüğüne sunulmuştu. İşbu takri
re cevaben P. T. T. Genel Müdürlüğünden alı- ı 
nan yazıda bâzı esbab serdiyle keyfiyetin Genel j 
Kurulca görüşülerek verile emrinin vizesinin te
mini istenilmiş olmakla Genel Kurulun j 
23 . I I I . 1950 tarihli toplantısında yapılan gö- j 
rüşme sonucunda: 

P. T. T. Genel Müdürlüğünce kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye konulan bahis konusu 200 aded | 
paratonere ait fennî şartnamenin 7 nci maddesi- j 
nin bir fıkrasında - paratonerlerin işletme tevet- I 
türü 500 voltluk bir mertebede olacakt-r - diye j 
tasrih kılınmış olduğu halde, talibin bu şarta | 
aykırı olarak 700 voltluk paratoner teklifinde j 
bulunduğu anlaşılmasına ve 2490 sayılı thale I 
Kanununun 36 ncı maddesinin bir fıkrasın- | 
da -.... şartnameye muvafık olmıyan veya içinde | 
şartname dışında şartları bulunan tekliflere iti
bar edilmez....- denilmekte bulunmasına göre j 
fennî şartnameye uygun olmıyan teklifin sözü { 
geçen 36 ncı madde hükmüne tevfikan nazarı | 
itibara alınmaması ve şartın değiştirilmesinde ı 
bir zaruret hâsıl olduğu takdirde ihtiyacın ye-
niden eksiltmeye konularak, yeni şartalar daire- I 
sinde tekrar isteklilere arzı icabedeceği gibi bu '• 
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işde fennî şartnamede tesbit edilen şartlara ay
kırı olarak yapılan teklifin kabulü, ihtiyacın 
başlangıçta isteklilere sunulduğu zaman tesbit 
edilen şartın sonradan değiştirilmesi demek ola
cağı ve bu halin ise taahhüt yolsuzluklarına yol 
açacağı derkâr bulunduğu cihetle bu baptaki 
tahakkukun kabulü doğru görülmemiş ve Genel 
Müdürlüğün sözü edilen tezkeresinde bu hususta 
ileri sürülen sebeb ve düşünceler ret önergesi
ne esas olan İkinci daire kararının tadi
lini müstelzinı bulunmamış olmakla key
fiyetin bu suretle cevaben adı geçen Ge
nel Müdürlüğe bildirilmesine ve bu baptaki 
sözleşme ile tahakkuk evrakının iadesine karar 
verildiğinden keyfiyet o suretle P. T. T. Genel 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Büyük Meclise arzedilmek 
Başkanlığa sunulur. 

üzere Yüksek 

Sayıştay K. Başkanı 
Siird 

Şefik Türkdogan 
Kâtip 

2 . II . 1951 
Sözcü 

İsparta 
Sait Bilgiç 

Mardin Çorum Malatya 
A. Bayat $. 

Bize 
Z. R. Sporel 

tmzada bulunmadı 
Siird 

C. Yardım 
tmzada bulunmadı 

Muş 
H. Bayı 

Oürses M. Kvlu 
Samsun 

H. Alişan 
imzada bulunmadı 

Tekirdağ 
H. BingiU 

Tokad 
H. Koyutürk 
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