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1. — SABİK ZABIT HULASASI 

Burdur Milletvekili İbrahim Necmi Dilmen'in 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve 
rahmetlinin hatırasına saygı için iki dakika ayak
ta duruldu, 

Belediye kanununun 54, 119, 120 ve 128 nei 
maddelerinin değiştirilmesine ve 

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun özel 
idarelere ait kısmına geçici bir madde eklenmesi
ne dair olan kanun tasarılarının birinci görüşme-

leri yapıldı, 
Cuma günü toplanılmak 

verildi. 
Başkanvekili 

Aydın 
Dr. M. Germen 

Kâtip 
Tunceli 

Nticmeddin SaJvir 

üzere 

Sûün 

inikada son 

Kâtip 
Samsun 

N. Fırat 

, 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Askerî Memurlar Kanununun 4 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 3933 sayılı 

kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/409) (Millî Müdafaa, Encü
menine). 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — S. Günaltay 
KÂTİPLER : V. Uzgören (Kütahya), N. Fırat (Samsun) 

<<m»m 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANINN KAMUTAYA BİLDİRİMLERİ 

i. — İstanbul Milletvekili Ali Kâmi Akyüz'-
ün öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
21. I I I . 1945 

İstanbul Milletvekili Aü Kâmi Akyüz'ün 11. 
III . 1945 tarihinde Ankara'da öldüğü, Dahiliye 

Bakanlığından alınan 16 . III . 1945 tarihli ve 
23302 - 5/2478 saydı tezkerede bildirilmiştir. ACT 
duygu ile arzederim. Başbakan ^ 

Ş. Saraçoğlu 
BAŞKAN — Aziz hâtırasına hürmeten bir 

dakika ayakta susmanızı rica •ediyorum. 
(Bir dakika ayakta susuldu). 

4. — GÖRÜŞÜLEN MADDELER 

1. — Hesap uzmanları kurulu kurulmasına 
ve Maliye .Bakanlığı merkez ve ille? kadroların
da değişiklik yapilmasına dair kanun tasarısı 
ve Ma%iye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(1/312) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tamamı, hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini yüksek 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar . . .Ka
bul etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

[1] 55 sayılı basmayaz% zaptın sonundadır. 

Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına ve Ma
liye Bakanlığı merkez ve iller kadrolarında bazı 

değişiklikler yapılmasına dir kanun 
MADDE 1. — Gelir kanunlarının emrettiği 

ödevliler hesaplarım incelemek ve Maliye Baka
nı tarafından lüzum görülecek etüdleri yapmak 
üzere merkezde bir başkanın idaresi altmda mü
şavir hesap uzmanı, hesap uzmanı ve hesap 
uzman, muavinlerinden toplu bir (Hesap Uzman
ları Kurulu) kurulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Hesap Uzmanları Kurulunun 

bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kadroları 
4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma-

,.,,liye^Bakanliğı kısmına eklenmiştir. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 

yükşşjt oyunuza arzediyorum.. Kabul edenler... 
Etn>|yrenjer... Kabul edilmiştir... 

'MADDE 3. — Hesap Uzman muavinliğine 
tâyin edilebilmek için Memurin kanununun (4) 
ncü maddesinde sayılı şartlardan başka; 

A) Görevin gerektirdiği nitelikte olmak; 
B) Ticâret okullarının yüksek kısmını, İk

tisat, ve Hukuk Fakülteleriyle Siyasal Bilgiler 
okulunu veya bunlara eşitliği Maarif Bakanlığın
ca kabul olunan yabancı bir okulu bitirmiş olmak; 

;;.-; - C)ı Yapılacak müsabaka imtihanında başarı 
kazanmak, 

D) Gireceği imtihanın açıldığı yıl ocak ayı
nın ilk gününde 33 yaşını bitirmemiş olmak ge
reklidir.* 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü maddeye göre Hesap 
Uzman muavinliğine tâyin edilenler, üç yıl He
sap Uzmanları yanında staj gördükten sonra ya-

' pılah yeterlik imtihanını kazanırlarsa Hesap Uz
manlığına t^âyin olunurlar. 

Bakanlıkça, olgunlukları bu süreden daha ev
vel kabul edilen Hesap Uzman muavinlerine başlı 
başına hesap inceleme yetkisi verilebilir. 

Üçüncü maddenin (A) ve, (B) fıkralarında 
.yazılı nitelikte bulunupta iş ve görevleri bakı
mından Hesap Uzmanlığı yapacak durumda 
olanlar imtihanda doğrudan doğruya Hesap Uz
manlığına tâyin, edilebilirler. Bunlar hakkında 

* 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü uy
gulanır. • . . ! ' , 

Herhangi bir derecede bulunan Maliye mü
fettiş muavinlerinin eşiti derecedeki hesap uz 
manlık veya muavinliğine imtihansız olarak tâ
yinleri caizdir/ Ancak, bu şekilde hesap uzman 
muavinliğine tâyin edilenler yukarıda adı geçen 
yeterlik imtihanından geçirilirler. 

Hesap uzmanları kurulu başkanından hesap 
\ uzmanı sıfat.ve yetkisi de vardır. 

.-. .BAŞKAN —-Söz isteyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza, arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Gelir kanunlarının kendileri
ne verdiği görev ve yetkilerden başka aynı kanun-

-. l ann müesseseler, ödevliler ve kişiler hesapla
rından yapılacak incelemeler hakkında Maliye 
müfettişlerine ve muavinlerine, defterdarlar, ge
lir müdürleri, kontrolörleri ve kontrol memurla-
riyle gelir memurlarına verdikleri yetkileri hesap 
uzmanları veya muavinleri de kullanırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 

yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —- Hesap uzmanları ve muavin
lerine doğrudan doğruya vazife verilebileceği gi
bi gereken yerlerde bunların, yalnız başına veya 
grup halinde defterdarlıklar emrinde çalıştırıl
maları da caizdir. 

İncelenmesi yalnız hesap uzmanlarına bıra
kılacak vergileri ve bunların yerlerini Maliye 
Bakanlığı tâyin eder. Bu suretle tâyin edilen 
yerler dışmda devamlı veya geçici bir şekilde 
hesap uzmanı kullanılması, o yer memurları
na kanunların verdiği inceleme ve yönetim yet
kilerini kaldırmaz. 

Takdir komisyonlarından hangilerine hesap 
uzmanı katılacağı Maliye Bakanlığınca kararlaş
tırılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kendilerine tâyin olunan böl
ge merkezleri dışında vazife gören hesap uzman
ları ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahları 
999 sayılı kanuna göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 4644 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının kazanç 
ve muamele vergileri hesap mütehassısları başlı
ğı altındaki kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 2395 sayılı kanunun değişti
rilmesine dair 3840 sayılı kanunun 15 nci ve 
3843 sayılı kanunun 85 nci ve 4286 sayılı kanu
nun 8 nci maddeleriyle diğer kanunların bu ka
nuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi" kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım 
tarihinde başhesap uzmanlığı, müşavir uzmanlık, 
hesap uzmanlığı ve muavinliklerinde bulunanlar
dan yeterliği görülenler dereceleriyle hesap uz
manlık veya muavinnklerine tâyin olunabilirler. 
Bunların 4644 sayılı kanunla tanılan hakları sak
il tutulur. 

Y. S. UZAY (Balıkesir) — Efendim bu ka
nun mevkii meriyete girdiği zaman bu vazifelere 
tâyin olunacak olanlar için bu kanunun madde
leri tamamiyle vaziyetleri izah ve tâyin etmiş
tir. Yalnız halen bu vazifelerde ve hizmetlerde 
çalışmakta olanların vaziyetlerinin bazı yerleri 
aydınlanmamıştır. Gerçi Bütçe Encümenimiz bu 
birinci geçer madde ile bu vaziyetlerden birisini 
aydınlatmıştır. Halen bu vazifelerde bulunan
lardan mütehassıs muavinleri olanlar almakta 
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oİduklari maaşların bir üst derecesini ücret ola- I 
rak almakta imişler. Bu kanun çıktıktan sonra; 

da bunlar bu vazifeye tâyin edildiği takdirde yi
ne o ücretleri almakta devam edeceklerine dair 
bir fıkra eklenmiştir, yerinde bir fıkra olmuş
tur. Fakat bence yine aydınlatılması lâzımgelen 
vaziyetler vardrr. . Onlarm da aydınlatılmasını 
muhterem Bütçe Encümeninden rica ederim. 

Onlar da şunlardır: 
1. Mütehassıs muavinliğinde iken almakta 

oldukları maaş üzerinde iki veya üç sene hizmeti 
dolduranlar 3656. ve 4598 sayılı Barem Kanunu 
ve ekinin verdiği haklardan istifade ederek ma
aşları artabilecek mi? Tabiî üç seneyi doldurun-
cıya kadar mütehassıs muavinliğinde kalmak par
tiyle, 

2. Mütehassıs muavinliğinde iken yedeksu-
baylık yapmak üzere askerî hizmete çağırılan
lar, geçen Sene kabul büyurûlan kanun hükmüne 
göre, askerde geçirdikleri müddet kendi vazi
felerinde geçmiş gibi sayılarak kanuni müddeti 
dolduranların maaşları arttırılacak mı? 

Tabiî yine staj müddetini dolduruncaya ka
dar mütehassıs muavinliğinde kalmak şartiyle. 

3. Halen hesap mütehassıslığında ve mua
vinliğinde geçirilen müddetler kanun çıktıktan i 
sonra aynı görevlere tâyin edilenlerin terfile
rinde, stajlarında sayılacak mi1? 

Bunlar aydmlanmamıştır. Birtakım vaziyet
ler hâsıl olabilir. Çünkü şu vaziyetler hadis ola
caktır. Onun, için müsaadenizle bu sualleri so
ruyorum. 

Mütehassis muavinleri bundan sonra kanu
nun bir defaya mahsus olmak üzere iki senede' 
maaşlarının artması kaydından istifade edemez
lerse 35 lira maaşta 5 sene kalacaklardır. Asker
likte geçirdikleri hizmetler sayılmayıpta hiçol-
mazsa maaşları ve ücretleri arttırılamazsa o za
man bu gençler bu maaşta 7 - 8 sene kalacak-
1 ardır. Onun için bu sorduğum üç sualin aydınla
tılmasını muhterem Bütçe Encümeninden rica 
ederim. 

BÜTÇE En. ADINA F. BAYSAL (Kayseri) 
— Bu kanun Yüksek Heyetinizce kabul buyurul-
duktan sonra hesap memurları için hususi hü
kümleri ihtiva eden bir kanun haline girmiş ola
cak ve bunların terfi ve terakkileri bu kanunda 
yazılı esaslı hükümlere tâbi olacaktır. Ondan 
sonra Barem Kanunu umumî hükümlerine tabi
dirler. 

Şu halde arkadaşımız tarafından dermeyan 
olunan suallerin bu esaslara. göre mütalâa edil
mesi lâzımgelmektedir. 

Birincisi hesap uzmanı muavinliğinde bulun
muş olanlar, eğer üç sene bu vazifede bulunmuş 
iseler ve elyevm hesap uzmanlığı muavinliğinde 
bulunupta yeni kadroya göre aynı vazifeye alın
mış iseler imtihan vermek şartiyle kadrolarında 
yüksek derece olmaması dolayısiyle terfileri j 
imkânı yoksa, geçen sene kabul buyurduğunuz ' 

. kanun mucibince üst derece maaşını alacaklardır. 
Yalnız imtihan şarttır. Diğer idari memuri
yetlerde Barem Kanununun esası yüksek derece
ye ehliyetleri mevcut olupta yüksek def ecede 
kadro bulunmaması dolayısiyle* terfileri geri kal
mış olanların da terfiini âmirdir. Burada esasen 
tesbit edilen ehliyetin yüksek dereceye çıkabil
mek için imtihanla taayyün etmesi lâzımgelir. 
Bu itibarla hesap uzmanları muavinleri imtihan
larda ehliyetleri sabit olursa üst derece maaşı 
alabileceklerdir. Arkadaşımın birinci sualini 
busuretle cevaplandırmış oluyorum. 

Eğer diğer vazifelerde bulunmuş, yani he
sap uzmanlığı muavinliğinde bulunmamış olupta 
idareden gelmiş olursa yüksek dereceye terfi 
edebilmek için, buradaki esasa göre, beheme
hal üç/sene hesap mütehassıslığı muavinliği yap
mış olmak şarttır. Başka suretle yüksek derece
ye geçemez. Binaenaleyh bu da umûmî esaslara 
tâbi bir netice olarak çıkmaktadır. 

İkincisi: Askerlikte geçen müddetler; vaziyet 
şöyledir. Eğer doğrudan doğruya hizmeti muvaz-
zafâsını ifa için alınmışlarsa tabiî memuriyetle 
alâkasını kesmiş olduğundan burada hesap mü
tehassıslığında geçmiş bir müddeti yoktur ve 
terfi için de hesap edilmemesi gayet tabiidir. Fa
kat yedeksubay olarak vazifei askeriyesini ifa 
ediyorsa buradaki vazifesini muhafaza ettiğin
den dolayı yedeksubayda geçecek olan müddeti 
burada geçirmiş gibi sayılacaktır. Bu da umumî 
hükümlerin tabiî bir neticesi olarak çıkmakta
dır. 

Üçüncü suali vzaptedemedim, müsaade buyu-
rulursa bir daha tekrar etsinler. 

Y. S. UZAY (Balıkesir) — Halen hesap mü
tehassıslığında veya muavinliğinde bulunanlar 
var, belki üç, beş aydanberi bu vazifeyi ifa et
mektedirler. Bu kanun çıktıktan sonra: Bun-* 
lar yine aynı vazifeye kendi maaşlariyle tâyin 
olunabilirler, deniyor. Bu kanun çıktıktan sonra 
yine işlerine devam edeceklerdir demektir. Fa
kat kanunun neşrinden evvel aynı vazifeye de
vam etmiş olmaları terf ilerinde bu hizmetleri 
hesap edilecek mi? 

F. BAYSAL (Kayseri) — Birinci mâruzâ
tımla esasını arzetmiştim. Evvelce hesap müte
hassıs muavinliğinde bir sene vazife yapmış ve 
bu kanun çıktıktan sonra dâhi tekrar hesap mü
tehassıs muavinliğine alınmış bulunurlarsa ev
velce geçirdikleri müddet burada da sayılmış ola
cak mı? Daha iki sene geçirmekle yukarı dere
ceye imtihanla terfi etmek hakkını iktisap etmiş 
olacak ve bugün almakta olduğu maaş ve ücret 
farkını ,da tamamen muhafaza etmek şartiyle es
ki müddetini de muhafaza etmiş olacaktır. : 

Y. S. UZAY (Balıkesir) — Arkadaşımın 
izahlarına teşekkür ederim son sualime de bun
dan istifade edecekler diye cevap verdiler amma 
buna dair maddede sarahat yok. Aksi düşünü-
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lebilir ve bu yüzden kanun mucibi tefsir olur. 
Binaenaleyh bir tavzih fıkrası takdim ediyorum 
bunun kabulünü rica ederim. O da şudur: «Bun
ların, hâlen bulundukları görevlerde geçirdikleri 
müddet terf ilerinde ve stajlarında hesaba katı
lır.» Yani arkadaşımın söylediğini maddede ifa
deden ibarettir, vuzuh noktasından. Maruza
tım bundan ibarettir. 

F. BAYSAL (Kayseri) — Encümence, ar-
zettiğim esaslara göre muamele yapdacağından 
ayrıca fıkra ilâvesine lüzum görmemekteyiz. 
Zapta geçmesini kâfi görüyoruz. Mamafih tak
dir Heyeti Celilenizindir. 

BAŞKAN — Takrir okunacaktır. 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı ge
çici birinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Y. S. Uzay 

«Bunların halen bulundukları görevlerde ge
çirdikleri süre yükseltilmelerinde ve stajlarında 
hesaba katılır.» 

BASİLAN — Encümen verdiği izahatla bu 
takrir muhteviyatının kabul edilmiş olduğunu 
bildirdi. Buna göre takriri yüksek tasvibinize 
sunacağım. Takriri nazarı itibara alanlar... Al
mayanlar... Takrir nazarı itibara alınmıştır. Tak
ririn ibaresi hakkında Encümenin bir mütalâası 
var mı? 

F. BAYSAL — Muvafık. 
BAŞKAN — Efendim; encümen takriri tas-' 

•, vip ediyor. Maddeyi kabul buyrulan fıkra ile 
birlikte okuyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım 
tarihinde başhesap uzmanlığı, müşavir uzmanlık, 
hesap uzmanlığı ve muavinliklerinde bulunanlar
dan yeterliği görülenler dereceleriyle hesap uz
manlık veya muavinliklerine tâyin olunabilirler. 
Bunların 4644 sayılı kanunla tanılan hakları sak
lı tutulur. 

Bunların hâlen bulundukları görevlerde ge-
- çirdikleri süre yükseltilmelerinde ve stajlarında 

hesaba katılır. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tasvibinize 

sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hesap uzmanı yetiş
tirilmek üzere Yüksek iktisat ve Ticaret okulla
rında beş ders yılı için her ders yılmda 50 öğ
renci okutmağa Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu öğrencilere yiyim ve giyim karşılığı ola
rak ayda 50 liradan 100 liraya kadar para veri
lir. 

V,. SARIDAL (istanbul) — Geçici ikinci 
maddede Hesap Uzmanları yetiştirmek maksa-
dryle Yüksek iktisat ve Ticaret okullarında her 
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i yıl belli miktarda talebe yetiştirmek.hususunda 

Maliye Bikanlığının teklifi hakikaten şayanı tak-
* dırdır. Bilhassa teşekür ederiz. 

Kanun tasarısında, üçüncü maddenin kıraati 
sırasında arzına imkân bulamadığım bir yanlış 
ifadeyi burada arzetmek, isterim. Mesel gayet 
basittir. Mektebin ismi geçici 2 nci maddede ga
yet güzel ifade edilmiştir, okula Maarif Vekâle
tince verilen ad da böyledir. Yüksek iktisat ve 
Ticaret okullarıdır. Bunlardan bir tanesi Istan-
bul/da bir tanesi izmir'dedir, yakın bir zamanda 
birisi de Ankara'da kurulacaktır. Halbuki üçün
cü maddede Ticaret okullarının yüksek kısmım 
bitirenler denilmiştir. Bugünkü vaziyette, bu
günkü teşkilâtta Ticaret okullarının yüksek kı
smaları diye bir teşekkül mevcut değildir. Orta 
ticaret mektepleri vardır, ticaret liseleri vardır, 
bunların her Dirinin idari teşkilâtı, müdürleri, öğ
retmenleri ayrı ayrıdır. Bağımsızdır, müstakil-
dirlar. Bir de bunlardan maada bugün biri istan
bul'da, biri de izmir'de olmak üzere iki tane 
Yüksek Ticaret okulumuz vardır. 

Bu ciheti Bütçe Encümeni Mazbata Muhar
riri arkadaşımın dikkat nazarına koymak isti
yorum. Kanunun ikinci kıraatında, kendileri 
de uygun görürlerse, bu ufak hatanın değişti
rilmesi için yazılı bir tadilname takdim edeceği
mi bunu şimdiden arzediyorum. 

Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ (İstanbul) — Elendim, 
bu maddede yazıldığı veçhile devletçe masrafları 
verilerek yetiştirilen memurlara, veya stajiyer-
ler de diyebiliriz, . adı geçen mekteplerde yetiş
tirilecek talebelere beş sene hükümet 50 - 100 li
ra kadar para verecektir. Buna mukabil tale
beler Devlete neyitaahhüd edecektir? Bu şe
kilde yetişecek talebelerin Devlete olan vazifele
rinden bahsedilmemiştir. Halbuki bu şekilde 
yetişen talebe için bir kanunda Hükümet hesa
bına okudukları senelerin üçte ikisi kadar mec
buri hizmet görür diye yazılıdır. Burada böyle 
bir şey olmadığı nazarı dikkatimi celbetti. Bun
ların Devlete karşı mecburi hizmetleri olmaya
cak mı? Bu noktadan Bütçe Komisyonu arka
daşlarımın nazarı dikkatlerini çekmek isterim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA F. BAYSAL 
(Kayseri) — Evvela tasarının 3 ncü maddesin
de zikredilen ticaret mektebinin yüksek kısmı 
hakkındaki Encümen noktai nazarını arzetmiş 
olayım. 

Evvelce Kazanç Vergisi Kanununun; ki bu 
235 numaralı kanundur, burada Ticaret mek
tebi yüksek kısmından denmiştir. .0 itibarla bu
nu ihtiva etsin diye bir tavzih maksadiyle ifade 
edilmiştir. Yalnız muvakkat maddede zikretti
ğimiz gibi buradaki maksadımız İktisat ve Tica- \ 
ret mektebi yüksek kısmındandır. Binaenaleyh" 
eğer hakikaten bir lüzum varsa kanunun ikinci 
kıraatinde bu noktanın tavzihinde Encümence 
hiç bir mahzur yoktur. Ö kısmı aynca tasrih 

' edebiliriz. 
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Bu mektepte okutturulacak talebenin mecbu

ri hizmetleri meselesine gelince; bu /Devletçe 
okutturulacak talebeden alınacak taahhühler ve 
bunlara ait mecburi hizmetler ayrı bir umumî 
kanunda ifade edilmiştir. Bu talebe de buraya 
alınırken kendilerinden bu esaslara göre taah
hütnameler alınacaktır, bu taahhüt mecburiye
tine tâbi olacaklardır. Bu itibarla kanunda bu
na . dair hiç bir tavziha lüzum yoktur. Bunlar 
umumî kanundaki esaslara göre taahhütleri te
min edilmiş .olacaktır. ' 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 29 Mayıs, 1945,ta, 
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

R; KAPLAN (Maraş) — Arkadaşlar; kanu
nun heyeti umumiyesi için . söyliyeeeğim; Mali
ye Bakanlığına, yeni bir kurum kurulması için 
yeni bir yetki veren bir tasarıdır, önümüzdeki. 
Biliyorsunuz en çok böyle teşkilât kanunu getir 
ren bizim'Maliye Bakanlığımızdır ve bütçeyi de 
hazırlayan o Bakanlık olduğuı için. bu hususta 
en-çok kıskanç davranan onun olması lâzımdır. 
Şimdi biz Maliye Bakanlığımızdan rica ederiz; 
Maliyenin bütün daireleri hesap uzmanlariyle 
doludur. Bu kuracağj teşkilâta alacağı uzman
ları o dairelerden mi alacaktır, yoksa dışardan 
mı. temin edecektir? Maliyenin bütün dairelerin
de fazla uzman var, kadro fazlası vardır. Bu. 
kadrolardan tasarruf düşünülürken yeni kadro 
ve • yeni teşkilât ile tekrar, Meclisin önüne gel
mek-doğru değildir» Çünkü; bir taraftan Mec
lis açıkları tamamlıyacak tedbirlerle uğraşırken 
öte taraftan Maliye Bakanlığının böyle bir şey
le gelmesi doğru değildir. Bu hususta, bizi ten
vir etsin. Nedir, ne ihtiyacı vardır bu kuruma? 

MALÎYE BAKANI N. E. SÜMER (Antal
ya) — Yüksek Meclisin tasvibine sunulmuş olan: 
(Hesap Uzmanları Heyeti) kurulması hakkın
daki kanun; mevzuu itibariyle, yakında tetijrikı-
nıza arzedildikten sonra tathikma geçilecek 
olan yeni bir kanunun öneüsüdür. Bu yeni ta
sarı-'gerek hal ve gerek istikbal bakımından Dev-

Ö : İ 
let gelirinin esaslı bir unsurunu teşkil edecek 
ojan kazanç vergisini yeni bir rejime tâbi tut
mak maksadiyle hazırlanmış olan kanundur. 
Bu kanunun takip etmekte olduğu hedef' ve ha* 
zırlanmasında hâkim olmuş bulunan zihniyetj 
kazanç vergisini karine esasını kısmen muhafaza 
etmekle beraber, mükelleflerö mümkün olduğu 
kadar beyanname rejimine almak olmuştur, Ye
ni kanun tasarısının bu hedefleri dışında bir> ta
raf tan Devlet; Hazinesini bu yönden, bu kay
naktan beklemekte olduğu varidatı sağlamak, 
diğer taraftan da mükellefi haklarını hassasiyer 
tinizin gerekleri dâhilinde tetkik edebilmek için 
böyle bir heyetin teşkiline ihtiyaç hâsıl olmuş
tur. Kanunun tetkikmdan da müşahede buyur
muş olduğunuz gibi, bu maksadı sağlıyabilmek 
ehliyetindeki memur vatandaştan bazı üstün 
vasıflar aranacağı gibi bunların yetiştirilmesin
de de, ihtisas bakımından, bazı bilgilerin aran
ması esası kabul edilmiştir. Bu maksat dahilin
dedir ki; Maliye Bakanlığınız bu kanunla ve
receğiniz salâhiyetle matlup ehliyette memur ye
tiştirebilmek imkânını elde edecektir. Hesap 
uzmanları kuruluna vücut verilirken şüphesiz
dir ki Maliye Bakanlığınızda bugün bazı husu
si i varidat kanunlarının vermiş olduğu salâhiyete 
dayanılarak istihdam edilmekte bulunan hesap, 
uzmanlarından da istifade edilecektir. Fakat 
bunun dışında-yeni itazanç Vergisi Kanunu
nun takip • etmekte olduğu hedefi kemaliyle ta
hakkuk ettirmenin çaresi, hesap uzmanları he
yetine aded itibariyle kuvvet vermektir. Mev
cut hesap uzmanlarının,, kanunun iyi tatbikma 
yetmiyeeekleri görülmüş ve bunlara matlupr ehli
yeti haiz olan yeni memurlar eklemek lüzumu 
hâsıl olmuştur. (Alkışlar). 

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yüriitür. 

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kakül edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. Elde 
görüşülecek başka tasarı yoktur. Pazartesi gü
nü saat' 15- te toplanmak üzere birleşime son ve
riyorum. , 

Kapanma, saati : 15,36 

t>*K< 

T, B. M. H. Matbaan 
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Hesap uzmanları kurulu kurulmasına ve Maliye Ba
kanlığı merkez ve iller kadrolarında değişiklikler ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe En

cümenleri mazbataları (1/312) 

Başbakanlık 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Say% : 71/204/1760 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hesap Mütehassısları Heyeti teşkiline ve Maliye Vekâleti Merkez ve vilâyetler kadrolarında ba-
zı değişiklikler yapılmasına dair Maliye Vekilli ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 . 
VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Maliye Vekâletine bağlı olarak merkezde bir (Hesap mütehassısları Heyeti) teşkiline dair olan 
merbut kanun projesi, bazı varidat kanunlarının bahşettiği salâhiyete müsteniden takriben on se-
nedenberi istihdam edilen hesap mütehassısı ve muavinlerinin esaslı bir teşkilâta reptedilerek her 
bakımdan daha mazbut ve mümtaz bir hale getırilmelerindeki aşikâr fayda ve zaruretten ve bu 
mevzuda Büyük Millet Meclisi ve encümenlerinde izhar edilen temennilerden ilham alınarak hazır
lanılmıştır. 

Beyanname usuliyle tarh ve cibayet olunan vergilerin hakikî ve sihhatli rakamlara, dürüst ve 
samimî beyanlara müstenit bulunup bulunmadığını tetkik ve tessbit etmekle mükellef bulunan hesap 
mütehassıslarının heı< şeyden evvel ticaret ve sanayi aleminin çeşitli hususiyetlerini bilen ve an
layan kimselerden intihap edilmeesi zarureti, bunların hususi bir vukuf ve ehliyet sahibi olmaları
nı iktiza ettirdiği gibi her gün piyasanın birbirinden ayrı ahlâkta iıısanlariyle temas ve bu tmasta 
memleketin malî otoritesini temsil etmeleri itibariyle de hususi bir karektere ve müstesna manevi 
vasıflara sahip bulunmalarını zaruri kılar. 

Bu sebeplerle hesap mütehassısı ve muavinlerinin intihap ve kabulleri projede namzetlerin 
bilgi ve karekter bakımından esaslı surette tetkik edilmelerini mümkün kılacak hükümlere bağlan
mış ve ehliyetin tâyininde de (imtihan) usulü kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan kanunun kendilerine tahmil ettiği vazifeleri ehliyetle olduğu kadar tam bir bita
raflık ve dürüstlükle ifa ve mükelleflerle olan mü-nasebetlerini kemali ciddiyet ve haysiyetle idare 
etmeleri bilhassa matlup olan hesap mütehassısı ve muavinlerinin mümkün mertebe terfihleri esba
bının teminine dikkat olunmuş ve bunların meslek dâhilinde 3 ncü dereceye kadar terfilerine im
kân verildiği gibi mmtaka merkezleri haricinde bulundukları müddetçe harcırah ve yevmiyelerinin 



990 numaralı kanuna göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıda da arzolunduğu gibi malî 
otoriteyi temsil ederek muhtelif seviyede ahlâk 've akide sahibi çeşitli mükellef züm releriyle de
vamlı surette temasta bulunan ve bazı defa milyonlarca liralık vergi matrahları üzerinde tetkikat yap
mak mevkiinde kalan hesap mütehassıslarına, maişet ve menfaat endişesinden uzak bir vicdan ye 
mesai hürriyeti verilmesindeki zaruret ise aşikâr bulunmaktadır. Kaldı ki bu mevzuda yapılan 
fedakârlıklarla ihtiyar olunacak fazla masrafların semeredar masraflardan olacağı, tâbiri aharla 
ehliyetli ve tam karakterli hesap mütehassısları istihdamiyle artacak varidatın bu yolda harcanacak 
masrafları ziyadesiyle ödeyeceği de şüphesiz bulunmaktadır. 

Projenin tetkik ve mütalâasiyle de anlaşılacağı üzere hesap mütehassısı ve muavinlerinin genç 
elemanlardan intihabına ye hattâ bunların masrafları Maliye Vekâletince ödenecek yüksek ticaret 
mektebinde okutulacak talebe arasımdan seçilmesine ehemmiyet verilmiştir. Hariçte matlup evsaf ve 
ehliyette hesap mütehassısı bulunmanın imkânsızlığına ilâveten piyasa ve ticaret âleminin mütenevvi 
mevzularına karışmış kimselerin hesap mütehassıslığına kabul edilmeleri takdirinde varidi hatır bu
lunan diğer mahzurlar, daha mektepten çıkar çıkmaz ve hattâ mektepte iken memuriyet disiplin ve 
vakarına alıştırılmış, mesleğin icabettirdiği bilgi lerle kâfi derecede teçhiz edilmiş genç elemanlîarm 
rüchanını kolayca ifadeye kâfi bulunmaktadır. Esasen mesleğin tahmil ettiği vazifelerin mahiyeti 
de mütehassısların genç ve enerjik olmalarını zaruri kılan sebepler arasındadır. 

Takdim kılınan proje ile hesap mütehassısları kadrosunun genişletilmesi ve mütehassıslığın mü
fettişlik gibi sıeyyar bir memuriyet haline getiril mesi ise malî zaruretlerin icabıdır. Filhakika el-
yevm kazanç ve muamele vergileri beyanname usuliyle tarhedilen mükellef sayısı memleketimizde 
on beş bini bulmakta ve ihzar edilmekte bulunan yeni kazanç vergisi kanunu projesiyle beyanna
me usulü daha ziyade, teşmil edilmektedir ki bu suretle yekûnun otuz bini bulacağı şüphesiz görül
mektedir. Bir mütehassısın, ortalama hesapla senede ancak 100 beyanname tetkik edebileceği nazarı 
dikkate alpıırsa yalnız beyanname tetkikatının 300 mütehassısla' ifa edilebileceği kendiliğinden 
tezahür eder. Diğer taraftan mütehassısların bazı mahallerde resen takdir komisyonlarına iştirak 
ettirilmesi ve projede yazılı olduğu gibi beyanname tetkikatı haricindeki işlerle vazifelendirilmeleri 
kadronun daha yüksek bir seviyede tutulmasını icabettirir. Fakat mükellefler nezdinde tetkikat 
yapmak salâhiyeti varidat kanunlarımızla aynı zamanda mahallî malmemurlarına da verilmiş bulun
duğu için 230 mütehassıs ve muavininin bugünkü ihtiyacı karşılayacağı ve senede enaz bir kere olsun 
mühim mükellefler nezdinde tetkikat yapılmasına imkân hâsıl olabileceği hesap ve teemmül edilmiştir. 

Mütehassıslığın seyyar bir memuriyet haline getirilmesindeki sebepler ise ikidir. 

Bunlardan birincisi, hesap mütehassıslarının uzun müddet bir mahalde kalmasından hâsıl ola
bilecek mahzurları önlemek, diğeri de memleketin muhtelif yerlerinde bulunan büyük müesseseler 
hesabatmın mütehassıslar marifetiyle tetkikini mümkün kılmaktır. Filhakika mütehassısların talimat
name ile tâyin edilecek mesai programlarında bu iki esasın birden yerine getirilmesine bilhassa 
itina olunacaktır. 

Projede derpiş edilen yeni esaslardan birisi de hesap mütehassıslarının şimdiye kadar tetkik mev
zuları haricinde kalan bazı-vergilerde kendilerine bir kısım salâhiyetler tanınmasıdır ki bu hükümle 
mütehassısların vukuf ve tecrübelerinden diğer mevzularda da istifade etmek imkânı hâsıl olmuş 
bulunmaktadır. 

Esaslı hükümleri arz ve izah olunan projenin diğer maddeleri ilga edilen hükümlerle muvakkat 
maddelere ve meriyet tarihine taallûk . eylemektedir. 

( S. Sayıcı : 55 ) 



Maliye Encü 

T. B. M, M. 
Maliye Encümeni 

Esas No, 1/312 
Karar No. 50 

Yüksek 

Hesap Mütehassısları Heyeti teşkiline ve Ma
liye Vekâleti merkez ve vilâyetler kadrolarında 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun lâyi
hası Encümenimize havale olunmakla Maliye Ve
kâleti mümessillerinin huzuriyle müzakere 
olundu. 

Muhtelif varidat kanunlarına göre takriben 
on senedenberi istihdam edilmekte olan hesap 
mütehassısı ve muavinlerinin gerek meslekî bil
gi ve ihtisasları gerekse mânevi vasıflan bakı
mından seviyelerinin yüksek tutulması için bun
ların esaslı bir teşkilâta bağlanmaları ve intihap 
ve tâyinleri, yetiştirilmeleri ve çalıştırılmaları 
hakkında bu meslekin arzettiği hususiyetler göz-
önünde tutularak tedvin olunacak mazbut hü
kümlere ihtiyaç bulunduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan meriyette olan Kazanç Vergi
si Kanununa göre beyannameye tâbi mükellef 
sayısının 15 bin kadar olmasına mukabil yeni ha
zırlanmakta olan projeye göre bu rakamın 30 bi
ne yükseleceği, her hesap mütehassısının senede 
vasati olarak yüz beyanname tetkik edebildiği ve 
bu hesapça bu gün elde kalanların sayısı yetmişi 
geçmiyen hesap mütehassıslarının geniş miktar
larda çoğaltılmalarının bir zaruret haline gelmiş 
bulunduğu Hükümetin mucip sebepler lâyihası
nın mütalâasından ve Encümenimize verilen 
izahlardan anlaşılmaktadır. Bu sebeplere daya
nılarak hazırlanan kanun lâyihasını Encümeni
miz maddelerde aşağıda izah edilen bazı deği
şiklikler yapmak suretiyle kabul ve tasvip eyle
miştir. 

Birinci madde Hükümetin teklifinde hesap 
mütehassısları heyetinin vazifeleri gösterilirken 
« Maliye Vekili tarafından lüzum görülecek etüd-
leri ifa etmek üzere ... » denilmektedir. Bu he
yetin aneak kendi ihtisas ve teşkil maksadı dâhi
linde vazife görmesi tabiî bulunduğundan « bu 
mevzuda > ibaresinin ilâvesiyle vazifeyi takyit 
etmeği ve sarahatlendirmeyi , muvafık bulmuş
tur, 

(S . Saj 

3 — 
meni mazbatası 

13 . VIII . 1944 

Reisliğe 

Hesap mütehassıslarının esas vazifeleri ka
zanç vergisi beyannamelerinin tetkikinden iba
ret olduğuna göre bunların hemen tamamen vi
lâyetlerde vazife göreceklerini nazara alan En
cümenimiz merkezde geniş bir kadroya ihtiyaç 
olmadığı kanaatma varmış ve ikinci maddeye 
bağlı bir numaralı cetvelde bu maksada göre 
değişiklikler yapmıştır. Filhakika gerek hiz
metin mahiyeti gerekse devam edegelmekte olan 
on senelik tatbikat bu iş için merkezde geniş 
bir teşkilâta ihtiyaç bulunmadığını göstermek
tedir. 

Dördüncü madde hesap mütehassısı olabil
meyi iki hale hasretmektedir : 

1. Üçüncü maddeye göre hesap mütehassısı 
muavinliğine tâyin, olunduktan sonra üç sene. 
staj görmek ve ehliyet imtihanında muvaffak 
olmak; 

2. Maliye müfettişi olmak ve derecesi he
sap mütehassıslığına muadil bulunmak; 

Halbuki yetişmiş hesap mütehassısına geniş 
ihtiyaç meydandadır. Onun için üçüncü madde
nin A ve B fıkralarındaki şartları haiz olupta 
bulundukları iş ve vazifelere nazaran hesap 
mütehassıslığı yapacak durumda bulunanların 
yapılaıcak imtihanda muvaffak olmak şartiyle 
hesap mütehassıslığına almabilmeleri lüzumlu 
görülmüştür. Ancak liyakati haiz unsurların he
sap mütehassıslığına rağbetini temin için kendi
lerine kadro aylıklarının tamamının verilmesi 
zaruri bulunduğu cihetle buv gibiler hakkında 
3656 sayılı Tekaüt Kanununun istisna hüküm
lerinin tatbiki lüzumlu görülmüş ve dördüncü 
maddeye bu maksatla hüküm vazedilmiştir. 

" Muvakkat birinci maddenin son kısmile mu
vakkat üçüncü maddenin birinci fıkrasında ifa
de edilen hükümler, ücretlerin maaşa çevrilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasında mevcut olduğun
dan mezkûr fıkralar tayedilmiştir. 

Diğer değişiklikler ifade ve kelime tadilin
den ibaret bulunmaktadır. Havalesi mucibince 

u: 55) 
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Bütçe Encümenine tevdi buyrulmak üzere Yük
sek Reisliğe, sunulur. 

Maliye En. Rs. ; M. M. Kâtip 
istanbul Aydın Ankara 

A. Bayındır A. Menderes M. Aksoley 

Hesap uzmanları kurulu kurulmasına ve Ma
liye Bakanlığı merkez ve iller kadrolarında bazı 
değişiklikler yapılmasına dair Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 1760 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte Encü
menimize verilmekle Maliye Bakanı Nurullah 
Esat Sümer hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü. 

Gelir kanunlarının, ödevlilerin verdikleri bi
lançolar üzerinde yapılmasını emrettiği hesap 
incelemelerini ve bu sırada Hazine haklariyle 
birlikte ödevli haklarının da gözetilmesini temin 
etmek için muhasebe usullerinde ve gelir ka
nunların tam bilgili hesap uzmanları kullanıl
ması gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığının şimdiki kuruluşunda böy
le bir kadro varsa da esaslı bir şekilde yeniden 
hazırlanmakta olan Kazanç Vergisi Kanunu
nun bilanço vermeğe mecbur tutacağı ödevlileri 
üç misli kadar arttıracağını gozönüne alan Ba
kanlık bu kanunun Yüksek Meclise onanmasın
dan sonra bu çeşit uzmanları geniş ölçüde kul
lanmak gerekeceği ve bunun için şimdiden bu 
uzmanları yetiştirmek ve işe alıştırmak ve doğ
rudan doğruya Bakanlık emrinde çalışmak üzere 
bir hesap uzmanları kurulu kurulması düşünül
müş ve bu maksatla tasarının hazırlandığı an
laşılmıştır. 

Yapılan görüşmeler ve alman izahlar sonun
da bu tasarının 500 küsur bini aylıklara ve bir 
okadan da harcırah ve yevmiyelere ilişkin 
olmak üzere bir milyon liraya yakın bir ödene
ğin bütçeye eklenmesini gerektireceği ve şimdi 
mevcut kadroya göre esasen 200 küsur bin li-

Afyon K...... Antalya Antalya 
l.H. Baltacıoğlu H. T. Dağlıoğlu Dr. G. Kahraman 

Burdur Kastamonu - Tekirdağ 
Ş.Engineri H. Çelen E. Ataç 

Tokad Urfâ 
C. Kovalı M. E. Tekeli 

ralık bir ödeneğin bu iş için kullanıldığı anla
şılmış ve istenilen kadronun hemen uygulanmı-
yarak bir parçasının mevkuf tutulacağı ve uz
man bulundukça ve yetiştikçe ödeneğin tümü
nün harcanacağı öğrenilmiş olup gelir kanunla
rının tam randıman vermesi için böyle bir ku
rulun gerekmekte olduğuna Encümenimizde de 
inanıldığından tasarı esas itibariyle kabul edil
miştir. 

Maliye Encümeninin hazırladığı tasan esas 
tutularak bunun üzerinde söz ve düzen itiba
riyle bazı değişiklikler yapılmıştır: 

Birinci ve ikinci maddeler söz değişikliğile 
yeniden yazılmıştır. İkinci maddeye bağlı cet
velde söz değişikliğile beraber Maliye Bakanı
nın izahından sonra Maliye Encümeninin kabul 
ettiği kadroya göre kurul kalemi kadrosuna 
40 liralık bir müdür muavini ile 30 liralık bir 
memur eklenmiştir. 

Üçüncü madde söz değişikliği yapılmakla be
raber (B) fıkrasında okulların sırasında da bir 
değişiklik yapılmıştır. 

Dört ve beşinci maddelerde yalnız söz deği
şikliği yapılmıştır. 

Altıncı maddenin son fıkrası başka bir kanun 
konusu olup o kanun ise bu tasan ile kaldırıl-^ 
mamış ve yürürlükte kalması tabiî bulunmuş ol
duğundan bu şekilde bir fıkra-yazılması sebep
siz görülmüş ve maddeden çıkarılmıştır. 

Tasarının yedinci maddesi Yüksek ticaret ve 
iktisat okullarında hesap uzmanı yetiştirmek 
üzere öğrenci okutturulması yetkisini Maliye 
Bakanlığına tanımaktadır. Encümenimiz bu 
yetkinin beş yıla hasrını uygun ve her yıl 50 
öğrenciden beş yılda gereken uzmanların yetiş-

Bütçe Encümeni maebaftası 

T. B.M.M. 
Bütçe Encümeni 17.111.1945 
Esas No. 1/312 
Karar No. 40 

Yüksek Başkanlığa 
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meşini mümkün gördüğünden maddeyi bu esasa 
göre yeniden kaleme almış ve geçici madde ola
rak tasarıya eklemiştir. 

Sekizinci madde gereğini Bakanlığın yetkisi 
içinde gören Encümenimiz bu maddeyi kaldır
mıştır. 

Dokuzuncu maddeyi söz değişikliği ile ye
dinci madde olarak düzenlemiştir. 

Onuncu maddede adı geçen kanunların bu 
işe ilişkin hükümleri 4644 sayılı kanuna alın
mış olduğundan madde hükmü yalnız bu son ka
nuna bağlanmak suretiyle düzenlenmiş ve 8 nci 
madde olarak tasarıya konmuştur. 

On birinci madde 9 ncu madde olarak söz 
değişikliğiyle yeniden yazılmıştır. 

Geçici birinci maddede ufak bir değişiklik ya
pılmıştır. Bugünkü mevcut hesap mütehassıs
ları kadrosunda çalışanların bir kısmı 3656 sa
yılı kanunun 6 nci maddesine göre ve bir kısmı 
da doğrudan doğruya bareme uygunlandırılarak 
ücretle çalıştırılmakta idiler. Bunların ücret
leri 4644 sayılı kanun ile maaşa çevrildiğinden 
bir aşağı derece maaşına geçirilmişler ve ücret
leriyle bu maaş derecesi arasındaki farkı mük
tesep hak olarak adı geçen kanun gereğince al
makta bulunmuşlardır. 

Hükümet tasarısı bunlardan yeni kadroya 
alınacakların bugünkü maaş dereceleriyle alın
maları esasını koyduğundan bu mutlak hüküm 
4644 sayılı kanunun, evvelki ücretleriyle maaş 
dereceleri arasındaki farkın alınması hakkındaki 

hükmünü ortadan kaldırır mahiyette görüldü
ğünden adı geçen kanunla tesis edilen müktesep 
haklarının devamını sağlamak üzere maddenin 
bunu temine yeter bir şekilde yazılmasını gerek
tirmiş ve madde o suretle yazılmıştır. 

Tasarı 1945 yılı Haziranda yürürlüğe gire
ceği için 1944 yılı bütçesiyle ilgili geçici ikinci 
ve üçüncü maddelere lüzum kalmadığından kal
dırılmıştır. 

12 ve 13 ncü maddeler on ve on birinci mad
deler olarak gereken değişiklikle yeniden dü
zenlenmiştir. 

Kamutayın onayına konmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Reis 
Kastamonu 
T. Goşkan 

Kâtip 
istanbul 

F. öymen 
Giresun 

M. Akkmja 
istanbul • 

H. Kortel 
Mardin 

R. Erten 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Rs. V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Bitlis 
B. Osma 
Giresun 

A. Sayar 
izmir 

M. Birsel 
Rize 

T. B. Balta 
Yozgad 

A. Sungur 

Bu M. M. 
Kayseri 

F. Baysal 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Hatay 
11. Selçuk 
Kütahya 

H. Pekcan 
Trabzon 

S. Anamur 
Yozgad 
S. tçöz 

Zonguldak Zonguldak 
E. Erişirgü H. A. Kuyucak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(Hesap Mütehassısları Heyeti) teşkiline ve Ma
liye Vekâleti merkez ve vilâyetler kadrolarında 

bazı değişiklikler yapılmasına dair kamun 
lâyihasJ 

MADDE 1. — Varidat kanunlarının mükel
lefler nezdinde yapılmasını emrettiği hesap tet-
kikatını icra, Maliye Vekili tarafından lüzum 
görülecek etüdleri ifa etmek üzere merkezde bir 
reisin idaresi altında müşavir hesap mütehassısı, 
hesap mütehassısı ve hesap mütehassıs muavinle
rinden mürekkep bir (Hesap Mütehassısları Hey
eti) teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. —Hesap Mütehassısları Heyeti
nin kadrosu bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Hesap mütehassısı muavinli
ğine tâyin edilebilmek için Memurin Kanunu
nun 4 ncü maddesinde sayılan şartları haiz bu
lunmakla beraber; 

A) Hesap mütehassıslığının icabettirdiği 
mânevi vasıflara sahip olmak; 

B) Hukuk ve İktisat fakülteleriyle Siyasal 
Bilgiler Okulu veya Ticaret mektebinin yüksek 
kısmından veya bunlara muadeleti Maarif Vekâ
letince kabul olunan ecnebi bir mektepten mezun 
bulunmak; 

O) Yapılacak müsabaka imtihanında mu
vaffakiyet kazanmak; 

D' iştirak edeceği imtihanın açıldığı sene 
Kânunusanisinin ilk gününde 35 yaşını bitirme
miş olmak, lâzımdır. 

MADDE 4. — 3 ncü maddeye göre hesap 
mütehassısı yanında staj gördükten sonra ic
ra kılınacak ehliyet imtihanında muvaffak ol
dukları takdirde hesap mütehassıslığına tâyin 
olunurlar. 

Hesap mütehassıs muavinlerinden staj dev
resinde resen vazife görebilecekleri Vekâletçe ka
bul edilenlere hesap mütehassıslığı salâhiyeti ve
rilebilir. 

Herhangi bir derecede bulunan Maliye mü
fettiş ve muavinlerinin muadili derecedeki hesap 
mütehassıslık veya muavinliğine imtihansız ola
rak tâyinleri caizdir. Ancak bu hükme göre 

( S . Sa 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

(Hesap Mütehassısları Heyeti) teşkiline ve Ma
liye Vekâleti merkez ve vilâyetler kadrölarmda 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Varidat kanunlarının mükel
lefler nezdinde yapılmasını emrettiği hesap tet-
kikatmı icra ve ,bu mevzuda Maliye Vekili tara
fından lüzum görülecek etütleri ifa etmek üzere 
merkezde bir reisin idaresi altında müşavir he
sap mütehassısı, hesap mütehassısı ve hesap mü
tehassıs muavinlerinden mürekkep bir (Hesap 
Mütehassıs]an Heyeti) teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 3. — Hesap mütehassısı muavinli
ğine tâyin edilebilmek için Memurin Kanununun 
4 ricü maddesinde sayılan şartları haiz bulun
makla beraber: 

A) Bu vazifenin icabettirdiği vasıflara sa
hip olmak; ' 

• B) Hukuk ve İktisat fakülteleriyle Siyasal 
Bilgiler Okulu veya Ticaret mektebinin yüksek 
kısmından veya bunlara mümaselet ve muadele
ti Maarif Vekâletince kabul olunan ecnebi bir 
mektepten mezun bulunmak; 

C) Yapılacak müsabaka imtihanında mu
vaffakiyet kazanmak; 

D) İştirak edeceği imtihanın açıldığı sene 
Kânunusanisinin ilk güünde 35 yaşını bitirmemiş 
olmak, lâzımdır. 

MADDE 4 . - 3 ncü maddeye göre hesap 
mütehassısı muavinliğine tâyin edilenler 3 sene 
hesap mütehassısları yanında staj gördükten son
ra icra kılınacak ehliyet imtihanında muvaffak 
oldukları takdirde hesap mütehassıslığına tâyin 
olunurlar. -

Bu müddet zarfında resen vazife görebilecek
leri vekâletçe kabul edilenlere' hesap tetkik salâ
hiyeti verilebilir. 

3 ncü maddenin A ve B fıkralarında yazılı 
vasıfları haiz olup da bulundukları iş ve vazi
felere nazaran hesap mütehassıslığı yapacak du
rumda bulunanlar, imtihanla doğrudan doğruya 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ I 

Hesap Uzmanları -Kurulu kurulmasına ve Ma
liye Bakanlığı merkez ve iller kadrolarında bazı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. -— Gelir kanunlarının emrettiği 
ödevliler hesaplarını incelemek ve Maliye Baka
nı tarafından lüzum görülecek etütleri yapmak 
üzere merkezde bir başkanın idaresi altında mü
şavir Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanı ve Hesap 
Uzman muavinlerinden toplu bir (Hesap Uzman
ları Kurulu) kurulmuştur. 

MADDE 2. — Hesap Uzmanları Kurulunun 
bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kadroları 
4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma-

- liye Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

MADDE 3. — Hesap Uzman muavinliğine I 
tâyin edilebilmek için Memurin kanununun (4) 
ncü maddesinde sayılı şartlardan başka; 

A) Görevin gerektirdiği nitelikde olmak; 
B) Ticâret okullarının yüksek kısmını, İk

tisat ve Hukuk Fakülteleriyle Siyasal Bilgiler 
okulunu veya bunlara eşitliği Maarif Bakanlığın- I 
ca kabul olunan yabancı bir okulu bitirmiş | 
olmak; 

C) Yapılacak müsabaka imtihanında başarı 
kazanmak, I 

D) Gireceği imtihanın açıldığı yıl ocak ayı
nın ilk gününde 35 yaşını bitirmiş olmak gerek
lidir. 

MADDE 4. — Üçüncü maddeye göre Hesap 
Uzman muavinliğine tâyin edilenler, üç yıl He
sap Uzmanları yanında staj gördükten sonra ya
pılan yeterlik imtihanını kazanırlarsa Hesap Uz
manlığına tâyin olunurlar. 

Bakanlıkça, olgunlukları bu süreden daha ev
vel kabul edilen Hesap Uzman muavinlerine başlı 
başına hesap inceleme yetkisi verilebilir. 

Üçüncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında 
yazılı nitelikde bulunupta iş ve görevleri bakı
mından Hesap Uzmanlığı yapacak durumda olan
lar imtihanda doğrudan doğruya Hesap Uzman
lığına tây'n edilebilirler. Bunlar hakkında 3656 j 
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hesap mütehassıs muavinliğine tâyin edilenler 
yukarıda zikrolunan ehliyet imtihanına tâbi tu
tulurlar. 

Hesap mütehassısları Heyeti Reisi Hesap mü
tehassısı sıfat ve salâhiyetini haizdir, 

MADDE 5. — Varidat kanunlarının kendi-
. ] er i ne verdiği vazife ve salâhiyetlerden başka 
aynı kanunların mükellefler, şahıslar ve mües
seseler nezdinde yapılacak tetkiakta mütedair 
olarak maliye müfettiş ve muavinlerine, defter
dar, varidat müdürü, varidat kontrolörü ve kont
rol memurlariyle varidat memurlarına verdiği 
salâhiyetleri hesap mütehassıs ve muavinleri de 
haizdir. 

MADDE 6. — Hesap mütehassısı ve muavin
lerine resen vazife verilebileceği gibi lüzum gö
rülen mahallerde bunların münferiden veya gu
rup halinde defterdarlıklar emrinde çalıştırıl
maları da caizdir. 

Tetkiki münhasıran Hesap Mütehassıslarına 
ait olacak vergilerle bunların mahallerini Maliye 
Vekâleti tâyin eder. Bu suretle tâyin edilen ma
haller, ve vergiler haricinde daimî veya muvakkat 
bir şekilde Hesap Mütehassısı kullanılması, ma
hallî memurların kanunlarla haiz bulundukları 
tetkik ve murakabe salâhiyetlerini refetmez. 

Hangi mahallerde teşekkül eden resen takdir 
komisyonlarına hesap mütehassısı.iştirak edece
ğini Maliye Vekâleti tesbit eder. 

Maliye müfettiş ve muavinlerinin haiz bulun
dukları haklar ve salâhiyetler mahfuzdur. 

MADDE 7. — Ehliyetli hesap mütehassısı 
yetiştirmek adedleri elliyi tecavüz etmemek ve bu 
kanunun umumî hükümlerine tabi tutulmak üze-

' re Yüksek İktisat ve Ticaret mektebinde talebe 
okutmaya Maliye Vekili mezundur ,Bu suretle oku
tulacak talebeye, iaşe ve ibate masrafları karşı
lığı olarak elli liradan aşağı ve yüz lirdan yukarı 
olmamak üzere Maliye Vekâletince tâyin oluna-

MaL E. 

hesap mütehassıslığına tâyin edilebilirler. Bun
lar hakkında 3656 numaralı kanunun 6 ncı mad
desi hükmü tatbik olunur. 

Herhangi bir derecede bulunan Maliye mü
fettiş ve muavinlerinin muadili derecedeki hesap 
mütehassıslık veya muavinliğine imtihansız ola
rak tâyinleri caizdir. Ancak bu hükme göre he
sap mütehassısı muavinliğine tâyin edilenler yu
karıda zikrolunan ehliyet imtihanına tâbi tutu
lurlar. 

Hesap Mütehassısları Heyeti Reisi hesap mü
tehassısı sıfat ve salâhiyetini haizdir. 

MADDE 5, — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

MADDE 6. — Hükümetin altmcı maddesi 
aynen 

MADDE 7. 
aynen 

Hükümetin yedinci maddesi 
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sayıb kanunun (6) ncı maddesi hükmü uygunlanır. 
Herhangi bir derecede bulunan Maliye mü

fettiş muavinlerinin eşiti derecedeki hesap uz
manlık; veya muavinliğine imtihansız olarak tâ
yinleri caicdir. Ancak, bu şekilde hesap uzman 
muavinliğine tâyin edilenler yukarıda adı geçen 
yeterlik imtihanından geçirilirler. 

Hesap uzmanları kurula başkanından hesap 
uzmanı sıfat ve yetkisi de vardır. 

MADDE 5. — Gelir kanunlarının kendileri
ne verdiği görev ve yetkilerden başka aynı kanun
ların müesseseler, ödevliler ve kişiler hesapla
rında yapılacak incelemeler hakkında Maliye 
müfettişlerine ve muavinlerine, defterdarlar, ge
lir müdürleri, kontrolörleri ve kontrol memurla-
riyle gelir memurlarına verdikleri yetkileri hesap 
uzmanları veya muavinleri de kullanırlar. 

MADDİ} 6. — Hesap uzmanları ve muavin
lerine doğrudan doğruya vazife verilebileceği gi
bi gereken yerlerde bunların, yalnız* başına veya 
grup halinde defterdarlıklar emrinde çalıştırıl
maları da caizdir. 

İncelenmesi yalnız hesap uzmanlarına bıra
kılacak vergijşri ve bunl^rm yerlerini Maliye 
Bakanlığı tâyin eder. Bu suretle tâyin edilen 
yekler djşındş devamlı veya geçici bir şekilde 
hesap uzmaaı kullanılması, o yer memurları
na kanunların verdiği inceleme ve yönetim yet-

,, kilerini kaldırmaz. 
Takdir komisyonlarından hangilerine hesap 

uzmanı katılacağı Maliye Bakanlığınca kararlaş
tırılır. 
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cak miktarda aylık verilir. Bu meblağ hiç bir 
vergiye tâbi tutulmaz ve borç için haczedilmez. 

MADDE 8. — Hesap Mütehassısı ve muavin
lerinin intihap, imtihan, terfi» takdir ve tecziye
leri ve ne suretle vazife görecekleri ve yedinci 
madde hükmüne tevfikan okutulacak talebenin 
intihap ve mecburiyetleri talimatname ile tâyin 
olunur. ' • , -

MADDE 9. — Kendilerine tâyin olunan mm-
taka merkezleri haricinde vazife gören hesap 
mütehassısı ve muavinlerinin yevmiye ve harcı
rahları (999) numaralı kanuna göre hesap edilir. 

MADDE 10. — 3656, 3968, 3888 ve 4226 sa
yılı kamınJara- bağlj cetvellerde hesap başmüte-
hassısı, müşavir mütehassıs, hesap mütehassısı ve 
muavinlerine ait kadrolar kaldırılmış ve bunlar 
yerine işbu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 11. — 2395 sayılı'kanunun tadiline 
ait 3840 numaralı kanunun 15 nci ve 3843 nu
maralı kanunun .85 nci, 4286 numaralı kanunun 
8 nci maddesiyle bu ve diğer kanunların bu ka
nuna uymayan hükümleri mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinde, başhesap mütehassıslığı, müşavir 
mütehassıslık, hesap mütehassıslığı ve muavin
liklerinde müstahdem olanlardan ehliyetleri gö
rülenlerin fiilen almakta oldukları ücrette terfi 
müddetini doldurmuş olanlar tekabül ettiği ma
aş derecesiyle, doldurmamış bulunanlar bir alt 
•derecesiyle hesap mütehassısı veya muavinliğine 
tâyin olunurlar. Bunların halen bulundukları 
ücrette geçirdikleri müddet intibak edecekleri 
ma&ş derecesinde geçmiş sayılarak terfilerinde 
h«saba katılır. 

MUVAKKAT MADDE 2. —. Bu kanuna bağ
lı (I) numaralı cetvelde yazılı kadrolardan mer-
but (2) numaralı cetvelde gösterilenler 1944 ma
lî ydı Muvakenei umumiye Kanununa "pağlı (L) 
cetvelinin Maliye Vekâleti kısmına ilâve olunmuş
tur. 

Mal. E. 

MADDE 8. — Hesap mütehassısı ve muavin
lerinin intihap ve imtihan şekilleri ve ne suret
le vazife görecekleri ve 7 nci madde hükmüne 
tevfikan okutulacak talebenin intihap ve mecbu
riyetleri Vekâletçe :tâyin olunur. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen 

MADDE 10. — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen 

MADDE 11;-̂ — Hükümetin on birinci maddesi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinde, başhesap mütehassıslığı, müşa
vir mütehassıslık, hesap mütehassıslığı ve mua
vinliklerinde müstahdem olanlardan ehliyetleri 
görülenlerin fiilen almakta oldukları maaş dere
cesiyle hesap başmütehassısı, hesap mütehassıs • 
veya muavinliğine tâyin olunurlar. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen. 

(S..Sagp&V55)' 
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MADDE î . — Kendilerine tâyin olunan böl
ge merkezleri dışında vazife gören hesap uzman
ları ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahları 
999 sayılı kanuna göre hesaplanrr. 

MADDE 8, — 4644 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısminin kazanç 
ve muamele vergileri hesap mütehassısları başlığı 
altındaki kadrolar kaldırılmıştır.. . 

MADDE 9. — 2395 sayılı kanunun değişti
rilmesine dair 3840 saydı kanunun 15 nci ve 
3843 sayılı kanunun 85 nci ve 4286 sayılı kanu
nun 8 nci maddeleriyle diğer kanunların bu ka
nuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım ta
rihinde başhesap uzmanlığı, müşavir uzmanlık, 
hesap uzmanlığı ve muavinliklerinde bulunanlar
dan yeterliği görülenler dereceleriyle hesap uz
manlık veya muavinliklerine tâyin olunabilirler, 
Bunların 4644 sayılı kanunla tanılan haklan sak
lı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hesap uzmanı ye
tiştirilmek üzere yüksek iktisat ve ticaret okul- . 
lannda beş ders yılı için her ders yılmda 50 *öğ-
renici okutmağa Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu öğrenicilere yiyim. ve giyiuı karşılığı ola
rak ayda 50 liradan 100 liraya kadar para veri-

(S . Sayısı: 55). 
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MUVAKKAT MADDE 3. •— Hesap müte
hassısı ve muavinlerinin 1944 yılma ait maaş
larını karşılamak üzere Maliye Vekâleti bütçe
sinin 180 nci f asimin 1 nci memurlar maddesin
den (200 000). lira 179 nen faslın 1 nci memur
lar maaşı maddesine naklolunmuştur. 

Bunların harcırah ve yevmiyeleri aynı büt
çenin 191 nci faslının 2 nci muvakkat memur
lar harcırahı maddesinden tediye olunur. 

MADDE 12. — Bu kanun neşrinden 45 gün 
sonra meriyete girer. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

B$. V. 
Ha. V.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

ffÜmi Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 

Ad. V. 
R. Türel 
Ha. V. 

Na. V. 
8%m Pay 
£. 1. V. 

Dr. H. Alata§ Suad B. Ürgüblü 
Mü. V. 

A. F. Câbesoy c 

M, M. V» 
A. R. Artunkal 

MaL V, 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Fuad Sirmen 

ZT. V. 
Ş. R. ffatipoğlu 
Ti. V. 

. S. Siren 

M*l. fl. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hesap müte
hassıslarının harcırah, ve yevmiyeleri Maliye 
Bütçesinin 191 nci faslının 2 nci muvakkat me
murlar harcırahı maddesinden jtediye olunur. 

MADDE 12. —• Hükümetin on ikinci ma/îdesi 
ajrnea 

MAIÎDE 13. — Hükümetin on üçüncü mad
desi aynen. 

(& Sayısı : 5$) 
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lir. Bu paralardan hiç bir vergi alınmaz ve ke
sinti yapılmaz ve borç için haciz edilmez. Okulu 
bitiren öğrenieiler bil kanunun üçüncü maddesi 
hükümlerin* tâbidir. 

MADDE 10. — Bu kanun 29 Mayıs 1945 ta
rihinde yürürlüğe gîrer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

I I « • » . I» 

( S. cteyîSf : 50 ) 
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ttüktimetin teklifim hağh cetveller 

[1] numaralı cetvel 

D. Aded Maaş 

100 Hesap mütehassısları heyeti reisi 
100 Müşavir mütehassıs 
90 Başhesap mütehassısı 
80 Birinci sınıf hesap mütehassısı 
70 İkinci » » V 
60 İÜçüncü » » » 
50 Dördüncü» » » 
40 Beşinci » V > 
35 Hesap mütehassısı muavini 

3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
3 

15 
25 
30 
30 
35 
45 
46 

7 

8 

9 

10 

11 

230 

D. Aded Ücret Maaş 

120 
100 
60 
50 

60 Mütehassıslar heyeti ka
lem müdürü 

50 Mütehassıslar heyeti ka
lemi müdür muavini 

40 Mütehassıslar heyeti ka
lemi müdür muavini 

35 Mütehassıslar heyeti bi
rinci mümeyyizi 

30 Mütehassıslar heyeti ikin
ci mümeyyizi 
Daktilo 

> 
Odacı 

[2] numaralı cetvel 
D. Aded Maaş Memuriyetin unvanı 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
10 
15 
10 
10 
15 
20 

6 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

Müşavir mütehassıs 
Başhesap mütehassısı 
Birinci . sınıf mütehassıs 
İkinci » » 
Üçüncü > » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 
Hesap mütehassisi mıiavini 

(S. Say 

3 1 
4 10 
5 15 
6 10 
7 10 
8 15 
9 20 

10 6 

Mi : 55) 

Maliye Encümeninin değiştirişi 

[1] numaralı cetvel 

D. Aded Maaş 

100 Hesap mütehassısları heyeti reisi 
100 Müşavir mütehassıs 
90 Başhesap mütehassısı 
80 Birinci sınıf hesap mütehassısı 
70 İkinci » » » 
60 Üçüncü » » » 
50 Dördüncü» » » 
40 Beşinci » » » 
35 Hesap mütehassısı muavini 

3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
3 

15 
25 
30 
30 
35 
45 
46 

230 

D. Aded Maaş Ü 

7 1 

10 1 
1 
1 
1 

60 

35 

cret 

100 
00 
50 

Mütehassıslar Heyeti 
Kalem müdürü " 
Birinci mümeyyiz 
Daktilo 
Odacı 
» 

[2] numaralı cetvel 
D. Aded Maaş Memuriyetin unvanı 

100 Müşavir mütehassıs 
90 Başhesap mütehassısı 
80 Birinci sınıf mütehassıs 
70 İkinci » "» 
60 Üçüncü » » 
50 Dördüncü > » 
40 Beşinci > » 
35 Hesap mütehassısı muavini 
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Bütçe Encümeninin değiştiricine bağlı 

CETVEL 

ü. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Hesap Uzmanlar Kurulu 

3 Hesap uzmanları kurulu Baş
kanı 

3 Müşavir hesap uzmanı 
4 Baş hesap uzmanı 
5 Birinci sınıf hesap uzmanı 
6 İkinci » » » 
7 Üçüncü » » » 
8 .Dördüncü» » » 
9 Beşinci » » » 

10 Hesap uzman muavini 

Hesap Uzmanlar Kurulu Kalemi 

7 Müdür 
9 » muavini 

10 Mümeyyiz 
U Memur 

1 
3 
15 
25 
30 
30 
35 
45 
46 

il 

1 
1 
1 
1 

100 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

60 
40 
35 
30 

(S. Sayısı : 55) 
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