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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sıtma mücadele kanunu tasarısının geri ve
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu. 

Sıtma ile olağanüstü savaşa, 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa ver

gisi hakkındaki kanunun değiştirilmesine, 
Belediye kanununun' 54, 119, 120 ve 128 nci 

maddelerinin değiştirilmesine, . 
îdarei Umûmiyei Vilâyât Kanununun özel 

idarelere ait kısmına geçici bir madde eklenme

sine dair olan kanunlar kabul olundu. 
Adana ve dolaylarında son günlerde vukua 

gelen deprem hakkında Dahiliye Bakanı Hilmi 
UVari'ın izahatı dinlenildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
son verildi. 
Başkanvekili 

Aydın 
Dr. M. Germen 

Kâtip 
Malatya 
İV. Ba-ydar 

Kâtip 
Kütahya ... 
V. Uzgören 

2 .— SORULAR 

1. — Konya Milletvekili Dr..Osman Şevki 
Uludağ'ın Çivril'de bir anadan doğan dört ço
cuğun kayırılması hakkındaki sözlü sorusu, Da

hiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. 

3. HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
4644 sayılı kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/410) (Bütçe Encüme
nine); 

Teklifler 
2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel'in, Dahilî Nizamnamenin türkçeleştiri]-
mesine dair Tüzük teklifi (2/63) '(Teşkilâtı 
Esasiye Encümenine); 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 
KÂTİPLER : K. Turan (İsparta , B. K. Çağlar (Erzincan). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN MADDELER 

BAŞKAN — Sayıştayda açık bulunan Dör
düncü Daire Başkanlığı için seçim yapılmasına. 
dair mazbata dağıtım tarihinden belirli müddet 
geçmediği için bugün görüşülmiyeeektir. Onun 
için, şimdi, diğer maddeye geçiyoruz. 

1. — Hesap Uzmanları kurulu kurulmasına 
ve Maliye Bakanlığı merkez ve iller kadrolarında 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/312) 

BAŞKAN —- Bunun da ikinci görüşmesi ol-

dw, 
[1] Birinci görüşmesi 33 ncü inikat zaptmda-

dıığundan doğrudan doğruya maddelere geçiyo-
* ruz. 

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

değişiklikler yapılmasına dair kanun 
MADDE 1. — Gelir kanunlarının emrettiği 

ödevliler hesaplarını incelemek ve Maliye Baka
nı tarafından lüzum görülecek etüdleri yapmak 
üzere merkezde bir başkanın idaresi altında Mü-

'şavir Hesap Uzmanı, Hesap Uzman ve Hesap 
Uzman Muavinlerinden toplu bir (Hesap Uzman
ları Kurulu) kurulmuştur. 

"BAŞKAN — Madde hakkında bir değiştirge 
yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE '2. — Hesap Uzmanları Kurulunun^ 
bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kadroları 
4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma
liye Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN" — Madde hakkmda bir değiştirge 
. yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. " ' • 

MADDE 3. — Hesap Uzman "Muavinliğine^ 
tâyin edilebilmek için Memurin Kanununun 4 
ncü maddesinde sayılı şartlardan başka: 

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

tisat ve Hukuk Fakülteleriyle Siyasal Bilgiler 
Okulunu veya bunlara eşitliği Maarif Bakanlı
ğınca kabul olunan yabancı bir okulu bitirmiş 
ojmak; 

• C). Yapılacak müsabaka imtihanında başarı 
" kazanmak; 

• D) Gireceği imtihanın-açıldığı yıl Ocak ayı
nın ilk, gününde 35 yaşını bitirmemiş olmak. 
gereklidir. 

BAŞKAN — Bu maddenin (B) fıkrası hak
kında bir değiştirge vardır, okuyoruz. 

Hesap Uzmanları Kurulu kanun tasarısının 
3 ncü maddesinin (B) fıkrası hakkında 

Yüksek Başkanlığa 
28 . H I 1945 • 

(Hesap Uzmanları Kurulu) hakkındaki ka
nun tasarısının birinci görüşmesinde arzetmiş ol
duğum veçhile Ticaret" Okulunun yüksek kısmı
nın adı (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu) dur. 

Bunun için kanun tasarısında : 
3 ncü maddenin (B) fıkrasının başındaki (Ti-

.' caret Okullarının yüksek kısmının) sözü yerine 
(Yüksek İktisat ve Ticaret Okullarım) denilme
sini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Bu değiştirgeyi Encümen de ka
bul ediyor. 

. Maddeyi bu değiştirge ile yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. -

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, 
Uzmanlığına tâyin olunurlar. 

Bakanlıkça, olgunlukları bu süreden daha 
evvel 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 I 
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olanlar imtihanla doğrudan doğruya Hesap Uz
manlığına tâyin edilebilirler. Bunlar hakkında 
3656 sayılı kanunun 6 nci 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 ge
çen yeterlik imtihanından geçirilir. 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında He-
sap Uzmanı sıfat ve yetkisi de vardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... .. 
Kabul edilmiştir. . » * 
• MADDE 5. — Gelir kânunlarının kendileri

ne verdiği görev ve yetkilerden başka aynı ka
nunların müesseseler, ödevliler ve kişiler hesap- -
larında yapılacak incelemeler hakkında Maliye 
müfettişlerine ve muavinlerine, defterdarlar, ge
lir müdürleri, kontrolörleri ve kontrol memur-
lariyİe "gelir memurlarına verdikleri yetkileri 
Hesap Uzmanları veya Muavinleri de kullanırlar. 

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

MADDE 6. — Hesap Uzmanları ve Muavin
lerine doğrudan doğruya vazife verilebileceği gi
bi gereken yerlerde bunların, yalnız basma veya* 
grup halinde defterdarlıklar emrinde çalıştırıl
maları da caizdir. e * . 

İncelenmesi yalnız Hesap Uzmanlarına bıra
kılacak vergileri ve bunların yerlerini Maliye-
Bakanlığı tâyin eder. Bu suretle tâyin edilen 
yerler dışında 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-^ 
tırclır. ' . • _ . . " . 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7,"—Kendilerine^, tâyin olunan böl
ge merkezleri dışında vazife gören Hesap Uz
manları ve Muavinlerinin yevmiye ve harcırah
ları 999 sayılı kanuna göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edelüer.^ Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 4644 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (Ka
zanç- ve muamele vergileri hesap mütehassısları) 
başlığı altındaki kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... 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-
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nun 8 nci maddeleriyle diğer kanunların bu ka
nuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — B u kanunun yayım 
tarihinde Başhesap Uzmanlığı, Müşavir Uzman
irk, Hesap Uzmanlığı ve Muavinliklerinde bu
lunanlardan yeterliği görülenler dereceleriyle 
Hesap Uzmanlık veya Muavinliklerine tâyin 
olunabilirler. Bunların 4644 sayılı kanunla ta
nınan haklan saklı tutulur. 

Bunların halen bulundukları görevlerde ge
çirdikleri süre, yükseltilmelerinde ve stajların
da hesaba katılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Hesap Uzmanı ye
tiştirilmek üzere Yüksek İktisat ve Ticaret Okul
larında beş ders yılı için her ders yılında (50) 
olmak üzere (250) öğrenci okutmağa Maliye Ba
kanı yetkilidir. ' • 

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

lir. Bu paralardan hiç bir vergi alınmaz ve ke
sinti yapılmaz ve bunlar borç için haczedilmez. 
Okulu bitiren öğrenciler bu kanunun üçüncü 
maddesi hükümlerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11.-— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugünkü görüşmede daha iki tasarı varsa da 
bunlar dağıtma tarihlerine göre bugün görüşü-
lemiyecektir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere bu
günkü birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 15,10 

»e^< 

T. B. M. M. Matbaa» 


