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1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 76 ncı maddesi hükmüne tevfikan Aralık 1950 - Şubat 
1951 ayları içindeki işlemlerden Büyük Millet Meclisine arzı uygun görülen hususlarla kanuna aykırı 
sayılarak vize edilmemiş bulunan masraflara mütaa İlik olmak üzere düzenlenen «6» madde ve «46» 
sahifeden ibaret 4 ncü üç aylık raporun, bütçeye mevzu ödenek ve bundan merkez ve taşradaki say
manlıklara verilen ödeme emirlerinin miktarını gösterir 3 cetvelle birlikti ilişik olarak sunulduğunu 
derin saygılarımla arzeylerim. A 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

SAYIŞTAYIN MÜTALÂASI 

Van Belediyesinin 1937 - 1941 yılları idare he
saplarının Sayıştaya gönderilmediği hakkında 

1. — 2514 numaralı Divanı Muhasebat Kanu
nunun 68 nci maddesi hükmü gereğince beledi
ye meclislerince tasdikim mütaakip ikinci de
recede Sayıştayca tetkik ve hükme raptedilmesi 
icabeden belediyeler idare hesaplarından Van 
Belediyesine ait 1937 - 1941 yılları idare hesap
larının Sayıştaya gönderilmemesi üzerine cere
yan eden muhabereye ait olarak en son İçişleri 
Bakanlığından alınan 11 . IX . 1950 tarih ve 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/167 
Karar No. 28 

15. VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Aralık 1950 - Şubat 1951 aylarına ait olup 
Sayıştay Başkanlığının 14 Nisan 1951 tarihli ve 
323975/783 sayılı tezkeresi ile gönderilen 4 ncü 
üç aylık rapor, Sayıştay Birinci Baş'kanvekili 
Faik Eke de hazır bulunduğu halde komisyo
numuzca tetkik olundu: 

Raporun fıkralarına karşılık olarak ittihaz 
kılınan kararlar hizasında gösterilmiştir. 

1. — Sayıştaya gönderilmeyen 1937 - 1941 
Van Belediye hesaplarının mesulleri hakkında 
takibat ve tahkikat yapılması Sayıştayca zama
nında İçişleri Bakanlığına bildirilmiş olduğu 
hâlde bakanlık tarafından 1942 - 1947 yıllarına 
ait hesaplar için tahkikat icra olunup bir dâva 
tahrik edilmiş ve beraetle neticelenmiş olduğu
na göre halen yapılacak bir şey yoksa da bu 
gibi hallerde vaktinde harekete geçilerek mü-



622 - 4Ö4/1164 numaralı tezkereye musaddak 
bir sureti iliştirilerek gönderilen Van Valiliği
nin 3 . VIII . 1950 tarih ve 1810/13 - 1 sayılı 
yazısı üzerine Savcılıkça keyfiyetin 3 aylık ra
porla Meclisi Âliye arzedilmesinin muvafık ola
cağı mütalâası serdedildiğinden bu .hususta 
İkinci Dairece ittihaz olunan kararda «Van Be
lediyesinin 1937 -1941 hesaplarının tanzimi için 
mahallince teşkil olunan komisyonca tutulan 
9 . III , 1946 tarihli zabıt varakası ile belediye 
meclisinin 3 . XI . 1947 tarihli kararında, ahi
ren vefat etmiş olan Sayman Mustafa Yazıcı-
oğlu zamanına ait oup, mumaileyh tarafından 
belediye binasının alt kat mahzenine dağınık bir 
halde konulmuş ve yıllarca bu suretle kalmış 
olan kayıt ve defterlerle evrak ve vesaikin, mah
zenin camsız pencerelerinden sızan kar ve 
yağmur sularının tesiriyle küflenerek çürümüş 
ve ele alınmaz bir hale gelmiş olduğu ve ba iti
barla mezkûr idare hesaplarının tanzimine im
kân görülemediği beyan edilmesi üzerine sözü 
geçen idare hesaplarının 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 70 ve 83 ncü maddeleri gereğince 
her malî yılın hitamını mütaakıp belediye encü
men ve meclisince tetkik ve tasdik edilmesi ge
rekmekte olup işbu işlemler yapılmamış olması
na göre belediye başkan ve üyeleri hakkında da 
tahkikat ve takibat yaptırılması hususu, içişle
ri Bakanlığına yazılmış ve Bakanlıkça da yap
tırılan tahkikat üzerine kanuni takibata geçilip 
cereyan eden muhakeme neticesinde beraat ka
rarı verilmşi ise de bir örneği getirtilen mahke
me ilâmında yalnız saymanlardan bahsedilmek
le beraber dâva mevzuu 1937 - 1941 yılları ida
re hesapları olduğu halde beraet hükmü, 1942 -
1947 yılları hesaplarında ihmalleri bulunmadı
ğına istinat ettirilmiş olduğu görülerek beledi
ye başkan ve üyeleri hakkında takibat yapılma
ması ve 1942 yıllarından itibaren idare hesap
ları Sayıştaya gönderilmekte olup, bu itibarla 
1942 yılından sonraki hesaplar hakkında Sayış-
tayca ilgililer hakkında her hangi bir kanuni 
takip talebinde bulunulmamış olduğu halde 
mahkeme kararında beraet hükmünün 1942 -
1947 yılları hesaplarında ihmal bulunmadığı 
hususuna istinat ettirilmiş olması sebeplerinin j 
anlaşılamadığı beyaniyle 1937 • 1941 yılları ida
re hesaplarından dolayı gerek saymanlar ve ge
rek belediye başkan ve üyeleri hakkında tahki-

sebbipleri hakkında zamanında tahkikat ya.pıl 
ması ehemmiyetle temenniye şayan görülmüş 
tür. 

( S, Sayısı : 203 ) 
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kat ve takibat yaptırılması tekrar içişleri Ba
kanlığına yazılmıştı. 

Bu kere mezkûr Bakanlıktan alman cevabi 
yazılarda, 14 yıl eveline taallûk eden bu hesap
ların tanzimi ile doğrudan doğruya sorumlu 
bulunan sayman ile belediye başkan ve üyele
rinden bir kısmı ölmüş ve bir kısmı da başka 
yerler») gitmiş oldukları cihetle yeniden tahki
kat açılmasında bir fayda melhuz olmamakla 
beraber ilgililerin hareketlerine temas eden su
çun ihmal mahiyetinde bulunması hasebiyle 
5677 sayılı Af Kanununun şümulü dahilinde bu
lunmakta olduğundan, takibat icrasına da im
kân kalmamış bulunduğu bildirilmiş olmakla 
işbu iş'ar veçhlie yapılacak başka işlem kalma
mış olmasına göre savcılık mütalâası veçhile 
keyfiyetin 3 aylık raporla Meclisi Âliye arzı 
hususunun genel kurulca görüşülmesine» lüzum 
gösterilmiş ve 7 . XII . 1950 tarihli genel kurul 
toplantısında da; yukarıya aynen dercedilmiş 
olan 2 nci daire kararında belirtilmiş olduğu 
üzere Van Belediyesinin 1937 - 1941 yılları ida
re hesaplarının yapılan bunca takibata rağmen 
tesisine ve Sayıştaya gönderilmesine imkân el
de edilemediği anlaşılmış olmasına göre, keyfi
yetin 3 aylık raporla Büyük Millet Meclisine 
arzedilmesinin muvafık olacağı kararlaştırıl
mıştır. 

Eeddolunan evrakın 
Tarihi Sayısı Cinsi Muhteviyatı 

24. X . 1950 2595 Verile emri 590.45 

2. — Dışişleri Bakanlığı Saymanlık Müdür
lüğünce tanzim ve vize edilmek üzere Sayıştaya 
gönderilmiş olan yukarda tarih ve numarası ile 
muhteviyatı yazılı verile emrinin tetkiki ne
ticesinde : 

2 . VI . 1949 tarihinde Uçakla memuriyet 
mahalline hareket eden Varşova Büyük Elçisi 
Şinasi Devrin'in takriben 1 sene sonra yani 
6 . V . 1950 tarihinde münferiden nezdine cel-
bettiği hizmetçisinin yolluğuna ait olduğu an
laşılmış olup sefiri kebirle sefirlerin beraberin
de götürecekleri hizmtçiler için yolluk verilece
ği Hariciye Harcırah Kanununun 4 ncü madde
sinde tasrih edilmiş ise de sonradan ve münfe
riden celbedilecek hizmetçilerin yolluğunun ve
rileceğine dair bir kayıt olmadığı gibi Sayıştay 

Bölümü Dairesi 

307/1 Dışişleri Bakanlığı 

2. — Hariciye Harcırah Kanununun 4 ncü 
maddesindeki sarahate ve şimdiye kadar cere
yan eden tatbikata nazaran elçilerin hizmetçile
rine harcırah verilmesi, ancak kendileriyle ve
ya ailesi efradiyle birlikte gitmiş olmalarına 
mütevakkıf bulunmakla, muahharan ve mün
feriden celbettikleri hizmetçilere harcırah veri-
lemiyeceği hakkında Sayıştayca ittihaz olu
nan karar yerinde görülmüştür. 

(S . Sayısı: 203) 
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G-enel Kurulunca bilmünasebe ittihaz olunan 
1766 sayılı bir kararda da «Memurini Hariciye 
refakatinde seyahat edecek hizmetkârlara yol
luk itası harcıraha müstahak aileye refakatle 
mümkün olur» denilmiş bulunmasına göre son
radan ve münferiden getirtilen hizmetçiye ve
rilmemesi gereken yolluğun itasına gidilmesinin 
sebebi istizahla dairesinden sorulmuş ve Zat İş
leri Dairesi Umum Müdürlüğünden yazılıp Say
manlık Müdürlüğünce hiçbir mütalâa serdedil-
miyerek aynen verile emrine bağlanan cevapta: 
«Eski Varşova Büyük Elçisi Şinasi Devrin 
vazifesi başına 2 . VI . 1949 tarihinde Uçakla 
hareket etmiş ve filhakika hizmetçisini berabe
rinde götürmemiştr. Harciye Harcırah Kanunu
nun 4 ncü maddesi ve bunu teyit eden Sayıştay 
Grenel Kurul kararı hizmetçilerin aile berabe
rinde götürülmesini âmir olmakla beraber ter
fik ve beraber mefhumlarına sıkı sıkıya tu
tunmak bugün için pek uygun olmasa gerektir. 
Zira acele-ve ayrı vasıtalarla yapılması ieabeden 
seyahatlerde hizmetçilerin aile veya memur 
yanında mutlak beraber getirilmesi mümkün 
olmamaktadır. Kararname ile hariçte bir vazi
feye tâyin edilen memurlarımızın, ekseriya aile
lerini bilâhara getirmekte oldukları gibi, hiz
metçilerini de sonradan aldırmaları bir mesele 
olmasa gerektir. Şinasi Devrin'in hizmetçisini 
ıgötürmek kanunien hakkı olduğu halde yine ka
nunum dar bir çerçeve içine koyduğu hizmetçi 
götürme şartını bu kere vâki talep karşısında 
mantıki ve mâkul (bir yolda tefsir ederek ieabe
den Sayıştay kararının alınabilmesi için muame
leli evrak ilişikte teunulJmuştur.» denilerek gere
ğinin yerine getirilmesi iistenilmişse de Hariciye 
Harcırah Kanunundaki hüküm ile bunu müeyyit 
olan 1766 sayılı genel (kurul kararı karşısında 
bahse konu yolluğa ait verile emrinin haliyle 
kabul ve vizesinde tereddüt edilmiş olduğun-
dan bahis olan denetçi müzekkeresi üzerine 3 ncü 
Dairece çoğunlukla ittihaz olunan 4 . XI I . 1950 
(tarih ve 3 - 665/172 sayılı kararda «Hariciye 
Harcırah Kanununun 4 ncü maddesinde, sefiri 
kebirle sefirlerin beraberlerinde götürecekleri ve
ya ailelerine terfik edecekleri hizmetçilere harcı
rah verileceği ve maddenin ilk fıkrasında da 
kendileriyle maan veya muahharen veya evvel
ce azimet eden ailelerin de harcıraha müstahak 
bulundukları gösterilmiş olduğu gibi 5 nci mad-
dedesinde de kendisi ile maan veya muahharen | 

( S . Sayısı : 203) 
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veya evvelce azimet 'edecek olan »efradı ailesi ile 
hizmetçilerinden bahsedilmekte olmasına göre 
dairesince de izah olunduğu üzere, memurla 
birlikte seyahati mümkün olamıyan ahvalde bi
lâhare götirilen hizmetçilere de harcırah itası 
mümkün görülmekte olup, hâdisenin müzekke
rede zikri geçen 1766 sayılı genel kurul kararın
daki mesele ile müşabeheti görülememekte olma
sına göre ve denetçisinden alman izahattan da 
adı geçenin memlekete avdetinde Varşova'dan 
beraberinde getirdiği aynı hizmetçisi için dönüş 
harcırahı da tahakkuk ettirilerek şubece vize 
edildiği bildirilmekte olmasına göre bidayette 
beraberinde götürmeyip bilâhare yanma celfoet-
tiği hizmetçisi için tahakkuk ettirilen gidiş yol
luğunun da vizesinde mahzur görülemediği» be
yan edilmiş olduğundan keyfiyetin genel kurul
da görüşülmesine lüzum hâsıl olmuş ve 7 .XI I . 
1950 tarihli Genel Kurul toplantısında yapılan 
görüşme sonucunda ; 

•Hariciye Harcırah Kanununun 4 mcü mad
desinde, mutlak olarak sefiri kebirlerle sefirle
rin beraberlerinde götürecekleri veya ailelerine 
terfik edecekleri hizmetkârlarına harcırah veri
leceği gösterilmiş ve '5 nci maddesinde de efra
dı ailesinin aded ve sıf atlariyle hizmetkârlarının 
adedini mübeyyin bir istidaname ile müracaat 
lüzumlundan bahsedilmekte bulunulmuş olup 
mukaddema bu konuda genel kurulca ittihaz olu
nan 12 . XI I . 1932 tarihli kararla seyahatleri 
ımezkûr kanunun sözü edilen maddeleri hüküm-
le'ri dairesinde, yani elçi veya ailesi İle birlikte 
seyahat etmemiş olan hizmetkârlara harcırah ve-
rilmiyeceği/kabul edilmiş ve açık, kesin olan bu 
baptaki kanuni hükümler muvacehesinde kararı 
sabıkın tadil veya tebdili doğru bulunmamış ol
duğundan Varşova Büyük Elçisi Şinasi Devrin'-
in sonradan istanbul 'dan Varşova 'ya münferiden 
celbetmiş olduğu anlaşılan hizmetçisine tahakkuk 
ettirilen bahis konusu harcırahı muhtevi verile 
emrinin iadesi kararlaştırdığından mezkûr yollu
ğa ait evrak ret takriri ile dairesine iade edilmiş
tir, 

(S. Sayısı : 203 ) * 



Reddolunan evrakın : 
Tarihi Sayısı Cinsi 

6 

Muhtevası Bölümü Dairesi 

2.1.1950 5423 Verile emri 15 000,00 özel l/D. Millî Savunma B. 

3. — Millî Savunma Bakanlığı Saymanlık 
müdürlüğünce tanzim ve vize edilmek üzere Sa
yıştay 'a sevkedilmiş olan yukarda tarih ve numa
rası ile muhteviyatı yazılı verile emrinin tetkiki 
neticesinde : 

Kıdemli yüzbaşılıktan emekliye ayrıldık
tan sonra Bakanlık haber alma hizmeti başkan
lığında 31 . III . 1947 tarihinden itibaren 50 
lira aylıkla mütercimlikte istihdam edilen Nevzat 
Gültekin'in 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
hükmüne tevfikan girdiği Almanca imtihanında 
muvaffak olması münasebetiyle yabancı dil ik
ramiyesi olarak tahakkuk ettirilen istihkakına ait 
olduğu anlaşılmış ise de mumaileyhin 1943 yılın
da ve muvazzaflığı sırasında Ordu Lisan sınavı

na girerek Almanca, Fransızca Romence lisanların
dan gösterdiği başarıdan dolayı 4511 numaralı 
Kanun ve Tüzüğüne istinaden ordu ikramiyesi 
bölümünden ikramiye ile taltif olunduğuna göre 
evvelce ordu ikramiyesi kanununa tevfikan mü
kâfatlandırılmış olan adıgeçene sivil hizmete 
intisabı münasebetiyle, 3656 sayılı Kanun hü
kümlerine uyularak aynı haktan ikinci bir defa 
istifade ettirilmesi sebebi anlaşılamadığından 
keyfiyetin dairesinden istizahı cihetine gidilmiş 
ve Levazım İşleri Dairesi Başkanlığından yazı
lıp Saymanlıkça aynen gönderilen 27 . I . 1950 
tarih ve 287662/155 sayılı cevapta: «Mumaileyh 
Nevzat Gültekin'in 4511 sayılı Kanun hükmüne 
ve tüzüğüne göre yapılmış olan sınavda göstermiş 
olduğu başarıya binaen ordu ikramiyesi bölü
münden bir miktar ikramiye verilmişse de 3656 
sayılı Kanuna göre yapılan imtihanda muvaffak 
olmuş ve bundan dolayı aldığı bir ikramiye bu
lunmamış olğuğundan kendisinin bu babtaki tü
zük hükmünden istifade ettirilmesi gerekmekte
dir» denilmiş olup 4511 numaralı Kanun hükmü 
gereğince girdiği sınavda gösterdiği başarı dola-
yısiyle ordu lisan ikramiyesi almış olan muma
ileyhin askerlikten istifa ettikten sonra intisap 
ettiği sivil memuriyet üzerine 3656 numaralı 
Kanunun 5 nci maddesi hükmüne uyularak ec
nebi dil imtihanına iştirak ettirilmesi ve 
bu imtihanda muvaffak olması münasebe
tiyle Dil İkramiyesinin verilmesi cihetine 

3. — Subay iken lisan ikramiyesi almış bu
lunanlara sonradan tâyin edildikleri sivil hiz
metler esnasında tekrar imtihan vererek 3656 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre yeniden 
lisan ikramiyesi almalarının caiz bulunmadığı
na dair Sayıştayca ittihaz olunan karar muva
fık görülmüştür. 

X& Sayısı: 203); 



gidilmesi aynı şahsın bir Haktan ikinci 
-defa istifade ettirileceği neticesini arzederek 
bıı baptaki istihkakı havi verile emrinin vize
sinde tereddüt edilmiş olduğundan bahis olan 
denetçi müzekkeresi üzerine 1 nci Dairece 
11 . İT . 1950 tarihinde ittihaz olunan 3119 nu
maralı kararda; gerek -teadül, gerek terfi, ikra
miye, mükâfat ve saire gibi terfie taallûk eden 
hususlar hakkında sivil memurlarla subay ve 
askerî memurlar için ayrı ayrı hükümler mev
cut olup ezcümle lisan mükâfatı mevzuunda, 
subay ve askerî memurların tâbi olmadıkları 
3656 sayılı Kanun, lisan bilgisine vâkıf olanlar 
hakkında 5 nci maddesi ile 4511 sayılı ordu ik
ramiyesi Kanunu da 1/6 nci maddesiyle birbiri
ne mütenazır hükümleri muhtevi bulunmuş ve 
şu suretle her iki zümreye mensup Devlet me
murlarından lisan bilenler için bir ikramiye ve
ya mükâfat verilmesi kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

4511 sayılı Kanunun mevzuubahis olan hük
münün, subay ve askerî memurların 3656 sayılı 
Kanunun lisan mükâfatına taallûk eden 5 nci 
maddesi hükmünden, kendilerinin bu kanun 
hükümlerine tâbi olmamalarına binaen faydala-
namıyacakları düşünülerek vaz'edilmiş olduğu 
anlaşıldığından ordu hizmetinde iken lisan öğ
renmiş olanlara da, 4511 sayılı Kanun gereğin
ce ikramiye verilmiş ve böylece de kanun vâ-
zımm lisan öğrenenlere bahşeylediği hakkın ta-
hassül etmiş olmasına binaen bu gibilerden bi-
lâhara 3656 sayılı Kanuna tâbi bir hizmete nak
ledilenlere bu kanun gereğince ikinci bir defa 
ikramiye verilmesi mevzuubahis olmamak ica-
betmekte olup, aksi halde bunların buradan da 
bilfarz 3659 sayılı Kanuna tâbi bir daireye nak
ledilmeleri halinde kendilerine bu kanunun ay
nı mahiyetteki hükmü gereğince, yine lisan mü
kâfatı verilmek icabetmektedir ki kanun vâzı-
mın böyle bir muamele ve tediyeyi hiçbir zaman 
tecviz etmiyeceğine şüphe yoktur. 

Bu itibarla kanun vâzımın, çeşitli Devlet 
teşekküllerine mensup olanlardan, lisan öğre
nenlere muhtelif kanunlarla tanınmış olan hak
ların ancak birisinden faydalanmalarını tecviz 
eylemiş olduğu anlaşılmakta ve- netekim, 3656 
sayılı Kanun memuriyete girmeden önce lisan 
öğrenmiş olanlarla memuriyette iken lisan öğ
renmiş alanlara 3 ve 5 nci maddeleri ile ayrı 
ayrı haklar tanımış olduğu halde, hu hakların 
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birisinden faydalanmış olan bir memurun diğer 
haktan faydalanması mümkün olamıyacağma 
çeşitli olaylar münasebetiyle Genel Kurulca 
karar verilmiş bulunmakta olduğundan, ordu
ya mensup bulunduğu sırada iktisabeylemiş 
olduğu lisan bilgisinden dolayı mükâfat almak 
suretiyle faydalanmış olduğu anlaşılan emekli 
kıdemli Yüzbaşı Nevzat Gültekin'e, bilâhara 
tâyin edilmiş olduğu sivil memuriyette aynı bil
giden dolayı ikinci bir ikramiye veya mükâfat 
verilmesi doğru olamıyacağı beyaniyle vizesine 
imkân görülemiyen bu baptaki verile emrinin 
Dairesine iadesi kararlaştırıldığından, mezkûr 
verile emri ret takriri ile Millî Savunma Ba* 
kanlığına iade edilmişti. 

Bu defa Bakanlıktan alman 19 . XI . 1950 
tarih ve 48-A/309752 numaralı tezkerede «Kı
demli Yüzbaşılıktan emekli olup müktesep 
hakkı olan 50 lira asli maaşla Eomen'ce müter
cimliğine atanmış ve 31 . III . 1947 tarihinde 
bu göreve başlamış bulunan Nevzat Gültekin, 
1943 yılında Ordu lisan imtihanlarına girerek 
Alman'cadan 100, Romen'ceden 100 ve Fran
sız'cadan 45 lira ile mükâfatlandırılmıştır. 

1493 ve bunu tadil eden 4511 sayılı Ordu 
İkramiyesi Kanununa müsteniden, adı geçene, 
ecnebi dillerin tahsilinde temayüz eylemiş ol
masından muvaffakiyeti derecesinde ikramiye 
verilmiştir. 

Tahsilde temayüz etmek demek, 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesiyle kastedilmiş bulunan 
dili öğrenmek demek olmıyacağı aşikârdır. Bu
na binaen adı geçenin Bakanlar Kurulunun 
5 . X I I . 1947 gün ve 3/6658 sayılı kararı ile 
kabul edilmiş bulunan «memurlardan yabancı 
bir dil öğrenenlere verilecek para mükâfatı» 
hakkındaki tüzükten istifade etmesi gerektir. 

Maliye Bakanlığının da adı geçenin bu tü
zükten istifade etmesi gerekeceği hakkındaki 
yazısının bir sureti de iliştirildiğinden keyfiye
tin yeniden incelenerek ödenmenin sağlanması 
isteğinde bulunulması üzerine tekrar 1 nci da
irece 6 . XII . 1950 tarihinde 3216 numara ile 
ittihaz olunan kararda «Nevzat Gültekin'e ec
nebi dillerin tahsilinde temayüz eylemiş olması
na binaen 4511 numaralı Kanun gereğince ik
ramiye verilmiş olup tahsilde temayüz etmek 
demek, 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
kastedilen dil öğrenmek demek olmıyacağı, Ni- | 
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tekim Maliye Bakanlığınca da meselenin bu yol
da mütalâa edilmiş olduğu ilişik yazı suretinde 
belirtilmiş bulunduğu yolunda Bakanlıkça bu 
kere serdolunan mütalâa ve mucip sebepler de
netçilikçe yapılan istizaha alman cevapta esa
sen belirtilmiş bulunduğu gibi Maliye Bakanlı
ğının gönderilen mütalâanamesinin bir sureti-
de evvelce verile emrine bağlanmış olup bu de
fa verilen izahat ve serdolunan müddeiyat eski 
kararın değiştirilmesini gerektirecek mahiyette 
bulunmamış olmakla beraber lisan ikramiyele
rine taallûk eden mevzuların hemen hepsinin 
Genel Kurulca nihai kararlara bağlanmış bulun
maları itibariyle bu konunun da Genel Kurulca 
görüşülüp bir karara bağlanmasının muvafık 
olacağı» beyan edilmiş olmakla, Genel Kurulun 
11 . XII . 1950 tarihli toplantısında yapılan gö
rüşme sonunda: «Muvazzaf subay iken lisan 
tahsilinde (Almanca, Fransızca, Romence) 
temayüz eylemiş bulunmasına binaen, 4511 sa
yılı Kanun gereğince kendisine ikramiye veril
diği. ve tekaütlüğünden sonra 50 lira asli ma
aşlı Romen dili mütercimliğine tâyin olunduğu 
anlaşılan. emekli yüzbaşı Nevzat Gültekin'e bu 
vazifede iken 1947 yılında iştirak eylediği Dev
let lisan imtihanında muvaffak olmasından do
layı 3656 sayılı Kanun gereğince ayrıca tahak
kuk ettirilen ikramiyesinin kabulüne imkân gö
rülemediği hakkında birinci dairece ittihaz olu
nup 22 . I I . 1950 tarih ve 308347/644 sayılı 
ret takririne esas olan 11 . I I . 1950 tarih ve 
3119 sayılı karar yerinde bulunmuş ve Bakan
lıkça bu kere ileri sürülen ve murakıplıkça bi-
dayeten yapılan istizaha verilen cevap müna
sebetiyle de dermeyan kılındığı anlaşılan sebep 
ve düşünceler, sözü edilen daire kararının teb
dilini müstelzim görülemiyerek keyfiyetin bu 
suretle cevaben mezkûr Bakanlığa bildirilmesi 
ve bu baptaki verile emrinin de iadesi kararlaş
tırılmış olduğundan, mezkûr verile emri 19.XII. 
1950 tarihli cevabi yazı ile birlikte Millî Savun
ma Bakanlığına iade edilmiştir. I 
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Reddolunan levrakın 

Tarihi No. Cinsi Muhtevası Bölümü Dairesi 

2 1 . 8 . 1 9 5 0 2147 Mahsup V. Emri 4 590.00 304/4 Maliye Bakanlığı 
» 2148 » » 9 207.00 » » » 

22 . 8 . 1950 2191 » » 27 369.90 » » » 

4. — Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlü
ğünce tanzim ve vize edilmek üzere Sayıştaya 
sevkedilmiş olan yukarda tarih ve numaraları 
ile muhtevası yazılı mahsup verile emirlerinin 
tetkiki neticesinde : 

Hesap uzmanları yolluklarına ait oldukları 
anlaşılan bu mahsup verile emirlerindeki ta-
hakkukatm, Büyük Millet Meclisince 23 . I . 1950 
tarihinde 1685 numara ile kabul buyurulan kara
rın 5 nci fıkrası hükmüne uyulmamak ve sabıkı 
veçhile hareket olunmak suretiyle vücut buldu
ğu anlaşıldığından sebebinin bildirilmesi hak
kında sepkeden istizaha dairesinden alınan ce
vapta; Büyük Millet Meclisince de 23 . I . 
1950 tarihli ve 1685 sayılı kararla tasvip 
olunan Sayıştay Komisyonu ve Sayıştay 
raporlarının 5 ve 6 ncı maddelerindeki 
konular üzerinde gereken işlem ve muamelelere 
girişildiği, 1 Temmuz 1950 tarihinden itibaren 
bütün uzman ve muavinlerinin mmtaka merkezi 
Ankara olarak tesbit edildiği, ayrıca da Gelir 
Vergisi kanunları artık yürürlüğe girerek vergi 
beyannamesi adedi eskisine nispetle birkaç mis
li arttığı buna mukabil bütçe zaruretleri dola-
yısiyle uzman kadroları eskisi gibi mahdut ve 
sabit kaldığı, Gelir Vergisi bakımından pek mü
him ve hassas bir mevzu olan beyanname tetkik 
işinin kanun icaplarına uygun ve iyi bir şekilde 
karşılanabilmesi için hesap uzman ve muavin
lerinin daha seyyar bir hale getirilmesi ve Ma
liye müfettişleri gibi turne usulüne tâbi tu
tulması hususunda da incelemelere başlan
dığı, bu incelemeler Gelir Vergisi Kanununun 
tatbikatının vereceği neticelere göre ayarlana
cağı, talimatname ve icabederse kanun deği
şiklikleri ona göre yapılacağı, ancak neticele
re varılıp kanun ve talimatnamelerde gereken 
değişiklikler yapılıncaya kadar mevcut tatbi
katın kabulünde zaruret bulunduğu bildiril
miş olmasına ve keyfiyet de Meclisi Âli Kara
rı ile bu konuya ait olarak genel kurulca itti
haz olunan 26 . I I I . 1950 tarih ve 1967 sayılı 
karara uymamakta bulunmasına göre mezkûr 

4. — Maliye müfettişleri gibi hesap uzman
larının bölge merkezlerinin iş icaplarına göre 
tesbiti münhasıran Maliye Bakanlığının yetkisi 
dahilinde olduğundan, hesap uzmanlarının böl
ge merkezlerinin Ankara! olarak tesbitiııde bir 
kanunsuzluk görülmediği gibi tasarrufu ihlâl 
eder bir cihet de yoktur. Bununla beraber Sa
yıştay raporunda ileri sürülen mütalâaları da 
tetkika değer mahiyette görüldüğünden bu 
mütalâalar da nazarı dikkatte bulundurularak 
işin bir kül halinde hükümetçe tetkik edilip 
tereddüde yer vermiyecek bir hal tarzına bağ
lanması tavsiyeye şayan görülmüştür. 
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mahsup verile emirleri hakkında olunacak mu
amelenin tâyini hususunda denetçisi tarafın
dan yazılan müzekkere üzerine 4 ncü Dairece 
ittihaz olunan 8 . XI . 1950 tarih ve 1708 numa
ralı kararda : Hesap uzmanlarının mıntaka 
merkezlerinin tâyini Maliye Bakanlığının yet
kisi dâhilinde bulunduğu cihetle, ihtiyaca gö
re mıntaka merkezlerinin önceden tesbit edile
rek uzmanların bağlı bulundukları mıntaka 
merkezlerinde çalıştırılmalarının temenniye şa
yan bulunduğu Sayıştay Komisyonunca itti
haz olunan 23 .1.1950 tarihli kararı icabından 
olup Meclisi Âlice de bu karar aynen kabul edil
miş bulunduğu halde, uzmanların mıntaka mer
kezlerinin bu karara göre tâyin ve tes'bit olun
maması, bilâkis eski sistem dâhilinde tahak
kuk ettirilen yollukların vizeye gönderilmesi
nin bildirilmesi ve denetçi tarafından yazılan 
istizaha hesap uzmanları kurulu başkanlığı de
yimi ile verilen cevapta; hulâsatan (Sayıştay 
raporları üzerine Meclisi Âlice verilen karara 
göre incelemelere girişildiği ve bu meyanda 1 
Temmuz 1950 tarihinden itibaren bütün uzman 
ve muavinlerinin mıntaka merkezlerinin Anka
ra olarak tesbit olunduğu, ayrıca yeni gelir 
kanunlarına göre pek mühim bir iş olan be
yanname tetkik işinin, artan iş hacmi karşısın
da uzman ve muavinlerinin seyyar bir hale ge
tirilmesi için turne usulünün tetkikinin da in
celendiği ve gerekirse kanun ve talimatname
lerde değişiklikler yapılacağı) bildirilmekte ise 
de Meclisi Âlice tasvip olunan, uzman ve uz
man muavinlerinin mıntaka merkezleri hakkın- , 
daki Sayıştay Komisyonu kararı muvacehesinde 
Maliye Bakanlığının 23 . III . 1950 tarih ve 
28-17-950 sayılı yazısı üzerine bu hususta genel 
kurulca ittihaz olunan 27 Mart 1950 tarih ve 
1967 sayılı kararda Sayıştayca bu bapta başka
ca bir mütalâa serdine mahal görülemediği açık
lanmış bulunmakta olup Meclisi Âlice tasvip 
buyurulduğu üzere hesap uzman ve muavinle
rinin mıntaka merkezlerinin tesbiti ile bu mın
taka merkezleri dâhilinde çalıştırılmaları gerek
mekte bulunduğu halde bu karara uyulmamak 
suretiyle tahakkuk ettirilmiş bulunan yollukla
rın kabulüne imkân görülemediği beyan edil
miş olduğundan bu baptaki mahsup verile 
emirleri ret takriri ile dairesine iiade edilmiş
tir. 

Bu defa Maliye Bakanlığından alman 28.XII. | 
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1950 tarih ve 28-1/1028 numaralı tezkerede: 

«Sayıştayları 4 ncü Dairesi kararında işaret 
olunan genel kurul kararının istinat ettiği Bü
yük Millet Meclisinin 23 . I . 1950 tarihli ve 
1685 sayılı tasvip kararı bir tefsir kararı değil
dir. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile bu karar 
Sayıştayları ile Sayıştay Komisyonu temennile
rine, tasvip suretiyle Büyük Millet Meclisinin 
de iştiraki demektir. 1949 ve 1950 yılları bütçe
lerine konulan ve mevcut hesap uzmanlarımı
zın birer yıllık harcırah ve yevmiyesi miktarın
da olan ödenek karşısında bahis konusu kararın 
bir tasarruf temennisi mahiyetinde olduğu ve 
hesap uzmanlarının çalışacakları yerlerle mm-
taka merkezlerinin fazla masrafa mahal verme
mek fakat işin icabına da uymak şartiyle, tâyin 
ve tesbit edilmesinin bakanlığıma hatırlatılma
ğından ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır. An
cak, Büyük Millet Meclisinin bu kararma uy
mak da icabetten olduğundan evvel emirde bu 
nokta göz önünde tutulmuş ve 1 . VI . 1950 ta
rihinden itibaren bütün hesap uzmanlariyle uz
man muavinlerine, o sırada bulundukları, İstan
bul, izmir ve Ankara şehirleri bölge merkezi 
olarak, tesbit edilmiştir. 

Fakat yapılan incelemeler sonunda, Ankara 
İstanbul, İzmir ve ilâh., gibi şehirlerin bölge 
merkezi olarak tesbitinin ve hesap uzman ve uz
man muavinlerinin bu merkezlere tevzi edilerek 
onların münhasıran bu bölge merkezlerinde ça
lıştırılmalarının ; iş icabı ve bilhassa yeni gelir, 
Kurumlar vergileri kanunlarının yürürlüğe gir
miş bulunması dolayısiyle; imkânı olmadığı, bi
lâkis uzmanların doğrudan doğruya Bakanlığa 
ve Ankara merkezine bağlı olarak iş icaplarına 
göre yurdun muhtelif bölge ve şehirlerinde he
sap incelemelerine memur edilmelerinin gerek
tiği anlaşılmıştır. 

Şöyleki: 
A) 4709 sayılı Kanunla, gelir kanunlarının 

emrettiği ödevliler hesaplarını incelemek ve 
bakanlığımca lüzum görülecek diğer etüdleri 
yapmak için kurulmuş bulunan hesap uzmanla
rı teşkilâtının esas vazifesi mükellef hesapları 
incelemek, suretiyle verilen beyannamelerin 
doğruluğunu sağlamaktan ibarettir. îmdi : 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile ekle
rinin yürürlükte bulunduğu zamanda, yılda 
7500 - 8000 arasında değişen beyannameli Ka-
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zanç Vergisi mükellefi vardı. Muamele, îstih- | 
lâk nakliye ve sair vergiler beyannameleri de 
4500 - 5000 kadardı. Bu beyannamelerin kemi
yet ve keyfiyet itibariyle yarışma yakın miktarı 
istanbul'da toplanmış bulunduğundan, he%ap 
uzmanlarının mesaisi daha ziyade istanbul'da 
teksif edilmiş bulunuyordu. 

Halbuki, yeni Gelir ve Kurumlar vergileri 
kanunlarının yürürlüğe girdiği 1 . I . 1950 tas
rihinden itibaren yalnız Gelir ve Kurumlar ver
gileri mükellefi adedi, Kazanç Vergisi beyan
nameli mükelleflerine nazaran, birkaç misli art- 1 
mış ve daha şimdiden bu aded 45 000 ne yak
laşmış bulunmaktadır. 

Bu «beyannanıeli mükelleflerin takriben 
% 30 - 35 i İstanbul'da % 10 kadarı izmir'de 
ve % 6 sı Ankara'da, % 4 ü Bursa'da, % 4 ü 
Seyhan'da, ilâh... olmak üzere dağıtılmıştır. Yu
karıda sayıdan yerlerin haricinde kalan vilâyelt-
lerdeki beyannameli mükellef adedi bu yüzdeler
den daha aşağıdadır. Beyannamelerin aded iti
bariyle dağılma şekli şimdilik böyle olmakla be
raber keyfiyet bakımından bu şehirlerin ehem
miyet derecesini ölçmeye imkân yoktur. Bu her 
sene yapılacak beyanname tetkikatmın göstere
ceği veçhe ile belki foilâhara tesbit ve tâyin edi
lebilecektir. 

B) Hesap uzmanlarının iş gücüne gelince : 
Kurulun kadrosu (1) başkan, (183) uzman 

ve (46) uzman muavini olmak üzere ceman 230 I 
kişi ise de bugünkü mevcut ancak 123 uzman 
ile 22 uzman muavininden ibaret bulunmakta
dır. 4709 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu beş 
küsur yıldan beri açılmış olan mütaaddit imti
hanlara rağmen, uzmanlığa ve uzman muavin
liğine yeter evsafta, 'ancak ve ancak 145 eleman I 
bulunabilmiştir. [ 

Şimdiye kadar yapılan tatbikattan elde edi- I 
len neticelere göre, bir hesap uzmanının 4 iş I 
gününde yalnız bir beyannameli mükellef nez-
dinde vergi incelemesi yapabildiği, anlaşılmak- I 
tadır. I 

Resmî tatil günleri ile memurların izin gün- I 
deri de nazara alınırsa, bir hesap uzmanı için I 
bir yılda 255 iş günü olduğu ve binnetiee mev
cut, 145 elemanın : 

255 X 145 _ ^ _ _ = 9244. , . 
4 

Beyannameli mükellef nezdinıde vergi incele- | 
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tmıesi yapılabileceği, anlaşılır. 

Şu hesaba göre hesap uzmanları, incelemekle 
ödevli bulundukları beyannamelerin ancak beş 
veya altıda birini inceliyebileceklerdir. Halbuki: 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, gelir ve 
kurumlar vergileri beyan esasına istinat etmek
te olup muvaffakiyeti, verilen beyannamelerin 
doğruluk derecesi ile mütenasiptir. Bu doğru
luk da ancak ve ancak mümkün mertebe çok 
adeddeki mükellefin hesaplarını karşılıklı olarak 
incelemekle temin edilebilir. 

Binaenaleyh yeni Gelir Vergisi sistemimizde 
en mühim ve o nispette hassas bir mevzu olan 
karşılıklı hesap incelemelıeri işini, mevcut iş hac
mi ile iş gücü karşısında, mümkün olduğu ka
dar faydalı bir şekilde yapabilmek için hesap 
uzmanlarına, Sayıştayları kararında belirtildiği 
veçhile, İstanbul, izmir, Ankara, Bursa, Ba
lıkesir, Seyhan ilâh... gibi sabit merkezlere tev
zi ve uzmanları münhasıran oralarda çalıştır
mak değil, bilâkis uzmanları iş icabına göre çok 
seyyar ve seyyal bir hal© getirmek ve bunları 
zaman zaman yurdun muhtelif yerlerine dağıt
mak veya bunları muhtelif yerlerde teksif etmek 
zarureti vardır. Bu zaruret dolayısiyle seyyal 
bir halde çalışacak olan hesap uzmanları ne İs
tanbul ve ne de İzmir ve ilâh... gibi şehirlerde 
yerleşmek imkânını bulamıyacaktır. 999 sayılı 
Kanun hükümlerine göre verilmekte olan seya
hat ve ikamet yevmiyelerinin kifayetsizliği kar
şısında ayrıca bu yerler hesap uzmanlarına bir 
de bölge merkezi olarak tesbit edilirse, bir yere 
yerleşmeden seyyar bir şekilde çalışması gereken 
hesap uzmanlığına, eleman bulmanın zorluğu 
ve hattâ imkânsızlığı kendiliğinden tezahür eder. 

Ayrıca, şu noktaların da belirtilmesi zaruri 
görülmüştür. 

Bugün beyannameli mükellef adedinin elli 
bini aşmış bulunması yani bu kadar mükellefin 
muhasebe ve defter nizamına tâbi bulunması 
karşısında bu mükelleflerin muhasebe ve vergi 
işlerinden anlıyan mütehassıslara ihtiyaç dere
cesi göz önüne alınırsa bir hesap uzmanının ha
riçte asgari 5 - 6 yüz lira aylıkla iş bulmasının 
kolaylığı meydandadır. Nitekim bahis konusu 
ret kararından haberdar olan ve binnetice hem 
seyyar hem de yevmiyesiz çalışacağı endişesine 
kapılan uzmanlarımızdan bir kısmı daha şimdi
den kuruldan ayrılmış ve hariçte iş bulmuştur. 

Devletin senelerce emekle ve mühim malî fe-
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dakârlıklarla yetiştirmiş olduğu bu elemanların 
ayrılması devam ettiği takdirde bu hesap uzman
ları kurulunun bir nevi tasfiyesi demek olacak
tır ki bunun yeni vergi inkilâbımızdaki ehemmi
yet derecesini yüksek Sayıştaylarının da takdir 
buyuracağına emin bulunmaktayım. Kaldı ki 
4709 sayılı Kanunun mucip sebeplerinde ve ko
misyon müzakerelerinde de zikir ve izah olun
duğu veçhile; muhtelif seviyede ahlak sahibi 
çeşitli mükellef zümreleri ile devamlı temasta 
bulunan ve milyonlarca lira vergi matrahları üze
rinde incelemeler yaparak yüzbinlerce liralık 
matrah farkı bulan hesap uzmanlarının ödevle
rini ehliyetle olduğu kadar tam bir dürüstlük 
ve bitaraflıkla/ yapabilmeleri ve mükellefle olan 
temas ve münasebetlerinde ciddiyet, haysiyet ve 
şeref kaidelerinin icaplarına uygun hareket ede
bilmeleri için bunlara menfaat fikrinden ve ma
işet endişesinden uzak bir vicdan huzurunun 
sağlanması lüzumu da aşikâr olduğundan bunla
rın mümkün olduğu mertebe terfihi de zaruri bu
lunmaktadır. 

Gerçi bu konuda, Sayıştaylarının talebi veç
hile, tazminat ve sair namlar altında yeni tesis
ler vücuda getirmek suretiyle hesap uzmanları
nın tatmini düşünülebilirse de bakanlığın bu- . 
günkü malî durumu karşısında bu yola gitmeyi 
uygun görmemektedir. Ve ahval ve şartların de
ğişmesine ve malî imkânların tajıassulüne kadar; 
esasen iş icaplarına, da uygun olanı yani hesap 
uzmanlarını Ankara merkezine bağlayıp gereken 
yerlerde ve gereken adedde hesap uzmanlarını 
gereken zamanlarda çalıştırmayı ve bunların 
mmtaka merkezi haricindeki mesailerinin de yev
miye ile karşılanmasını Bakanlığım zaruri gör
mektedir. 

Bu zaruret dolayısiyle esasen merkez memu
ru olan bütün uzman ve uzman muavinlerine, 
1 . V I I . 1950 tarihinden itibaren, Ankara Şehri 
Bölge Merkezi olarak tesbit edilmiştir. Mütaaki-
ben bir yaz turnesi programı hazırlanarak bütün 
uzman ve uzman muavinleri - Ankara ve istan
bul hariç - yurdun diğer muhtelif bölgelerinde 
Kazanç, Muamele, Gelir ilâh.... gibi vergi ödevli
leri hesaplarının incelenmesine memur edilmiştir. 

1 . X I . 1950 tarihinden itibaren de bir Kış 
turnesi programı hazırlanmış ve uzmanların mü
him kısmı İstanbul'daki vergi ödevlileri hesapla
rının incelenmesine ve bir kısmı Ankara ve İzmir 
merkezlerindeki ödevliler hesaplarının incelen-
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meşine memur edilmişlerdir. Bir kısım uzmanlar ; 
da bu Kış mesaisinde yurdun muhtelif yerlerinde 
çıkacak mühim ve müstacel tetkiklere memur edi
leceklerdir. Henüz Gelir Vergisi tatbikatının gös
tereceği zaruretler belli olmadığından uzmanların 
şimdilik kışın altı ay - yedi ay kadar istanbul, 
izmir, Ankara gibi mühim merkezlerde ve yazın 
da yurdun diğer bölgelerinde toplu veya dağınık 
olarak çalıştırılmaları yoluna gidilmiştir. Gelir 
Vergisi tatbikatının göstereceği zaruretlere göre 
Yaz ve Kış mesaisi müddetlerinde ve şekillerinde 
gereken' değişiklikler de yapılacaktır. 

Yukarda mâruz iş zarureti dolayısiyle daha 
seyyal bir çalışma şeklini alan hesap uzmanları
na, muayyen bir yerde yerlesememiş olmaları ve 
seyahatleri sırasında verilecek yevmiyelerin ye
ter derecede bulunmaması dolayısiyle Kış mesai
sinde daha mütekâsif bir şekilde çalışan istanbul, 
izmir, Ankara gibi şehirlerin, bölge merkezi ya
pılması cihetine de gidilmiştir. 

Hulâsa ve netice olarak : 
Bakanlığım, Hesap Uzmanları Kurulunun 

bugünkü iş hacmi ve iş gücü karşısında kanuni 
ödevlerin iyi bir şekilde ifası için; uzmanları 
bâzı şehirlerde yerleştirip onları bu muayyen 
yerlerde çalıştırmayı ve bu yerleri bölge mer
kezi ittihaz etmeyi, uygun görmemektedir. 

iş durumu, bilâkis uzmanların, bütün yurt
ta, daha seyyar ve seyyal bir halde çalışmasını 
zaruri kılmaktadır. Bu sebeple, esasen merkez 
memuru olan hesap uzmanlarına, 1 . VII . 1950 
tarihinden itibaren, Ankara Şehri bölge mer
kezi olarak tesbit edilmiş ve uzmanların mesa
isi, şimdilik yaz ve kış mesaisi şeklinde iki dev
reye ayrılarak kışın daha ziyade istanbul, An
kara, izmir gibi mühim iş merkezlerinde toplu 
ve mütekâsif bir halde ve yazın da yurdun her 
tarafında dağınık veya küçük gruplar halinde 
çalışması tensip edilmiş ve tatbikatına başlan
mıştır. 

işin bu mahiyette olması hasebiyle keyfiyetin 
Sayıştayları Genel Kurulunca incelenmesini ve 
Dördüncü Dairenin yukarda mâruz ret kara
rının ref'i ile verile emirlerinin vizesinin te
minini ve neticeden Bakanlığına da bilgi veril
mesini arz ve rica ederim» denilmiş olmakla 
keyfiyet hakkında Genel Kurulun 4 . 1 . 1951 ta
rihli toplantısında yapılan görüşme sonunda: 

Büyük Millet Meclisinin sözü «dilen 1685 
sayılı kararının 5 nci fıkrasında (Mmtaka mer-
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kezlermin ihdası keyfiyeti Maliye Bakanlığının 
yetkisi dâhilinde bulunan hesap uzmanlarının 
çalışmaları iltizam -edilecek mahalle göre mm-
taka merkezlerinin önceden tesbit edilmesi ve 
bağlı bulundukları mmtaka merkezlerinin ha
ricinde çalıştırılmamaları 4709 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi ile istihdaf edilen maksada uygun 
düşeceğinden bunların istihdam tarzının tasar
rufu temin edecek surette tesbiti muvafık ola
cağı hakkında Sayıştayca izhar olunan temen
niye iştirak edilmiştir.) denilmiş ve mezkûr ka
rarın aynı konuya temas -eden 6 ncı fıkrasında 
da (vaziyetleri hesap uzmanları mahiyetinde 
olmak itibariyle Ekonomi Bakanlığı müfettiş
lerinin nimtaka merkezlerinin de yukardaki fık
rada izah olunan vaziyete göre tesbiti muvafık 
bulunmuştur. Binaenaleyh gerek hesap uzman
larının, gerek müfettişlerin çalışmakta oldukla
rı yer haricinde bir mmtaka merkezi tâyin edil
miş olması kendilerine yevmiye verilmesinin te
minine matuf bir tedbir olarak ele alındığı" muh
telif vesilelerle yapılan tetkikattan anlaşılmak
ta olduğundan muhtelif bakanlıklarca yıllardan 
beri yapılmakta olan bu tatbikatın devamı ken
dilerine yevmiye verilmesini âmir olan kanu
nun maksat ve ruhuna aykırı bulunduğu cihet
le caiz görülemiyen bu şeklin önlenmesi için 
uzman ve müfettişlerin mmtaka merkezlerinin 
bulundukları ve çalıştıkları yerler olarak tes
bit edilmesi lâzımgeleceğinin bakanlıklara bir 
defa daha hatırlatılması ve şayet bunlara yev
miye verilmesinde katı bir zaruret mevcut bu
lunduğu takdirde tazminat ve sair namlar al
tında yevmiye verilmesi maksadiyle Hükümetçe 
yeni bir tesis vücuda getirilmesi devam eden j 
ihtilaflı muamelelerin önlenmesi için lüzumlu 
görülmektedir) diye yazılı bulunmuş olup 
Meclisi Âlinin bu kararı muvacehesinde bundan 
böyle bilûmum bakanlıklar müfettişleriyle Ma
liye Bakanlığı hesap uzmanlarının istihdam 
tarzlarının bu kararda izhar buyurulan temen
niler göz önünde tutulmak suretiyle tâyin ve 
tesbiti, yani bunların bağlı bulundukları bakan
lık teşkilâtına dâhil müessese ve idarelerin 
ehemmiyet ve şümulüne göre tesbit olunacak . 
birer bölge merkezi ihdas ve buralara ihtiyaç 
nispetinde müfettiş veya uzman tefrik oluna
rak o havalide mevcut ve o bakanlığın muraka
besine tâbi bilcümle müessese ve teşekküllerin 
icabeden tetkik, tahkik ve teftiş işlerinin bu 
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müfettiş veya uzmanlar marifetiyle yaptırılma
sı lâzımgelirken Maliye Bakanlığınca bu konu
da birtakım idari mülâhaza ve zaruretlerden 
bahsile hesap uzmanları için Ankara şehri böl
ge merkezi olarak tesbit edilmiş ve bunların 
Meclisi Âlinin bahsi geçen kararı hilâfına çalış
tırılmalarına devam edilmekte bulunduğu an
laşılmıştır. 

Ancak Meclisi Âlinin sözü edilen kararı, ba
kanlıkların bu konudaki vazifelerini hatırlat
makta olup bu kararda müfettiş veya hesap uz
manlarının bu suretle istihdamlarından müte
vellit harcirah ve yevmiyelerinin kabul ve vize 

«edilmiyeeeği hakkında bir kayıt mevcut olma
masına ve bahis konusu hesap uzmanlarının bu 
suretle istihdam edilmelerinin zarurete müste
nit bulunduğu bildirilmesine ve kendilerine hiz
met ifa ettirilmek suretiyle meselenin bir em
rivaki halini almış bulunmasına binaen bunlar 
namına tahakkuk ettirilen yevmiyeleri muhtevi 
verile emirlerinin kabulü zaruri görülmüş ve 
başkaca bir ilişiği olmadığı takdirde vizeleri 
için İkinci Şubeye tevdii ve cereyanı halden 
bahsile keyfiyetin ilk çıkacak üç aylık rapor
la Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştırıl
mıştır. 

Tarihi 

7. VII. 1949 
» 

Reddolunan evrakın 
Numarası Cinsi 

1797 V. Emri 
1798 » 

Muhtevası 

450.00 
1074.85 

Bölümü 

434 
» 

Dairesi 

Dışişleri B. 
» 

5. — Dışişleri Bakanlığı Saymanlık Müdür
lüğünce tanzim ve vize edilmek üzere Sayışta'-
ya sevkedilmiş bulunan yukarda tarih ve nu
maraları yazılı verile emirlerinin tetkiki neti
cesinde : 

Elçilik ve Konsolosluklar ihtiyacı için, be
delleri 1948 yılı bütçesinin 442/2 nci Elçilik 
ve Konsolosluk demirbaş eşya bölümünde mev
cut tahsisat bakiyesi karşılık tutularak 1949 
yılı bütçesinin geçen yıl borçları bölümünden 
ödenmek üzere Vehbi Koç ve İzmir Erkek 
Sanat Enstitüsünden satm alman birer aded 
Çeltik dolap ve demir kasanın tahsis olunduk
ları mahallerce tesellüm edildiğini tevsik eder 
ayniyat tesellüm makbuzları verile emirlerine 
bağlanması gerekirken bunların yerine Bakan
lık levazım müdürlüğünce teslim alındığını 

5. — Bütçedeki ödeneklerin yerinde istima
lini temin için satmalınan mefruşat ve diğer 
eşyanın tahsis edildikleri mahallere tesliminin 
tevsiki zımnında Sayıştay'ca ittihaz olunan 
karar muvafık görülmüştür. 
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gösterir makbuzların eklendiği görülerek bu 
husus hakkında müttehaz 27 . XII . 1948 tarih 
ve 1879 sayılı Genel Kurul kararı ile keyfiye
tin ne suretle telif edildiği hakkında sebkeden 
istizaha saymanlık müdürlüğünce, Zatişleri 
Dairesi Umum Müdürlüğünden alınıp gönderi
len cevabi yazıda : « Elçilik ve Konsolosluk
larının mefruşat ve demirbaş, eşya ihtiyaçları
nın bir çoğunun ve bilhassa kasa ve çelik do
lap gibi eşyanın, ikinci Cihan Harbinden sonra 
mahallinden temin edilemediğinden, Elçilik ve 
Konsoloslukların mefruşat ve demirbaş bölü
münden tediye ve dövizden istifade etmek su
retiyle öteden beri merkezden mubayya ve 
mahalline sevkedilmekte olduğu ve bu gibi ih
tiyaçların merkezden ait olduğu bölümlerden 
mubayaa edildiğinde istihkak sahiplerinin pa
ralarının derhal ödenmesini temin için Bakan
lık ayniyat muhasipliğince ayniyat tesellüm 
makbuzunun tanzim ettirilmek suretiyle mua-

* melesinin yapıldığı, merkeze ait olmıyan bu 

ve emsali ayniyatın, Meclisi Âlinin 1164 sayılı 
kararı ile tasvip olunan Sayıştay Umumi Heyeti 
kararı ile bir ilgisinin olmadığı, beyan edile
rek verile emirlerinin vizeleri istenilmiş ise de 
müstacel ahvalde mahalline ait ayniyat tesel
lüm makbuzu, mahsup muamelesinin icrasında 
ibraz edilmek üzere bidayeten avansla da mu
bayaası kabil bulunmuş olan bahse konu demir
baş eşyanın mubayaası üzerinden bir sene geç
tikten sonra dahi mahalline ait makbuzun ib
razına lüzum olmadığında ısrar edilmesi doğru 
olmadığı gibi tahsis olundukları mahallerce te
sellüm edildiklerine dair ayniyat tesellüm mak
buzu ile tevsik edilmedikçe her nevi ayniyatın 
bedellerinin tesviyesine cevaz olmadığı hakkın
daki 1879 sayılı Genel Kurul kararma da muha
lif olarak tanzim edildikleri anlaşılan mezkûr 
verile emirlerinin bu ve emsal kararlar muva
cehesinde tâbi tutulacakları muamelenin ifası 
hususuna müsaadeyi mutazammm olarak de
netçi tarafından yazılan müzekkere üzerine 
3 ncü Dairece 4 . 1 . 1950 tarihinde ittihaz olu
nan kararda «1948 yılı Bütçesinde merkez büro 
giderleri, elçilik daimî delegelik ve konsolosluk 
daimî giderleri diye iki ayrı bölüm mevcut 
olup tediye edilmek1 istenilen mebaliğ ise elçilik 
ve konsolosluk büro giderlerine ait bulunmakta 
olduğundan bahse konu kasa ve çelik dolabın 
27 . 12 . 194.8 tarih ve 1879 sayılı Genel Kurul 
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kararı gereğince ilgili elçilik ve konsoloslukça 
teslim alındıklarını tevsik eder tesellüm mak
buzları evrakına rapten ibraz edilmedikçe bu 
bapteki masrafın kabulü mümkün olamıyacağı» 
beyan edilmiş olduğundan mezkûr verile emir
leri ret takriri ile Dışişleri Bakanlığına iade 
edilmişti. 

Bu defa Bakanlıktan gönderilen 29.12.1950 
tarih ve 87685/29 numaralı tezkerede «Başba
kanlıkları 3 neü dairesince istihsal olunan 
3 . 1 . 1950 tarih ve 3 - 1/2 sayılı karar gere
ğince elçilik ve konsolosluklarımız ihtiyaçları 
olarak memleketimizden mubayaa edilip gön
derilen muhtelif demirbaş eşya bedellerine ait 
verile emirlerine mahallî ayniyat tesellüm mak
buzlarının raptı zarureti vardır. Bu vaziyet ise 
piyasadan mubayaa edilecek mal bedelinin ala
caklıya bilâhara ödenmesini icabettirmektedir 
ki takdir edileceği üzere bu şekilde mal mu
bayaası mümkün olamamaktadır. Bedeli son
radan ödenmek üzere mahdut yerlerden mal al
mak kabil olsa bile eşyanın uzak yerlere gön
derilmesi ve buralardan ayniyat tesellüm mak
buzlarının celbi uzun zamanlara mütevakkıf 
olacağından masarifin senesi zarfında tediye 
edilmeyip gelecek malî yıla intikal etmesi ve 
- geçen yıl borçları - tertibinden ödenmesi gibi 
şayanı arzu olmıyan muamelelere yol açacaktır. 

Yukarda bahsolunan mahzurlar nazarı iti
bara, alınarak Bakanlığımız tarafından Elçilik 
ve konsolosluklar için Türkiyeden mubayaa 
edilen Demirbaş eşyalara ait, eskiden olduğu 
gibi merkezce tanzim edilecek ayniyat tesellüm 
makbuzlarının kabul olunması ve bahse konu 
kararın da bu yolda tashih edilmesi « beyan edil
miş olmakla bu konuda Genel Kurulun 8 . 1 . 
1951 tarihli toplantısında yapılan görüşme so
nunda : Red muamelesine esas olan 3 ncü daire 
kararında da belirtildiği üzere Dışişleri Bakan
lığının 1948 yılı Bütçesinin elçilik ve konsolos
luk demirbaş eşya tertibinden alman bahis ko
nusu kasa ve çelik dolabın ait olduğu Elçilik ve 
konsolosluklarca tesellüm edilerek mukabilinde 
tanzim olunacak ayniyat makbuzlarının ibrazı 
gerekmekte olup mubayaa tarihine göre aradan 
hayli zaman geçmiş bulunmasına nazaran bu 
müddet içinde gönderildikleri yerlerden tesellüm 
makbuzlarının celp ve temini mümkün olduğu 
gibi Elçilikler veya konsolosluklar için merkezden 
alınacak bu gibi eşya ve mevaddın bidayeten 
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avans suretiyle mubayaası ve mahallinden tesel
lüm makbuzlarının celbinde mahsup muamele
sinin yapılması imkân dâhilinde bulunmuş olma
sı itibariyle Bakanlıkça bu hususta serdedilen 
mahzurlar varit görülemediği cihetle bahse konu 
oları kasa ve çelik dolabın ilgili elçilik ve konsolosluk
larda tesellüm edildiklerini tevsik eden tesellüm 
makbuzları ibraz edilmedikçe bedellerini muhte
vi verile emirlerinin kabulünün imkânsız bulun
duğunun adı geçen bakanlığa bildirilmesi ka
rarlaştırıldığından keyfiyet işbu karar daireesin-
de Dışişleri Bakanlığına cevaben bildirilmiştir. 

Tarihi 

14.IX.1950 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Beddolunan evrakın 
Numarası 

2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2920 
2921 

Cinsi 

Verile E. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muhtevası 

879.58 
692.02 
796.70 
591.34 
792.70 

1149.88 
339.56 
207,19 
200.00 

Bölümü 

307/4 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Dairesi 

Millî Savunma B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6. — Millî Savunma Bakanlığı Saymanlık 
Müdürlüğünce tanzim ve vize edilmek üzere, 
Sayışftaya sevkedilmiş olan yukarda tarih ve 
numaraları ile muhtevası yazılı verile emirleri
nin tetkiki neticesinde: 

Amerikan yardımından faydalanmak sure
tiyle Amerika'ya kursa gönderilen subay ve ge
diklilere rütbe farkı gözetilmeksizin Amerika 
Hükümetince verilmekte olan yevmiye 9 dola
rın 1 . VII . 1950 tarihinden itibaren 5 dolara 
indirilmesi sebebi ile geçim darlığına düşen su
baylara aldıkları 5 doların tutarı ile kendileri
ne harcırah kararnamesi gereğince ve maaşları 
nispetinde verilmesi mümkün olan yedi misil 
yevmiyeleri tutarı arasında hâsıl olacak farkın 
1 . VII . 1950 tarihinden itibaren ödenmesi su
retiyle müzayakaların tehvini düşünülerek 
307/4 ncü yabancı memleketler harcırahı ter
tibinden mezkûr verile emirlerinin tanzim edil
dikleri anlaşılmış ise de: 

A) Bütçenin 307/4 ricü bölümüne konul
muş olan yabancı memleket yolluğu ödeneği 
içine bütçenin tanziminden evvel anlaşma ge
reğince gönderilmiş olmaları itibariyle Ameri-. 

6. — Evvelki senelerde Bütçeye ithal edilen 
tahsisatlardan anlaşılacağı üzere harice kurs 
için gönderilen subay ve erlerin muvakkat me
muriyetle yollandıklarının kabulü içtihada 
mütehammil görülmüş ve ancak 1951 senesi 
bütçesine merbut «R» cetveline nazaran staj ve 
tahsil için yabancı memleketlere gönderilmiş 
ve gönderilmek üzere ayrılmış olanlara Bakan
lar Kurulunun tesbit edeceği aylık ödenekler 
verileceği tekarrür etmiş ve ona göre hareket 
edileceği tabiî bulunmuş olmakla yapılacak 
başka bir şey görülmemiştir. 

Büyük Meclise arzedilmek 
Başkanlığa sunulur. 

üzere Yüksek 

Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü 
Siird İsparta 

Ş. Türkdoğan S. Bilgiç 
Kâtip 

Mardin Malatya 
A. Bayar M. Kulu 

imzada bulunamadı 
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kadaki subaylara ait Ödeneğin konulmamış ola
cağı ; 

B) 4 . VIII . 1950 tarihli Bakanlık onayın
da yevmiyelerin 1 . VII . 1950 tarihinden itiba
ren 5 dolara indirildiği yazılı ise de bu tarihten 
itibaren farkının verilmesi hakkında bir kayda 
raslanılmadığı; 

C) Amerikan yardımından yevmiyelerini 
almak suretiyle gönderilecek subaylara Ameri
ka Hükümetince verilecek yevmiyelerin bir an
laşmaya istinat ettiğine göre tarafımızdan fark 
olarak verilecek yevmiyelerin bu anlaşma hü
kümlerine tesiri olup olmıyacağı; 

D) Amerikan yardımının bütçeye irat ve 
masraf kaydedilmesi takarrür etmemiş ise bu 
tediyeye ait mahsup muamelesinin ne suretle 
yapılacağı; 

Hususları hakkında malûmat elde edileme
diğinden keyfiyet hakkında şebkeden istizaha Ge
nel Kurmay, Maliye ve Bütçe Dairesi Başkanlığı 
ifadesiyle alınıp gönderilen cevapta: «Amerikalı
ların, subaylara verdikleri 9 dolar yevmiyenin 5 
dolara indirilmesi, Amerikalılar tarafından daha 
evvel ihsas edilmemiş ise de subayların sıkıntıya 
düşmemeleri için bakanlık makamı, hâsıl olan du
rum üzerine salâhiyetini kullandığı, ilişik ba
kanlık onayına ve 8 . VIII . 1950 tarihli ve 199549 
sayılı Genel Kurmay Eğitim Dairesi yazısına gö
re farkı yevmiyeye 1 . VII . 1950 den müstahak 
olmaları lâzımgeldiği, Amerikan yardımının he
nüz incelenmemiş olduğundan verilmek istenilen 
farkın mevcut anlaşmayı tadil mahiyetinde sa
yılıp sayılmıyacağı hakkındaki fıkra ile bütçeye 
irat ve masraf kaydedilip kaydedilmiyeceği hak-
kndaki fıkraya şimdiden kesin cevap vermek 
mümkün olamıyacağı, ancak Amerikan yardımı 
neticelenince bu hususta gereken kararın alınaca
ğı» denilmiş olup keyfiyetin evvelce bilmünasebe 
müttehaz 23 . V . 1949 tarihli Genel Kurul kararı
na taallûk eylemesine ve bu kararın da subayla
rımızın Amerika 'daki ikametleri esnasındaki mas
raflarının Amerikan yardım heyeti tarafından 
temin olunacağına binaen mevzuatımıza nazaran 
gündeliklerinin fazla veya noksan olması cihetin
den mukayeseye mahal olmadığı merkezinde bu
lunmuş olmasına göre bahse konu yevmiye fark
larını muhtevi verile emirleri hakkında olunacak 
muamelede tereddüt edilmş olduğundan bahis 
olan denetçi müzekkeresi üzerine 14. X . 1950 ta
rihinde 4 ncü dairece ittihaz olunan kararda «ge-

Mus 
H. Dayı 

İmzada bulunamadı 
Rize 

Z. R. Sporel 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
H. Alişan 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
S. DeMâloğlu 

Aydın 
§. Hasırcı 

Tokad 
Tl. Koyutürk 

( S. Sayısı : 203 ) 



— 23 ^ 
rek kurs görmek üzere, gerek lıer hangi muvakkat 
bir iş için ecnebi memleket'ere gönderilen subay 
ve sair memurlara-harcirah hükümleri gereğince 
Bakanın muvafakati ile 7 misil üzerinden yevmi
ye tahakkuk ettirilmesinde kanuna muhalefet ol
mayıp ancak Amerikalılarla yapılan anlaşma gere
ğince subaylarımızın Amerika 'ya kadar azimet ve 
avdet yollukları Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinden, iaşeleri ve ibatederi mukabili ise 
rütbe farkı gözetilmeksizin Amrikan Hükümeti 
tarafından yardım suretiyle verilen paradan öden
mekte ve bu gündlikler Amerika Hükümeti ta
rafından yardım olarak ayrılan paradan yine 
kendilerince tefrik edilen 350 000 dolardan 
verilmekte olmasına binaen artık bunun mikta
rının mevzuatımızla mukayese edilmesine ve 
zuhur edecek fazla veya noksanlığın istirdat ve
ya ikmali hususatının üzrinde durulmasına 
mahal görülememiş, yalnız mevzuatımız daire
sinde bu kere Bakanlık bütçesinden mahsup 
edilmek istenilen kısmın görüşülmesi takarrür 
ederek Genel Kurulun 23 . V . 1949 tarihli içti-
mamda cereyan eden müzakerede «Subaylarımı
zın Amerika da ikametleri esnasındaki masraf
larının Amerikan Yardım Heyeti tarafından 
temin olunacağı kanaati hâsıl olmuş ve buna bi-
naendir ki, gündeliklerinin mevzuatımıza naza
ran fazla veya noksan olması cihetinden muka
yesesine dahi yanaşılmamış olup, Genel Kurulca 
bu noktai nazar muhafaza edildiği takdirde 
subaylarımıza Amerika'da tediye edilmekte 
olan gündeliklerinin 1 . VII . 1950 den itibaren 
5 dolara tenzih edilmiş olmasından dolayı iaşe 
ihtiyaçlarının müşkülât kesbeylemiş olduğunun 
Amerikan Yardım Heyetiyle bilmüzakere hal
ledilmesi icabedecek demektir. 1 . VII . 1950 
tarihinden itibaren mevzuatı kanuniyemize gö
re yevmiye tahakkuk ettirilmesi esası kabul 
edilecek olursa bu tarihten evvel gidip gelmiş 
olan subaylarımızın istihkaklarının Harcırah 
Kanunu dairesinde hesaplanarak fazla veya 
noksanlarının istirdat veya ikmalen tediyesi 
icabedecektir ki, böyle bir iadei muhasebe ya
pılıp yapılmıyacağmın takdiri de Genel 
Kurulca verilecek karara mütevakkıf bulun
makla beraber şube müzekkeresinin 6 ncı 
sahifesinde Amerika'dan gelen subaylardan 
edinilen bilgiye göre 9 dolar yevmiyenin 
haddi zatında 5 dolara indirilmiş olmayıp 8 do
lara indirildiği ve fakat ayrıca yatacak yer gös-
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terilmiş olmasından 3 dolarının buna karşılık 
tutularak kendilerine 5 doların verilmekte oldu
ğu zikredilmiş olup, evrak arasında böyle bir ya
zıya tesadüf edilmemiş olduğundan keyfiyet te
lefonla Genel Kurmay Eğitim Dairesi Başkan
lığından sorulmuş ve alman cevapta: 

Esasen tekmil subayların Amarika'da ordu 
birliklerine ait binalarda parasız olarak ikamet 
ettirilmekte olduğu, binaenaleyh 8 dolar verildi
ği hakkındaki ifade varit olmayıp umumiyetle 
5 dolar verilmekte bulunduğu bildirilmiş ve şu 
hale göre verilen 5 doların iaşe ve ibate karşılığı 
değil, ibateden maada iaşe ve sair ihtiyaçlara 
karşılık olduğu anlaşlmış olup, halbuki Harcı
rah Kanunumuza göre tahakkuk ettirilen 7 mi
sil gündelik hem iaşe, hem de ibate masraflarına 
karşılık olmak itibariyle farkın hesabında bu ci
hetin de göz önünde tutulması icabedeceği ka
rarlaştırıldıktan sonra, esası Genel Kurul'ca gö
rüşülmüş olan bu mevzuun yine Genel Kurulca 
müzakeresine lüzum gösterilmiş olduğundan, Ge
nel Kurulun 23 . X , 1950 tarihli toplantısında 
Genel Kurmay Başkanlığı Maliye ve Bütçe Da
iresi Başkanlığı mümessilinden şifahen alman 
izahattan sonra yapılan görüşme sonunda: 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Dışişleri Bakanlığının Vaşington Büyük Elçili
ğimize tevdi ettiği Vaşington 30 Temmuz 1950 

tarihli notada «Amerika Hükümeti tarafından, 
karşılıklı Savunma Yardım Programına göre 
gönderilen Askerî personele verilecek yeni günde
likler 1 Temmuz 1950 den itibaren tediye edil
meye başlanacaktır. Yeni gündelikler, kursları 
1 Temmuz 1950 den evvel başlıyan ve bu tarih
ten sonra devam eden kurs talebesine de teşmil 
edilecektir. Bu gündelikler gerek Amerika da
hilindeki, gerekse Avrupa'daki Amerikan ted
risat merkezlerinde çalışan kurs talebelerine 
şâmildir. Amerika dâhilinde seyahat ederken 
subay ve erlere günde 7 dolar verilir. Amerika 
dâhilinde ikamet ederken resmî Hükümet mes
kenleri mevcut olmayan yerlerde kurs talebesi 
subaylara günde 8 dolar, hem mesken, hem 
mahfel mevcut olan yerlerde iki dolar 75 sent 
verilir. Bu takdirde bu paranın günde bir do
lar 5 senti mahfel için kesilir. Mesken Hükü
met tarafından gösterilmediği takdirde erler 
Amerika dâhilinde yedi dolar gündelik alırlar. 
Mesken mevcut olduğu takdirde gündelik 4,5 
dolara iner, hem mesken, hem mahfel bulunan 
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yerlerde gündelik 2 dolar 10 sent olur. Bu tak- 1 
dirde bu gündeliğin 1 dolar 5 senti mahfel için 
kesilir » denilmiş ve Vaşington Ataşemiliterliği-
nin Genel Kurmay Harekât Başkanlığı Eğitim 
Dairesine gönderdiği 8 Temmuz 1950 tarihli ya
zısında da « Amerikan yardım faslından staj 
gören subay ve erlere verilecek gündelikler hak- . 
kında Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Ordu Ba
kanlığından alman yazıların suret ve tercüme
leri sunulmuştur. Amerikan Askerî Okulların
da staj gören bâzı subaylarımız ataşemiliterli-
ğe müracaatla bu miktar yevmiye ile geçinemi-
yeceklerini ve Türkiye'ye gönderilmelerini is
temektedirler. Bu subayların iddialarına naza
ran 2,75 dolarla ancak erlerin gittiği ve ekseri
yetle domuz eti verilen tablodotlarda yemek ye-
nilebilmektedir. Birçok müttefik subayları Hü
kümetlerinden aldıkları munzam tahsisatla, su- I 
bay tablödotlarmdan istifade etmektedirler.-
Ataşemiliterliğin ordu Bakanlığı nezdinde yap
tığı incelemede; Amerikan subaylarının Büyük 
bir kısmının erlerle beraber tefriksiz yemek ye
dikleri, bu umumi tablodotlardan istifade et
tikleri öğrenilmiştir. Bununla beraber yemek 
rejimlerinin ayrılığı bir hakikat olduğu gibi,'bâzı 
Subaylarımızın dinî akideleri dolayısiyle bâzı 
erlere karşı çekingen davrandıkları da bir va
kıadır. Amerikan makamatı bu hususları naza
rı itibara alarak yabancı subaylara tefriksiz ka
bul etmiş olduğu yevmiyeyi yani 5 doları para j 
olarak verdiği takdirde bu mahzurun önlenebi
leceği» ifade edilmiş olmasına göre Amerika'da 
bulunan subaylara yevmiye olarak verilmekte 
olan dolar miktarının 1 Temmuz 1950 tarihinden 
sonra ne miktar üzerinden verildiğinin kesin 
olarak anlaşılamadığı ve bu itibarla 8 dolarla 
5 dolar arasındaki fark ve tefavüt izale edil
medikçe bu hususta bir karara varılamıyaeağı 
gibi anlaşma gereğince Amerika Hükümeti ta
rafından evvelce 9 dolar üzerinden verilip ahiren 
miktarı azaltılan ve bu azaltma münasebetiyle 
ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılan yevmiyelerin 
ikmalen tediyesi matlup ve mültezim ise veril
mesi istenilen' bu farkın ne suretle verilmesi ik
tifa edeceğinin Maliye Bakanlığı ile yapılacak 
anlaşma ile kaim ve tesbiti icabedeceği cihetle 
Sayıştayca bu hususta şimdiden bir şey denile.-
miyeceği, yedi misil üzerinden verilmek isteni
len yevmiyelerin tahakkukuna gelince: 

3441 numaralı Kanun hükmü gereğince 7 j 

( S!. Sayısı : 203 ) 



- 2 6 -
misil üzerinden verilecek yevmiyelerin dış mem- ı 
leketlere geçici görevle gönderileceklere veril
mesi lâzımgelip Amerika'daki subaylarımızın 
kurs görmek üzere gönderilmiş bulunduklarına 
göre bunlara yedi misil üzerinden yevmiye ita
sına imkân görülememiş olmakla haliyle vize
lerine imkân bulunamıyan bu baptaki verile 
emirlerinin iadesi kararlaştırılmış olduğundan 
mezkûr verile emirleri ret takriri ile Millî Sa
vunma Bakanlığına iade edilmişti. 

Bu defa mezkûr bakanlıktan alman 26 . I . 
1951 tarih ve 403500 sayılı tezkerede: «Ameri
kan yardımından faydalanarak Amerika'ya kurs 
görmek üzere gönderilen subay ve gedikli er
başlara Amerikalılar tarafından verilen 9 do
lardan 4 dolarının kesilmesi neticesinde perso
nelimizin pek müşkül ve sıkıntılı bir duruma 
düşmesi üzerine diğer devletlerin yaptığı gibi 
4 doların tarafımızdan ödenmesi icabetmiş, bu
nun için Sayıştay ve Maliye Bakanlığı ile ya
zışmalar' yapılmış ve Sayıştayca Maliye Bakan
lığı ile bir anlaşmaya varılmasına lüzum göste
rilmiş ise de Maliye Bakanlığı staja tâbi subay 
ve gediklileri staj ve tahsile gönderilenlerle eşit 
muameleye tâbi tutmak istemiştir. Halbuki gö
revlerinin bünyesi itibariyle bunlar staj ve tah
silde bulunanlar gibi bir durumda olmayıp sey
yar ve' faal vaziyette olduklarında, iskân, iaşe, 
bakım, nakil gibi masraflar da öğrencilerden 
ayrılmaktadırlar. Kendilerine 5 dolardan fazla 
bir yardım yapılmamakta bütün masrafları bu 
5 dolara inhisar etmektedir. 

Arap subayları bile iskân yerlerinden eği
tim yerlerine kadar nakil vasıtaları ile gittik
leri halde bunlar sabahleyin uzun mesafeleri yü
rümek zorunda bırakılmakta, çamaşırlarını 
kendileri yıkamakta, bir öğün yemekle tepkili 
uçakla tatbikat yapmaktadırlar. Bu durumda 
bulunan personelin normal staj ve tahsile gön
derilenlerle aynı safta mütalâa olunmaları rea
liteye uygun değildir. Aylardan beri yapılan 
yazışmalar bir sonuca bağlanamadığmdan, Ge
nelkurmayca Amerika'daki eğitimden sarfına
zar edilmesi bile göze alınmış fakat memleket 
savunmasiyle alâkalı olan bu hizmetin înkıtaı 
gayrı caiz görüldüğünden eğitmin devamı za
ruri görülmüş ve Maliye Bakanlığının mütalâa
larına iştirak edilemediğinden mesuliyetin de
ruhte edilmesine kati lüzum ve zaruret hissedil
miştir. Mesuliyet deruhtesini mutazammm ev-
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rak ve buna ilişkin işlem kâğıtları bağlı olarak [ 
sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına emirlerini 
arzederim» denilmiş ve işbu tezkereye ilişik ola
rak gönderilen ve Bakanlık namına hitaben Ge- I 
nelkurmay, Maliye ve Bütçe dairesinden yazı
lan tarihsiz ve 402942 sayılı tezkerede «Çeşitli 
silâh ve vasıtalar üzerinde tetkik ve numarese 
için Amerika'ya gönderilen ve kendilerine yal
nız yoldaki zaruri masraflarına ait yolluklar
dan başka bir şey ödenmiyen kara, deniz ve ha
va subaylarının ve gedikli erbaşlarının gerek 
Amerika'ya kadar taşıt vasıtası ve gerekse 
Amerika'da kaldıkları müddetçe günlük ihti
yaçlarını karşılamak üzere yevmiyeleri (Subay
lara günde 9, gediklilere 8 dolar üzerinden) 
Amerikan Hükümeti tarafından ödenmekte 
iken 1 Temmuz 1950 den itibaren gündelik ola
rak aldıkları bu paralardan Amerikan Hüküme
tince (Bütün ecnebi subaylar için) 4 doları ke
silmiş bulunmakta ve bu tarihten itibaren su
baylarımız 5 er, gediklilerimiz 4 der dolar al
maktadırlar. Diğer ordular mensuplarının bu 
farkları kendi hükümetlerinin ödediği ve bizim 
subaylarımızla gediklilerimizin 6 aydan beri 
çok mşükül durumda oldukları ve ellerine ge
çen bu 5 dolarla günde ancak bir defa yemek 
yiyebilmekte, çamaşırlarını kendileri yıkamak
ta ve en zaruri ihtiyaçlarını tedarikten âciz bu
lunmakta oldukları gerek kendilerinden alman 
mütaaddit tel ve mektuplardan ve gerekse Ame
rika'ya giden heyet başkanının müşahadelerin-
den vo gerek Ateşemiliterin işarından anlaşıl
maktadır. 

Çok müşkül durumda olmalarına rağmen 
ordumuzun şeref ve haysiyetini muhafaza için 
üstün gayretlerle çalışan bu subay ve gediklile
rimizin yabancı ordular subayları yanında bu 
durumda kalmalarının morallerine yapacağı te
sir ise vârestei arz ve izahtır. Ayrıca tahsisat 
talebe tmemek ve Bakanlığın kendi ödeneklerin
den temin edilmek üzere muvakkat memuriyet
le ecnebi memleketlerde bulunanlara verilmek
te olan yabancı yolluklar bölümünden esasen 
yedi misli geçmiyen dörder doların verilmesi 
maksadiyle tanzim edilen avans ilmühaberleri 
Sayıştayca bunların kurs mahiyetinde Ameri
ka'da bulundukları ve bu hususta daha evvel 
Maliye Bakanlığı ile anlaşmak zarureti olaca
ğı bildirilmiş ve avanslar vize edilmemiştir. Bu
nu mütaakıp Maliye Bakanlığına müracaat J 
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edilmiş ve üzün zaman sonra verilen cevapta; I 
bu subay ve gediklilerin öğrenim için gidenler
den addedilerek Bakanlar Kurulunca Dış mem
leketlere gönderilen öğrencilere verilmesi karar 
altına alman miktarlardan Amerika'ya ait ayda 
535 lirayı geçmemek üzere ve Amerikalıların 
verdiği 5 doları geçecek miktarın bu suretle 
535 lirayı aşmamak üzere verilmesi bildirilmiş
tir. 

Maliye Bakanlığının bu işarına göre subay 
ve gediklilere ancak bir dolar 28 sent ödenebi
lecektir. Bununla, bunların durumunun ıslahı 
imkân dâhilinde değildir. Maliye Bakanlığının 
subay ve gediklileri, ikmali tahsile gönderilen 
öğrenciler meyanmda mütalâa etmesi her ba
kımdan yerinde . görülmemektedir. Çünkü bun
lar tetkik, tetebbu ve mümarese gayesiyle gön
derilmişlerdir. 

Staj ve tahsilden farklı olarak bunların Ame
rika'da fazla masrafları vardır. Giderken de 
kendilerine orada günde 9 dolar alacakları bil
dirilmiştir. Bu durum Bakanlıkla zımni bir-
mukavele halindedir, ödenmiyen kısım için 
muhakeme yolu ile de bir karar 'alabilecekleri 
tabiî ise de ilerde ihkakı hak etmeleri bugün
kü durumlarına müessir olamıyacak ve sefalet
leri devam edecektir. Genelkurmay Harekât 
Dairesi ile vâki temasta bu halin devamı ora
daki subayların celbine zaruret hâsıl olacak ve 
yeni subaylar da oradaki müşkül duruma düş
memeleri için gönderilmiyecekler ve belki de 
kendileri bu hususa itiraz edeceklerdir. 

Diğer taraftan, Amerikan Hükümeti tara
fından verilen paranın 535 liradan tevkifinden 
sonra geri kalanın verilmesi hakkında Maliye 
Bakanlığınca serdolunan mütalâa yerinde görül
memektedir. Zira Hükümetimizin kanunen ver
mesi lâzımgelen bu paradan yabancı bir memle
kette ödediği paraları mahsup etmek, ne kanu
ni mevduatımıza ve ne de hukuki prensiplere 
uygun düşmez. Bu paralar üzerinde Hüküme
timizin hiçbir suretle hakkı tasarrufu yoktur. 
Bunlar hukukan subaylarımıza yapılmış bir te
berru ve hibe saymak zarureti vardır. Kaldı ki, 
17 . X . 1947 tarihinde Amerika'ya gönderilen 
deniz subaylarımız için Askerî Yargıtayca 23 
Şubat 1950 tarihinde verilen kararda; Amerika 
Hükümetinin verdiği paralar kaale alınmaksızın 
subayların kanunen alması lâzımgelen yollukla
rının verilmesi kabul edilmiş ve böylece bir Yar- | 
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gıtay içtihadı da teessüs etmiş bulunmaktadır. I . 

Binaenaleyh, 535 -liradan Amerikalıların ver
diği günde 5 doların tenzilinden sonra geri ka
lan 1 dolar 28 sentin verilmesi yerine 535 lirayı 
•geçmemek üzere Amerikalılarca verilen paranın 
9 dolara iblağı için aradaki farkın ödenmesi hem 
kanuni hükümlere ve hem de adalet ve hakka
niyet prensiplerine uygun düşeceğinden yaban-
CL memleket yolluklarının tahakkukunda bu esas
lara göre muamele ifası ve lüzumu halinde Sa-
yışitaya karşı mesuliyeti deruhde edilmesi yüksek 
takdir ve tasviplerinize arzolunur.» diye yazılı | 
bulunmuş ve işbu yazı altında Bakan tarafın- i 
dan aynen (mesuliyeti deruhde ediyorum. Ve
rilsin. Refik §. ince 26 . I . 1951) denildiği I 
görülmüş olmakla 20 . I . 1951 tarihli genel ku.-
rul toplantısında yapılan ıgörüşme sonunda : 

Amerikan yardımından faydalanılarak Ame
rika'ya kurs görmek üzere 'gönderilen subay ve 
gedikli erbaşların bahis (konusu yevmiyeleri me- I 
selesi içtihada mütehammil hususattan bulun
muş ve bu itibarla bu hususta Sayıştayca im-
tinada ısrar edilecek mahiyet görülmemiş olma
sına binaen bu baptaki avans senetlerinin, Ba
kanın derühdei mesuliyet etmiş bulunması hase
biyle vizesi için ikinci şubeye tevdii ve ancak 
meselenin katî bir şekle bağlanmasının temini 
için keyfiyetin 3 aylık raporla Büyük Millet j 
Meclisine arzı kararlaştırılmış olduğundan işbu 
karar gereğince vize muamelelerinin ifası için 
mezkûr avans senetleri şubesine tevdi olunmuş
tur. 

*>e>< 
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