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Tetkik ve tetebbu için yabancı memleketlere gönderilen
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T. B, M. M. Yüksek Reialiğiiıe
Tetkik ve tetebbu için başka memleketlere gönderilen memurların harcırah ve yevmiyele
rinin «Memurlar harcırahı» adı ile bütçeye konulan tahsisattan verilip verilemeyeceğinin tefsiri
Adlive vekilliğinin sureti bağlı 2 5 - X - 1934 tarih ve 361/8014 sayılı tezkeresile rica* edil
mektedir.
İşin tefsir yolu ile hailine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim.
Başvekil
İsmet

Adliye vekilliğinin 361/8014 sayılı ve 25 -10-934 tarihli tezkeresi suretidir.
Yüksek Başvekâlete
Muhtelif teşkilât ve kanun mevzuu muamçlât hakkında tetkik ve tetebbuda bulunmak
üzere bazı avrupa memleketlerine ve bilhassa Balkan Hükümetleri nezdine gönderilmek iste
nilen memurların harcırahları Adliye Bütçesinde Avrupa harcırahı âdı ile sarih bir tahsisat
mevcüd olmadığı mütaleasile Divanı muhasebatça vize edilmemiştir.
Harcırah kararnamesi memleket içinde ve dışında vukübutâcak her nevi sej'ahatlere şamil
olduğu gibi Adliye bütçesine memurlar harcırahı âdı altıînda konulmuş olan tahsisat ta mut
lak olmasına mebni staj ve tahsil gibi yan daimî memuriyetler dfşarda kalmak üzere afeîâdh
tetkik ve tetebbu seyahatlerirıe aid yöl masrafı Ve yevmiyelerin bütçede btıluhan harcîrae
tertibinden tesviyesinde vekâletçe bîr mahzur mülİMza edilmemekte ise de Dîvanı muhase
batın vizeden imtînaı dolayısile meselenin hal ve faslı Büyük Miİlet Meclisince ittihâz olu
nacak karara bağlı bulunduğundan iktizasıhın ifesliıa yüksek müsâadeleri arz ve istirham
olunur efendim.
'
>

•—. 2

—

Maliye encümeni mazbatası
T. BM. M.
Maliye encümeni
Kamr'No. 9
Em No. 3/527

- XII 1934

Yüksek Reisliğe
Başvekâletin 1 teşrinievvel 1934 tarih ve
4Q94"sayüı teakeresile istenilen tefsir mütaje&
olundu.
Harcırah kararnamesi, memleketin içinde ve
dışında verilmesi lâzım/gelen harcırahların nisbet
ve ölçülerini tayin eder.
H e r h a n g i bir dairenin^masraf yapabilmesi,
onu karşılayacak tahsisatın o daire bütçesinde
fasıl başlıklarına uygun olarak mevcud bulunma
sına bağlıdır.
Bir kaç senedenberi Avrupa harcırahlarını
bütçelerde iç harcırahlardan ayrı göstermek kai
de halini almıştır. Adliyenin 1934 bütçesinde
Avrupa harcırahı adile bir fasıl veya madde gö
rülemediğinden işin tefsir şuretile halli muvafık
görülmemiştir. Ancak bu talebin 521 nci harcı

rah faslından 3 ncü Avrupa harcırahı maddesi
açılarak ırtiktan 'kâfi tahsisat nakli şuretile temi
ni daha elverişli görülmüş ve bu münakaleyi yap
mak ta Bütçe encümenine aid olduğundan hava
lesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak"
üzere Yüksek Reisliğe arzına karar verilmiştir.
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Bütçe encümeni mazbatası
T.B.M.M.
Bütçe encümeni
Karar No. 32
Esas No. 3/527
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Yüksek Reisliğe
Başvekâletin tefsir talebine dair olan 1 - X I 1934 tarih ve 6/4094 sayılı tezkeresi ile Maliye en
cümeninin bu hususa aid olan mazbatası Adliye
vekili Saraçoğlu Şükrü ve Maliye veikili Fuat ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu.
Tetkik ve tetebbüde bulunmak üzere bazı y a 
bancı memleketlere ye bilhassa Balkan Hükü
metleri nezdine gönderilmek istenilen memurların
hareırşhları Adliye vekâleti bütçesinde Avrupa
harcırahı adı ile 'bir tahsisat mevcud olmadığı
ileri sürülerek Divanı muhasebatça vize edilmedi
ğinden bahsedilmekte ve bu kabîl hareırahların
da memurlar harcırahı tertibinden verilip veril
meyeceğinin tefsir yolile halli istenmektedir.
Adliye vekâleti bütçesinde Avrupa harcırahı
adı ile açılmış bir fasıl veya madde mevcud olma

dığı gibi harcırah hesapları ve tahakkukları için
ana kaideleri ihtiva eden harcırah kararnamesi
hükmünün memleket iç ve dışında vukııbulacak
seyahatlere şamil olması bu kararname mucibince
tahakkuk ettirilecek bütün harcırahların bütçe
nin memurlar harcırahı maddesinden verilmesi
için bir sebeb teşkil etmeyeceği şüphesizdir. Bu
sebeple meselenin tefsir yolile halli onay bulun
mamıştır.
Avrupa harcırahlarının ayrı bir maddeden tes
viye edilmesi bütçe mülâhazalarına daha uygun
olacağından Adliye vekâleti bütçesinin 521 nci
haTcirah faslında 3 ncü [Avrupa harcirahı] mad
desi adı ile yeniden bir madde açılarak gereklenen
tahsisatın buraya nakli şuretile bu ihtiyacın 'kar
şılanması daha muvafık olacağı encümenimizce
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düşünülmüş ve bu maksatla bir maddei kanuniye
hazırlanmıştır.
Müstaeelen ve tercihan müzakere edilmek dile
ği! e Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
1934 malî yılı Adliye vekilliği bütçesinin 521 nci
faslında 3 ncü (Avrupa harcırahı) adile bir
madde açılmasına dair kanun lâyihası
MADDE 1 — 1934 malî yılı Adliye vekilliği
bütçesinin 521 nci faslmda 3 ncü (Avrupa har
cırahı) adile yeniden bir madde açılmıştır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü Maliye
vekili yürütür.
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