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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 109 ncu maddesinin «D» fıkrasının kaldırılması
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . III . 1950 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzcde.rim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Muhasebei Umumiye Kanununun 65 nci maddesi gereğince muhasiplerce yapılan sarfiyata ait
belgeler aylık cetvellerle birlikte masrafın yapıldığı ay sonundan itibaren 30 gün zarfında Bakanlığa
(Muhasabat Genel Müdürlüğüne) gebnekte ve bunun içinden bütçeye ait sarf evrakı gerekli kayıtları
yapıldıktan sonra bakanlıklar saymanlık müdürlüklerine gönderilmektedir.
Sözü geçen kanunun 109 ncu maddesinin (D) fıkrası, bu sarf evrakının, saymanlık müdürlükle
rince tetkik olunarak tahsisatından mahsubunun yapılmasını âmirdir. Bu hükme istinaden sayman
lıklarca yapılan tetkik ve mahsup işleminden sonra evrak merkeze gelişinden itibaren iki ay zarfında
Sayıştaya gönderilmektedir.
Saymanlardan gelen bütçe dışı muamelelere ait evrak ile gelir evrakı müsbitesi de aynı müddet ve
şartlar dâhilinde Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğünce) tetkika tâbi tutulduktan sonra Sayıştaya sunulmaktadır.
Ancak bu şekilde merkez daireleri saymanlık müdürlüklerince tetkika tâbi tutulan gider evrakı.
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2514 sayılı Dîvanı Muhasebat Kanunu gereğince Sayıştayea sayman
hesapları meyanmda esasen tetkika tâbi tutularak hükme bağlanmakta olduğundan saymanlık müdür
lüklerince yapılan tetkikatm kaldırılarak sarfiyat miktarlarının alınacak cetveller üzerinden bütçe
deki ödeneğinden mahsubunun yapılması suretiyle mükerrer tetkik için alınmış bulunan memur
kadrolarının tasarrufunu sağlamak üzere bu tasarı hazırlanmıştır.

Maliye Komisyonu raporu
T. H. M. M.
Maliye
Komisyonu
Esas No. 1/753
Karar No. 32

17 . 711 . 1950

Yüksek Başkanlığa
"A Fıı hasebe i umumiye
K a n u n u n u n 101) nen
maddesinin (D) fıkrasın m kaldırılması hakkın
da Maliye Bakanlığınca hazırlanıp
Bakanlar
K u r u l u n u n (i . III . 11)50 tarihli
toplantısında
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Kanun tasa
rısı Komisyonumuza havale olunmakla
Maliye
Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle o k u n u p in
celendi:

îabakatı noktasından tetkiki yapılarak
lasnif
edldikten sonra doğruca Sayıştaya. gönderilme
sinde bir mahzur olmadığı ve hattâ aynı mua
meleyi iki defa tekrarlamak gibi fazla emek
"•v zaman israfından korunma seklinde ve l'aideli dahi bulunduğu komisyonumuzca da kabul
olunmuş ve anılan fıkranın kaldırılmasına ka
rar verilmiştir.

Muhasebei Tmumiye K a n u n u n u n 65 nci mad
desine göre Bakanlığa, gönderilen sarf evrakı
nın Bakanlıkça kayıtları yapıldıktan sonra yi
ne aynı k a n u n u n 101) ncu maddesinin (D) fık
rası gereğince Bakanlık
Saymanlık Müdürlük
lerine gönderilmesi iktiza 'etmekte ve onlarca
da tetkik oluııdnklan
sonradır ki
Sayıştaya
gönderilebilmektedir. Mal böyle olduğuna göre Bakanlığa, gelen sarf belgelerinin tertibe mu-

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Ko. Baş.
Sözcü
Kâtip
(iümüşane
Samsun
Kaslamonu
II. F. Mac
H. Işılan
Â.
Tokyözlv
Kastamonu
(Jorum
Malatya
/ / . Celm.
N. A tahf,/
E. Doğan
Tekirdağ
Yozgad
Z. E. Cczaroğlu
C. Arat

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
B ü tç e
Komisyonu
Esas No. 1/753
Karar No. 120

20 . lif

. 1950

Yüksek Başkanlığa,
1050 sayılı Muhasebei Umumiye K a n u n u n u n
101) ncu maddesinin (D) fıkrasının kaldırılması
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanıl) Baş
bakanlığın 1) . NT . 11)50 tarihli ve fi/1035 sayılı
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun ta
sarısı Maliyi 1 Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Maliye Bakanlığı adına
Maliye Müsteşarı hazır olduğu halde ineel'enip
görüşüldü.
Muhasebei Umumiye K a n u n u n u n 05 nci mad
desi gereğince Saymanlarca sarf evrakı aylık cet
vellerle ay sonundan
itibaren 30 gün
içinde
Muhasebat Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e ve burada tetkikatı yapıldıktan sonra Bakanlık saymanlık mü-

dürleriıi'C gönderilmekte olup saymanlıklarca bu
sarf evrakı 101) ucu maddenin (D) fıkrası gere
ğince incelenerek ödenekten mahsubu yapıldıktan
sonra ve merkeze gelişlerinden itibaren iki ay
içinde Sayıştaya sevkedilmekte ve oraca da t e k r a r
bu hesaplar incelenmektedir.
Saymanlıklardan gelen bütçe dışı muamele• ere ait evrak ile gelir müsbit evrakı da bu şe
kilde tetkika tâbi t u t u l m a k t a d ı r .
Mükerrer inceleme konusu teşkil eden ve bir
çok memur kullanmasını gerektiren bu usulün kal
dırılması ve sarfiyatın ödeneğe u y g u n l u ğ u n u n yal
nız cetvel üzerinden incelenmesi suretiyle m e m u r
miktarından mühim bir t a s a r r u f yapılabileceği

( S. Sayısı : :2(i2 )

1949 yılı .Bütçe tetkikleri sırasında Komisyonu
muzca teşkil edilen Tâli Komisyon tarafından
hazırlanan raporda da belirtilerek bu işin ele
alınması Bütçe raporumuzun temennileri arası,ıda yer almış bulunduğundan Hükümetin bu ko
nuda aynı görüş ve kanaate vâsıl olarak hazır
ladığı kanun tasarısını Meclise getirmiş bulun
ması Komisyonumuzca memnunlukla karşılan
mış ve yerinde görülen kanun tasarısı teklif gi
bi ayniyle kabul edilmiştir.
Harf evrakının tetkiki sisteminde yapılan bı;
değişiklik neticesinde kadrolarda yapılması im
kânı hâsıl olan ve yıllık tutarı (408 000) liraya
baliğ olan tasarruf Maliye Bakanlığı Kuruluş ve
(iörevleri hakkındaki Kanunda ayrıca yapılan
değişiklik ile sağlanmış bulunmaktadır.

Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Katil)
Başkan V.
Sözcü
Diyarbakır
Kastamonu
Ankara
/. //. Tigrel
M. A kal m
F. Öymen
Amasya
Ankara
Diyarbakır
A. K. Yiğit oğlu
('. Gölet
S. Vluğ
İstanbul
Edirne
İzmir
•I/. .¥. G'iindüzalp Dr. A. Adtvar
.1. hum
Kastamonu
Kırklareli
Kırşehir
Korgl. K. Doğan
T. Çoşkan
H. Tor gut
Niğde
Malatya
Manisa
E. Gür soy
F. Kurdoğlu
M. S. Eli
Seyhan
Urfa
Ordu
II'. Yalman
A. H. Y üre gir
E. Tekeli

HÜKÜMETİN TEKLİFE
1050 sayılı Muhasebei T'mumiye
Kanununun
109 nen maddesinin D fikasının
kaldırılması
halikında Kanun tasarısı
MADDE 1. — 2G . V . 1927 tarihli ve 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 109 ucu
maddesinin D fıkrası kaldırılmıştır.
MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE :i. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
S. Günaltay
Devlet Bakanı
f. H. Barla s

Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı V.
C. H. Barlas
Adalet Bakanı
Fuad kirmen

Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
II. Çakır
E. Erişirgil
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Hadak
/. E. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
H. A dalan
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. V. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. H. Bürge
Gavid O rai
Ulaştırın a Bakanı
Çalışma Bakanı
Ih. Kemal Hatır
Reşat Ş. Hirer
İşletmeler Bakanı
M ünir Birsel
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