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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Çoi'unı Milletvekili Necdet Yü

ce i''in, Türkiye Enerji Kurumu hakkında
ki kanun teklifinin sonuçlandınlamaması 
sebebine dair Bayındırlık Komisyonu ra
poru (5/98) 

5. — Görüşülen işler 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Sayfa 
152 
152 
153 

153 

153 

108 

Sayfa 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılması ve Gümrük ve Tekel Bakan
lığı Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesine 
dair olan 4607 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yaplıması hakkın
da Kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/465) 153:154 

2. — Şirketi Hayriyenin satınalınması-
na dair olan Sözleşmenin onanması hak
kındaki 4697 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair Kanun ta
sarısı ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlar raporları (1/294) 154 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak onan
dı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
orman işletmeleri döner sermayesiyle şimdiye 
kadar yaptırılan yapılara, teşcire harcanan pa
raların tutarına dair olan sözlü sorusuna, Ta-

Tokad Milletvekili Reşit önder'in, kurula
cak tütüncüler bankası hakkındaki sözlü soru
su, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (6/291) 

Tokad Milletvekili ttecai Güreli'nin, dağlık,. 

Tasarılar 
1. — 1943 yılı Kesinhesabı hakkında kanun 

tasarısı (1/530) (Sayıştay Komisyonuna); 
2. — Derlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/529) (Bütçe Komisyonuna); 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
hakkındaki 1715 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı (1/531) (Bütçe Komisyonuna); 

Teklifler 
4. — Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'-

ın, Memurin Kanununun 86 ncı maddesi hü
kümlerinin Belediye memurları aylıklarına da 
teşmili hakkında kanun teklifi (2/156) (İçişleri 
Komisyonuna); 

5. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, Bo-
ğazlıyan eski Kaymakamı Kemal'in ailesine va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
olan Kanuna ek kanun teklifi (2/157) (Bütçe 
Komisyonuna); 

Tezkere 
6. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in Mil

letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/348) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyona) ; 

rım Bakanı cevap verdi. 

30 . III . 1949 Çarşamba güM «tat 15 t« 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Raşkanvekili Kâtip Kâtip 
Sinob Urfa Çorum 

C. K. înceday* A. Akan #. Atalay 

ormanlık ve yaylalık bölgelerde bulunan köylü-
lerin kalkınması için ne gibi tedbirler alındığı 
hakkındaki sözlü sorusu, Tarım, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/292) 

Raporlar 
7. — Ankara su tesisatının Belediyeye devri 

hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri, Bayındırlık 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/155) (Gün
deme) ; 

8. — Bâzı kimyevi maddelerin hangi tarife 
pozisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kararın 
onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/81) (Gündeme); 

9. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çinar'ın, 
umumi ihtiyacat için hariçten getirilecek madeni 
su borulariyle aksam ve teferruatından Gümrük 
Resmi alınmamasına dair olan 2268 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/104) 
(Gündeme); 

10. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtak-
oğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/77) (Gündeme); 

11. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
Okulları hakkmdaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci 
ve 19 ncu maddelerinin kaldırılmasına dair Ka
nun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/480) (Gündeme); 

Son 

2. — HAVALE EDİLEN KAGITLAB 



B I R İ N O I OTURUM 
Açılma «ati : 15,20 

BAŞKAN — Balkan vekili Raif Karad«xİ5. 
KATİPLİK : gedad Pek (Kocaeli), Necmeddin Bahir Atlan <Tnn*U) 

8. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Afyon Karahisar seçim çevresinden adlar 

okunarak yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sonradan iltihak eden arkadaş-

r -* 

1. — Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, 
Türkiye Enerji Kurumu hakkındaki kanun tek
lifinin sonuçlandtrüamamasi sebebine dair Ba-
ymdırUk Komisyonu raporu (5/98) 

Yüksek Başkanlığa 
Çorum Milletvekili Necdet Yücer tarafından 

verilen (Türkiye Enerji Kurumu) Kanunu tek
lifi hakkında Hükümetin görüşünü bildiren 
7 . III . 1949 tarih ve 6/797 sayılı Başbakanlık 
tezkeresi ve Hükümet adına Cemil Said Barlas'-
ın beyanları Komisyonumuzun 9 . n . 1949 ve 
14 . n . 1949, 16 . m . 1949, ve 21 . III . 1949 
tarihli toplantılarında okundu ve dinlendi. 

Başbakanlık yazısı iLe Ekonomi Bakanının be
yanatında yapılacak enerji işlerinin etraflı bir 
şekilde tasarlanabilmesi için, konunun ehliyetli 
bir yabancı müşavir mühendis firma tarafın
dan geniş ölçüde etüd edilmesinde lüzum ve 
fayda mülâhaza olunduğu ve bu incebmenin en 
geç ve 6 ay içinde intaç edilebileceği cihetle bu 
konunun görüşûV. meşinin o vakte kada« uzatıl
ması lüzumlu olaeeğı belirtilmiştir. 

i. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki 2825 saydı Kanuna iki madde 
ekJsnmesim dmr olan 4607 sayılı Kanuna bağlı 

lar lütfen isimlerini yazdırsınlar. 
Çoğunluğumuz hâsıl olmuştur, oturumu açı

yorum. 

Komisyonumuz bu incelemenin lüzum ve fay
dasına kanaat getirmiş bulunduğundan «Tür
kiye Enerji Kurumu» teklifinin konuşulmasının. 
bu tetkikatın sonuna bırakılması ve keyİiyetin 
içtüzüğün 36 ncı maddesine uyularak Yüksek 
Başkanlığa arzı kararlaştırıldı. 

Bayındırlık Komisyonu Başkanı Sözcü 
Trabzon İsparta 
S. Day K. Aydar 

Kâtip 
Konya Ankara Antalya Burdur 
R. Erel R. Börekçi N.Aksu A. Ali Çınar 

Eskişehir Kars Kocaeli 
K. Zeytinoğlu M. Bahadır A. F. Abasıyanık 

Konya Kütahya Niğde 
S. Çumralı H. Benli H. Mengi 
Samsun Sinob Tunceli Urfa 

Y. Kalgay. L. Aksoy M. Tan R. Soyer 

BAŞKAN — Komisyon bu raporu berayı ma
lûmat Kamutaya sunmuştur. 

Malûmat hâsıl olmuştur. 

(2) sayüı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonlan raporları (1/465) [1] 

[1] 151 sayılı basmayan tutanağın sonunda-
dtr. 

4. - BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

- U J S -



B : 62 30 .3.1949 0 : 1 
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 

im' Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetveli değiştiren 4607 sayılı Kanuna bağlı 
2 sayıh cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. —'Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 365(5 sayılı Kanu
na bağlı 1 «ayılı cetvelin Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına ait kısmına 4607 sayılı Kanunla ek
lenmiş bulunan Müsteşar Muavinliği kadrosu 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN •—- Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

MADDE '-,. ~- Bu kamın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Bu kanunu Gümrük ve Tekel 
Bakam yürütür. 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Rtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

2. -—- Şirketi Hayriyatin satvnalınmasvna. dair 
olan közleşmenin onanması hakkındaki 1697 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun tasarısı ve, Ulaştırma, Mali
ye ve Bütçe Komisyonları raporları f1/294) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

l j 150 sayıh basmayazı tutanağın sonundu-
dır. 

Şirketi Hayriye'nin satın alınmasına dair olan 
Sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. 15 . 1 . 1945 tarihli ve 4697 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki hü
kümler eklenmiştir: 

Ortaklık Emekli Sandığından emekli, sakal. 
dul ve yetim aylığı almakta olanlarla kanunun 
yayımı tarihinde şirketçe emekliye sevkedilme-
miş ve yaş hadleri sebebiyle Devlet Denizyolları 
ve Limanları işletme kadrosuna alınamamış olan
la rdan istiyenler tasfiye sonunda sandıktan al
dıkları hakiki tediye miktarını ayrıca faiz yürü-
tülnıeksizin aylıklarından ondabiri kesilmek su
retiyle Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü Emekli Sandığına ödemeyi 
kabul ve taahhüt ederlerse bu aylıkları adı geçen 
Emeki Sandığınca sandık esas ve usullerine göre 
aynen ödemeye devam olunur ve haklarında 
15 . II . 1937 tarihli ve 31:17 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Şirketi Hayriye Memurları Emekli Sandığı
nın tasfiyesi sonucunda ilgililere ödenmiş bulu
nan paralardan kesilen vergiler Maliye Bakaniı-
ğuıca Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
mesi Memurları Emekli Sandığına ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kaimi edil
miştir. 

MADDE 2. —•• Bu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul dilmiştir. 

MADDE :*. - Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenlr... Madde kabul edilmiştir, 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemde başka konuşulacak işimiz kalma

mıştır. Cuma günü saat 15 te toplanılmak üze
re oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

>ym*u 

T. 9. M. M. Btmmm 



ayısı: j 8 e ek 
Erzincan eski Milletvekili Behçet Kemal Çağlar'ın, Dilekçe Komis* 
yonun 23 1. 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 787 sayılı Ka
rarın Kamutay'da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4/78) 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 
Kâğıt îs. No. 27Ö6 

Dilekçe Ko. No. 2503,4 

10.111.194^ 

78 
Yüksek Başkanlığa 

Nasbinin düzeltilmesini istiyen Kurmay Yar
bay Bahri Gökdeniz'in dilekçesi üzerine üsteğ
menlik nasbinin 1926 olarak düzeltilmesine 25 . 
XII . 1947 tarihinde karar verilmişti. 

787 sayılı olan bu Kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Erzincan Milletvekili Behçet 
Kemal Çağlar'ın önergesi Komisyonumuza hava
le edilmekle yeniden işi inceliyen Komisyon, 
Millî Savunma Bakanlığı Zatişleri Dairesi Baş
kanı General Hakkı Güvendik'in verdiği izahata 
göre 1926 olarak karara geçen tarihin 1925 ol
ması lâzımgeleceği anlaşılmasına binaen 13 . XIT . 
1948 tarihli raporumuz Kamutayın Yüksek tas
vibine sunulmuştu. 

Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır'm Kamu
tayda bu rapor hakkında Komisyona tamamlayı
cı bâzı malûmat vereceğine ve raporun Komisyo
na geri gönderilmesi teklifi üzerine, iş üzerinde 
Bakanın huzuriyle yeniden inceleme yapılmış ve 
bu rapor hazırlanmıştır. 

Filhakika; dilekçinin bu konu üzerinde vâki 
müracaatı salâhiyettar mercilerce ret edildik
ten sonra 3410 sayılı Kanuna göre Askerî Yar-
gıtaya da başvurularak ret karan aldığı ve bu
nun üzerine Büyük Millet Meclîsine vâki müra
caatının da 15. V . 1946 tarih ve 2646 sayılı Ka

rarla Dilekçe Komisyonunca iltifata şayan gö
rülecek bir mahiyet arzetmediğinden ret "edildiği 
ve bu kararın da kesinleşmiş olduğu anlaşılmış
tır. Bu itibarla yeniden bir inceleme kabiliyeti 
olmıyan dilekçinin dileği hakkında bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına ve keyfiyetin Yük
sek Kamutaya arzına oybirliğiyle karar veril
miştir. 

Dilekçe Komisyonu 
Başkanı 

Sivas 
Muhalifim 

Gl. F. Tirkeş 
Aydın 

N. Akkor 
İmzada 

bulunamadı 
Bolu 

Muhalifim 
L. Gören 

İsparta 
$. Yalvaç 
Kayseri 

K. Gündeş 
.zada bulunamadı 

Sözcü 
Urfa 

V. Gerger 

Balıkesir 
F. Bilâl 
İmzada 

bulunamadı 
Elâzığ 

Muhalifim 
F. Karakaya 

Kars 
Z. Orhon 
Mardin 

A. Kalav 

Kâtip 
Ağrı 

M. Aktan 

Balıkesir 
Ö. N. Burcu 

Elâzığ 
H. Kişioğlu 

Kastamonu 
B. Tümtürk 
Zonguldak 
N. Tarkan 





S Sayısı: 136 
Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri baklanda Kanun ta

sarısı ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları raporları (1/443) 

r. c. 
Başbakanlık 4 . XII. 1948 

Muamelât Gensl Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-1186 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kumlunun 30 . XII . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 

sunulması kararlaştırılmış olan Esnaf Demekleri ve Esnaf Demekleri Birlikleri hakkındaki kanun ta
sarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Esnaf Demekleri ve Esnaf Demekleri Birlikleri Kanunu gerekçesi 
18 . 1 ,1943 tarihinde yürürlüğe^giren 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odoları, Esnaf Odaları ve 

Ticaret Borsaları Kanununun mahiyetleri bakımından yekdiğerinden farklı olan üç müessese hakkın
da müşterek hükümler ihtiva etmesi, bunların hususiyetlerinin belirmesine engel olduğu gibi Tica
ret ve Sanayi Odalariyle Esnaf odalarının kuruluşlarının « meslekî ahlak ve tesanüdü halkın ihtiyaç 
ve menfaatleriyle ahenkli olarak muhafaza ve inkişaf ettirmek » şeklinde nazari bir maksada bağlan
ması ve tacir ile esnaf a ameli bir hizmet ifasını derpiş etmemiş bulunması da bu teşekküllerin ta
cir ile esnafa faydalı olmalarını Önlemiştir. 

Diğer taraftan, kanunun faaliyet bölgeleri dâhilinde bulunan tacir ile esnafı bu teşekküllere kay
dolmaya zorlaması, muayyen bir zaman içinde kayıt muamelesini yaptırmıyanlarla yıllık aidatlarını 
vaktinde ödemiyenlerden kayit ücreti veya yıllık aidatın üç misil olarak tahsili, teşekküller yöne
tim kurullarınca alman kararlann icra dairelerinoe infaz olunması gibi ağır müeyyideler kabul et
mesi de tacir ile esnafın bu teşekküllerden soğumalarını mucip olmuştur. 

Bu sebeplerle, bu üç teşekkül için yukardaki mahzurları bertaraf edecek ayrı bir mevzuat ya
pılman zaruri görülmüş ve ilişik « Esnaf Demekleri ve Esnaf Demekleri Birlikleri Kanunu * ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Hadde 1 : Taraşının birinci madesinde esnaf ile bunların yanlarında çalışanların, mesleki içti
mai ve iktisadi ihtiyaçlarını gidermek ve meslekî ahlak ve tesanüdü korumak maksadiyle kuracak
ları demekler, bu kanun hükümlerine tâbi tutulmuştur. Esnaf veya bunların yanlarında çalışanlar 
vasfını haiz olmıyanlann derneklere üye olmaları men olunduğu gibi, üyelerden bu vasfı daimî ola
rak kaybedenler de demekten çıkarılmaya zorlanmıştır. Bu hükümlerle bu demeklerin yalnız mes
lekî teşekkül olmalarının sağlanması İstenilmiştir. 

Tasan esnaf demekleri için hususi hükümler ihtiva etmekte ise de, bir hükme bağlanmamış hu-
suslann 3512 sayılı Demekler Kanunu ile Medeni Kanunun derneklere ilişkin hükümlerine göre hal-
lolunmalan uygun görülmüştür. 

Madde 2 : Esnafın mükemmel bir tarifini yapmak müşkülâth bir iş olmakla beraber, mevcut tarif
lerden faydalanılarak esnaf in tarif ine çalışılmıştır. 

Ancak bir kısım esnafın tarif dışında kalmalarını İnlemek maksadiyle, esnafın ve zümre kollan-



mn Ticaret Bakanlığınca, haarlamp Bakanlar Kurulu karariyle kabul olunacak bir cetvel ile tesblti 
zaruri görülmüştür. 

Madde 3 : Esnaf Derneklerinin kanundan ziyade anasözleşmelerde yer alması mümkün gö
rülen halleri ihtiva eden anasöaleşntelerinm yazılması faydalı bulunmuştur. 

Madde 4 : Gerek 3512 sayılı Dernekler Kanunu ve gerek 5018 sayılı tşçi ve iş veren Sendi
kaları ve Sendikalar Birliği Kanunu, dernek ve sendikalar kurulduktan sonra, anasözleşmelerinde 
mevzuata aykırı cihetler görüldüğü takdirde bunların feshi için dâva açılması ve kurucular hak
kında ceza tetbikı gibi derpiş olunan prensipin Esnaf Derneklerine de tatbiki mümkün ise de, 
esnaf ile bunların yanlarında çalışanları fuzuli masraf ihtiyarına mecbur etmemek ve ağır mü
eyyidelere mâruz bırakmamak maksadiyle ve Ticaret Kanununun anonim ortaklıkların kurulmala
rı için kabul ettiği «mezuniyeti mütakaddime» esasına mütenazır olmak üzere tasarıda bu pren
sipten ayrılmış ve Esnaf Derneklerinin, anasözleşmel erinin Ticaret Bakanlığınca mevzuata uyar
lığı kabul edildikten sonra kurulmaları uygun görülmüştür. 

Madde 5 : Tüzel kişiliği haiz teşekküllerde ekseriya organlar, üyelerin tümünden iberet genel 
kurul ile genel kurul arasından seçilen Yönetim Kurulu olarak görülmekte ise de, Esnaf Dernek
lerinin ayrıca Genel Kurul arasından tefrik olunan «Meclis» ile de teçhiz olunmaları, daha sağ
lam bir idare mekanizması yas etmek maksadına dayanmaktadır. 

îşte tasarının beşinci maddesi bu düşünce ile hazırlanmıştır. 
Madde 6 : Derneklere, iş sahipleriyle bunların kalfa ve çırakları gibi yanlarında çalışanlar da 

girebileceklerinden genel kurulun bu zümreden teşkili tabiî bulunmuştur. 
Madde 7 : Genel Kurulun yetkileri tâyin olunmuştur. 
Madde 8 : Genel Kurulun ne suretle toplanacağı ve toplantılarda Ticaret Bakanlığının bir 

temsilcisinin müşahit olarak bulunacağı bu maddede gösterilmiştir. 
Madde 9 : Dernek Meclisi, genel kurul tarafından üç yıl süre için gizli oyla seçilecek en çok 

yirmi kişi olarak tesbit edilmiştir. Ancak esnaf yanında çalışanların bu organda temsillerini sağ
lamak üzere beş üyenin bunlardan olması kabul olunmuştur. • 

Madde 10 : Dernek Meclisinin yetkileri tesbit olunmuştur. 
Madde 11 : 4355 sayılı Kanunun kabul ettiği organlar arasında bulunan Meclisin, her ay top

lantı yapmasına dair olan hükmün tatbikatta yerine getirilememesi güz önüne alınmak ve Dernek 
Meclisinin toplantısına imkân vermek maksadiyle Meclisin en az üç ayda bir defa kendiliğinden 
vo başkanın çağırması üzerine her zaman toplanması uygun görülmüştür. 

Madde 12 : Dernek Yönetim Kurulunun, yin« Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla se
çilecek en çok yedi kişiden teşkili uygun bulunmuştur. x\ncak, iki üyenin esnaf yanında çalı
şanlardan olması kabul edilmekle bunların bu organda da temsilleri istenilmiştir. 

Madde 13 : Yönetim Kurulunun yetkileri tesbit edilirken daha ziyade müstacel ve günlük mua
melâtın bu organ tarafından yapılması esası üzerinde durulmuştur. 

Madde 14 : Yönetim Kurulunun toplantı zamanı tâyin olunmuştur. 
Madde 15 : Meclis ile Yönetim Kurulunun üç yıl gibi uzun bir zaman vazife görmesi, derneğin 

bu müddet ^mde bu organları teşkil eden şahısların görüşleri dâhilinde kalmasını intaç edece
ğinden, buna meydan vermemek üzere, meclisin altı ve yönetim kurulunun iki üyesinin her yıl 
sıra ile yenilenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 16 : Esnaf Derneklerinin gelirleri tesbit olunurken bilhassa esnafa bir külfet tahmil 
etmemeye dikkat edilmiş ve alınacak aidatın ve ücretlerin bir hizmet mukabili olması da göz 
Önünde tutulmuştur. 

Madde 17 : Bir mahalde mevcut müddetin derneklerin müşterek menfaat ve hizmetlerinin bunr 
larm herbiri tarafından ayrı ayrı takip ve ifa edilmesindeki müşkülâtı bertaraf edebilmek mak
sadiyle derneklerin aralarında birlik kurmaları faydalı görülmüş ye tasarının bu maddesiyle en 
az beş derneğin, bu kanun hükümleri dâhilinde birlik kurmaları mümkün kılınmıştır! 

Dernekler tarafından kurulacak birliklerin giderlerinin" ete gelirleri nispetinde dernekler ta
rafından sağlanması tabft" bulunmuş ve maddenin ikinci fikrasiyle bu husus tesbit edilmiştir. 
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Madde 18 : Esnaf Dernekleri Birlikleri de tüzel kişiliği haiz olduklarına göre bunların da 
yönetim kurulları başkanlarınca temsilleri tabiî bulunmuş ancak, birliği ilzam edecek imzaların. 
temsil yetkisini haiz olan yönetim kurulu başkaniyle, birlik organları arasında sayılan ve birliğin 
idare ve muamelelerinin ifasını üzerine alan Umumi kâtibe müştereken verilmesi uygun görül
müştür. 

Madde 19 : Birliklerin de muayyen organlar tarafından yöneltilmeleri gerektiği cihetle bunla
rın organları tasarının bu maddesinde gösterilmiştir. 

Madde 20 : Birlik Genel Kurulunun, üye dernekler genel kurullarınca üç yıl süre için gidi 
oyla seçilecek yedişer kişiden teşkili uygun bulunmuş ancak, esnaf yanında çalışanların da tem
sillerini sağlamak maksadiyle iki üyelik bunlara tahsis olunmuştur. 

Madde 21 : Birlik Genel Kurulunun yetkileri gösterilmiştir. 
Madde 22 :' Birlik Genel Kurulunun toplanma şekli tesbit olunmuştur. 
Madde 23 : Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilecek ye

di kişi olarak tesbit olunmuş ancak, esnaf yanında çalışanların temsillerini sağlamak üzere iki üye
lik bunlara tahsis edilmiştir. 

Diğer taraftan, üç yıl süre ile vazife görecek olan bu organın iki üyesinin her yıl sıra ile de
ğiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Madde 24 : Birlik Yönetim Kurulunun yetkileri gösterilmiştir. 
Madde 25 : Birlik Yönetim Kurulunun toplanma zamanlan tesbit olunmuştur. 
Madde 26 : Birlik muamelelerinin, Yönetim Kurulunca tâyin olunacak bir umumi kâtip tarafın

dan yürütülmesi kabul olunmuştur. 
Madde 27 : Lüzumsuzluğu anlaşılan dernek ve birliklerin, Genel Kurul veya Birlik Meclisi ka-

rariyle lağvedilmeleri uygun görülmüştür. 
Lağvedilen dernek ve birliklerin. Ticaret Kanununun anonim ortaklıklarının tasfiyelerine dair 

olan hükümleri dâhilinde tasfiye edilmeleri, tasfiyenin daha itinalı ve daha isabetli yapılmasını 
sağlamak maksadiyle lüzumlu görülmüş ve maddeye bu hususu sağlıyacak hüküm konulmuştur. 

Tasfiye sonunda tahassül edecek paranın, mevcut derneklerin maksat ve görevleri dâhilinde sar-
f edilmek üzere Ticaret Bakanlığı adma Millî bir bankaya konulması uygun bulunmuştur. 

Madde 28 : Esnaf dernekleriyle birlikleri. Ticaret Bakanlığının teftiş ve murakabesine tâbi tu
tulmuştur. 

Ancak, esnaf ile bunların yanlarında çalışanlar aralarında vukua gelecek anlaşmazlıklar, bir iş ih
tilâfı mahiyetinde olacağından ve bu hususlarda Çalışma Bakanlığı görevlendirilmiş bulunduğun
dan bu konudaki anlaşmazlıkların çözülmesi tarzı üzerinde bu Bakanlığa yetki verilmesi uygun 
görülmüş ve esnaf dernekleriyle birlikleri aynca bu bakundan Çatoşma Bakanlığımın denetlemesi
ne bağanmıştır. 

Madde 29 : Dernek ve birliklerin organlariyle memur ve hizmetlilerinden görevlerinin ifası sıra
sında suç işleyenler hakkında daha ağır takibat yapılması maksadiyle bu gibilere bu suçlardan 
ötürü Devlet memurlarına verilen cezaların tatbiki bu madde ile hüküm altma alınmıştır. 

Madde 30 : Özel hukuk hükümlerine tâbi bu gibi teşkilât memur ve hizmetlilerinin barem hü
kümlerine bağlanmaları lüzumsuz ve faydasız addolunmuş ve bu maksatla dernek ve birliklerin 3659 
sayılı Kanun şümulü dışına çıkarılmaları kabul olunmuştur. 

Madde 31 : Bu kanuna göre esnaf teşkilâtı vücuda getirildiğinden esnaf odalarının mevcudi
yetlerine lüzum kalmamaktadır. Bu sebeple mevcut esnaf odaları lağıv ve tasfiyeye tâbi tutulmuş
lardır. 

Tasfiye sonunda elde edilecek paranın, kurulacak derneklerin kuruluş giderlerine karşılık olarak 
Ticaret Bakanlığı adına millî bir bankaya yatırılması faydalı görülmüştür. 

Madde 32 : Bu kanunun derpiş ettiği esnaf dernekleri kurulduktan sonra aynca Cemiyetler 
Kanununa göre esnaf teşkilâtı vücuda getirmeye lüzum kalmamakta ve bu sebeple, mevcut esnaf 
cemiyetleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ya bu kanuna intibak etmeye 
veya cemiyetlerini feshetmeye mecbur tutulmuşlardır. 



Bu suretle feshedilecek esnaf cemiyetlerinin mevcutlarının, kurulacak esnaf derneklerinin kuru
luş giderlerine karşılık tutulması isabetli görülmüştür. 

Madde 33 : Esnaf Odalarına ve esnaf cemiyetlerine ait hükümler ilga edilmektedir. 
Madde 34 : Teknik bir maddedir. 
Madde 35 : Teknik bir maddedir. 

Ekonomi Komisyonu Rapor» 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu M.XII,1948 

Esas No. 1/443 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lıkça 30 . XI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunularak Komisyonumuza havale buyurulan 
«Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlik
leri» Kanunu tasarısı Ticaret Bakanı da hazır 
bulunduğu halde görüşüldü. 

Hükümet teklifinde göz önünde tutulan esas
ları yerinde bulan Komisyonumuz, tasarıyı, aşa
ğıdaki bâzı değişikliklerle kabul etmiş bulun
maktadır- : 

Madde 1 : Hükümetin teklifinin birinci mad
desinin birinci fıkrasına «Müşterek verimli ve 
ahenkli çalışmayı sağlamak» ibaresi eklenmiştir. 
Bu suretle Esnaf Derneklerinin kuruluş mak
satları takviye olunmuştur. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasında «Bu mad
dede gösterilenler dışında kalanlar» ibaresi ye
rine, bu ibarenin muzaaf olduğu «Esnaf olmıyan-
larla esnaf yanında çalışmıyanlar» ibaresi ko
nulmak ve «Vasıf» kelimesi «Vasıflar» olarak 
yazılmak suretiyle ifadeye vuzuh verilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası Hükümet teklifin
den aynen alınmıştır. 

Madde 2 : Esnaf tarifine; sanat, meslek ve 
hizmet erbabı dâhil bulunduğundan bu madde
de, bu üç unsur ayrı ayrı tarif edilmek suretiy
le esnafın tarifine vuzuh verilmiştir. 

Maddenin (a) bendi ifadede değişiklik ya
pılmak ve «Kâr ve zararı kendisine ait olmak 
şartiyle» ibaresi eklenmek suretiyle Hükümetin 
teklifinden aynen alınmıştır. Bu eklenen ibare 
ile esnaf addolunacak sanatkârın ecir olması Ön
lenmek istenmiştir. 

Ancak, bâzı sanatlar, mahiyetleri bakımın

dan esnaf ad ve itibar olundukları cihetle bu 
çeşit sanat erbabının tarif dışında kalsalar bile 
esnaf addolunmaları uygun görülmüş ve bu ben
de bir istisna fıkrası eklenerek bu çeşit sanatlar 
tebarüz ettirilmiştir. 

Maddenin (b| bendinde, esnaf mefhumuna 
dâhil olan ticaret erbabı tarif olunmuştur. Hü
kümet teklifinden esnaf yanında çalışanlara ait 
tahdit kaldırılmış ve tarife, «kâr ve zararı ken
disine ait olmak şartı» ile «yıllık cirosu 60 000 
lirayı geçmiyen» kayıtlan eklenmiştir. Esnaf te
lâkki olunacak ticaret erbabı için 60 000 liralık 
yıllık ciro kabulü ile muayyen bir sanatın bu tasa
rının hizmet ve menfaatlerinden istifadesi sağ
lanmak istenilmiştir. Ancak, büyük şehirlerde 
bu miktar ciro küçük bir ticari muameleye teka
bül ettiği halde küçük şehirlerde büyük bir ticari 
faaliyetin ifadesi olabileceğinden bütün il ve il
çelere şâmil tek bir ciro miktarı kabulünün tevlit 
edeceği mahzur göz önüne alınarak il ve ilçelerin 
ticari durumlarına göre yıllık ciro miktarlarının 
Bakanlar Kurulu karariyle tesbiti uygun bulun
muştu?. 

Maddenin (c) bendi Komisyonumuzca eklen
miş olup bu bent ile esnaf telâkki olunan hizmet 
erbabı tarif edilmiştir. 

Hükümet teklifinin, esnaf zümre ve kollarının 
Bakanlar Kurulu karariyle tesbitine dair olan 
hükmüne, «ihtiyaca göre bu ihtiyaçlar vâki ol
dukça» ibaresi eklenmek suretiyle bu tesbitin bir 
defaya münhasır olmıyacağı ifade edilmek istenil
miştir. 

Madde 3 : «Dernek kararlarına riayet etmi-
yenler için uygulanacak müeyyideleri» ibaresi ek-
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lenmek suretiyle Hükümet teklifinden aynen alın
mıştır. 

Tasarının onuncu maddesinin (ç) bendinde 
«Dernek mensuplarınca riayeti mecburi karar
lar almak» şeklinde Dernek Meclisine verilen yet
kinin kullanılması halinde ittihaz olunan karar
ların yürürlüğünü sağlamak üzere müeyyideler 
aranmış ve her derneğin bu husustaki müeyyideyi 
kendi tüzüğüne koyacağı hükümlerle tesbit et
mesi uygun görülmüştür. îşte, tasarının üçüncü 
maddesine Komisyonumuzca eklenen ibare bu 
maksada istinat ettirilmiştir. 

Ayrıca, maddedeki «Ana Sözleşme» tâbiri ye
rine «Tüzük» tâbiri konulmuş ve tasarıdaki «Ana 
Sözleşme» tâbirlerinin «Tüzük» olarak değiştiril
mesi kabul olunmuştur. 

Madde 4 : Hükümetin teklifi «ana sözleşme» 
tâbiri yerine «tüzük» tâbiri ikame edilmek ve 
«hüküm ifade eder» yerine «cereyan eder» ya
zılmak suretiyle aynen alınmıştır. 

Madde 5 : Hükümetin teklifi, «Denetçiler 
Kurulu» eklenmek suretiyle aynen alınmıştır. 

Madde 6 : Hükümetin teklifi aynen alınmış
tır. 

Made 7 : Hükümetin teklifi, «Denetçiler Ku
rulunu seçmek» ile «meslekî gelişmeler için her 
çeşit kararlar almak» yetkileri eklenmek ve 
«ana sözleşme» tâbiri «tüzük» tâbiri ile değiş
tirilmek suretiyle aynen alınmıştır. 

Madde 8 : Denetçiler Kurulunun da genel 
kurulu toplantıya çağırması mümkün kılınmak 
suretiyle Hükümetin teklifi aynen alınmıştır. 

Madde 9 : Hükümetin teklifindeki üç yıllık 
süre bir yıla indirilmiş ve esnaf yanında çalı
şanlara tahsis olunan beş üyeliğe «en az» kaydı 
eklenmiş ve açılan üyeliklere, esnaf veya esnaf 
yanında çalışanlara ait olmasına göre kendi ye
deklerinin sıra ile getirilmesi sağlanmıştır. 

Madde 10 : Derneklerin ayrıca murakabe 
organları olmadığına göre tesbit edilmiş bulu
nan Dernek Meclisi yetkileri arasında muraka
beye taallûk eden hususlar, Dernek Denetçiler 
Kuruluna verilmek maksadiyle Hükümetin tek
lifindeki a, b, c bentleri tasarının on beşinci 
maddesine nakledildiği gibi karar yetkisi Yö
netim Kuruluna devrolunduğundan (h) bendi 
ve herhangi bir iltibasa meydan vermesini önle

mek üzere (1) bendindeki «120 lirayı geçmemek 
üzere» ibaresi, çıkarılmıştır. 

Madde 11 - Hükümetin teklifi aynen alın
mıştır. 

Madde 12 : Hükümetin teklifindeki üç yıl
lık süre bir yıla indirilmiş ve maddeye açılacak 
üyeliklere esnaf veya esnaf yanında çalışaşan-
lara ait olmasına göre kendi yedeklerinin sıra 
ile seçilmelerine dair bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 13 : (i) bendine «muhtaç olan dernek 
mensuplarına» ibaresi eklenmek suretiyle bu 
bentteki yetki yönetim kuruluna inhisar ettiril» 
miş ve (k) bendindeki yetki maksada uygun bir 
şekilde genişletilmiştir. 

Madde 14 : Hükümetin teklifi aynen alın
mıştır. 

Madde 15 : Hükümetin teklifinde, Dernek 
Meclisi ile Yönetim Kurulunun süreleri üçer yü 
olduğuna göre tesbit edilmiş bulunan bu madde, 
sürelerin birer yıla indirilmeleri dolay isiyle hü
kümsüz kaldığından çıkarılmış ancak madde, 
Denetçiler Kurulunun teşkil tarzını ve yetkilerini 
göstermk suretiyle yine on beşinci madde ola
rak bırakılmıştır. 

Madde 16 : (f) bendinde, «ve hizmet karşı
lığı» ibaresi eklenmek suretiyle Hükümetin tek» 
lifi aynen alınmıştır. 

Madde 17 : Hükümetin teklifi aynen alın* 
mıştır. 

Madde 18 : Hükümtin teklifi aynen alın
mıştır. 

Madde 19 : «Denetçiler Kurulu» eklenmek 
suretiyle Hükümetin teklifi avnen alınmıştır. 

Madde 20 : Üç yıllık süre bir yıla indirilmiş 
ve esnaf yanında çalışanlara ait üyeliğin «en az » 
olduğu açıklanmıştır. Ayrıca, maddede açılacak 
üyeliklere, esnaf veya esnaf yanında çalışanla
ra ait olduklarına göre kendi yedeklerinin sıra 
ile getirileceği ifade olunmuştur. 

Madde 21 : «Denetçiler Kurulunu seçmek» de 
genel kurulun yetkileri araşma alınmış ve (h) 
bendine «veya mesuliyeti görülenler hakkında ta
kibata karar vermek» kaydı eklenmiştir. 

Madde 22 : Genel kurulun en az yılda iki defa 
toplanması uygun görülmüş ve Denetçiler Kuru
lunca da toplantıya çağrüabilcceği metinde ifa
de olunmuştur. 
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Madde 23 : Üç yıllık süre bir yıla indirilmiş 

ve esnaf yanında çalışanlara ait iki üyeliğin 
«en az» olduğu tasrih olunmuş ve maddede açı
lan üyeliklere, esnaf veya esnaf yanında çalı
şanlara ait olduklarına göre kendi yedeklerinin 
sıra ile getirileceği açıklanmıştır. 

Ayrıca, Hükümetin teklifinde son fıkra, yö
netim kurulunun üç yıllık süre için seçileceği
ne göre hazırlanmış bulunduğundan, süre bir yı
la indirilince hükmünü kaybettiğinden metinden 
çıkarılmıştır. 

Madde 24 : On üçüncü maddenin (k) bendi 
eklenmek suretiyle Hükümetin teklifi aynen 
alınmıştır. 

Madde 25 : Hükümetin teklifi aynen alın
mıştır. 

Madde 26 : Hükümetin teklifi aynen alın
mıştır. 

Madde 27 : Birlik organları arasına alman 
«Denetçiler Kurulunun» teşekkül tarzını ve yet-
kilerini belirten yeni bir madde olarak tesbit 
edilmiştir. 

Madde 28 : Hükümet teklifinin yirmi yedinci 
maddesi, dördüncü fıkrası çıkarılmak ve yerine 
«Tasfiye sonunda tahakkuk edecek paralar, 
tüzükle tesbit olunacak sağlık kurumlarına dev
redilir» hükmü eklenmek suretiyle ve yirmi seki
zinci madde olarak alınmıştır. 

Madde 29 : Hükümet teklifinin yirmi sekizin
ci maddesinde, esnaf dernekleriyle birliklerinin 
Ticaret Bakanlığının teftiş ve murakabesinden 
başka Çalışma Bakanlığının murakabesine de 
bağlandıklarına dair olan ikinci fıkrası, Çalış
ma Bakanlığının kendi mevzuatı dâhilinde iş ve
ren ile işçi arasında tahaddüs eden ihtilâflarda 
haiz bulunduğu yetkiler dışında bu kanunla da 
esnaf teşekküllerini murakabe etmesi uygun gö
rülmediğinden, metinden çıkarılmış ve birinci 
fıkra, yirmi dokuzuncu madde olarak alınmıştır. 

Madde 30 : Hükümet teklifinin yirmi doku
zuncu maddesi, otuzuncu madde olarak aynen 
alınmıştır. 

Madde 31 : Hükümet teklifinin otuzuncu 
maddesi, otuz birinci madde olarak aynen alın
mıştır. 

Madde 32 : Hükümet teklifinin otuz birinci 
maddesi, otuz ikinci madde olarak aynen alın
mıştır. 

Madde 33 : Tasarının otuz birinci maddesiy
le ilga edilen «Esnaf Odalarının», vaktinde öden
memelerinden ötürü 4355 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesine göre üç misli olarak tahakkuk ve tah
sili için mahallî icra dairelerine tevdi olunmuş 
yıllık aidata ait binlerce dosyaları takipte bu
lunmaktadır. 

ilga edilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona 
eren bu odalara ait alacakların tahsillerini ön
lemek ve borçlu olan esnafı da borçlarından ib
ra etmek maksadiyle icra takibatının durdurul
ması lüzumlu görülmüş ve bu amacı sağlamak 
üzere 33 ncü madde yeni bir madde olarak ta
sarıya eklenmiştir. 

Madde 34 : Hükümet teklifinin otuz ikinci 
maddesi, esnaf cemiyetlerinin intibaklarına ait 
«altı aylık» süre «bir yıla» çıkarılmak ve bu sü
re içinde bu tasarı hükümlerine intibak etmiye-
cek esnaf cemiyetlerinin münfesih addoluna
cakları açıklanmak suretiyle ve otuz dördüncü 
madde olarak aynen alınmıştır. 

Esnaf cemiyetlerinin ne suretle intibak ede
ceklerinin Ticaret Bakanlığınca bu cemiyetlere 
bir talimatname ile bildirilmesi, intibak mua
melesini kolaylaştırmak maksadiyle komisyonu
muzca lüzumlu görülmüş ancak, kanun metnin
de ifade edilmesi mümkün görülmiyen bu temen
ninin tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde Tica
ret Bakanlığınca göz önünde tutulmasının ge
rekçede tesbiti kabul olunmuştur. 

Madde 35 : Hükümet teklifinin otuz üçüncü 
maddesi, otuz beşinci madde olarak aynen alın
mıştır. 

Madde 36 : Hükümet teklifinin otuz dördün
cü maddesi, otuz altıncı madde olarak aynen a-
lınmıştır. 

Madde 37 : Hükümet teklifinin otuz beşinci 
maddesi, otuz yedinci madde olarak aynen alın
mıştır. 

Bu suretle düzenlenene Kanun tasarısı hava
lesi gereğince Ticaret Komisyonuna gönderilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ekonomi Kmisyonu Başkanı Kâtip 

Giresun Zonguldak 
/. Sabuncu N. Kromer 

Bursa Çorum Denizli 
A. M. Erhan İV. Yüce?- C. Çalgüner 

Elâzığ Gümüşane 
M. Arpacı T. Tünün 

(3 . Sayaı : 136) 
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Gazianteb Gümüşane 
C. Alevli Ş. Sökmensüer 

İmzada bulunamadı 
İzmir îzmir 

Benal Nevzat Anman L. B. Çeyrekba§ı 
İmzada bulunamadı 

Kayseri Malatya OrıJu 
ö. Taşçıoğlu A. Taşangü M. Furtun 

Ordu Hatay 
A. H. Onat R. Yurdman 

İmzada bulunamadı 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/443 
Karar No. 28 

I4.ll.t949 

Yüksek Başkanlığa 

Bakanlar Kurulunun. 30". XI . 1948 tarihli 
karariyle Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılıp Ekonomi Komisyonunda görüşüldükten son
ra Komisyonumuza havale buyurulan (Esnaf Der-
neleri) ve (Esnaf Demekleri Birlikleri) kanun 
tasarısı incelendi. 

İncelenmenin bâzı safhalarında Ticaret Ba
kanı bizzat hazır bulunduğu gibi, mevzua hususi 
alâka gösteren komisyon dışı bâzı Milletvekil
leri ile Ticaret ve Çalışma Bakanlıkları mümes
silleri incelenmenin bütün safhalarına katıldı
lar. 

Ayrıca, İstanbul, Ankara ve Adana Esnaf 
odaları tarafından bu maksatla gönderilen he
yetler dinlendi. Diğer birçok esnaf odalarının 
yazı ile gönderilen görüşleri gözönünde tutuldu. 

Maliye Bakanlığından alınan vergi kayıtla
rına nazaran memleketimizdeki tüccar ve esna
fın miktarı 300 000 raddelerindedir. Memleketin 
hayat şartları içinde, miktarlariyle asla müte
nasip olmıyarak, çok ehemmiyetli tesirler yara
tacak mahiyette olan bu zümrenin muayyen ni
zamlar ve maksatlar etrafında teşkilâtlandırıl
manın gerek memleketin hayat şartları içinde, 
miktarlariyle asla mütenasip olmıyarak, çok 
ehemmiyetli tesirler yaratacak mahiyette olan 
bu zümrenin muayyen nizamlar ve maksatlar 
etrafında teşkilâtlandırılmasının gerek memle
ket gerek esnaf bakımihdan çok faydalı olacağı 
düşünülmüş ve bu zaruretle 18 . I . 1943 tarih 
ve 4355 sayılı Kanun tedvin edilmiştir. 

Bu Kanunla hangi maksadm elde edilmek 
istendiği gerekçesinde izah edilmekle beraber, 

o zamanın Ticaret Bakanı olan Dr. Behçet Uz'-
un bu kanunun müzakeresi münasebetiyle Bü
yük Millet Meclisinde yaptığı beyanat, bekle* 
nilen neticelerin gayet samimî bir ifadesi telâkki 
edilebilir. Bakan aynen şunları söylemiştir : 

< Piyasa ve ticaret mensuplarının bilhassa 
harb yıllarında oynadıkları mühim rolü hepimiz 
biliriz. Çeşitli menfaat dalgaları içinde çalkalanan 
bu âlem, günün icaplarına göre tanzim edilmek, 
disiplin altına alınmak zaruretindedir. Küçük 
ve büyük ticaret erbabı, esnaf ve borsacıların 
adedi kütleye nispetle ne kadar az olursa olsun 
tesirleri şâmil ve herkesle ilgilidir. 

Bu kanun hudutsuz bir kazanç hırsının millî 
bünyeyi nasıl tahrip edebileceğini göremiyenle-
rin gözlerini açacak, meşru kazançtan daha de
vamlı ve daha tatlı bir kâr bulunduğu kanaatini 
yerleştirecek, hükümetin bilgi ve müşevvik reh-
berliğiyle umumi ahengi bozmadan ve hükümete 
yük olmadan kendi işlerini nasıl kendileri yürü
tebileceklerini öğretecek ve bu vatama çok lüzum
lu olan mesleklerini yükseltecektir.» 

Yürürlükte bulunduğu 5 senedenberi geçir
diği tatbikat safhaları ve bu tatbikatın müşahe
desinden edilen kanaatler kanunun maksadına 
ulaşamadığı telâkkisini yaratmıya müsait durum
dadır. 

Komisyonumuz, kanunun maksadına ulaşa--
maması sebepleri üzerinde ehemmiyetle durmuş 
ve gerek kanunun tekniğine, gerek tatbikata ait 
illetleri tesbite çalışmıştır. 

4355 sayılı Kanun tüccarı, borsacıları ve es
nafı aynı sistem ve esaslar içinde teşkilâtlandır-

(SLSayıai:.13C) 
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mak istemiştir. Halbuki ise bu zümrelerin çalış
ma mevzuları mahiyet bakımından birbirinden 
farklı olmakla beraber tatbik edeceklerin kültür 
seviyesi bakımından da farklıdır. Mahiyet baki* 
mmdan bu kadar farklı zümrelerin aynı esaslar 
dâhilinde teşkilâtlandırılmak istenmesi muvaffa
kiyeti azaltan bir âmil olmuştur. 

Bundan başka 4355 sayılı Kanun bu Odalara 
(meslekî ahlâkı korumak) gibi gayet umumi bir 
veçhe vermiş, esnafı bu teşekküle bağlayıcı müs
pet tedbir ve teşebbüslerin neler olabileceğini 
meskût geçmiştir. Esnaf, kanunun ihtiva ettiği 
hükümler muvacehesinde mensuplarına maddi 
bir yardımda bulunamamış, üyelerini Odaya 
bağlayıcı teşebbüslere girişememiştir. 

4355 sayılı Kanun esnafı Odaya girmiye mec
bur tutmuştur. Bu mecburiyet filvaki Odaların 
yaşaması, kendilerinden beklenen maksatların 
elde edilmesi bakımından faydalı gibi görülür
se de müspet hiçbir iş başarma kudreti olmıyan 
bu Odalara girmiye esnafın icbar edilmesi, esnaf 
arasında huzursuzluk yaratmış, seçmek ve seçil
mek gibi ileri bir anlayışın ifadesi olan mürek
kep ve sosyal bir hâdisenin değerini takdir etme
miş bâzı Odaların başına yerleşmiş profesyonal 
Oda idarecilerinin, mensuplarını istismarına yol 
açmış bulunmaktadır. 

Bugün yürürlükte bulunan Esnaf Odaları 
Kanunu, esnaf odalarına hemen hiçbir şahsiyet 
vermemiştir. Mensuplarını odaya girmeye ve 
aidatını ödemeye icbar etmesine rağmen bütün 
diğer kanunlarımızda bu odalara şahsiyet ka
zandırıcı hiçbir vazife ve yetki tanınmamış, 
odaları mahallî belediye ve Hükümet makam
larının istatistik yapıcı veya rayiç bildirici bir 
organı haline sokmuştur. 

Bilhassa kanunun, Ticaret Bakanlığına, oda
ların her nevi işlerine müdahale ve hattâ tasar
ruf yetkisini tanıması, oda memurlarının Ba
kanlık tarafından re'sen tayin edilmesi bu te
şekküllerin müstakil hüviyet almamalarına mâ
ni olmuş bulunmaktadır, 

Diğer taraftan bu kanunla yürütülen Esnaf 
Odası sistemi masraflı olmaktadır. Esnaf, odanın 
bünyesine dâhil kendi meslekî teşekküllerini yü
rütmek için masraf ihtiyar etmekle beraber, oda
lara re'sen ve bazen odaların tediye kabiliye
tiyle mütenasip olmıyan ücretlerle tâyin edilen 
umumi kâtipler ve diğer büro mensupları için 
ağır aidat ödeme mecburiyetinde kalmıştır. Bu 

suretle, yani re'sen tâyin edilen umumi kâtipler
den bâzıları odalar için hakikaten faydalı olmuş» 
tur. Bu, inkâr edilmemekle beraber, bâzı odala
ra işinin tamamen yabancısı emeklilerin tâyin 
edilmiş olması ve bunların odayı kanunun bah
şettiği imkân ve şartlar içinde asla yürütmemiş 
olmasına rağmen uzun müddet işinin başında kal
ması, bu umumi kâtiplerle oda yönetim kurulla
rı arasında merci ayrılığından doğan geçimsizlik
ler odayı zaıfa düşüren âmiller meyanmda ehem
miyetli bir yer alır. Kanunun, makanizmasınm 
icbar ettiği masraflarla, odaları nasıl çalışamaz 
hale soktuğunu izah için İstanbul Esnaf Odası
nın 1947 Bütçesinin Komisyonumuzca tahlili ya
pılmıştır. Bu bütçede, aidattan elde edilen 190 000 
liradan ancak 1 500 liranın mensuplarına yardı
ma ayrılabilmesi ve muhtelif kombinezonlarla ya
pılan yardımlara Bakanlığın itirazı, esnafta 
kendi odalarının müspet çalışabileceğine itimatsız
lık yaratmıştır. 

Bugün yürürlükte bulunan Esnaf Odaları Ka
nunun, esnaf zaviyesinden üzerinde durulacak en 
mühim noktası aidatın tahakkuk ve tahsil siste
midir. Esnafın pek çoğu zaten oda ile ilgilenme
mekte olduklarından aidatın tahakkuk safhasın
da kendisine verilen hakları kullanmamakta ve ne
ticede kanunun gayet sert tahsil hükümleriyle 
karşı karşıya kalmaktadır. 

Bugünkü sisteme göre, zamanında ödemiyen 
esnaftan aidatı üç misli fazla olarak tahsil edil
mekte ve ödemede aciz gösteren esnaftan, ic
ra marifetiyle alınmaktadır. 

Bir taraftan esnafa müspet bir hizmette bu-
lunamıyan odaların , kendi aidatını tahsili hu
susunda bu kadar sert ve katî hükümlerin kon
ması, odaya bağlılıktan ziyade bir hiddet ve alâ
kasızlık haleti ruhiyesi uyandırmış bulunmakta
dır. 

Netice olarak; esnaf, odasının hiçbir faali
yetiyle ilgilenmez olmuş, toplantılara iştirak et
memiş, seçimlerde oyunu kullanmamıştır. Bu du
rum, odaların başında bulunan idarecilerin 
odaları istedikleri gibi kullanmaları neticesini 
meydana getirmiş odalar bir âmme müessesesi 
olmaktan ziyade hususi maksatlara vasıta olan 
bir teşekkül haline gelmiştir. 

Odaların bünyelerine dâhil meslek teşekkül
leri büsbütün şahsiyetsiz ve bilgisiz kaldığı için 
bu teşekküller biç toplanmamış, bunların oda 

(8. Sayısı: 136) 
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idare meclislerine dâhil heyetleri istifa etmiş 
sayılmıştır. 

Odalaıra esnafın müspet ihtiyacına cevap teş
kil etmemesinin neticesi olarak birçok esnaf 
zümreleri odaların dışında ve umumi ahkâma 
göre dernekler kurmuşlar ve onların etrafında 
toplanmışlardır. 

Odaların kendilerinden beklenen vazifeleri 
yapamadıklarının en katî delili bilhassa odalar 
dışındaki bu toplanmalardır. 

Dununu yukardaki esaslar dâhilinde tesbit 
eden Komisyonumuz 4355 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi hususundaki Hükümet noktai nazarına 
katılmış ve teklif edilen tasarının müzakeresine 
karar vermiştir. 

Yeni tasarının mümeyyiz vasfj esnafın her 
bakımdan serbest oluşudur. Tasan, derneklerin 
kuruluşunu ve kurulmuş derneklere iştirakte es
nafı tamamen serbest bırakmaktadır. Dernek
ler; bütçelerinde kendi personelinin tâyin ve 
azlinde, kanun dahilindeki kararlarında da ser
besttirler. Yine serbest esaslar dâhilinde muh
telif esnaf teşekkülleri birleşerek birlik kurabi
leceklerdir. Hükümetin bütün bu teşekkül ve ça
lışma safhalarında tek müdahalesi anasözleşme-
nin tasdikında ve zaman zaman muamelâtının 
teftiş ve kontrolündedir. Komisyonumuz, yeni 
tasarının müzakeresine başladığı zaman böyle 
bir dernek teşkilinde ve derneğe girmekte esnaf 
serbest bırakıldığı zaman derneklerin teşekkül 
edip etmiyeceği meselesi üzerinde esaslı şekilde 
durmuş ve bu duruş Komisyonumuzun çok uzun 
vaktini işgal etmiş bulunmaktadır. 

Geçmiş esnaf odalarının bıraktığı hâtıraların 
tesiri pek taze iken büsbütün serbest bırakılan 
esnafın dernek kurmakta tereddüt edecekleri ve 
boşta kalan bu zümrelerin şurada burada tekrar 
kendi maksatlarının dışında teşkilâtlandırılarak 
hususi maksatlara vasıta yapılması imkânı göz 
önüne alınmıştır. Hattâ bir aralık kanunun met
nine gayet faydalı, teşvik edici hükümler kon
makla beraber, esnafı tazyik etmeyici bir mec
buriyet konması yolunda Komisyonumuz çoğun
luğunda bir temayül belirdi. 

Bu temayüle uyularak esnaf derneklerine 
âmme müessesesi nizamı veren ve mecburiyet 
esasını tanıyan fakat 4355 e nazaran daha yu
muşak daha müsaadekâr bir tasarı da hazırlan
dı. Esnaf*, derneğe girmeye mecbur eden hüküm
lerin Medenî Kanun ve Anayasaya olan muta-

(S . Saj 

bakatları hususunda komisyonumuzca görüşü-
ne müracaat edilen Adalet Komisyonunun kana
ati menfi oldu. 

Her istikametteki bu çalışmalardan sonra 
komisyonumuz şu pransiplerde mutabık kaldı. 

1. — Derneklerin her bekımdan serbesti esa
sına göre kurulması, 

2. — Müsait hüküm ve tedbirlerle esnafın 
sevgi, bağlılık vo karşılıklı dayanışma esaslarına 
göre dernek kurmaya teşvik edilmesi, 

Esnafı sevgi, bağlılık ve karşılıklı dayanış
ma esaslarına göre dernek kurmaya teşvik edi
ci hüküm ve tedbirlerin neler olabileceği esaslı 
şekilde düşünüldü ve bu düşünceler şu mihver
ler etrafında toplandı: 

a) Esnaf derneklerine muayyen, sarih va
zifeler verilmeli, bu suretle derneğe şahsiyet 
iktisap ettirilmeli, 

Komisyonumuz bu mevzuda, bundan sonra 
hazırlanacak ve esnafla ilgili bütün kanunlarda 
derneklere sarih vazife ve mesuliyetler tevcihi
nin mazbataya dercini karar altına almış bulun
maktadır. Geçici Komisyonda müzakere edil
mekte olan Gelir Vergisi Usulü Kanunu tasarı
sında esnaf derneklerine bâzı vazifeler verilme
sini komisyonumuz, güzel bir örnek ve faydalı 
bir teşvik olarak mütalâa etmektedir. 

b) Esnaf Derneklerine hâkim olması lâzım-
gelen ruhun mensuplarına maddi ve mânevi yar
dım olması, derneğin maddi gelirlerinin derne
ğin maksadına yararaıyan istikametlerde sarfe-
dilmemesi ve sosyal yardım mevzularının der
neğin faaliyetinde esaslı bir unsur teşkil etmesi 
dernek kurulmasını teşvik edici bir müessir ola
rak mütalâa edilmiş ve bunlara ait hükümler 
konmuştur. 

e) Esnaf dernekleri mensuplarının büyük 
çoğunluğunu krediye muttaç küçük esnaf teş
kil edeceklerinden derneğin mensuplarının kre
di meseleleriyle ciddî şekilde meşgul olmaya 
yetkili olması; kredi müesseseleriyle mensup
ları arasında tavassut vazifesini yapabilmesi 
esnafı derneğe girmeye teşvik edici başka bir 
unsur olarak mütalâa edilmiştir. 

Bu mevzuda Komisyonumuz dikkatle dur
muş, memleketimizde küçük esnafa kredi temi
nine statüsü en müsait müessese olarik mütalâa 
edilebilen Halk Bankasının, sermayesi ve teşki
lâtı genişletilerek derneklerle elbirliği halinde, 

l : 136) 
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esnafa kredi sağlayıcı kuvvetli bir teşekkül ha
line getirilmesi hem küçük esnafın maddi du
rumu, hem de derneklerin bakası bakımından 
çok yerinde ve faydalı olarak mütalâa edilmiş
tir. Halk Bankasının sermayesinin çoğaltılması 
ve teşkilâtının genişletilmesi yolunda Ticaret 
Bakanlığı tarafından alınmakta olan bir teşeb
büsün mevcudiyetini bu temennimizin tahakku
kunda müspet bir adım olarak mütalâa etmek
te Komisyonumuz birleşmiştir. 

ç) ikinci Dünya Savaşında zayıfladığım 
kabul etmeye mecbur olduğumuz meslek ahlâ
kının, esnaf arasında teessüsünde, müessir yetki 
verilmesi derneğe şahsiyet vermek bakımından 
çok faydalı olacağı kanaatine varılmış ve bu 
maksatla organlar meyanına bir de haysiyet di
vanı ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarıyı yukarıki esaslar dâhilinde mütalâa 
ve tetkik eden Komisyonumuz maddelere geç
miş ve her maddede kendi görüşüne uygun ta
dilleri yapmış bulunmaktadır. 

Maddeler 
Madde 1 : Ekonomi Komisyonu metni mü

zakere konusu olmuş, birinci satırdaki (yanla
rında çalışanların) ibaresinin ilerde aynı mes
leğe intisap nıaksadiyle çalışanların derneğe gi
rebilmeleri maksadını taşıdığı anlaşıldığından 
(kalfa ve çıraklar) kelimelerinin ilâvesiyle 
maksadın açık anlaşılması sağlanmıştır. 

Madde 2 : îkinci madde esnaf ile tüccar ara
sındaki farkı tesbit için konmuştur. Ancak bu 
iki zümre arasında katî bir ayırıcı vasıf tesbiti 
mümkün olamadığından bu fark birtakım kari
nelere bağlanmıştır. 

Ekonomi Komisyonu metni, müzakere konu
su olmuş a fıkrasının birinci bendi aynen kabul 
-edilmiştir. îkinci bentte tadadi esastan vazge
çilerek prensipe bağlanması uygun görülmüş 
fıkra ona göre tadil edilmiştir, b fıkrasında es
naf ile tücarı birbirinden ayırabilmek için ciro 
esasının kabulünün tatbikatta zorluk doğuraca
ğı düşünülmüş, diğer kanunlarımızla tüccar ta
rif edilmiş olduğu için birinci a fıkrasının dela
letiyle kanunlarımızla tacir addedilmemiş mes
lek erbabının esnaf sayılması uygun görülmüş, 
fıkra ona göre yazılmıştır. Bu fıkranın ikinci 
bendi çıkarılmıştır. 

C fıkrasının ikinci bendi tatbikatta müşkü
lât doğurmakla beraber, esnafta teşekkül kur-

( S . Sa; 

ma serbestisini tahdit edici mahiyette görüldü
ğünden çıkarılmıştır. 

Madde 3 : Haysiyet divanına ait bâzı ilâve
ler yapılmış (tüzük) kelimeleri (anasözleşme) 
kelimeleriyle değiştirilmiştir. 

Madde 4 : Ekonomi Komisyonunun metni 
müzakere konusu olmuş Bakanlık içinde bir ay
lık bir tasdik müddeti konmuş, ilân için bir ay
lık mühlet konmuş, ilânın gazete ile yapılacağı 
açıklanmıştır. 

Madde 5 : Ekonomi Komisyonu metni müzake
re konusu olmuştur. Esnaf derneklerinin sistemi 
mümkün olduğu kadar basit olduğu takdirde 
tatbiki kolay olacağı düşünülerek organlar me-
yamndan Dernek Meclisi çıkarılmış, Derneğin 
esnaftaki meslekî ahlâka müessir müdahalesini 
temin için haysiyet divanı konmuştur. 

Madde 6 : (Dâhil) kelimesi (kayıtlı) kelime
siyle değiştirildi. 

Madde 7 : Ekonomi Komisyonu metni mü
zakere konusu oldu : 

Dernek Meclisini seçme fıkrası, 5 nci madde
ye verilen şekil dolayısiyle kaldırıldı. Haysiyet 
divanı seçme vazifesi verildi. 

Dernek Meclisinin kaldırılması dolayısiyle 
onun vazifelerinden bir kısmı buraya nakledildi, 
Kredi müeseseleri açma yetkisi tanındı. 

Madde 8 : Ekonomi Komisyonunun 8 nci 
maddesi da ı a hulraln bir ifade iic alınmıştır. 

Madde 0 . Ek« nomi Komisyoru metninden 
Dernek Meclisine ait maddeler kaldırılmıştır. 

Madde 10 : Ekonomi Komisyonu metninde 
meclise ait yetkilerden bir kısmı genel kurula, 
bir kısmı yönetim kuruluna naklelilmiş madde 
kaldırılmıştır. 

Madde 11 : Ekonomi Komisyonunun on birinci 
maddesi kaldırılmıştır. 

Madde 9 : Ekonomi Komisyonunun on ikinci 
maddesi, bâzı derneklerde yönetim kurulunun ye
di ilen fazla da olabilmesi düşünülerek (en az) ke
limeleri ilâve edilmiştir. 

Madde 10 : Ekonomi Komisyonunun on 
üçüncü maddesi. Ekonomi Komisyonunun metni
ne bâzı ilâveler yapılarak kabul edilmiştir. 

Madde 11 : Ekonomi Komisyonunun on dör
düncü maddesi aynen ka'ml edlmiştir. 

Madde 12 : Ekonomi Komisyonunun on be
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13 : Haysiyet divanı maddesi ilâve 
edilmiştir. 

ısı : 136) 
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Madde 14 : Ekonomi Komisyonunun on al* 

tıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15 : Ekonomi Komisyonunun on ye

dinci maddesi daha hukuki bir ifade ile yazıl
mıştır. 

Madde 16 : Ekonomi Komisyonunun on seki
zinci maddesi hukuki bir ifade ile yazılmıştır. 

Madde 17 : Ekonomi Komisyonunun on do
kuzuncu maddesi, genel kurul tarafından seçi
len ve yönetim kurulu tarafından tâyin edilen 
bir memur mahiyetinde olan (Genel kâtip) or
ganlar arasından çıkarılmıştır. 

Madde 18 : Ekonomi Komisyonunun yirmin
ci maddesi aynen. 

Madde 19 : Ekonomi Komisyonunun yirmi bi
rinci maddesi fıkralardaki küçük tadillerle alın
mıştır. 

Madde 20 : Ekonomi Komisyonunun yirmi 
ikinci maddesi, genel kurulun yılda bir defa top
lanması yeter görülmüştür. 

Madde 21 : Ekonomi Komisyonunun yirmi 
üçüncü maddesi olduğu gibi kabul edilmiş, mad
de sonuna iş bölümü fıkrası ilâve edilmiştir. 

Madde 22 : Ekonomi Komisyonunun yirmi 
dördüncü maddesi fıkralardaki küçük tadillerle 
kabul edildi. 

Madde 23- : Ekonomi Komisyonunun 25 nei 
maddesi yönetim kurulunun her ay toplanması 
uygun görülmüştür. 

Madde 24 : Esnaf dernekleri birliklerinin 
temsil ve ilzamı nasıl olacağını göstermek üzere 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 25 : Ekonomi Komisyonunun 26 ncı 
maddesi aynen. 

Madde 26 : Ekonomi Kamisyonunun 27 nci 
maddesi aynen. 

Madde 27 : Ekonomi Komisyonunun 17 nci 
maddesinin 2 nei fıkrası müstakil madde olarak 
buraya nakledilmiştir. 

Madde 28 : Ekonomi Komisyonunun 28 nci 

maddesi daha hukuki bir ifadeyle hemen aynen 
alınmıştır. 

Madde 29 : Ekonomi Komisyonunun 29 ncu 
maddesi aynen. 

Madde 30 : Ekonomi Komisyonunun 30 ncu 
maddesi aynen. 

Madde 31 : Ekonomi Komisyonunun 31 nci 
maddesi aynen. 

Madde 32 : Ekonomi Komisyonunun 32 nci 
maddesi hemen aynen ve ayrıca iki fıkra ilâ
vesi suretiyle. 

Madde 33 : Ekonomi Komisyonunun 33 ncü 
maddesi daha hukuki bir ifadeylen aynen. 

Madde 34 : Ekonomi Komisyonunun 34 ncü 
maddesinin yalnız birinci fıkrası alınmıştır. 

Madde 35 : Ekonomi Komisyonunun 35 nci 
maddesi aynen. 

Madde 36 : Ekonomi Komisyonunun 36 ncı 
maddesi aynen. 

Madde 37 : Ekonomi Komisyonunun 37 nci 
maddesi aynen. 

Bu suretle düzenlenen Kanun tasarısı Kamu
tayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Gazianteb Niğde 
C. Alevli H.'Ulusoy 

A. Karahisar , Amasya 
M. Aksar E. Uras 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Aydın Aydın Bilecik 

Dr. S. Akın E. Bilgen R. Bozüyük 
Kars Kayseri Tokad 

A Sürmen H. Ürkün R. önder 
Trabzon Van Kırklareli 

A. R. I§ü M. Koçak Ş. Ödül 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri 
Kanunu tasarısı 

Bölüm I 

Esnaf Dernekleri 

MADDE 1. — Esnaf ile bunların yanlarında 
çalışanların meslekî, içtimai ve iktisadi ihtiyaç
larını gidermek, mesleklerinde ilerlemelerini 
sağlamak ve meslekî ahlâk tesanüdü korumak 
amaçlariyle kendi aralarında kuracakları der
nekler bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Bu maddede gösterilenler dışında kalanlar 
esnaf derneklerine üye olamazlar ve bu vasfı 
devamlı olarak kaybedenler derneklerden çıka
rılırlar. 

Bu kanunda sarahat olmıyan hususlarda 
Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun dernek
lere ilişkin hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Sabit veya seyyar olarak el 
emeği ve ihtisasını kullanmak ve bizzat çalış
mak suretiyle ve kendi nam ve hesabına tek ba
şına veya sayıları, muharrik kuvvet kullanılı
yorsa üçü, kullanılmıyorsa sekizi geçmemek 
üzere çalıştırdığı başka kimselerle birlikte elde 
ettikleri mamul veya hizmeti doğrudan doğru
ya satışa arzeden sanat erbabı sabit veya sey
yar olarak bizzat çalışan ve varsa yanında ça
lıştırdığı başka kimselerin sayısı üçü geçmiyen 
ve mal veya hizmetini perakende olarak ve doğ
rudan doğruya müstehlike arzeden ticaret ve 
hizmet erbabı bu kanuna göre esnaf sayılır. 

Esnaf zümre ve kolları Bakanlar Kurulu ka-
rariyle kabul ve tasdik olunan bir cetvel ile tes-
bit olunur. 

EKONOMİ KOMİSYONU DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri 
Kanunu tasarısı 

Bölüm I 

Esnaf dernekleri 

MADDE 1. — Esnaf ile bunların yanlarında 
çalışanların meslekî, içtimai ve iktisadi ihtiyaç
larını gidermek, mesleklerinde ilerlemelerini 
sağlamak ve mesleki ahlâk ve tesanüdü koru
mak, müşterek verimli ve ahenkli çalışmayı sağ-
lamaV amaçlariyle kendi aralarında kuracakla
rı dernekler bu kanım hükümlerine tâbidir. 

Esnaf olmıyanlarla esnaf yanında çalışmı-
yanlar esnaf derneklerine üye olamıyacakları 
gibi bu vasıfları devamlı olarak kaybedenler 
derneklerden çıkarılırlar. 

Bu kanunda sarahat olmıyan hususlarda 
Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun dernek
lere ilişkin hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı sanat, meslek 
ve hizmet erbabı bu kanunun tatbikatında «es
naf» sayılırlar: 

a) Sabit veya seyyar olarak el emeğini ve 
ihtisasını kullanmak ve bizzat çalışmak suretiy
le veya muharrik kuvvet kullananlarda üçü, 
kullanmıyanlarda sekizi geçmemek üzere kendi
sinden başka çalıştırdığı kimselerle elde ettiği 
mamul veya hizmeti kâr ve zararı kendisine ait 
olmak sartiyle satışa arzeden «sanat erbabı», 

(Toplu imâl ve istihsalde bulunan hazır el-
biseci ve konfeksiyoncular dışında kalan terzi
ler, ekmek fabrikaları hariç fırıncılar, şekerci, 
tatlıcı, lokantacı, aşçı, lekeci, kunduracı ve ber
berlerle benzerlerinde çalıştırılan başka kimse
lerin adedlerine bakılmaz.) 

b) Sabit veya seyyar olarak bizzat çalış
mak suretiyle veya yanında çalıştırdığı başka 
kimselerle birlikte kâr ve zararı kendisine ait 
olmak sartiyle perakende mal satıp yıllık cirosu 
altmış bin lirayı geçmiyen «ticaret erbabı», 

(Her il ve ilçeye ait yıllık cirolar, mahalleri
nin ticari durumlarına göre Bakanlar Kurulu 
karariyle tesbit olunur.) 

c) Şoför, arabacı, kayıkçı, mavnacı ve ha
mal gibi alet veya vasıtalarla iş gören «hizmet 
erbabı». 

Yukarda yazılı esnaf zümre ve kollan, Ba-
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TtCARET KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ j 

Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri 
Kanun tasarısı Ticaret Komisyonu metni 

Bolüm : I ; 

Esnaf dernekleri 

MADDE 1. — Esnaf ile bunların yanlarında 
çalışan kalfa ve çırakların meslekî, içtimai ve ik
tisadi ihtiyaçlarını gidermek, mesleklerinde iler
lemelerini sağlamak, meslekî ahlâk ve tesanüdü 
kurmak, müşterek, verimli ve ahenkli çalışmayı 
sağlamak amaçlariyle kendi aralarında kuracak
ları dernekler bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Esnaf olmıyanlarla esnaf yanında çalış-
mıyanlar esnaf derneklerine üye olamıyacakları 
gibi dernek üyesi olup da bu vasıfları devamlı 
olarak kaybedenler dernekten çıkarılırlar. 

Bu kanunda sarahat olmıyan hallerde Dernek
ler Kanunu ile Medenî Kanunun derneklere iliş
kin hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı sanat, meslek 
ve hizmet erbabı bu kanunun tatbikatında 
«esnaf» sayılırlar. 

a) Sabit ve seyyar olarak el emeğini ve sa
natını kullanmak ve bizzat çalışmak suretiyle 
veya muharrik kuvvet kullananlarda üçü, kullan-
mıyanlarda sekizi geçmemek üzere kendisinden 
başka çalıştırdığı kimselerle elde ettiği mamul I 
veya hizmeti kâr ve zararı kendine ait olmak 
şartiyle satışa arzeden «sanat erbabı» (şekerci, 
tatlıcı, lokantacı, aşçı, lekeci, kunduracı, berber, 
terzi ve fırıncılarla benzerlerinde çalıştırılan 
başka kimselerin sayısına bakılmaz. Ancak tacir 
vasfı galip tüccar terzilerle hazır elbiseciler ve 
konfeksiyoncular, ekmek fabrikalan ve toplu imal 
ve istihsalde bulunan benzerleri, esnaf sayılmaz ) 

b) Tacir vasfını haiz olmıyan « meslek er
babı » (küçük tacirler dâhil); 

• c) Şoför, arabacı, kayıkçı, mavnacı ve ha
mal gibi âlet veya cartalarla iş gören « hizmet 
erbabı >. 
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MADDE 3. — Her esnaf derneğinin, adını, 
merkezini, kurucuların adlariyle adreslerini, ku
ruluş maksatlarını, yetkilerini, derneğe girme 
çıkma ve çıkarılma usul ve şartlarını, derneğe 
dâhil olanların hak ve vecibelerini, idare 
ve murakabe şekillerini, hesapların yürü
tülmesi usullerini, organların çalışma ve 
toplanma şekil ve usullerini, şubelerin te
sis, idare ve yetkilerini ve fesih sebep ve 
usullerini ve anasözleşmede ne suretle deği
şiklik yapılacağını ihtiva eden bir anasözleş-
mesi bulunur. 

MADDE 4. — Esnaf dernekleri, anasözleş-
melerinin bu kanun hükümlerine uyarlığı Tica
ret Bakanlığınca kabul edildikten en geç on beş 
gün içinde yapılacak yayımı tarihinden itibaren 
kurulmuş addolunurlar. Anasözleşmelerde ya
pılacak tadiller de aynı usul dâhilinde hüküm 
ifade eder. 

MADDE 5. — Esnaf Derneklerinin organları 
^Uî^nıdır: 

a) Genel Kurul; 
b) Dernek Meclisi; 
c) Yönetim Kumlu 

MADDE 6. — Genel Kurul, derneğe dâhil 
olanlardan teşekkül eder. 

MADDE 7. — Genel Kurulun yetkileri şun
lardır. 

a) Dernek Meclisini seçmek; 
b) Dernek Yönetim Kurulunu seçmek; 
c) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 

çalışma programını tasdik etmek; 
ç) Bilanço ve katî hesaplan kabul veya 

reddetmek; 
d) Meclis ve Yönetim Kurulunu ibra et-

14 -
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i 

İ kanlar Kurulu karariyle ihtiyaca göre ve mü-
! racaatlar vâki oldukça kabul ve tasdik oluna-
! cak cetvellerle tesbit olunur. 
i 
I 

MADDE 3. — Her esnaf derneğinin, adını, 
merkezini, kurucularının adlariyle, adreslerini, 
kuruluş maksatlarını, yetkilerini, derneğe gir
me, dernekten çıkma ve çı'karılma usul ve şart
larını, derneğe dâhil olanların hak ve vecibele
rini, idare ve murakabe şekillerini, hesapların 
yürütülmesi usullerini, organların çalışma ve 
toplanma şekil ve usullerini, şubelerin tesis, ida
re ve yetkilerini dernek kararlarına riayet et-
miyenler için uygulanacak müeyyideleri ve der-

I neğin fesih ve tasfiye usullerini ve ana sözleş-
| mede ne suretle değişiklik yapılacağını ihtiva 
i eden bir tüzüğü bulunur. 

; MADDE 4. — Esnaf dernekleri, tüzükleri-
| nin bu kanun hükümlerine uyarlığı Ticaret Ba-

kanhğmca kabul edildikten en geç on beş gün 
içinde yapılacak yayımı tarihinden itibaren ku
rulmuş addolunurlar. Tüzüklerde yapılacak de-

ı ğişiklikler de aynı usul dâhilinde cereyen eder. 

i 

j MADDE 5. — Esnef derneklerinin organları 
sulardır T 

i a) Genel Kurul, 
ı b) Dernek Meclisi, 

c) Yönetim Kurulu, 
i ç) Denetçiler Kurulu. 

j MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay-
I nen kabul edilmiştir, 

j MADDE 7. — Genel Kurulun yetkileri şun-
\ iardır : 

a) Dernek Meclisini seçmek, 
b) Dernek Yönetim Kurulunu seçmek, 
e) Denetçiler kurulunu seçmek, 
q) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 

t faşına programını tasdik etmek, 
i d) Bilanço ve katî hesaplan kabul veya 
| reddetmek, 
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MADDE 3. — Her esnaf derneğinin adını, i 
merkezini, kurucularının adlariyle adreslerini, i 
kuruluş maksatlarını vazife ve yetkilerini derne
ğe girme ve dernekten çıkma ve çıkarılma usul 
ve şartlarını Derneğe dâhil olanların hak ve ve- | 
eibelerini, derneğin hukukan temsil ve ilzamını 
organların çalışma ve toplanma şekil ve usulleriy- ; 
le derneğin idare ve murakabesine ait usulleri, 
dernek hesaplarının tutulması şekil ve şartlarını, ! 
şubeler açılması şartlarını, dernek kararlarına | 
riayet etmiyen üyelere tatbik olunacak müeyyide- j 
leri, bunlara itiraz yollarım ve bu husustaki ka- [ 
rarların kesinleşmesi şartlarını, derneğin fesih | 
ve tasfiyesine ait hükümleri ve anasözleşmede | 
ne suretle değişiklik yapılacağım gösteren bir ana i 
sözleşme ile kurulur. 

MADDE 4. — Esnaf derneklerinin ana söz- \ 
leşmeleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca Ba- • 
kanlığa gelişi tarihinden itibaren bir ay zarfında, ' 
tetkik ve bu kanunun hükümlerine uyarlığı tas- , 
dik olunur, ve dernekçe bir ay içinde gazeteler- • 
le yayınlanır. Esnaf dernekleri, anasözleşmele- ş 
rinin yayımı ile tüzel kişiliklerini iktisap ederler, j 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de ' 
aynı usul ve hükme tâbidir. 

MADDE 5. — Esnaf derneklerinin organla- ! 
rı şunlardır: l 

a) Genel kurul; 
b) Yönetim Kurulu; 
c) Denetçiler kurulu; 

MADDE 6. — Genel kurul, derneğe kayıtlı 
olanlardan teşekkül eder. 

MADDE 7. — Genel Kurulun görev ve yetki- j 
leri şunlardır : 

a) Kararlaştırılacak adede göre yönetim ku- ' 
rulu üyelerini seçmek; ' 

b) Denetçiler kurulu üyelerim seçmek; 
c) Haysiyet divanı üyelerini seçmek; 
ç) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden j 

bütçe çalışma programını tasdik veya reddetmek; | 
d) Bilanço ve kati hesapları kabul veya rcd- ] 
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mek, 
c) Anasözleşmede değişiklik yapmak; 
f) Esnaf kulüpleri, müzeler, kütüphane

ler, hastaneler ve dispanserler açılmasına karar 
vermek; 

g) Mesuliyeti görülen meclis ve yönetim 
kurulu üyeleri aleyhine dâva açılmasına karar 
vermek; 

h) Dernek birliği kurulmasına karar ver
mek; 

j) Derneğin feshine karar vermek. 

MADDE 8. — Genel Kurul, en az yılda bir 
defa kendiliğinden toplanacağı gibi üyelerin 
yüzde yirmisinin istekleri veya yönetim kuru
lunun göstereceği lüzum üzerine her zaman top
lanabilir. 

Toplantılarda Ticaret Bakanlığının müşahit 
olarak bir temsileisi bulunur. 

MADDE 9. — Dernek Meclisi, genel kurul 
tarafından üç yıl için gizli oyla seçilecek yirmi 
kişiden teşekkül eder. Beş üyenin esnaf yanın
da çalışanlardan olması şarttır. 

Ayrıca bu miktarda da yedek seçilir. 
Meclis kendi arasından bir Başkan ve bir 

başkanvekili seçer. 

MADDE 10. — Dernek meclisinin yetkileri 
şunlardır : 

a) Genel kurul ve meclis tarafından alı
nan kararların yönetim kurulunca yerine geti
rilip getirilmediğini araştırmak;; 

b) Dernek muamelâtının dernek ana sözleş
mesi esasları dâhilinde yürütülüp yürütülmediği-
ni denetlemek;; 

Eko. K. 

e) Meclis ve yönetim kurulunu ibra etmek, 
f) Mesuliyeti görülen meclis ve yönetim ku

rulu üyeleri aleyhine dâva açılmasına karar ver
mek, 

g) Meslekî gelişmeler için her çeşit kararlar 
almak, 

h) Tüzükte değişiklik yapmak, 
i) Esnaf kulüpleri, müzeler, kütüphaneler, 

hastaneler ve dispanserler açılmasına karar ver
mek, 

j) Dernek birliği kurulmasına karar vermek, 
k) Derneğin feshine karar vermek. 

MADDE 8. — Genel kurul, en az yılda bir 
defa kendiliğinden toplanacağı gibi üyelerin yüz
de yirmisinin istekleri veya yönetim kurulunun 
veyahut denetçiler kurulunun gösterecekleri lü
zum üzerine her zaman toplanabilir. 

Toplantılarda Ticaret Bakanlığının müşahit 
olarak bir temsilcisi bulunur. 

MADDE 9. — Dernek meclisi, genel kurul ta
rafından bir yıl için gizli oyla seçilecek yirmi 
kişiden teşekkül eder. En az beş üyenin esnaf 
yanında çalışanlardan olması şarttır. 

I Ayrıca bu miktarda da yedekler seçilir. 
{ Açılan üyelikler, esnafa ait olduğu takdirde 
\ esnaf yedeklerinden, esnaf yanında çalışanlara 
; ait bulunduğu takdirde bunların yedeklerinden 
1 oy sırasiyle getirilirler. 
İ Meclis kendi arasından bir başkan ve bir 
| başkanvekili seçer. 

| MADDE 10 . — Dernek meclisinin yetkileri 
şunlardır-

a) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 
çalışma programını tetkik ederek genel kurula 

I sunmak, 
j b) Bilançoyu tetkik ve genel kurula sunmak, 
| c) Yönetim kurulunca teklif edilecek husus-
t lan tetkik ve karara bağlamak, 
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detmek 
e) Üyelerden alınacak kayıt ücreti ve aidat 

tarifesini tesbit etmek; 
f) Yönetim kuruluna ibra etmek, j 
g) Mesuliyeti görülen yönetim kurulu üye- j 

leri aleyhine dâva açılmasına karar vermek, ! 
h) Meslekî gelişmeler için her çeşit karar* * 

lar almak, | 
i) Anasözleşmede değişiklik yapmak, j 
j) Esnaf kulüpleri, müzeler, kütüphaneler, j 

hastaneler ve dispanserler ve âza için kredi mü- j 
esseseleri, daimi sergiler açılmasına karar vermek 
derneğe kayıtlı olanları, primi kendilerine ait ol
mak üzere toptan sigorta ettirmek, 

k) Dernek birliği kurulmasına .veya mev- • 
eut birliğe iltihaka veya bir birlikten çıkmıya 
karar vermek, } 

1) Derneğin birliğe murahhas üyesini seç- \ 
mek, f 

m) Derneğin feshine karar vermek, } 

MADDE 8. — Genel kurul yılda bir defa âdi 
olarak toplanır. Üyelerin yüzde yirmisinin is
tekleri veya yönetim kurulunun yahut denetçiler 
kurulunun gösterecekleri lüzum üzerine her za
man olağanüstü toplanabilir. 

Toplantılarda Tiaret Bakanlığının bir temsil
cisi müşahit olarak bulunur. 

I (.S. Sayıaı ; 136) 



e; Derneğin muamelât, hesabat ve defterle
rini en az üç ayda bir kontrol etmek; 

ç) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden ça
lışma programını tetkik ederek genel kurula sun
mak; 

d) Bilançoyu tetkik ve genel kurula» sun
mak; 

e) Yönetim kurulunca teklif edilecek husus
ları tetkik ve karara bağlamak; 

f) Dernek mensuplarınca riayeti mecburi ka
rarlar almak; 

g) Derneğe kayıtlı olanların münferiden 
temin edemedikleri iptidai madde, makin a, alet ve 
malzemelerin dernek aracılığı ile alınıp bedeli 
mukabilinde tevziine karar vermek; 

h) Doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve 
ölüm yardımları yapılması yolundaki yönetim 
kurulu tekliflerini tetkik ve karara bağlamak; 

i) tik tahsil çağındaki çocuklarını okutamı-
yacak durumda olanların çocuklarının ilk tahsil 
giderlerinin karşılanmasına dair olan yönetim 
kurulu teklifini tetkik ve karara bağlamak; 

j) Daimî sergiler açılmasına karar vermek; 
k) Dernek mensupları için lüzumlu ve fay

dalı görülen hususlarda gereken kararları al
mak: 

O 120 lirayı geçmemek üzere kayıt ücreti, 
yıllık aidat ve yardım paralan tarifelerini tesbit 
etmek: 

m) Genel kuruldan alınacak yetki dâhilinde 
gayrimenkul satmalınmasma, satılmasına, istik
raz akdine ve bağışta bulunulmasına karar ver
mek; 

n) Ticaret Bakanlığının muvafakatiyle mil
letlerarası sergi ve panayırlara ve meslekî teşek
küllere katılma hususundaki yönetim kurulu 
teklifini karara bağlamak; 

o) Derneğe kayıtlı olanları, primi kendile
rinden tahsil edilmek üzere toptan sigorta ettir
mek; 

ö) Meslekî ve hukuki danışma büroları açıl
masına karar vermek; 

MADDE 11. — Meclis en az üç ayda bir de
fa toplanacağı gibi başkanın çağırışı üzerine her 
zaman toplanabilir» 

Eko. & 

i ç) Dernek mensuplarınca riayeti mecburi 
kararlar almak, 

d) Derneğe kayıtlı olanların münferiden 
] temin edemedikleri iptidai madde, makine alet 
1 ve malzemelerin dernek aracılığı ile- alınıp bede
li li mukabilinde tevziine karar vermek, 
} c) İlk tahsil çağındaki çocuklarını okutanı ı-
j yaeak durumda olanların çocuklarının ilk tahsil 
| giderlerinin karşılanmasına dair olan yönetim ku-
j nılu teklifini tetkik ve karara bağlamak, 
| f) Daimî sergiler açılmasına karar vermek, 
j g) Dernek mensupları için lüzumlu ve fay-
| dalı görülen hususlarda gereken kararları al

mak, 
1 h) Kayıt ücreti, yıllık aidat ve yardım pa-
j raları tarifelerini tesbit etmek, 
I i) Genel kuruldan alınacak yetki dâh'liııde 

gayrimenkul satın alınmasına, satılmasına, is
tikraz akdine ve bağışta bulunulmasına karar 
vermek 

j) Ticaret Bakanlığının muvaffakatiyle Mil
letlerarası sergi ve panayırlara ve mesleki teşek
küllere katılma hususundaki yönetim kurulu tek
lifini karara bağlamak, 

k) Derneğe kayıtlı olanları, primi kendi
lerinden tahsil edilmek üzere toptan sigorta et
tirmek, 

1) Mesleki ve hukuki danışma büroları açıl
masına karar vermek, 

1 
i 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S, Sayısı : 138 ) 
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MADDE 12. — Yönetim kurulu, genel kurul 
tarafından bir yıl süre için gizli oyla seçilecek 
yedi kişiden ibarettir. îki üyenin esnaf yanında 
çalışanlardan olması şarttır. 

Aynı miktarda da yedek seçilir. 
Kurul kendi arasında başkanlık, muhasebe, 

maliye ve muamele işlerini görmek üzere iş bölüV 
mü yapar 

MADDE 13. — Yönetim kurulunun yetkülen 
şunlardır : 

a) Derneği temsil etmek ve icabında bv. 
temsil yetkisini kurul üyelerinden bir veya ba
kacına vermek; 

b) Genel kurul ve meclis tarafından atman 
kararları yerin/; getirmek; 

e) İmza yetkisini haiz kıuul üyelerini tesbit 
etmek; 

ç) Dernek memur ve hizmetlilerini tâyin, 
terfi, tecziye ve işten çıkarmak; 

d) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 
bilanço ile çalışma programını tesbit ve meclise 
sunmak; 

e} Derneğe kayıtlı olanların meslek ve sa
natlarında gelişmelerini sağlamak amaciyle kurs
lar, muvakkat sergiler açmak; 

i) Derneğe kayıtlı olanları ilgilendiren bil
gi ve haberleri derleyip mensuplarına ulaştırmak; 

g) Derneğe kayıtlı olanlardan alınacak ka
yıt ücreti ve aidat tarifesini tanzim ile Meclîse 
sunmak; 

h) Genel kurulu-âdi ve olağanüstü toplantı
lara çağırmak; 

i) Doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve 
ölüm yardımı yapılacakları tesbit ve meclise bil
dirmek (ölüm yardımını yaptıktan sonra meclise 
bildirir.) 

,j) tş Kanunu hükümleri mahfuz olmak 
kaydiyle derneğe kayıtlı olanlar veya bunlarla 

. müşterileri arasında çıkacak meslek ve sanata ait 
anlaşmazlıkları çözmeye çalışmak, 

k) Dernek mensuplarını ilgilendireı hu
suslarda resmî dairelerle müesseselere teklif erİ3 
bulunmak; 

1) Üyeleri arasında kooperatifler kuruhna-

MADDE 12. •— Yönetim kurulu, genel ku
rul tarafından bir yıl süre için gizli oyla seçile
cek yedi kişiden ibarettir. İki üyenin esnaf ya
nında çalışanlardan olması şarttır. 

Ayni miktarda da yedekler seçilir. 
Açılan üyeliklere, esnaf veya esnaf yanında 

çalışanlara ait olduğuna göre kendi yedekleri 
sıra ile getirilir. 

Kurul kendi arasından Başkanlık, muhasebe, 
muamele ve malî işlerini görmek üzere iş bölü
mü yapar. 

MADDE 13. — Yönetim Kurulunun yetkile
ri şunlardır: 

a) Derneği temsil etmek ve icabında bu 
temsil yetkisini kurul üyelerinden bir veya bir 
kaçma vermek, 

b) Genel kurul ve Meclis tarafından alman 
kararları yerine getirmek, 

o) İmza yetkisini haiz kurul üyelerini tes
bit etmek, 

ç) Dernek memur ve hizmetlilerini tâyin 
terfi, tecziye ve işten çıkarmak, 

d) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 
bilanço ile çalışma programını tesbit ve Meclise 
sunmak. 

e) Derneğe kayıtlı olanların meslek ve sa
natlarında gelişmelerini sağlamak amaciyle 
kurslar, muvakkat, sergiler açmak, 

f )• Derneğe kayıtlı olanları ilgilendiren bil
gi vf haberleri derleyip mensuplarına ulaştır
mak, * 

g) Derneğe kayıtlı olanlardan alınacak kayıt 
ücreti ve aidat tarifesini tanzim ile Meclise sun
mak, 

h) Genel kurulu adi ve olağanüstü toplan
tılara çağırmak, 

i) Muhtaç olan dernek mensuplarına do
ğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve ölüm yar
danı yapmak, 

j) tş Kanunu hükümleri mahfuz olmak 
kaydiyle derneğe kayıtlı olanlar veya bunlarla 
müşterileri arasında çıkacak meslek ve sanata 
ait anlaşmazlıkları çözmeğe çalışmak, 

k'ı Dernek mensuplarını ilgilendiren hu
sufları ineeliyerek alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek ve bunların gerçekleştirilmesi için 
resmî daire ve müesseseler nezdinde gerekli te-

' S Sayısı : 4S6 ) 



21 — * 
TL & 

MADDE 9. — Yönetim kurulu, genel kurul j 
tarafından bir yıl süre için gizli oyla seçilecek j 
en az yedi kişiden ibarettir. Çırak ve kalfalar j 
yönetim kuruluna beşte iki nispetinde katılır- i 
ar. Genel kurul, yukardaki nispete göre yo- \ 

netini kurulu sayısında yedek üye de seçer. Açı- j 
lan üyeliklere, esnaf veya kalfa ve çıraklara ait ] 
olduğuna göre, yedekler sıra ile getirilirler. j 

Yönetim kurulu, kendi arasında, başkanlık, I 
muhasebe ve maliye işlerini diğer günlük işleri ! 
görmek üzere iş bölümü yapar. 

MADDE 10 — Yönetim kurulunun görev j 
ve yetkileri şunlardır: i 

a) Derneği temsil etmek ve icabında bu i 
temsil yetkisini kurul üyelerinden bir veya bir j 
kaçına vermek, t j 

b) Genel kurul taraf nidan alınan kararları ' 
yerine getirirmek, 

e) tmza yetkisini haiz yönetim kurulu üye- j 
erini belli etmek, ; 

ç) Dernek memur ve hizmetlilerini tâyin, 
:erfi, tecziye etmek ve işten çıkarmak, 

d) Gelecek yılın gelir ve gider tahminleri- I 
ni ihtiva eden bütçe ile çalışma programını ha- I 
zırlamak ve genel kurula sunmak, : 

e) Derneğe kayıtlı olanların meslek ve sa- i 
natlarında gelişmelerini sağlamak amaeiyle j 
kurslar, muvakkat sergiler açmak, ! 

f) Derneğe kayıtlı olanları ilgilendiren bil- i 
gi . o haberleri derleyip mensuplarına ulaştır- j 
inak, 1 

g) üyelerden alınacak kayıt ücreti ve ai- ! 
dat tarifesini yapmak ve genel kurula sunmak, i 

h) Genel kurulu âdi ve olağanüstü toplan- j 
Dilara çağırmak, t 

i) Muhtaç olan dernek mensuplarına do- , 
|um, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve ölüm yaA- I 
dimi yapmak, 

ı) iş Kanunu hükümleri mahfuz olmak i 
iaydiyle derneğe kayıtlı olanlar veya bunlarla 
müşterileri arasında çıkacak meslek ve sanata ' 
ait anlaşmazlıkları çözmeğe çalışmak, 

j) Dernek mensuplarını ilgilendiren malî, ; 
ve içtimai ve iktisadi hususları inceüyerek alın- ; 
ması gereken tedbirleri tesbit etmek ve bun'arın , 
gerçekleştirilmesi için resmi ve hususi daire ve j 
müesseseler nezdinde gerekli teşebbüslerde bu- \ 

' S. Sayısı : 136) 
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sini teşvik etmek. şebüslerde bulunmak ve dernek mensuplarım il
gilendiren kanun, tüzük ve talimatnameleri ha-
zırlıyan resmî daire ve müesseselere görüşlerini 
bildirmek, 

1) Üyeleri arasında kooperatifler kurulma^ 
sini teşvik etmek. 

MADDE 14. — Yönetim kurulu en az ayda 
bir defa toplanacağı gibi başkanın çağırışı üze
rine her zaman toplanabilir. 

MADDE 15. — Meclisin altı üyesiyle yönetim 
kurulunun iki üyesi, her yıl sıra ile değiştirilir. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü madesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Denetçiler Kurulu, genel ku
rul tarafından bir yıl süre için gizli oyla seçile
cek üç kişiden teşekkül eder. 

Denetçiler Kurulunun yetkileri şunlardır 
â) Genel kurul ve meclis tarafından alı

nan kararların yönetim kurulunca yerine getiri
lip getirilmediğini araştırmak, 

b) Dernek muamelâtının dernek tüzüğü 
esasları dâhilinde yürütülüp yürütülmediğini 
denetlemek, 

( S. Sayısı.? 136) 
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lunraak ve dernek mensuplarını ilgilendiren i 
kanun, tüzük ve talimatnameyi hazırlıyan resmî i 
daire ve müesseselere görüşlerini bildirmek ve ! 
.muhtelif kanunlarla verilecek ödevleri yerine 
getirmek, 

k) üyeleri arasında kooperatif kurulması
nı teşvik etmek, 

1) Dernek mensuplarının meslek ve sanat
larını gösterir hüviyet varakası veraıek ve bu 
hüviyetlerin verilme ve geri alınma şekillerini 
tesbit etmek, 

m) Meslek ahlâk ve haysiyetini ihlâl eden 
dernek mensuplarını haysiyet divanına sevket-
mek, 

n) Kradiye muhtaç üyelerin bu ihtiyacını 
giderici tedbirleri almak ve bu hususta genel 
kurula tekliflerde bulunmak, 

o) Derneğe kayıtlı olanların münferiden 
temin edemedikleri iptidai madde, makine, alet-
ve malzemenin dernek aracılığı ile alınıp bede
li mukabilinde tevziine karar vermek, 

p) îlk tahsil çağındaki çocuklarım okuta-
mıyacak dununda olanların çocuklarının ilk 
tahsil giderlerini karşılamaya karar vermek, 

r) Genel kuruldan alınacak yetki dâhilin
de gayrimenkul satınalınmasma. satılmasına, is
tikraz akdine ve sosyal yardımda bulunulması
na karar vermek. 

s) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının mu
vafakati ile milletlerarsı sergi ve panayır
lara ve meslekî teşekküllere katılma hususunu 
genel kurula arzetmek, 

t) Meslekî ve hukuki danışma büroları açıl
masına karar vermek, 

MADDE 11. — Yönetim kurulu en az ayda 
bir defa toplanacağı gibi başkanın çağrısı üze
rine her zaman toplanabilir. 

MADDE 12. — Denetçiler kurulu, genel 
kurul tarafından bir yıl süre için gizli oyla se
çilecek üç kişiden teşekkül eder. 

Denetçiler kurulunun görev ve yetkileri 
şunlardır : 

a) Genel kurul tarafından alınan kararla
rın yönetim kurulunca yerine getirilip getiril
mediğini araştırmak, 

b) Dernek muamelâtının dernek ana söz
leşme» esasları dâhilinde yürütülüp yürütülme-

< S. Sayısı : 13*) 
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c) Dernek muamelât, hesabat ve defterleri 
ni en az üç ayda bir kontrol etmek, 

ç) Yıllık bilançoyu tetkik ve îmza etmek, 
d) Derneğin bir yıllık faaliyeti hakkında 

genel kurula rapor vermek, 
e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya ça

ğırmak. 

MADDE lü. ~ Esnaf derneklerinin gelin : 
a • Demeğe gireceklerden ilk defa alınacak 

kayıt ücretlerinden; 
b) Üyelerden tahsil olunacak aidatlardan; 
,.) Doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve 

ölüm halleri için alınacak yardım paralarından); 
ç) Her çeşit bağışlardan; 
d) İlân ve neşriyat bedelleıinden; 
e) Hüviyet varakaları bedellerinden; 
f) İptidai madde, makina, alet ve malzeme 

tevziatından alınacak masraf karşılığından; 
j) Müteferrik gelirlerden; 

ibarettir. 

MTDDE İti. — Esnaf derneklerinin gelirleri 
a) Derneğe gireceklerden ilk defa alınacak 

kayıt ücretlerinden. 
b) üyelerden tahsil olunacak aidatlardan 
c) Doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve 

ölüm halleri için alınacak yardım paralarından, 
ç) iler çeşit bağışlardan, 
d) İlân ve neşriyat bedellerinden, 
e) Hüviyet varakaları bedellerinden, 
f) İptidai madde, makine, alet ve malzeme 

tevziatından alınacak masraf ve hizmet karşılı
ğından, 

,İ» Müteferrik gelirlerinden ibarettir. 

Bölüm II 

Esnaf demekleri birlikleri 

MADDE 17 .— En az beş esnaf derneği birle
şerek bu kanun hükümleri dâhilinde esnaf der
nekleri birlikleri kurabilirler. 

Esnaf dernekleri birliklerinin giderleri, bir
liğe dâhil esnaf derneklerince gelirleri nispetinde 
karşılanır 

MADDE 18. — Birlikleri, yönetim kurtulan 
başkanları temsil ve birlik yönetim kurulları bal
kanları veya başkanvekilleriyle umumi kâtibin 
müşterek imzaları ilzam eder 

Bölüm II 

Esnaf dernekleri birlikleri 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nei madde? 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 18. — Hükümetin İS ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

{ S. Sayışı :. 136 
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eliğini denetlemek, 
c) Dernek muamelât, hesabat ve defterle

rini en az üç ayda bir kontrol etmek, 
ç) Yıllık bilançoyu tetkik ve imza etmek, 
d) Derneğin bir yıllık faaliyeti hakkında 

genel kurula rapor vermek, 
e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya ça

ğırmak, 

MADDE 13. — Haysiyet divanı genel ku
rul tarafından bit yıl süre için gizli oyla seçile
cek en az üç kişiden teşekkül eder. 

Divan, yönetim kurulu tarafından kendisi
ne verilen konuları müzakere ve karara bağlar. 

MADDE 14. — Esnaf derneklerinin gelirle
ri : 

a) Derneğe gireceklerden ilk defa alman 
kayıt ücretlerinden, 

b) üyelerden tahsil olunacak yıllık aidatlar
dan; 

c) Doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve 
ölüm halleri için alınacak yardım paralarından; 

ç) Her çeşit bağışlardan; 
d) îlân ve neşriyat bedellerinden, 
e) Hüviyet varakaları bedellerinden, 
f) İptidai madde, makina, alet ve malzeme 

tevziatından alınacak masraf ve kıymet karşılı
ğından; 

ş) Müteferrik gelirlerden, 
ibarettir. 

Bölüm : II 

Esnaf dernekleri birlikleri 

MADDE 15. — Esnaf dernekleri birleşerek 
bu kanun hükümleri dâhilinde (esnaf birlikleri) 
kurabilirler. 

MADDE 16. — Her esnaf derneği birliği 
üçüncü maddede yazılı şekilde bir anasözleşme ile 
kurulur. 

AnasÖzleşmeler, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca Bakanlığa gelişi tarihinden itibaren bir 
ay içinde incelenerek bu kanun .hükümlerine « 
uyarlığı kabul . edildikten sonra bir ay içinde o 
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MADDE 19. — Esnaf dernekleri birliklerinin 
organları şunlardır : 

a) Birlik genel kurulu; 
b) Birlik yönetim kurulu; 
e) Umumi kâtiplik. 

MADDE 20. — Birlik genel kurulu, üye der
nekler genel kurallarınca üç yıl süre için gizli 
oyla seçilecek yedişer kişiden terekküp eder. iki 
üyenin esnaf yanında çalışanlardan olması şart
tır. Aynı miktarda da yedek seçilir. 

MADDE 21. — Birlik genel kurulunun yet
kileri şunlardır: 

a) Yönetim kurulunu seçmek; 
b) Derneklerin muhasebe, muamelât yönet-

meliklerini yapmak ve bilanço tiplerini tesbit et
mek; 

c) Esnatm iktisadi ve mesleki durumu hak
kında rapor hazırlamak; 

ç) Dernekler arasında beraberlik kurmak ve 
bunların tekâmül ve inkişaflarını sağlamak husus
larında lüzumlu görülecek tedbir ve kararları al
mak; 

d) Üye derneklerin verecekleri aidat miktar
larını tesbit etmek; 

e) Birlik gelir ve gider tahminlerini ihti
va eden çalışma programını tetkik ve tasdik et
mek; 

f) Bilanço ve katı hesaplan tetkik ve tas
dik etmek; 

,İ) Yönetim kurulunu ibra etmek. 

MADDE 22. — Birlik Genel Kurulu en az yıl* 
da bir defa kendiliğinden toplanacağı gibi üye-

Eko. K, 

MADDE 19. —- Esnaf demekleri birliklerinin 
organları şunlardır: 

a) Birlik genel kurulu, 
b) Birlik yönetim kurulu. 
e) Umumi kâtiplik, 
ç) Denetçiler kurulu. 

MADDE 20. — Birlik genel kurulu, üye der 
nekler genel kurullarınca bir yıl süre için gizli 
oyla seçilecek yedişer kişiden terekküp eder. En 
az iki üyenin esnaf yanında çalışanlardan olması 
şarttır. Aynı miktarda da yedekler seçilir. 

Açılan üyeliklere, esnaf veya esnaf yanında 
çalışanlara ait olmalarına göre kendi yedekleri 
sıra ile getirilir. 

MADDE 21. — Birlik genel kurulunun yet
kileri şunlardır:: 

a) Yönetim kurulu seçemek, 
b) Denetçiler kurulu seçmek, 
e) Derneklerin muhasebe, muamelât yönet

meliklerini yapmak ve bilanço tiplerini tesbit 
etmek, 

•ç) Esnafın iktisadi ve meslekî durumu hak
kında rapor hazırlamak, 

d) Dernekler arasında beraberlik kurmak 
ve bunların tekâmül ve inkişaflarını sağlamak 
hususlarında lüzumlu görülecek tedbir ve ka
rarları almak, 

e) Üye derneklerin aidat miktarlarını tes
bit etmek, 

f) Birlik gelir ve gider tahminlerini ihtiva 
eden çalışma programını tetkik ve tasdik etmek, 

g) Bilanço ve katî hesaplan tetkik ve tas
dik etmek, 

h) Yönetim kurulunu ibra etmek veya mes
uliyeti görülenler hakkında takibata karar ver
mek. 

MADDE 22. — Birlik genel kurulu en az yıl
da iki defa kendiliğinden toplanacağı gibi üye-

( S . S W 8 i : 1 3 6 ) 
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birliğin ve ona dâhil derneklerin bulunduğu yer- i 
lerde birlik tarafından gazetelerle yayımlanır, j 
Esnaf dernekleri birlikleri, anasözleşmelerin ya
yımı ile tüzel kişiliği iktisap ederler. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişikliklerde 
aynı usul ve hükme tâbidir. 

MADDE 17. — Esnaf dernekleri birliklerinin 
organları şunlardır : 

a) Genel kurul; 
b) Yönetim kurulu; 
e) Denetçiler kurulu. 

MADDE 18. — Birlik genel kurulu, üye 
dernekleri genel kurullarınca bir yıl süre için 
gizli oyla seçilecek yedişer kişiden terekküp eder. 
En az iki üyenin esnaf yanında çalışan kalfa ve ı 
çıraklardan olması şarttır. Aynı miktarda da ye
dekler seçilir. | 

Açılan üyeliklere, esnaf veya esnaf yanında 
çalışan kalfa ve çıraklara ait olmalarına göre ken
di yedekleri sıra ile getirilirler. > 

MADDE 19. — Birlik genel kurulunun görev i 
ve yetkileri şunlardır : t 

a) Yönetim kurulunu seçmek, I 
b) Denetçiler kurulunu seçmek, 
c) Derneklerin muhasebe, muamelât yönet

meliklerini yapmak, ve bilanço tiplerini tesbit 
etmek, 

ç) Esnafın iktisadi ve meslekî durumu hak
kında rapor hazırlamak, 

d) Dernekler arasında beraberlik kurmak 
ve bunların tekâmül ve inkişaflarını sağlamak 
hususlarında lüzumlu görülecek tedbir ve karar
ları almak, 

e) Üye demeklerin verecekleri aidat mik
tarlarını tesbit etmek, 

f) Birlik gelir ve gider tahminlerini ihtiva 
eden bütçeyi, çalışma programını tetkik ve tas
nif etmek, 

g) Birliğe ait bilanço ve katı hesaplan tet
kik ve tasdik etmek, ı 

h) Yönetim kurulunu ibra etmek, veya me
suliyeti görülenler hakkında takibata karar ver
mek, 

MADDE 20. — Birlik genel kurulu yılda bir j 
defa âdi olarak toplanır ve üyelerin |% 20 sinin i 

<fl. flwn;.W), 
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lerin yüzde yirmisinin istekleri veya Yönetim 
Kurulunun göstereceği lüzum üzerine her zaman 
toplanabilir. 

MADDE 23, — Birlik yönetim kurulu bir
lik genel kurulu tarafından üç yıl için gizli oy
la seçilecek yedi kişiden ibarettir, iki üyenin 
esnaf yanında çalışanlardan olması şarttır. Ay
ın miktarda da yedek seçilir. 

Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan 
ve bir başkanvekili seçer. 

Her yıl üyelerin ikisi sıra ile değiştirilir, 

MADDE 24. — Birlik yönetim kurulunun 
yetkileri şunlardır : 

a) Dernekler arasında çıkacak anlaşmaz
lıkları çözmek, 

b) Yabancı memleketlerde esnaf hakkın
daki mevzuatı takip ve bunları derleyip neşret
mek, 

e) Derneklerde yapacağı incelemeler sonu
cunda tesbit edeceği aksaklıkların giderilmesi 
için alınması uygun görülen tedbirleri dernek
lere bildirmek, 

ç) Ticaret Bakanlığının muvafakatini al
dıktan sonra milletlerarası sergi ve panayırlara 
iştirak etmek, 

d) Ticaret Bakanlığının muvafakatiyle ya
bancı memleketlerdeki esnaf teşekküllerinin ve
killik, mümessillik veya muhabirliğini kabul 
ve ifa etmek, 

e) idari ve kazai makamlarla sair resmî 
dairelerce istenilecek her türlü malûmatı ver
mek, 

f) Yıllık faaliyeti hakkında Genel Kurula 
rapor vermek, 

b) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 
çalışma programını genel kurula sunmak 

Eko. K. 

lerin yüzde yirmisinin istekleri veya yönetim 
kurulunun veyahut denetçiler kurulunun gös
terecekleri lüzum üzerine her zaman toplana
bilir. 

MADDE 23. — Birlik yönetim kurulu birlik 
genel kurulu tarafından bir yıl için gizli oyla 
seçilecek yedi kişiden ibarettir. En az iki üye-
nin esnaf yanında çalışanlardan olması şarttır 
Aynı miktarda da yedek seçilir. 

Açılan üyeliklere; esnaf veya esnaf yanında 
çalışanlara ait olmalarına göre, kendi yedekleri 
sıra ile getirilir, 

MADDE 24. — Birlik yönetim kurulunun 
yetkileri şunlardır: 

a) Dernekler arasında çıkacak anlaşmaz
lıkları çözmek, 

b) Yabancı memleketlerde esnaf hakkında
ki mevzuatı takip ve bunları derleyip neşretmek. 

c) Derneklerde yapacağı incelemeler sonu
cunda tesbit edeceği aksaklıkların giderilmesi 
için alınması uygun görülen tedbirleri dernek
lere bildirmek, 

ç) Ticaret Bakanlığının muvafakatini al
dıktan sonra Milletlerarası sergi ve panayırlara 
iştirak etmek, 

d) Ticaret Bakanlığının muvafakatiyle ya
bancı memleketlerdeki esnaf teşekküllerinin ve
killik, mümessillik veya muhabirliğini kabul ve 
ifa etmek, 

e) idari ve kazai makamlarla sair resmî 
dairelerce istenilecek her türlü malûmatı ver-
raek, 

f) Yıllık faaliyeti hakkında genel kurula 
rapor vermek, 

g) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 
çalışma programını genel kurula sunmak, 

I k) Dernek mensuplarını ilgilendiren husus-
i lan inceliyerek alınması gereken tedbirleri tes-
j bit etmek ve bunların gerçekleştirilmesi için 
I resmî daire ve müesseseler nezdinde gerekli te-
j şebbüslerde bulunmak ve dernek mensuplarım 
1 ilgilendiren kanun, tüzük ve talimatnameleri 
1 hazırlıyan resmî daire ve müesseselere görüşle-
! rini bildirmek. 

.{S. Seyisi : 136} 



istekleri veya yönetim kurulunun veyahut «Jenet- l 
çiler kurulunun gösterecekleri lüzum üzerine j 
her zaman olağanüstü toplanabilir. 

MADDE 21. — Birlik yönetim kurulu bir
lik genel kurulu tarafından bir yıl için gizli oy
la seçilecek yedi kişiden ibarettir. En az iki üye
nin esnaf yanında çalışan kalfa ve çıraklardan 
olması şarttır. Aynı miktarda da yedek seçilir. 
Açılan üyeliklere esnaf veya esnaf yanında ça
lışan kalfa ve çıraklara ait olmalarına göre ken
di yedekleri sıra ile getirilirler. 

Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan 
ve bir başkan vekili seçer. 

MADDE 22. — Birlik yönetim kurulunun gö
rev ve yetkileri şunlardır : 

a) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlık
ları çözmek, 

b) Yabancı memleketlerde esnaf hakkın
daki mevzuatı takip ve bunları derleyip neşret
mek, 

e) Derneklerde yapacağı incelemeler sonun
da tesbit edeceği aksaklıkların giderilmesi için 
alınması gereken tedbirleri derneklere bildir
mek, 

ç) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının muva
fakatini aldıktan sonra milletlerarası sergi ve 
panayırlara iştirak etmek, 

d) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının muva
fakati ile yabancı memleketlerdeki esnaf teşek
küllerinin vekillik, mümessillik veya muhabir
liğini kabul ve ifa etmek, 

e) İdari ve kazai makamlarla sair resmî 
dairelerde istenilecek her türlü malûmatı ver
mek, 

f) Yıllık faaliyeti hakkında genel kurula 
rapor vermek, 

j) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 
bütçe ve çalışma programını genel kurula sun
mak, 

k) Dernek mensuplarını ilgilendiren husus
ları ineeliyerek alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek ve bunların gerçekleştirilmesi için res
mî daire ve müesseseler nezdinde gerekli teşeb
büslerde bulunmak ve dernek mensuplarını ilgi
lendiren kanun, tüzük, ve talimatnameleri ha-

(S. Sayısı: 186) 
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MADDE 25. — Birlik yönetim kurulu en az 
üç ayda bir defa kendiliğinden ve lüzumu ha
linde başkanın çağrısiyle her zaman toplanır. 

MADDE 26. — Esnaf dernekleri birlikleri
nin muameleleri, birlik yönetim kurulunca tâ
yin olunacak bir umumi kâtip tarafından yü
rütülür. Lüzumu halinde umumi kâtibe bir yar
dımcı da tayin olunabilir. 

Eko. K. 

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : m 
Müşterek hükümler 

MADDE 27. — Dernek ve Birliklerin feshi 
genel olarak Medenî Kanun hükümlerine bağlı
dır. Ancak, bir Dernek veya Birliğin kendi ken
dini feshe karar verebilmesi için toplanacak olan 
Genel 'Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin huzu
ru şarttır. 

. .(S. Sayısı 136) 

MADDE 25. — Hükümetin 26 ncı maddesi' 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Denetçiler kurulu, genel ku
rul tarafından bir yıl süre için gizli oyla seçile
cek üç kişiden teşekkül eder. 

Denetçiler kurulunun yetkileri şunlardır : 
a) Genel kurul tarafından alman kararla

rın yönetim kurulunca yerine getirilip getiril
mediğini araştırmak, 

b) Birlik muamelâtının birlik tüzüğü esas
ları dâhilinde yürütülüp yürütülmediğini denet
lemek, 

c) Birlik muamelât, hesabat ve defterlerini 
en.az üç ayda bir kontrol etmek, 

ç) Yıllık bilançoyu tetkik ve imza etmek, 
d) Birliğin bir yıllık faaliyeti hakkında ge

nel kurula rapor vermek, 
e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya ça

ğırmak. 

Bölüm : m 

Müşterek hükümler 

MADDE 28 Dernek ve birliklerin feshi 
genel olarak Medeni Kanun hükümlerine bağlı
dır. Ancak, bir dernek veya birliğin kendi ken
dini feshe karar verebilmesi için toplanacak olan 
genel kural üyelerinin en az üçte ikisinin huzuru 
şarttır. 
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zırlıyan resmi daire ve ınijesseselere görüşlerini 
bildirmek, 

MADDE 23. — Birlik yönetim kurulu en az \ 
ayda bir defa kendiliğinden ve lüzumu halinde i 
başkanın çağrısiyle her zaman toplanır. 

MADDE 24. — Esnaf demekleri birlikleri
nin yönetim kurulları başkanları temsil ve yöne
tim kurulları başkan veya başkanvekilleriyle j 
umumi kâtibin müşterek imzaları ilzam eder. 

MADDE 25. — Esnaf dernekleri birlikleri
nin muameleleri, birlik yönetim kurulunca tâyin 
olunacak bir umumi kâtip tarafından yürütü
lür. Lüzumu halinde umumi kâtibe bir yardımcı 
da tâyin olunabilir. 

MADDE 26. — Denetçiler kurulu, genel ku- I 
rul tarafından bir yıl süre için gizli oyla sekile
cek üç kişiden teşekkül eder. 

Denetçiler kurulunun görev ve yetkileri şun- : 
lardir: 

a) Genel kurul tarafından alman kararla
rın yönetim kurulunca yerine getirilip getiril
mediğini araştırmak, j 

b) Birlik muamelâtının birlik anasözleşme- I 
si esasları dâhilinde yürütülüp yürütülmediğini 
denetlemek, 

c) Birlik muamelât, hesabat ve defterleri
ni en az üç ayda bir kontrol etmek, 

c) Yıllık bilançoyu tetkik ve imza etmek. 
d) Birliğin bir yıllık faaliyeti hakkında 

genel kurula rapor vermek, 
e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya ça

ğırmak, 

MADDE 27. — Esnaf dernekleri birlikleri
nin giderleri üye birliklerin gelirleri nispetinde 
karşılanır. i 

I 
Bölüm : Ut j 

Müşterek Bükümler ı 

MADDE 28. — Dernek ve birliklerin feshi 
Medenî Kanunun cemiyetlere ait hükümlerine 
göre yapılır. 

Bir dernek veya birliğin kendi kendisini 
feshe karar verebilmesi için toplanacak genel 
kurulda üyelerin en az üçte ikisinin huzuru I 
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Hö. 

Bu nisap elde edilemediği takdirde ikinci bir 
toplantı yapılır. Bu toplantıda keyfiyet görüşü
lür ve üçte iki ekseriyetle karara bağlanır. 

Feshine karar verilen Dernek veya Birlikler, 
Ticaret Kanununun Anonim Ortaklıkların tas
fiyelerine ait hükümlerine göre tasfiye olunurlar. 

Tasfiye sonunda menkul ve gayrimenkul mev
cutlar paraya çevrilerek bu kanunda yazılı Der
neklerin maksat ve görevleri dâhilinde sarfedil-
mek üzere Ticaret Bakanlığı adına Bakanlığın 
göstereceği bir Bankaya yatırılır. 

MADDE 28. — Esnaf Dernekleri ile Birlik
leri Ticaret Bakanlığının teftiş ve murakabesine 
tabidir. 

Ancak esnaf ile bunların yanlarında çalışan* 
lar aralarında vukua gelecek ihtilâfların halli 
bakımından da Çalışma Bakanlığı tarafından 
denetlenirler. 

MADDE 29. — Esnaf Dernekleriyle Birlik
lerinin organlarına dâhil bulunan üyeleriyle me
mur ve hizmetlileri Derneklerle Birliklerin para-
lariyle para hükmündeki evrak ve senetleri ve sair 
malları aleyhine, bilanço, rapor ve diğer her çe
şit evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde 
suç işledikleri takdirde bu gibilere bu suçlardan 
ötürü Devlet memurları hakkında uygulanan 
cezalar verilir. 

MADDE 30. — Esnaf Dernekleriyle Birlikle
rinin memur ve hizmetlileri 3659 sayılı Kanuna 
bağlı değildirler, 

MADDE 31. — Bu kanunun yayımında mev
cut Esnaf Odaları lağıv ve tasfiye olunurlar. 
Lâğvolunan esnaf odalarının mevcutları para
ya çevrildikten sonra bu kanuna göre kurulacak 
Esnaf Derneklerinin kuruluş giderlerine kargı
lık olmak üzere Ticaret Bakanlığı adına Bakan
lığın göstereceği bir Bankaya tevdi olunur. 

Eko. K 

Bu nisap elde edilemediği takdirde ikinci bir 
toplantı yapılır. Bu toplantıda keyfiyet görü
şülür ve üçte iki ekseriyetle karara bağlanır. 

Feshine karar verilen dernek veya birlikler, 
Ticaret Kanununun anonim ortaklıkların tasfi
yelerine ait hükümlerine göre tasfiye olunurlar. 

Tasfiye sonunda tahaşşüt edecek paralar, tü
zükle tesbit olunacak sağlık kurumlarına devre
dilir 

MADDE 29. — Esnaf dernekleri ile birlikleri 
Ticaret Bakanlığının teftiş ve murakabesine tâ
bidir 

MADDE 30. — Hükümetin 29 ncu maddesi 
30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Hükümetin 30 ncu maddesi 
31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Hükümetin 31 nci maddesi 
32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

j(&JfcNMJ*i 
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şarttır. Bu nisap elde edilmediği takdirde ikinci 
bir toplantı yapılır. Bu toplantıda birinci fık-
rada yazılı nisap aranmaz. 

Karar hazır üyelerin üçte iki ekseriyeti ile 
verilir. 

Feshine karar verilen dernek veya birlikler 
Ticaret Kanununun anonim ortaklıklara ait hü
kümlerine göre tasfiye olunurlar. 

Netieede tahassül edecek paralar anasözleş-
mede yazılı esaslara göre dağıtılır. 

MADDE 29. — Esnaf dernekleriyle birlik-
leri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve 
murakabesine tâbidir. 

MADDE 30. — Esnaf dernekleriyle birlikle 
rinin organlarına dair bulunan üyeleriyle me
mur ve hizmetlileri derneklerle birliklerin parala
rı ile para hükmündeki evrak ve senetleri ve sair 
malları aleyhine, bilanço, rapor ve diğer her çe
şit evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde suç 
işledikleri takdirde bu gibilere bu suçlarından 
ötürü Devlet memurları hakkında uygulanan ce
zalar verilir. 

MADDE 31. — Esnaf dernekleriyle birlikle
rinin memur ve hizmetlileri 3659 sayılı Kanuna 
bağlı değildirler, 

MADDE 32, — Bu kanunun yayımında mev
cut 4355 sayılı Kanunla teşekkül etmiş esnaf oda
ları ve bunlara bağlı meslekî teşekküller lağıv ve 
tasfiye olunurlar. Lağıv olunan esnaf dernekleri
nin mevcutları aynen veya paraya çevrilmiş ise 
nakden, bu kanuna göre bir yıl içinde kurulacak 
esnaf derneklerine ve birliklerine Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının tensibi ile ihtiyaca göre dev-
rolunurlar. 

Lağıv olunan derneklerin mevcut paraları bu 
devir yapılıncaya kadar Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca gösterilecek bir bankaya yatırılır. 

Yedieminde hıfzı güç veya masraflı eşya sa
tılarak paraya çevrilir. 

(S.-Söyiil>>136) 
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MADDE 32. — Bu kanunun yayımı tarihin
de mevcut Esnaf Cemiyetleri, altı ay içinde bu 
kanun hükümlerine intibak etmeye veya kendi
lerini feshetmeye mecburdurlar. 

Bu hükme göre feshedilecek esnaf cemiyetleri
nin mevcutları, esnaf derneklerinin kuruluş gi
derlerine karşılık olmak üzere Ticaret Bakanlığı 
adına Bakanlığın göstereceği bir bankaya yatırı
lır. 

MADDE 33. — 655 sayılı Ticaret ve Sanayi 
Odaları Kanunu ile eki ve Tüzüğünün esnaf ce
miyetlerine ve 4355 sayılı Kanunla Tüzüğünün 
esnaf odalarına ait hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 34. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yaymıı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-MADDE 35. 
lu yürütür. 
Başbakan Devlet Bakam Devlet Bakanı 

H. Saka Başb. Yardımcıcı 
Barutçu 

Adalet Bakanı Mili! Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen H. Çakar 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. 
M. ff. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adalem 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. K. Bayizit. 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. 8, Barla* 

T. B. Balta 
Milli Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erifirgü 
Ulaştırma Bakanı 

Çalışma Bakanı 
f. B. Balta 

Eko. E 

MADDE 33. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte infaz için icra dairelerinde bulunan 
dosyalar takip olunma». 

MADDE 34. — Bu kanunun yayımı tarihinde 
mevcut esnaf cemiyetleri, bir yıl içinde bu ka
nun hükümlerine intibak etmeye mecburdurlar. 
İntibak etmiyen esnaf cemiyetleri münfesih ad
dolunurlar. 

Bu hükme göre feshedilecek esnaf cemiyetle
rinin mevcutları, esnaf derneklerinin kuruluş gi
derlerine karşılık olmak üzere Tiearet Bakanlığı 
adına Bakanlığın göstereceği bir bankaya yatı
rılır. 

MADDE 35. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Hükümetin 34 ncu maddesi 
36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Hükümetin 35 nci maddesi 
37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(fc B*m • 196 ) 
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MADDE 33. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte esnaf odalarınca henüz tahsil olunma
mış aidat tahsil olunmaz ve infaz için icra daire
lerinde bulunan oda kararları infaz edilmez. 

MADDE 34. — Bu kanunun yayımı tarihin
de mevcut esnaf cemiyetleri bir yıl içinde bu ka
nun hükümlerine intibak etmiye mecburdurlar. 

întibak etmiyen esnaf cemiyetleri münfesih 
addolunurlar. 

MADDE 35. — 655 sayılı Ticaret ve Sanayi 
Odaları Kanunu ile eM ve tüzüğün esnaf cemi-
yerlerine ve 4355 sayılı Kanunla tüzüğün esnaf 
odalarına ait hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 36. — Bu kanun yayımında yürür
lüğe girer. 

MADDE 37. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( fi. fttgplSl : î«« ) 
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1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . V . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 32 - 39,6 - 1638 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1944 yılı Millî Korunma Bilançosu ile buna ait Umumi Murakabe Heyeti raporunun ve ilgili ba
kanların mütalâalarının, ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

I - Genel Durum 

1944 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosu ile kar ve zarar hesapları üzerinde Heyetimiz tarafın
dan yapılan tetkik ve murakabe neticelerini ihtiva eden raporumuzu, Millî Korunum Kanununun mu
addel 51 nei maddesi gereğince, saygı ile takdim ediyoruz : 

Millî Korunma Kanunu tatbik mevkiine konulduğu tarihte, her takvim senesine ait bilanço ve bu
na mütaallik Umumi Murakabe Heyeti raporunun, ilgili bakanlıkların mütalâaları ile birlikte hesa
bın taallûk ettiği senenin hitamından itibaren en geç altı ay içinde Başbakanlık tarafından Büyük 
-Vı liei :-.\':•••!.s'.ı^' ••üiNU'i'ilıiicsi ;ap .itmekte idi. İlk yıllara ait umumi bilançolarla raporların hazırla
narak Meclise şevki için yukardaki mehlin üç dört misli müddet geçmiş olduğunu müşahade eden 
Umumi Murakabe Heyeti Başkanlığına takdim ettiği 22 . I I . 1946 tarihli tezkeresiyle : 

«Ziraat Bankası tarafından Heyetimize tevdi edilen Millî Korunma Umumi bilançolarının tetkik 
ve murakabe edilerek raporlarımızın Başkanlığa takdim edilmesi için en az on aylık bir müddete 
ihtiyacımız olduğunu, 

Umumi bilançoların Heyetimize tevdiinden evvel, mütedavil sermaye tahsis edilen teşekküllere 
Millî Korunma Kanunu mucibince kurulan müesseseler tarafından kendilerine taallûk eden bilançola
rın hazırlanabilmesi, bu bilançoların Ziraat Bankası tarafından birleştirilerek Millî Korunma umumi 
bilançosunun meydana getirilebilmesi ve nihayet heyetimiz raporlarının Başbakanlığa takdim edil
mesinden sonra ilgili Bakanlıkların, mütalâalarını hazırlıyabilmeleri için, gereken müddetlerin de 
nazarı itibara alınması icap ettiğini, ve Millî Korunma Kanununun 51 nei maddesinde derpiş edilen 
mehlin bu müddetlere göre uzatılmasının muvafık olacağını arzetmişti. 

15 Haziran 1946 tarihinde yürürlüğe giren Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
mütedair 4945 sayılı Kanunla bu mehil altı aydan bir seneye iblâğ edilmiş bulunmaktadır. 

Sermaye tahsis mehillerinden vakit ve zamanında hesap almamamasından dolayı Ziraat Banka
sı Millî Korunma Muhasebe Bürosu 1944 yılına ait umumi bilançoyu Heyetimize ancak 1947 yılı 
Mayıs ayı sonunda tevdi edebilmiştir. Mamafih Umumi Murakabe Heyeti, umumi bilançonun He
yetimize tevdiini beklemeden, bilançoları Millî Korunma* Muhasebe Bürosuna verilmiş bulunan bâzı 
mütedavil sermaye tahsis mahalleri nezdinde 1947 Şubatından itibaren tetkiklerine başlamış ve bun
dan dolayı bu raporumuzun Aralık ayında Başbakanlığa takdim edilmesi mümkün olabilmiştir. 
Millî Korunma Kanununun 51 nei maddesinde derpiş edilen işlerin daha süratle haşarüabilmesini te-
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minen mütedavil sermaye tahsis manallerinin ve Millî Korunma Muhasebe Bürosunun bilançola
rını daha kısa bir zamanda hazırlamaları için sarfı gayret etmeleri lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Geçen seneki raporumuzda arzedilmiş olduğu gibi Millî Korunma hesaplarının tetkik ve mura
kabesi, birisi Millî Korunma sermayesinden sabit sermaye ile teşkilât ve idare masrafı almış bulu
nan tahsis mahallerine ait evrakı müsbitlerin tetkiki, gerek bunlarla ilgili hesapların ve gerek mü
tedavil sermaye tahsis mahallerine ait bilançoların umumi bilanço hesaplarına intikalini kontrol mak-
sadiyle Millî Korunma Muhasebe Bürosunda; diğeri de Millî Korunma sermayesinden mütedavil ser
maye almış bulunan teşekkküllerle bu kanuna müsteniden kurulmuş bulunan müesseseler tarafından ha
zırlanmış bulunan bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının sıhhatinin tevsiki için evrakı ınüsbitenin 
sondaj yoliyle ve muamelâtın kısmen kontrolü suretiyle bu teşekkül ve müesseseler nezdinde, ol
mak üzere iki ayrı şekilde ve ınalıaldc yapılmaktadır. 

1944 yılı umumi bilançosuna nazaran: 
a) Millî Korunma Kanununun 43 neü maddsinde derpiş edilen yüz milyon liralık sermayeden 

1944 yılı sonuna kadar ikraz yoliyle veya sabit sermaye, mütedavil sermaye ve teşkilât ve idare 
masrafı olarak muhtelif koordinasyon kararları ile 78 218 960,90 liranın muhtelif tahsis mahalleri 
emrine verilmiş olduğu, 

b) Bu paranm 49 308 478,30 lirasının tahsis mahalleri tarafından Ziraat Bankasından tahsil 
edildiği, 

e) Ziraat Bankasının, tahsil edilen paranın 7 211 521,30 lirasını kendi kaynaklarından ve geri 
kalan 42 096 957,— lirasını da Ha/ine kefaletini haiz bonolarını reeskont ettirmek' suretiyle Mer
kez Bankasından temin ettiği, 

ç) Tahsis mahallerinin, Ziraat Bankasından tahsil ettikleri 49 308 478,30 liranın 17 410 924,10 
lirasına ait hesapları Millî Korunma Mulıtsebe Bürosuna vermemiş oldukları, 

d) Millî Korunma camiasının 1944 yılı sonunda: 
40 257 330,96 lira alacakları 
23 388 122,45 lira borçları, 
45 717 562,27 liralık stokları, 

7 225 343,30 liralık büro sabit kıymetleri, 
2 198 118,19 lira sabit kıymet amortismanları ve 

16 854 580,82 lira karşılıkları bulunduğu, 
e) Millî Korunma camiasının 1944 yılı sonundaki kârı, 1940 ve 1941 yılları zararları ile terkin 

edilen bâzı kârların mahsubundan sonra 27 165 725,77 liraya yükseldiği ve bu miktarın 
19 603 161,60 lirasının 1944 senesinde tahakkuk ettiği, anlaşılmıştır. 

Millî Korunma sermayesinden mütevellit sermaye almış bulunan teşekküllerle Millî Korunma 
Kanununa müsteniden kurulmuş bulunan müesseselerin 1944 yılı faaliyetleri bakkıda kınaca ma
lûmat verildikten sonra Millî Korunma Umumi Bilançosunun tetkik ve tahliline geçilecek ve bu 
husustaki mütalâa ve tenkitlerimiz arzedilecektir 

v, ? - t.. , . . v-. - . »w ,-, n j ş l e m e P a a l i y e t i e r i 

1. — Ticaret Ofisi: 
Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesine istinaden, Ticaret Bakanlığınca iıalk ve millî savun

ma ihtiyaçları için tâyin edilecek her türlü iaşe madde ve malzemesini satın almak, satmak ve bu 
hususta icap eden ithalât ve ihracatı yapmak ve memleketin muhtelif mahallerinde stoklar vücu
da getirmek üzere 104 sayılı Koordinasyon karariyle kurulmuş bulunan Ticaret Ofisinin 1944 yılı 
faaliyeti aşağıda hulâsa edilmiştir. 

Asli kuruluş gayesi, halk ve millî savunma ihtiyaçları için her nevi iaşe maddesinin satın alın
ması ve satılması olmakla beraber, Hükümet karariyle tevzi usulünden vazgeçilmesi ve gıda madde
leri üzerinden birçok tahditlerin kaldırılması üzerine, Ticaret, Ofisiniıv 1944 yılı faaliyeti daha zi-

(H Sayısı • 137) 
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yade tedarikinde müşkülât çekilen kalay, kauçuk, teneke, çuval, kanaviçe, pamuklu mensucat ve 
demir malzeme gibi emtianın, memlekete ithali ile bunların, Ticaret Bakanlığının emri ile ihtiyaç 
erbabına satılması üzerinde teksif edilmiş bulunmaktadır. Ofis, bu yıl zarfında 26 milyon liralık 
mal mubayaa etmiş, 22,5 milyon liralık mal satmış ve 1945 yılma 20 milyon liralık bir stokla gir
miştir. Bu faaliyeti neticesinde Ofis 3 310 55ti,40 lira safi kâr temin etmiştir. 

a) Bilanço - Ticaret Ofisinin 1944 yılı bilançosunun hulâsası şöyledir : 

Bilanço 

Aktif 

Sermaye tahhüt hesabı 
Demirbaş eşya ve tesisat 
Kasa 
Emtia 
Borçlu hesaplar 

Yekûn 
Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

Lira 

17 000 000 
93 663 
26 101 

20 194 395 
11 201 949 

48 516 110 
1 574 682 

50 090 792 

00 
21 
39 
82 
63 

05 
78 

83 

Sermaye 
Amortismanlar 
Alacaklı hesaplar 
Borç. senetleri 
Kâr 

Yekûn 
Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

Pasif 

Lira K. 

17 000 000 00 
22 559 65 

16 541 462 65 
2 500 000 00 

12 452 087 75 

48 516 110 05 
1 574 682 78 

50 090 792 83 

1944 yılı Bilanço yekûnu - nâzım hesaplar hariç - 1943 yılı Bilanço yekûnundan 4 792 584,49 lira 
noksandır. Tetkikatımız neticesinde Ticaret Ofisi 1944 yılı hesaplarının muntazam tutulmuş olduğu 
ve bilançonun muhasebe kayıtlarına uygun bulunduğu görülmüştür. Bilançoda tenkidi mucip görülen 
başlıca iki nokta amortismanların sabit kıymetlerden tenzil edilmek suretiyle aktifte gösterilmiyerek 
pasifte yer alması, ve Varlık Vergisi münasebetiyle satın alman mallarla bunlardan satılanların satış 
neticelerinin sırasiyle emtia ve kâr ve zarar hesaplarında gösterilmiyerek muvakkat hesaplarda kayde
dilmiş bulunmasından ibarettir. Bu tenkitlerimiz, aynı şekilde hazırlanmış olan 1943 yılı bilânçosiyle 
alâkalı raporumuzda da yer almış bulunmakta idi. Bundan evvelki raporumuz hakkındaki Ofis mütalâa 
smdan 1945 yılı bilançosunda amortismanların aktifteki sabit kıymetlerden tenzil edilmek suretiyle 
gösterileceği öğrenilmiş bulunmaktadır. Varlık Vergisiyle ilgili mallar hakkındaki temennilerimi
zin ise yerine getirilemiyeceği yine aynı mütalâadan anlaşılmaktadır. Bu mevzua stoklar vesilesiy
le tekrar avdet edilerek noktai nazarımız bir kere daha arz ve izah edilecektir. 

Bir senelik faaliyet neticesinde 3 310 556,40 liva safi kâr sağlamış bulunan Ticaret Ofosinin, 
kuruluşundan 1944 yılı sonuna kadar, elde ettiği kârın yokunu 12 452 087,75 liraya baliğ olmak
tadır. * 

b) Bütçe ve kadro — Ticaret Ofisinin Ticaret Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş bulunan 
1944 yılı masraf bütçesi 686 000, - liradır. Açılmamış bulunan İskenderiye Mümessilliği masrafları 
karşılığı olan 60 000, - liranın tenzili halinde tahsis edilen masraf bütçesi 626 000, liradır. Bu tah
sisatın takriben % 70 ini personel masrafları ve mütebakisini de diğer idare masrafları teşkil et
mektedir. Bütçeye konan tahsisata mukabil fiilen yakılan masrafların yekûnu 478 879,59 liradır 
ve bütçeye nazaran % 24 nispetinde bir tasarruf temin edildiği anlaşılmaktadır. Bu tasarruftan per
sonele ait olan kısım 118 000. liradan fazladır. 

( S. Sayısı 137 ) 
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Ofisin 1944 yılı nazari kadrosunda — İskenderiye Mümessilliği kadrosu hariç - 172 aded memu

riyet bulunmaktadır. 1944 yılma ait fiilî durum is < aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir * 

1944 yılı 1944 yılı 
başındaki 1944 yılında sonundaki 
mevcut Girenler Çıkanlar mevcut % 

Barem dâhili 66 6 8 64 40 
Barem harici 85 30 19 96 60 

Yekûn 151 36 27 160 100 

Bu cetvelde 1944 yılı sonunda fiilî kadronun, bir evvelki yıla nazaran, % 6 bir artış kaydet
tiği vo mevcut memurların ancak %40 mm barem dâhili memur olduğu görülmektedir. 1943 yılı 
sonuna nazaran, fiilî kadrodaki barem harici memurların adedinde % 13 bir artış tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

1944 yılı Ticaret Ofisi fiilî kadrosunda, nazarî kadroya göre, kadro tahsisatında % 24 ve me
mur adedinde Ç£ 7 bir tasarruf elde edilmiş olmasına mukabil, 1943 yılı raporumuzda da temas 
edilmiş olduğu veçhile, Umum Müdürlük servislerinde ve depolar kadrosunda devamlı olarak 
yevmiyeli memur kullanılmıştır. Bu memurlara satın alman emtianın maliyetine intikal ettirilen 
ve miktarı tesbit edilemiyen yevmiyelere ilâveten 68 364,87 lira da ücret ödenmiş ve mezkûr meb
lâğ 332 945,90 liralık emtea masrafları meyanında kâr ve zarar hesabına geçirilmiştir. 1944 yılın
da da - 1943 yılında olduğu gibi - muhtelif koordinasyon kararlan ile Ticaret Ofisine tahsis edi
len kadrolarda tasarruf yapılmış olmasına mukabil, bu kadrolar dışında daimî olarak bilhassa 
Umum Müdürlük merkezinde yevmiyeli memur kullanılmış olmasını ofis kadrosunun tevsii ma
hiyetinde görmemek mümkün değildir. 1943 yılı raporumuzda da yer alan bu mevzudaki tenkit
lerimize Ticaret Ofisince verilen cevapta bu zaruretin ofise muvakkaten tevcih edilen işlerden ileri 
geldiği zikredilmektedir". Muvakkatlik vasfı ofisin kuruluş bünyesinde mevcut olduğuna ve ofise 
munzam olarak verilen işler senelerce devam etmiş bulunduğuna göre, daimî olarak yevmiyeli 
memur kullanma mecburiyetini, bu mucip sebeplere istinat ettirmenin yerinde olamıyacağmı arzet-
mek isteriz. 

c) Mubayaa ve Satışlar - Ticaret Ofisinin 1949 yılı emtia alış ve satışları, bir evvelki yıla 
nazaran, daha az olmakla beraber yine mühim bir yekûna baliğ olmaktadır. Ofis bu yıl içinde; 1943 se 
nesinin 35 milyon liralık mubayaasına mukabil 26 milyon liralık mal satınalmış ve 1943 senesi
nin 25,5 milyon liralık satışına mukabil 22,5 milyon liralık mal satmıştır. 1945 yılına da 20 milyon 
liralık stok devretmiştir. Aşağıdaki cetvel, Ofisin 1944 yılı alış ve satışlarını, müfredatlı olarak 
gösterilmiştir: 

ı 
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Alış ve Satış Cetveli (Umumi durumu) 

(TL.) 

Nev'i 

1943 den 
müdevver 
stokları 

1944 yılı 
alışları Yekûn 

1944 yılı 
satışları 

1945 e 
devredilen 

stoklar 

Yerli emtia 1 060 134 3G 2 970 917 77 4 037 052 13 2 528 273 28 1 508 778 85 
Yabancı emtia 18 360 649 00 .19 483 964 98 37 844 613 98 20 391 561 88 17 453 052 10 
Müteferrik emtia 
Gümrükte elko-
nan emtia 
Ortak sipariş 
emtia 
İmalâttaki emtia 

Yekûn 

(i 144 57 

71 592 27 

371 749 06 

21 214 25 

7 492 78 

27 358 82 

79 085 05 

7) 943 m 

48 267 80 

21 414 89 

30 817 25 

2 705 782 2? . 2 705 7S2 22 1 610 162 90 1 095 619 32 
849 316 41 1 221 065 47 1 136 352 06 84 713 41 

19 870 269 26 26 044 688 41 45 914 957 67 25 720 561 85 20 194 395 82 

Yukardaki cetvelde, imalâttaki emtiaya ait satışlar ve alışlar sütunlarında yer alan 1 136 352,06 
lira ile 849 316,41 lira hakiki satış ve alış mahiyetinde olmayıp, satınalınan pamuklardan iplik ve 
pamuklu mensucat imâl edilmek üzere Macaristan'a gönderilen malların kıymetini ve bunlardan 
imal edilen kısmı göstermekte ve berayı muvazime bu tabloya dercedilmiş bulunmaktadır. Yine 
intak sipariş emtiaya ait satışlar sütununda yer alan 1 610 162,90 liranın 950 766,53 lirası ortak 
sipariş edilen emtiadan Ofise ait olup alâkalı yabancı emtia hesabına nakledilen kısmı ve müteba
ki 659 396,37 lirası da maliyet bedeli üzerinden ortaklara devredilen kısmı göstermektedir ve bun
ların da hakiki birer satış mahiyetinde telâkki edilmemesi icabeder. Bunlara ilâveten, satış sütununda 
muhtelif kıymetteki emtiaya dağıtılmış bulunan 7 724,13 liralık fire ile 454 894,37 liralık sair çı
kışlar nazarı itibara alınınca, Ofisin 1944 yılı hakiki, satışlarının 22 511 428,39 liraya baliğ oldu
ğu görülür. 

Ofis tarfından 1944 yılında mubayaa edilen üç milyon liralık yerli emtianın 500 000, liralık 
kısmını palamut ve hulâsası, 1 700 000, liralık kısmını pmauk, 400 000, liralık kısmını nebati 
yağ ve yağlı tohumlar, 200 000, liralık kısmını Kars peynirleri ve geri kalan kısmını da diğer 
yerli emtia teşkil etmektedir. Bütün alışların dörtte üçünü ve hakiki satışların %90 mı teşkil eden 
yabancı emtianın ise müfredatlı bir tablosu aşağıya dercedilmiştir • 

{ S. Sayıaj : 13? ) 
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Yabancı emtia cetveli (Umumi durum) 

1943 den mü- 1944 yılı 1944 yılı 1945 e devredi-
devver stoklar alışları Yekûn satışları len stoklar 

Nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Çuval, kanavi-
çe, jüt 1 363 640 23 2 119 406 46 3 483 046 69 1 602 929 88 1 880 116 Sİ 
Madenî alât ve :*>p-w-v-w-. -
eşya 3 200 410 24 2 124 915 64 5 325 325 88 3 026 829 00 2 298 496 88 
İplik ve mensu
cat 7 244 548 58 10 482 999 64 17 727 548 22 6 155 516 42 11 572 031 80 
Nakil vasıtaları 
ve yedekleri 208 533 37 1 273 694 73 1 482 223 10 1 005 261 29 476 966 81 
Nebati madde
ler 4 551 812 19 2 514 517 78 7 066 329 97 5 922 042 56 1 144 287 41 
Diğer yabancı 
maddeler 1 791 704 39 968 430 73 2 730 133 12 2 678 982 73 81 152 39 

Yekûn 18 360 649 00 19 483 964 98 37 844 613 98 20 391 561 88 17 453 052 10 

Yukardaki tablonun satışlar sütunu yekûnuna 365 838,86 liralık sair çıkışlarla 4 045,35 liralık 
fire ve alışlar sütunu yekûnuna da 68 272,92 liralık emtia fazlası dâhil bulunmaktadır. 

Ticaret Ofisi 1944 yılı içinde, gerek 1943 ten müdevver ve gerekse aynı yıl zarfında satınalmış 
olduğu mallardan 22 511 428,39 liralık kısmını satmış olup, bunların satfş tutarını ve satış kârını 
gösteren müfredatlı bir cetvel aşağıya dereedilmiştir : 

Satış kân cetveli 

(T. L.) 

Satılan 
malların 
maliyeti Satış bedeli Satış kârı Kâr nispeti 

Nev'i Lira K. Lira. K. Lira K. % 

Yerli emtia 
Yabancı emtia 
Müteferrik emtîa 
Gümrükte el konan emtia 

Yekûn 

2 440 688 
20 021 677 

793 
48 267 

22 511 428 

97 
67 
95 
80 

39 

3 060 400 
23 805 476 

8 766 
48 579 

26 923 223 

66 
63 
65 
80 

74 -

619 711 
3 783 798 

7 972 
312 

- 4 411 795 

69 
96 
70 
00 

35 

25,40 
18,90 

1004,00 
0,65 

19,60 

1943 yılı satış ve neticeler göz önünde tutularak yukardaki tablo tetkik edilecek olursa, Tica
ret Ofisinin 1944 yılında normale daha yaklaşan bir kâr temin etmiş olduğu görülür. Filhakika 
Ofis 1943 yılında maliyet 28,5 milyon lira olan emtiayı 37 milyon liraya satmak suretiyle 8,5 mil
yon liralık - %30 nispetinde - bir satış kârı sağlamış bulunmakta idi. Bunun temin edilmesinde ya
bancı emtianın %52 nispetinde bir kârla satılmış olması bilhassa âmil olmuştu. Aşağıdaki cetvel
den görüleceği veçhile 1944 yılı yabancı emtia satışlanndan elde edilmiş olan kâr nispetleri 
% 12,80 ile % 39,85 arasında tahavvül etmekte ve vasati kâr nispeti % 18,9 u geçmemektedir, 
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Yabancı emtia cetveli (Satış kân) 

Nev'i 

Çuval, kanaviçe, jüt 
Madeni alât ve eşya 
İplik ve mensucat 
Nakil vasıtaları ve yedekleri 
Nebati maddeler 
Diğer yabancı maddeler 

Yekûn 

Satılan 
mallarm 
maliyeti 
Lira 

1 600 048 
3 026 561 
6 091 450 

882 961 
5 753 467 
2 667 188 

- 20 021 677 

K. 

31 
60 
52 
58 
53 
13 

67 

Satış bedeli 
Lira 

1 909 929 
3 892 187 
7 230 172 
1 234 906 
6 488 494 
3 049 785 

23 805 467 

K. 

61 
39 
99 
27 
90 
47 

63 

Satış kârı 
Lira 

309 881 
865 625 

1 138 722 
351 944 
735 027 
382 597 

3 783 798 

30 
79 
47 
69 
37 
34 

96 

Kâr nispeti 
% 

19,36 
28,60 
18,70 
39,85 
12,80 
14,35 

18,90 

1944 yılı kâr nispetlerinin bir sene evvelkilerine nazaran, daha az olması, 17 . IV . 1944 tarihin
de 510 sayılı Koordinasyon kararının yürürlüğegirmesinden ileri gelmektedir. Mezkûr tarihten 
evvel İthalâtçı Birliklerince tâyin edilmiş olan kâr hadleri tatbik edilmekte ve bu hadler 510 sa
yılı Kararda tesbit edilmiş bulunan hadlerden daha yüksek bulunmakta idi. 3 783 798,96 lira-
lık satış kârı, yabancı emtia satışlarından elde edilen 3 828 766,47 lira kâr ile bâzı madenî eşya, 
çuval ve kanaviçe satışlarından hâsıl olan 39 370,56 lira zarar ve ayrıca yapılan 5 596,95 liralık 
satış masrafı arasındaki farktan doğmaktadır. 

Yerli emtia satışlarına gelince, bunlardan elcU; edilen 619 711,69 lira kâr, bütün yerli emtia satış
larında!! temin edilen 627 622,51 lira kârla tütün yağı ve palamut hülâsası satışlarından meydana 
g ilen 7 910,82 lira zarar neticesinde hâsıl olmuştur. Bu kârın 471 393,48 lirası Millî Korunma Kanu
nunun 27 nei maddesi gereğince fon hesabına devredilmiş ve mütebaki 156 229,03 lira kâr ile 7 190,82 
lira zarar da kâr ve zarar hesabına geçirilmiştir. 

Müteferrik emtia satışında görülen ve % 10Û4 nispetindeki 7 972,70 lira kâr ise, sandık, tahta ve 
tel gibi ithalât emtiası ambalaj malzemesine en ibaret olan mezkûr emtianın evvelce birer kuruş 
kıymetle hesaplara intikal ettirilmiş bulunmasından ileri gelmektedir. 

Mubayaa ve satış mevzuuna son vermeden evvel, Ticaret Ofisi tarafından satın alınan emtianın ma
liyetine intikal ettirilen masraf unsurları üzerinde kısaca durmak zaruretini hissetmekteyiz. 1943 yılı 
raporumuzda, mubayaa edilen emtianın maliyetinin tesbitmde yapılan hakiki masrafların nazarı itiba
ra alınması gerektiği üzerinde durulmuştu. 1944 yılı maliyetlerinin tetkiki sırasında aşağıda müfre
datı gösterilen 821 138,16 liranın satın alman mallarm maliyetine geçirilmek suretiyle direkt olarak 
kâr ve zarar hesabına kaydedildiği görülmüştür. 

Faiz karşılığı 638 233,03 
fimtia zayiatı karşılığı 108 260,88 
İdare masrafları > 65 967,73 
Gümrükte el konan emtia karşılığı 7 198,28 
Emtia karşılığı 1 478,24 

821 138,1 fi 

Karşılık olarak maiyete kaydedilen bu paralar fiilen yapılmış olan masrafları ifade etmekten 
uzak bulunmaktadır. Maliyete müessir olmıyan hu unsurları, fiyat tahdit ve kontrolü cari olmı-
yan devirlerde satış fiyatlarının tesbitmde nazarı itibara alınması gereken faktörler olarak 
telâkki etmek icabeder. Tetkikatımız sırasmda maliyetlerine açıktan 821 138,16 lira muhtelif 
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masraf karşılığı intikal ettirilmiş bulunan bütün malların aynı sene İçinde satılmış olup olmadığını 
tesbit etmek mümkün olamamıştır. Eğer mezkûr malların tamamı 1944 yılı zarfında satılmış ise 
bu tarzda bir muamele yapılmış olması esas itibariyle uygun olmamakla beraber neticeye mü
essir değildir. Fakat bu malların bir kısmı o sene içinde satılmamış ise, emtia hesabı ve dolayısiyle 
bilançonun aktif kısmı, yapılmamış bulunan masrafların kaydı suretiyle kabartılmış ve binnetice 
itibari bir kârın tahaddüsüne sebebiyet verilmiştir. Normal telâkki edemiyeeeğimiz bu durum, 
zamanla mevzuubahis malların tamamının satılması neticesi kendiliğinden halledilmiş bulunduğu 
için bu hususta her hangi bir teklif yapılmamış ve mezkûr 821 138,16 liranın 1944 satışlarından 
elde edilen kârın mütemmimi olduğunu kaydetmekle iktifa edilmiştir. 

Aynı mahiyette olmamakla beraber maliyete müessir masraf unsurlarından birisi de 1944 yı
lında ödenmiş bulunan ardiye ücretleridir. Ofisin elindeki fazla malı üçüncü şahıslara ait depolarda 
1943 yılında 600 000,— liradan ziyade ardiye ücreti vermek suretiyle muhafaza ettirmesi hak
kındaki görüşümüzü o seneye ait raporumuzda etraflı olarak izah etmiş olduğumuz cihetle, bu 
seneki raporumuzda bu mevzua yeniden temas edilmemiştir. 

Ticaret Ofisinin 1944 yılında ithal ettiği malların ve bilhassa manifatura eşyasının maliyetine 
müessir olan unsurlardan birisi de mezkûr emtianın sigortası için ödenmiş bulunan sigorta prim 
ve sürprimleridir. 1944 yılında bu mevzuda ödenmiş bulunan paraların yekûnu 1 700 000 liradan 
fazla olup bu yıl içinde sigorta ettirilen mallar mukabilinde alınan tazminat ancak 107 000,- li
radan ibarettir. Buna ilâveten sigorta şirketlerinden risturn olarak 276 000, - lira komisyon alın
mıştır. Ofisin tessüsünden 1944 yılı sonuna kadar 4 sene zarfında Ofis tarafından,ödenmiş bulunan 
primlerin yekûnu 5 077 000, - liradır. Buna mukabil bu müddet zarfında 182 000, - lirası tazminat 
ve 623 000, - lirası da risturn olmak üzere, vâki tahsilat 805 000, - lira kadardır. 

Ticaret Ofisi Sigorta şirketlerinden risturn olarak almış olduğu komisyonları, kurulmasını 
derpiş ettiği sigorta müessesesine mesnet olmak ve safi kârın tevziinde sigorta fonu hesabına 
kaydedilmek üzere, kâr ve zarar hesaplarına intikal ettirmiş bulunmaktadır. Bu sigrta müessesesi
nin kurulması için 1944 yılı başından itibaren Ticaret Bakanlığına yapılmış olan müracaatlar
dan müspet bir netice alınmamıştır. 

Ofis işlerinin iyiden iyiye azalmış olduğu, hattâ Ofisin tasfiyesinin düşünüldüğü bu sıralarda 
- Haziran 1947 - bir sigorta müessesesi teşkili mevzuu aktüel kıymetini kaybetmiş bulunmakta
dır. Bununla beraber ofisin teklifi veçhile zamanında bir sigorta müessesesi kurulmuş veya Ofis 
kendi nakliyatının sigortacılığını kısmen yapabilmiş olsaydı,'ödenmiş bulunan primlerden edilecek 
istifadeden maada, kırılma, gasp ve müsadere gibi sigorta şirketleri tarafından karşılanmıyan 
muhataralardan mütevellit zararların da tehvini mümkün olurdu. 

d) Stoklar - Ticaret Ofisinin 1944 yılı sonundaki stoklarının değeri 20 194 395,82 lira olup 
müfredatı şöyledir : 

17 453 052 
1 508 778 
1 095 619 

84 713 
30 817 
21 414 

20 194 395 

10 
85 
32 
41 
25 
89 

82 

Lira yabancı emtia 
Lira yerli emtia 
Lira ortak sipariş emtiası 
Lira imalâttaki emtia 
Lira Gümrükte el konan emtia 
Lira müteferrik emtia 

Yekûn 

Bunlardan yabancı emtia stokunun müredatı yabancı emtia hareketlerini gösterir cetvelde 
mevcut olduğu için buna da ayrıca izahat vermeye lüzum görülmemiştir. Yerli emtianın 700 000, 
liralık kısmı palamut ve palamut hulâsası ve 675 000, liralık kısmı da pamuktur. Ortak emtia sto
kunun en mühim kısmı manifaturaya ait bulunmaktadır. 

Yukardaki stoklardan mâada, 1944 yılı sonunda Ofisin depolarında, Varlık Vergisi dolayısiyle 
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satmalmmıs bulunan mühim miktarda emtia mevcut olup bunlann mubayaa bedeli aktifte borçlu 
hesaplara ve satılanlarının satış yekûnu da pasifte alacaklı hesaplara kaydedilmiştir. 1943 yılı ra
porumuzda da arzedilmiş olduğu gibi, bu mallardan 1944 yılı sonunda mevcut olanların stoklar 
meyamnda ve sene zarfında satılanların satış neticesinin de kâr ve zarar hesabında yer almasına 
imkân verilmemiştir. Bu kayıt tarzının, Varlık Vergisi dolayısiyle Ofise verilen vazifenin bir kül 
halinde mütalâa edilerek muhtelif senelere sâri olsa dahi tek bir netice çıkarmak arzusundan 
ileri geldiği, Ticaret Ofisinin 1943 yılı raporumuza cevap teşkil eden yazısından anlaşılmaktadır. Mu
hasebe kayıtlarının işlenmesi ve bilançonun hazırllanmasında hâkinm olan prensip (gestion) esası ol
mayıp (exercice) esas olduğuna göre Varbk Vergisi için böyle bir kayıt tarzını haklı görmek mümkün 
değildir. Aksi halde mubayaa edilen her parti malın satışından elde edilen neticenin kâr ve zarara 
intikali için o partinin tamamen satılmasını beklemek zaruri olurdu . Bidayetteki iş tutumu neticesi 
bu durum gayri kabili içtinap olmakla beraber tasvip edilecek mahiyette de değildir. Hangi vesile ile 
olursa olsun Ticaret Ofisi nam ye hesabına satın alınmış bulunan bilcümle emtiadan bilançonun tanzi
mi sırasında mevcut olanların stoklar meyanında, satılmış olanlardan elde edilen neticenin de kâr ve 
zarar hesabında yer almasını zaruri görmekteyiz. 

Bütün stokların sayımları sene sonunda yapılmış ve zabıtları da tanzim edilmiş olmakla beraber, 
tadatlar sonunda çıkan noksan ve fazlalıkların - 1943 yılında da olduğu gibi - bilançonun tanzimin
de nazarı itibara alınmadığı ve gereken tadillerin yapılmadığı görülmüştür. 

Bu tadillerin 1945 Bilançosu vesilesiyle yapılacağı ifade edilmiş ise de tetkikatımız esnasında - Ha-
izran 1947 - 1945 yılı Bilançosu hazırlanmamış bulunmakta idi. Gerek envaterler sonunda kayıtlariy-
le mevcudat arasındaki mütabakatsızlıklar, ve gerek 1944 yılı içinde tasfiye edilmeleri neticesi de
polardan 20 194,07 liralık noksan ve 83 744,86 liralık fazla emtia çıkması üzerine kâr ve zararın mat
lûbuna 63 550 379, lira kaydedilmiş olması, umumiyetle depo kayıtlarının muntazam tutulmamış ol
duğunu ifade etmektedir. Satışların emtia hesabına sene sonunda bir kalemde işlenmiş olması stoklar 
bahsinde muhasebe ile depo kayıtları arasında kontrol tesisine imkân vermediği gibi, satış servisi ta
rafından fatura kesilerek bedeli tahsil edilen birçok malların depolarda mevcut bulunmaması neticesi 
birçok muamelenin iptal edilmiş olması da satış vestok servisi kayıtları ile depo kayıtları arasında bir 
ahenk bulunmadığını açıkça göstermektedir. 

Depo kayıtlarının mevcudat, muhasebe ve satış ve stok servisleri kayıtları ile devri kontrollerin 
yapılmasını temin edecek şekilde organize edilmesi icap ederdi. Bu hususun ihmal edilmiş olduğunu 
tebarüz ettirmek isteriz. 

e) Lâstik tamiri — Ticaret Ofisinin 1944 yılı faaliyeti meyanında lâstik tamiratı mevzuuna kı
saca temas etmek zaruretini hisetmekteyiz. Harb yılları içinde kamyon ve binek otomobilleri lâs
tiklerinin ithalinde çekilen güçlük ve ithal edilebilen lâstiklerin ihtiyacın çok dununda bulunma
sı, bu mallarda bir buhran yaratmış ve bu buhranı kısmen karşılıyabilmek için tevzie tâbi tutulan 
lâstiklere mukabil alınan müstamel lâstiklerden tamir ettirilebilecek vaziyette olanlarının tamir 
ettirilerek kullanmaya yarar bir hale konması hususunda Ofisle Ateş Lâstik Fabrikası arasında bir 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma mucibince Ofis tarafından tamir ettirilecek beher lâstik için, bu 
lâstiklerin eb'ad ve nev'ine göre 3 900 - 7 000 gram ham kauçuk diğer bâzı malzeme ve 28,5 lira ta
mir ücreti verilecek, buna mukabil fabrikaca tamir edilecek lâstiklerin hamuru asgari % 65 ham 
kauçuğu ihtiva edecek ve tamir edilen lâstikler asgari 5 000 kilometre yapacaktı. 

Bu şartlar dâhilinde Ateş Lâstik Fabrikasına 1944 - 1945 yıllarında 3 350 lâstik tamir ettirilmiş 
ve bunlar için fabrikaya 19 116 kilo ham kauçuk verilmiştir. Gerek lâstiklerin tamiri için hazır
lanmış olan hamurlardan tamirat sırasında alınmış olan numunelerin ve gerek tamir edilen lâstikle
rin tecrübesi neticesinde bu lâstiklerin çok kısa mesafelerde parçalanması üzerine alınan parça
ların muhtelif lâboratuvariarda yapılan tahlillerine ait raporlardan, tamir için hazırlanmış bulunan 
hamurların % 65 den daha az ve vasati olarak j % 28 nispetinde ham kauçuk ihtiva ettiği anlaşıl
mıştır. Ticaret Ofisi tarafından bu hususta yapılan hesap neticesinde mezkûr fabrikanın 5 700 ki
lo kadar, ham kauçuğu tahsis mahallinden başka işlere sarf etmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Lâstik tamiriodt kullanılmak üzere bedelsiz olarak fabrikaya verilmiş bulunan ham kauçukla-
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nn tamirat esnasında fiyatı Ticaret Bakanlığınca kilosu 22 lira olarak tesbit edilmişti ve yalnız 
memleket müdafaasına ve memleketin iktîsm'J durumu ile alâkalı mevzulara sarfedilmek üzere ihti
yaç sahiplerine tevzi edilmekte idi. 

Mezkûr tarihte piyasada el altından tedarik edilebilen bir kilo ham kauçuğun bedeli ise Bakan» 
lıkça tesbit edilen fiyatın çok üsttinda olduğundau, fabrika tamir için Ofisten aldığı ham kau
çukları her hangi bir şekilde zarar ve ziyana uğrattığı takdirde, Ofisle Fabrika arasındaki anlaş
ma mucibince, beher kilo ham kaçuk için 100, lira Ofise tazminat vermeyi kabul etmiş bulunmakta 
idi. Ofisle Fabrika arasındaki anlaşmanın fabrika tarafından tatbik edilmemiş bulunmasından mü
tevellit ihtilâf mahkemeye intikal etmiştir. Ayııca Millî Korunma Kanunu gereğince tevzie tâbi 
malları tahsis mahalleri haricinde kullanmış olduğu için Ateş Lâstik Fabrikası hakkında, ve vazi
feyi ihmal suçundan dolayı da Ofis Umum Müdürü ile lâstik tamir işlerini kontrolle vazifeli bir me
mur hakkında takibata başlanmıştır. 

f) Taahhüt Vergisi — Millî Korunma 1942 yılı umumi bilançosu hakkındaki raporumuzun Ti
caret Ofisine ait kısmında : 

ı) Millî Korunma Kanununun 50 nci maddesinin 3 Şubat 1942 tarihinde tadili üzerine Ticaret 
Ofisinin satın aldığı malların bedelinden Taahhüt Vergisi kesmemesi ve mezkûr tarihten sonra ke
silmiş bulunan bu gibi paraların faturaya ilâve edilmiş olmadığına göre, ya satanlara iade edil
mesi veya Ofisin kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmesi icap ettiği, 

ıı) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kazanç Vergisi Kanununun 1 nci maddesinin A ve 6 n^ı 
maddesinin 3 ncü fıkralarının tefsirine mahal olmadığına dair 10. VI . 1942 tarih ve 1302 sayılı ka
rarı üzerine Maliye Bakanlığının 24 . VIII . 1942 tarihinde Ofis'e yaptığı tabligat gereğince Ticaret 
Ofisinin tefsir tarihinden itibaren resmî dairelere vâki satışları üzerinden taahhüt vergisi ödeme
mesi ve tefsirler makabline şâmil olduklarında}- bu tarihten önce ödenmiş bulunan bu kabil vergilerin 
tahsili cihetine gidilmesi, arz ve teklif edilmişti. Bu hususa dair Ticaret Bakanlığı tarafından veri
len cevapta ise : «Ofis'çe fıızulen kesilip Mal iye'ye yatırılmış bulunan taahhüt vergilerinin iadesi 
hususunda İstanbul Defterdarlığı ile Ofis arasında çıkan ihtilâf Danıştay'a intikal eLniş bulunmak
tadır. Neticeye göre, gereken işlemin yapılacağı tabiidir » denmişti. Bu kere yapılan tetkikat neti
cesinde, Danıştay'a intikal eden ihtilâfın Ofisin satın aldığı malların bedelinden kesilen taahhüt 
vergilerine ait olduğu, Ofisin resmî dairelere sattığı malların bedellerinden mezkûr dairelerce ke
silmiş bulunan taahhüt vergilerinin istirdadı cihetine gidilmediği ve hattâ resmî dairelere satılmak
ta olan bâzı malların bedelleri üzerinden taahhüt vergisi ödenmesine devam edildiği görülmüştür. 
Bu durumun Ticaret Ofisinin, resmî dairelere vâki satışlardan kesilmiş bulunan taahhüt vergilerinin 
satılan malların fiyatlarına ilâve edilmiş olmaları veya mezkûr malların maliyet fiyatlarından yük
sek satılmış bulunmaları sebepleri ile ödenmesi icap ettiği ve evvelce ödenmiş bulunanların da 
istirdadına mahal bulunmadığı mütalâasında olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bu mevzua temas 
etmiş olduğumuz, 1943 raporumuzla Ticaret Ofisinin verdiği cevabi mütalâada, resmî dairelere satı
lan mallarm bedeli üzerinden taahhüt vergisi ödemeye devam edilmesi mucip sebebinin, ileride eezayi 
gerektiren bir vaziyetin tahaddüs etmesi endişesi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu hususta son iki sene zarfında hiçbir eşebbüse geçilmemiş olmasına binaen bu mevzu üzerin
de bir kere daha durulması lüzumunu hissetmekteyiz. Büyük Millet Meclisinin 1302 sayılı Kararı 
«Teşekküllerin Kazanç Vergisine tâbi olup olmıyacaklarmı tâyinde, yaptıkları işin mahiyetine 
değil, kendilerinin tesislerinde takip edilen gayeye itibar edileceğini ve binaenaleyh ticari bir 
gaye takip eden müesseselerin vergiye tâbi olup böyle bir gaye takip etmiyen müesseselerin ise 
tâbi olmıyaeağım» açık bir şekilde ifade etmişbulunmaktadır. Maliye Bakanlığı, Vasıtasız Ver
giler Umum Müdürlüğünün 24 . VIII. 194i. tarih ve 213 - 17/441 sayılı tahriratının bu mevzu ile 
ilgili kısmında ise aynen «3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değişen, 
6 nci maddesinin 5 nci fıkrasına ve 103 - 104 numaralı Koordinasyon Heyeti kararlarına müste
niden teşkil olunan Ticaret ve Petrol Ofisleri ticari maksatla kurulmamış olmasına ve satış 
fiyatlarına kâr koymamasına ve bâzı hallerde cüzi miktarda koyduğu kâr payını*fona ayırması
na ve ticari gaye takip etmiyen müesseselerin vergi mevzuuna ithal olunamıyacakları Büyük 
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Millet Meclisinin 10 . VI . 1942 tarih ve 1302 sayılı Kararında tasrih edilmiş bulunmasına bina
en yukarda izah edilen şekilde teşekkül eden Ofisleri ı Kazanç Vergisine tâbi tutulmaması ve is
tihkaklarından Taahhüt Vergilerinin kesilmemesi icabedem denilmektedir. 

Oerek bu tahrirattan ve gerekse Büyük Millet Meclisinin tefsir kararından vergi mükellefi ol
mamanın asli unsurunun ticari bir gaye ile teşekkül etmemiş bulunmak olduğu anlaşılmakta
dır. Ticaret Ofisi de ticari bir gaye ile kurulmamış bulunduğuna ve satış fiyatlarının tesbiti 
neticesinde az veya çok kâr veya zarar etmesi gayesini değiştirmiyeceğine göre, 1942 ve 1943 
yılları raporlarımızda, resmî dairelere satılan malların bedellerinden Taahhüt Vergisi ödenmemesi 
ve ödenmiş bulunan bu kabîl vergilerin istirdat edilmesi yolundaki mütalâamıza mukabil Ofis 
tarafından serdedilen: 

a) «Resmî dairelere yapılan satışlardan kesiimiş bulunan Taahhüt vergileri, bunların fiyatlara 
ilâve edilmiş olmaları veya malların maliyet fiyuılarmdan yüksek satılmış bulunmaları sebepleriy
le istirdat için kanuni vasıflara malik-değildir» ve 

b) «Resmî dairelere yapılan bâzı satışlarda fiyat farkı tahassûl etmekte bulunduğundan bu 
gibi taşıtlarda Taahhüt Vergisi ödenmesi, ilerde cezayı mucip bir vaziyet hadis olmaması bakı
mından zaruri görülmüştür» yollu mukabil mütalâaların haklı olabileceğine kaani değiliz. 

Ticaret Ofisi nezdinde ilk defa 1945 yılında yapılan tetkikatı mütaakip üzerinde durmuş oldu
ğumuz bu mevzu hakkında şimdiye kadar hiçbir teşebbüse geçilmemiş olması, 1941 ve 1942 yılla
rında ödenmiş bulunan bu kabîl paraların müruru zaman dolayısiyle istirdadına imkân bırakma-
mışıtr, ve teşebbüse geçilmediği takdirde mütaakip yıllarda ödenmiş bulunan Taahhüt vergileri
nin de aynı âkibete uğraması mukadderdir. Binaenaleyh mevzuun acilen ele alınmasını zaruri 
görmekteyiz. 

2. — Petrol Ofisi : 

Halk ve Millî Savunma ihtiyaçları için lüzumlu her türlü petrol ve müştaklarını satın almak 
ve satmak, memleketin muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda getirmek, mem
leket içinde bütün petrol ve müştakları fiyatlarının tesbiti, tevziatının tanzimi ve vücuda getirile
cek bilûmum petrol ve'müştakları stoklarının cins ve miktar ve mahallinin tâyini hususunda Tica
ret Bakanlığına teklif yapmak ve lüzumunda petrol v« müştaklarının sevi-ijat işleri ile meşgul ol
mak üzere 18 . II . 1941 tarihli ve 103 sayılı Koordinasyon kararı ile kurulmuş bulunan 2 500 000, 
lira sermayeli Petrol Ofisinin 1944 yılı faaliyeti ve hesapları hakkında aşağıdaki malûmat arzedil-
miş bulunmaktadır. 

1944 yılında memleketimiz petrol ve müştakları ile madenî yağlar ithal, tevzi ve satış işleri, 
Petrol Ofisi ve Sokoni, Şel, Stuaromana Türk Petrol ve Madenî Yağlar Şirketleri tarafından geçen 
seneki raporumuzda arzedilen kotadaki nispetler dâhilinde yapılmıştır. 

Bilanço — Petrol Ofisinin 1944 Yılı Bilançosunun yekûnu-Nâzım hesaplar hariç-10 794 902,18 
liradır, ve bir sene evvelki bilançodan 265 875,13 lira fazladır. Petrol Ofisi, 1944 yılında, 10,5 mil
yon liralık akaryakıt satın almış, bir kısmı 1943 yılından müdevver olmak üzere 13 milyon liralık 
akaryakıt satmıştır. 1944 yılı 2 068 275,56 liralık safi kârla kapanmış ve bu suretle kuruluşundan 
beri yani dört sene içinde sağladığı safi kâr 5 374 651,32 liraya baliğ olmuştur. Bu kârlar sayesinde 
Petrol Ofisi sabit tesisata büyük paralar yatırmış olmasına rağmen, Mülî Korunma kredisine.ve ay
rıca Ticaret Bakanlığı tarafından temin edilen Banka kredisine geniş mikyasta muhtaç olmadan, 
faaliyetini devam ettirmek imkânını bulmuştur. 
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Ofisin 1944 yılı Bilançosunun bir hulâsası, aşağıya dercedilmiştir 

Aktif 
Lira K. 

11 897 958 97 

Pasif 
Lira K. 

Muhassas sermaye 
Mütedavil kıymetler 
Sabit kıymetler 
Sair aktifler 

Nâzım hesaplar 

2 500 000 
6 033 582 
1 439 392 

821 927 

10 794 902 
1 103 056 

50 
30 
3S 

18 
79 

Sermaye 
Karşılıklar 
Alacaklılar 
Sair pasifler 
Kârlar 

Nâzım hesaplar 

2 500 000 
1 525 672 
1 012 770 

581 807 
5 374 651 

10 794 902 
1 103 056 

__ 
85 
15 
86 
32 

18 
79 

11 897 958 97 

Tetkik ve murakabemiz neticesinde Petrol Ofisinin, 1944 yılı hesaplarının muntazam işlenmiş ol
duğu ve bilançonun muhasebe kayıtlarına uygun bulunduğu görülmüştür. Yalnız aktif ve pasifte 
yer alan alacaklı ve borçlu hesaplar meyanında bulunan müşterilerden bir kısmının bâzı mubaya
alardan borçlu ve bâzılarından ise alacaklı bulunmaları neticesinde bilançonun her iki tarafında 
yer aldıkları ve aktif ve pasifin bu sebeple fuzulen üç yüz küsur bin lira kabartılmış olduğu gö
rülmüştür. Sene içinde satışların nev'i ve mahiyetine göre bir müşteri için birkaç hesap açılması 
ve müşterinin bu hesapların bâzılarında alacaklı ve bâzılarında borçlu gözükmesi mümkündür. 
Ancak sene nihayetinde gerekli mahsup kayıtlarının işlenmesinden sonra bilançonun çıkarılması 
uygun olur kanaatindeyiz. 

b) Bütçe ve kadro - Petrol Ofisinin Ticaret Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş bulunan 1944 
yılı Umumi Masraf Bütçesi 442 337,52 liraya baliğ olup 1943 yılı Bütçesinden on bin lira kadar 
fazladır. 1944 yılı fiilî sarfiyatı ise Bütçe yekûnundan 41 064,41 lira noksaniyle 401 373,11 lira
dır. Yapılan tasarruf bütçe yekûnuna göre, % 9 nispetindedir ve bilhassa personel masrafların
dan sağlanmış bulunmaktadır. 

Muhtelif Koordinasyon kararları ile Petrol Ofisine, 75 i bürolarda ve 68 i depolarda olmak üze
re, 143 memuriyet kadrosu tahsis edilmiş olup senelik ücret tahsisatı 207 480 liradan ibarettir. 

Ofisin 1944 yılı fiilî kadrosunda kaydedilen harekât aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

, 

Büro memurları : 
Barem dâhili 
Barem harici 
Depo memurları : 
Barem dâhili 
Barem harici 

1944 yılı babaşm-
daki fiilî kadro 

19 
17 

. 8 
46 

1 9 4 4 
Girenler 

11 
9 

2 
9 

y ı l ı n d a 
Çıkanlar 

4 
2 

— 
8 

1944 yılı sonu 
fiilî kadrosu 

26 
24 

10 
47 

90 31 14 107 

Bu cetvelden, Petrol Ofisi fiilî kadrosunun, bir evvelki yıla nazaran, % 16 nispetinde artmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Memur hareketleri ise 1943 yılma nazaran hissedilir derecede azalmış 
bulunmaktadır. Fiilî kadroda nazari kadroya göre, % 23 bir tasarruf sağlanmıştır. 

Yine yukardaki tablonun tetkikmdan, Petrol Oüsi 1944 yılı sonu mevcudunun % 33 ünü ba-
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rem dâhili ve %65 ini barem harici memurlar teşkil ettiği ve bir evvelki yıl mevcuduna nazarım ba
rem dâhili memurlarda % 5 bir artma olduğu görülmektedir. 

c) Mubayaa ve satışlar : Petrol Ofisi, 1944 yılına 3 230 810,05 liralık akaryakıt devretmiş, 
1944 yılında 10 547 506,81 liralık akaryakıt mubayaa etmiş ve maliyet bedeli 12 951 490,88 lira
ya baliğ olan akaryakıtı satmış bulunmaktadır. Bu muamelelere ait müfredatlı bir cetvel aşağıyı 
dercedilmiş bulunmaktadır. 

Benzin 
Gaz 
Motorin 
Madenî yağlar 
Diğer akarya
kıtlar 

1943 den mü-
devver stoklar 
Lira 

236 404 
226 702 
163 741 

1 177 172 

1 426 789 

3 230 810 

K. 

84 
01 
74 
29 

05 

1944 yılı 
mubayaaları 
Lira 

3 120,576 
1 616 708 
1 714 486 
3 643 627 

452 107 

10 547 506 

K. t 
56 
77 
67 
40 

41 

81 

Yekûn 
Lira 

3 356 981 
1 843 410 
1 878 228 
4 820 799 

1 878 896 

13 778 316 

K. 

40 
78 
41 
69 

58 

86 

1944 satışları 
Lira 

3 262 971 
1 585 700 
1 761 892 
4 638 101 

1 776 147 

13 024 814 

K. 

82 
87 
68 
71 

30 

38 

1944 yılı 
sonu stoklan 

Lira K. 

94 009 58 
257 709 91 
116 335 73 
182 697 98 

102 749 28 

753 502 48 

Yukardaki cetvelin satışlar sütunu yekûnu her ne kadar 13 024 814,38 lira gösterilmiş bulun
makta ise de bu yekûnun içine, muvazene için, 73 323,50 liralık fireler de ithal edilmiş olup akar
yakıt satışlarının maliyet bedeli üzerinden tutarı 12 951 490,88 liradan ibarettir. Bu akaryakıtlar 
16 489 637,44 lira satış bedeli üzerinden satılmış olup elde edilen satış kârını gösteren müfredatlı 
bir cetvel aşağıya dercedilmiştir : 

Maliyet bedeli Satış bedeli Satış kârı Kâr nispeti 
Lira K. Lira K. Lira K. % 

Benzin 
Gaz 
Motorin 
Madenî yağlar 
Diğer akaryakıtlar 

3 212 715 
1 568 950 
1 757 055 
4 637 301 
1 775 467 

82 
12 
79 
23 
92 

4 495 843 
2 193 282 
2 323 223 
5 448 318 
2 020 969 

11 
60 
30 
82 
61 

1 283 127 
629 332 
»569 167 
811 017 
245^ 501 

29 
48 
51 
59 
69 

39,93 
40,09 
32,38 
17,49 
13,80 

12 951 490 88 16 489 637 44 3 538 146 56 27,32 

Petrol Ofisi, 1944 yılında akaryakıttan elde etmiş olduğu 3 538 146,56 liralık satış kânna İlâ
veten varil ve köhne eşya satışından aynca 365 747, liralık bir kâr sağlamış bulunmaktadır. Pet
rol Ofisi tarafından kısmen boş ve kısmen de dolu olarak ithal edilmiş bulunan varillerin 510 sa
yılı kararnameye göre âzami satış kân (ithalâtçı, toptaneı, perakendeci kân dâhil) 5^7,5 olduğa 
halde Ofisin sattığı verillerden % 300 - 450 kadar kâr temin etmiş olduğu görülmüştür. Üzerlerin
den yüksek nispette kâr temin edilmiş olan bu varillerin kısmı küllisinin MilK Savunmaya ve 
resmî dairelere satılmış olduğunu kaydetmek isteriz. 

Geçen seneki raporumuzda tasfiye edilmemiş olduğuna işaret etmiş olduğumu, Petrol Ofisi ta
rafından bütün hukuk ve vecaibi ile devrahran Petrol Limitet Şirketine ait hesapların 1947 
hesap yılı sonuna kadar katı tasfiyesinin yapılacağı şifahi görüşmelerimiz neticesinde öğrenilmiş 
bulunmaktadır. 

d) Taahhüt Vergisi mevzuu - 1942 ve 1943 yılları raporlanmızda Büyük Millet Menfisinin 
10:. VI , 1942 tarjhM ve 1032 sayılı Karan gereğince Petrol Ofisinin resmî lakelere jfcttığı 
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malların hedelinden Taahhüt Vergisi ödememesi ioab ettiği ve Ödenmiş bulunan bu kabîl vergi
lerin istirdadı gerektiği arzedilmiştir. 

10. VI . 1942 tarihinden evvel ve sonra ödenmiş bulunan Taahhüt Vergilerinin iadesi hususun
da Petrol Ofisi tarafından Maliye Bakanlığına yapılmış bulunan müracaata alman cevapta 1032 
sayılı Kararın neşir tarihinden sonra ödenmiş bulunan Taahhüt Vergilerinin iadesine rıza gös
terilmiş ve bu vergiler peyderpey tahsil edilmekte bulunmuştur. Mevzuubahis kararın neşir tari
hinden evvel ödenmiş bulunan Taahhüt Vergilerine gelince; Maliye Bakanlığmm cevabmda Büyük 
Millet Meclisinin 669 sayılı Kararın 8 nci bendine istinaden, bu gibi paraların iadesine imkân 
olamıyacağı ileri sürülmüş bulunmaktadır. (Kanunuevvel 1930-Mayıs 1931 aylarına ait Divanı 
Muhasebat raporları hakkında ittihaz olunan mukarreratın) tasvibine mütedair bulunan 2.1.1932 
tarihli ve 669 sayılı Büyük Millet Meclisi Kararmın sekizinci bendi aşağıya aynen dercedilmiştir : 

«Tefsir kararlarmm makable şumûlü tabiî ise de tefsirden evvelki usul ve ahkâma tevfikan icra 
ve ikmal ve alâkası katedilmiş ve emrivaki halini almış olan mesaile de teşmili halinde tef
sir ile az çok münasebettar kâffei muamelâtın yeniden tetkik ve tadili icap edip buna ise mahal 
ve imkân olmadığından 158 numaralı Tefsir Kararından evvel tasfiyeye tâbi tutulmuş ve müd
deti hizmeti on beş seneden dûn olmak dolayısiyle ikramiyesi verilerek alâkası katedlmiş olan 
memurlara mezkûr tefsir kararma istinaden iadei muhasebe suretiyle tekaüt maaşı tahsisi gay-
ricaizdir,» 

Bu kararda mevzuubahis 158 sayılı Tefsir Kararı Memurin Kanununun 70 nci maddesinin tefsiriy-
le alâkalıdır.. 

Yukardaki metnin tetkikinden tefsir kararlarının makable şümulü esası kabul edilmekle beraber 
muamelâtın yeniden tetkik ve tadile imkân olmamasına binaen ve zati mevzua maksur olmak üzere 158 
sayılı Tefsir Kararının neşir tarihinden evvelki muamelelere teşmil edilmemesine karar verilmiş bulun
maktadır. Bu itibarla 669 sayılı Kararırı 8 nci bendinin mevzumumuzla alâkası bulunmamak icap eder. 
Petrol Ofisi, 1032 sayılı Kararın neşrinden evvel ödemiş bulunduğu iki yüz bin liradan fazla Taah
hüt Vergisine ait makbuzları ve bunlara ait müfredatlı malûmatı havi cetvelleri Maliye Bakanlığına 
arzetmek durumunda olduğuna göre, 669 sayılı Kararın 8 nci bendinde mevzuubahis tetkik ve tâdil 
imkânsızlığı mevcut olmadığı gibi esasen bu karar 158 sayılı Tefsir Kararma makable teşmil edilmeme
sine dairdir. Bu itibarla bn mevzuda 669 sayılı Kararın 8 nci bendine istinadetmenin mümkün olmı-
yacağı ve 1032 sayılı Kararın neşrinden evvel Petrol Ofisi istihkaklarından Taahhüt Vergisi olarak ke
silmiş bulunan paraların, kararın neşrinden sonra kesilmiş olup tahsil edilmiş bulunan paralar gibi 
iade edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

3. — Mahrukat Ofisi : 
Mahrukat Ofisi, İstanbul Şehrinin mahrukat ihtiyacını tedarik ve idhar ve bunların satış ve 

dağıtılması işlerini görmek üzere, 1942 yılında 332 sayılı Koordinasyon karan ile kurulmuş bulun
maktadır. Ofisin 1942 ve 1943 yıllarına ait Bilançolarının sıhhatli olmadıkları ve bu bilançoların 
reddi lâzımgeldiği, evvelce takdim edilmiş olan mezkûr yıllara ait, raporlarımızda teklif edilmiş 
ve bidayeti teşekkülünden itibaren tutulan Ofis hesaplarının ihtiyaca uygun bir hesap plânına gö
re, yeniden tesis edilmesi ve eski hesaplarla yeniden tesis edilecek hesaplar arasında çıkacak fark
ların da Ofisin açık bulunan resmî kayıtlarında izale edilmesi lüzumuna işaret edilmişti. Bu tek
lif ve temennilerimiz, Millî Korunma 1942 yılı umumi Bilançosunun tadilen tasdikına mütedair 5034 
sayılı Kanunun mrieip sebepler lâyihasında Sayıştay Komisyonunun kararı olarak yer almış bu
lunmaktadır. 

Bu durum, tetkikatımızı mütaakıp, alâkalı mercilere de bildirilmiş bulunduğundan, yukarda 
arzedilen teklif ve temennilerimiz çerçevesi dâhilinde Ofisçe harekete geçilmiş, ve hesap mütehas
sıslarına hazırlatılan yeni bir muhasebe plânına göre yeniden tesis edilen 1942,1943 ve 1944 yıllan 
bilânçolariyle Ofisin eski kayıtlarına istinat eden bilançolar arasında ehemmiyetli farklar tesbit 
edilmiştir. 

; 1942 -1944 senelerine ait bu yeni bilançolarla kâr ve zarar hesaplan ve eski bilançolara naza-
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ran tesbit edilen farklar Ofisin resmî kayıtlarına henüz intikal ettirilmemiş olduğu için tarafımız
dan tetkik edilememiştir. Bu itibarla bu yeni hesaplarla mezkûr hesaplara müsteniden çıkarılmış 
olan bilançoların şimdiden katiyetle sıhhatli olduklarını iddia etmek mümkün değildir. Bununla 
beraber yeni tesis edilen hesapların işlenmesinde, hesap mütahassıslarınca hazırlanan ve Heyetimizin 
tasvibinden geçmiş bulunan hesap plân ve izahaamesi çerçevesi dâhilinde hareket edilmiş bulunması 
ve 1942 - 1943 yılları raporlarımızın Mahrukat Ofisine ait bahsinde arzedilen esasların tatbikatta 
göz önünde bulundurulmuş olması, bu hesaplara müsteniden çıkarılmış bulunan bilânçolarm sıhhatli 
oldukları intibaını tevlit etmektedir. Millî Korunma Muuhasebe Bürosu tarafından tevdi edilmiş 
bulunan 1944 yılı Ofis Bilançosunun tarafımızdan tetkikından evvel, bu bilanço ile yeniden tesis edi
len hesaplara müsteniden Ofisçe sonradan çıkarılmış bulunan bilançonun mukayesesi neticesinde 
muhtelif postlarda farklar tesbit edilmesi, daha evvelki yıllarda olduğu gibi, Mahrukat Ofisinin 1944 
yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının hatalı olduğu kanaatini tevlit etmiş ve aşağıda da arze-
dileceği veçhile, bu kanaatimiz tetkikatımız neticesinde kuvvet bulmuştur. 

1942 vel943 yılları Millî Korunma raporlarının Mahrukat Ofisine ait bahsinde bu teşekkülün per
sonel durumunun kifayetsizliğinden, muhasebesinin iyi organize edilememiş olmasından ve çalışma 
vasıtaları bakımından mücehhez bulunmamasından bahsedilmişti. Bu durum lehte bâzı farklarla 1944 
yılında da aynen devam etmiş olduğu için bu mevzular üzerinde tekrar durulmamış ve bilanço ile 
kâr ve zarar hesaplarının tetkik ve tahlili ile iktifa edilmiştir. 

Mahrukat Ofisinin, aşağıya dercedilen, 1944 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, Ofis tarafından 
Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmiş ve Büro tarafından da Millî Korunma umumi Bi
lançosuna intikal ettirilmiştir. 

Aktif : 

Kasa 
Mahrukat mubayaaları 
Orman baltalık 
iştirakler 
Borçlular 
Bayiler 
Malzeme ambarı 
Ofis depoları 
Fırın 
Tahvil ve esham 
Kredi mektupları 
Sermaye taahhüdü 
Demirbaş 

Şehir işletmeleri 
idare masrafları 
Fireler 
Amortisman 
Katî kâr 

B i 1 â 

7 082 
14 632 

137 705 
79 287 

114 687 
171 061 

5 268 
392 913 
344 829 

8 560 
39 150 

1 500 000 
47 703 

2 862 882 

K â r v e 

70 560 
115 417 
63 361 
10 830 
48 198 

308 368 

50 
95 
5Ü 
34 
75 
51 
23 
66 
70 
00 
00 
00 
78 

97 

n ç o 

Pasif : 

Sermaye 
Bankalar (Z. B.) 
Alacaklılar 
Teminat 
Amortisman 
Kâr 

• 

z a r a r h e s a b ı 

78 
49 
47 
20 
56 

50 

Odun bakiyesi 
Kömür bakiyesi 
Nakil vasıtaları 
1943 kârı (Müdevver) 

1 500 000 
1 067 763 

99 337 
131 611 
15 972 
48 198 

2 862 882 

145 570 
148 298 

9 332 
5 167 

308 368 

— 
11 
30 
21 
79 
56 

97 

19 
75 
30 
26 

50 
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1944 yılı muamelâtına ait muhasebe kayıtlarının, usulü veçhile yapılmamış olduğu, maddi ha

talara düşüldüğü, aynı mahiyetteki memleket!etin ayrı hesaplara intikal ettirildiği ve birçok 
hatalı kayıtlara ait tashih muamelelerinin yapılmamış olduğu «öz önünde tutulacak olursa bilanço 
ve kâr ve zarar hesabında yer alan postların hemen hepsinin hatalı olduğu neticesine varılır. Bu 
itibarla aşağıda bu postların hepsi üzerinde teker teker durulmıyarak bunlardan yalnız mühim te
lâkki edilenlerin izahına girişilmiştir. 

a) Bilançoda, Ofis Depoları namı altında yer alan 392 913,66 liranın 299 846,40 lirası 1944 yılı 
sonu odun stoku ve 93 067,26 lirası da kömür stokunu göstermektedir, 

aa) Odun : 299 846,40 lira. 
Mahrukat Ofisinin 1944 yılı sonu itibariyle odun stokunun kıymetini gösteren bu meblâğın tesbitin-

de aşağıdaki hatalara düşüldüğü görülmüştür. 
Ofisin, 1944 yılı zarfında mubayaa ettiği odun ve kömürlerin motörlerden veya vagonlardan tah

liye ve depolara kadar nakil masraflarına, depolarda istif ve kestirme ücretlerine, depo kirala
rına ve depo personelinin ücretleri gibi mahrukatın maliyetiyle ilgili bulunan ve muhasebe kayıtla
rında şehir işletmeleri namı altında yer alan 70 530,78 lira masrafa, maliyet hesaplarında yer veril
memiş ve sene sonunda mezkûr 70 560,78 liranın ancak 38 402,80 lirası aşağıda izah edildiği şe
kilde, odun hesabına intikal ettirilmiştir •. 

267 681 75 lira 1944 yılı zarfında mubayaa edilen odunların bedeli 
38 432 80 » Şehir işletmeleri hesabından odun hesabına intikal ettirilen meblâğ. 

kental 1944 r ihnda depolara giren odun miktarı 
» 194° yılından müdevver odun stoku. 

» 1944 yılı zarfında satılan odunlar ve tahakkuk ettirilen fireler. 

87 250 37 » 1944 yılı sonu odun stoku. 

=» 34 364 lira kental odunun maliyeti. 
89 083 23 
87 255 965X34 364=299 846 40 lira 1944 yılı sonu odun stokunun kıymeti. 

Mahrukat Ofisinin 1944 yılında satın almış olduğu odunların maliyetinin çıkarılması ve sene 
sonu stoklarının kıymetlendirilmesine ait yukardaki hesapların tetkikında: 

x) Geçmiş yıllarda olduğu gibi Mahrukat Ofisinde ayrıca bir Ayniyat Muhasebesinin tutulma
mış olmasa neticesinde sene sonunda odun mevcudunun tesbitinde yardımcı kayıtlardan istifade 
edilmiş olduğu ve kayden tesbit edilen mevcudun envanterlerle tevsik edilmemiş bulunduğu ve bu 
itibarla bu mevcudu sıhhatli telâkki etmeğe imkân olmadığı, 

I I - 1944 yılı içinde Ofis 67 000 kental kömür ve 89 000 kental odun satın almış, kömürler umu
miyetle doğrudan doğruya bayilere teslim edilerek bunlar vasıtasiyle satıldığı halde odunlar Ofis ta
rafındın satılmıştır. Şehir işletmeleri hesabmduyer alan paraların mühim kısmı depo masrafları, 
kesme ve istif ücretleri olduğu cihetle 70*560,78 liranın 38 432,80 lirasının değil ve fakat daha faz
lasının odun maliyetlerine intikal ettirilmesi icar? ettiği; 

I I I - 1943 yılından devredilen stoklar sene içinde hemen satılmamış olduğu ve 1044 yılı stoklan 
meyanında bunların da mevcut olabileceği nıülâhazasiyle depo masraflarından ve kesme ve istif ücret
lerinden bunlara da hiss,> isabet etmesi gerektiği, bu itibarla maliyetlerin hesaplanmasında yalnız 

306 114 

89 083 
150 317 

239 400 
152 150 

87 250 
306 114 

55 

23 
50 

73 
36 

37 
55 
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1944 yılında satm alınan odunları değil ve fakat 1943 yılından devredilen ve hâttâ 1944 yılı içinde 
satılan odunları da nazarı itibara almak icap ettiği, 

IV. - 1944 yılı sonundaki odun stoku 87 250,37 kental olarak tesbit edilmiş olduğu halde stokların 
kıymetlendirilmesine ait hesaplarda odunların 87 255,965 kental olarak gösterilmek suretiyle cüzi da^ 
hi olsa hataya düşüldüğü, neticesine varılmıştır. 

Yukarda arzedilen sebeplere binaen Mahrukat Ofisinin 1944 yılı sonu odun mevcudunun kıymetini 
gösteren 299 846,40 Liranın sihatli olmadığı kanaatindeyiz. 

a) Kömür 93 067,26 lira : 
1944 yılında satm alman kömürlerin maliyetlerinin hesaplanmasında ve sene sonu kömür stok

larının kıymetlendirilmesinde, odun hesabında arzedilmiş olduğu şekilde bir kısım yanlış hesap
lar yapılmış olduğu cihetle sene sonu kömür stokunun kıymetini gösteren yukardaki meblâğı da 
sıhhatli telâkki etmeye imkân görülememiştir. **?***' **' ~ - * * r » - j * 

Buna ilâveten, bundan evvelki senelerde olduğu gibi, bayilere muayyen bir beyyie mukabilin
de satılmak üzere ankonsinyasyon olarak verilen kömürlerin satış. bedeli ile kömür hesabının mat
lubuna kaydedilmiş olması, satılmamış olan kömürlerin satılmış olarak gösterilmesini ve binnetice 
itibari bir kârın kâr ve zarar hesabına intikalini intaç ettirmiştir. Bu suretle sene sonunda bayiler 
nezdinde mevcut olan kömürler stoklar meyanında yer almamış ve bu da kömür stoklarınm sıhhatini 
ayrıca ihlâl etmiştir. 

b) Bayiler: 171061,51 lira, ' • •*****?."<••••-<•<*•; , . . , ^ t M r ^ ^ ^ j 
Ofisin 1944 yılı zarfında ankonsinyasyon satılmak üzere vermiş olduğu kömürlerden müte

vellit bayilerin borcunu gösteren bu hesabın bir kısmı bayiler tarafmdan satılıp da henüz Ofise 
ödenmemiş kömür bedellerini ve mühim bir kısmı da sene sonunda satılmamış bulunan kömür 
mevcudunu göstermektedir. Bu kömürlerden satılmamış, bulunanlar m bilançoda stoklar meyanın
da mütalâa edilmesi gerekmektedir. î 

Bayilere verilen kömürlerin satış f iyatiyle değerlendirilmesi aktifin fuzülen kabarmasını ve bu
nun neticesi olarak da 1944 yılı Ofis kârının bu nispette yükselmesini intaç etmiştir. 

C) Bilançoda iştirakler namı altında yer alan 79 287,34 lira ile fırın hesabında görülen 344 829,70 
liranın müfredatının incelenmesinde bu paralar meyanında .on küsur bin lira fak ile on bin liraya 
yakın müstahdemin ücretlerinin yer aldığı görülmüştür. 

Sene sonunda Ofisin kâr ve sarar hesabında mütalâa edilmesi gereken bu kabil masrafların akti-
ve edilmesi Ofis kârının bu nispette fuzulen kabartılmasına «sebebiyet vejtfaiştir. 

d) Odun kârı : 145 570,19 lira. ..,•.-, '-.•• ^ 
Mahrukat Ofosinin 1944 yılı odun satışından mütevellit kârını gösteren bu hesabı, odan hesabı 

vesilesiyle, arzedilen sebeplerden ötürü sıhhatli telâkki etmeye imkân görmemekteyiz. 
e) Kömür kârı : 148 298,75 lira. 
Mahrukat Ofisinin 1944 yılı kömür satışından mütehassıl kârını gösteren bu hesabı da, odun 

hesabı ve bayiler hesabı vesilesiyle izah edilen, hatalı kayıtlar neticesi, Ofisin kömür satışından 
mütevellit hakiki kârını göstermemektedir. 

Mahrukat Ofisinin 1944 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesabının bellibaşlı postları hakkında 
yukardan beri arzedilen sebeplerden ötürü bu bilanço ile kâr ve zarar hesabının Ofisin 1944 yılı so
nundaki hakiki durumunu ifade etmekten uzak bulunduğu kanaatindeyiz. 

Reddedilmesini geçen seneki raporumuzda tasvibe arzetmiş olduğumuz Ofisin 1943 yılı Bilanço
sunda yer alan hatalı hesapların 1944 yılma devredilmiş olması 1944 yılı Bilançosunun sıhhatini ay
rıca ihlâl etmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerden ötürü Mahrukat Ofisinin 1944 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının reddedil
mesini yüksek tasvibinize arzediyoruz. 

Mahrukat Ofisinin hesapları çıkarılmak suretiyle tarafımızdan .hazırlanan Millî Korunma umu
mi bilançosu ile kâr ve zarar hesabının tadili şekline raporumuzun sonunda yer verilmiştir. 
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4. — Zirai Kombinalar Kurumu : [1] 

3130 sayılı Kanun hükümleri mucibince Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Kombinalar Müdürlüğü 
1937 Şubatında kurulmuştur. Bu kanunla, Müdürlük emrine 3 milyon lira tahsis edilmiş ve sarf 
mahalli hususi bir kanunla tesbit edilinceye kadar mezkûr meblâğın Bankalar Kurulu karariyle 
tâyin edilecek işlerde kullanılacağı tasrih edilmiştir. 

3 Milyon liranın 1937 malî yılı zarfında sarfedümiyen kısmının, 1938 malî yılında hayvan, ma
kine ve alât mubayaası, yerli ve yabancı mitahasaıs, memur ve saire istihdamı, nebat ve hayvan 
hastalıklariyle mücadele vesait ve tesisatına ve köy kalkınması ile alâkalı bilcümle işlere ve inşaata 
sarfolunması 3405 sayılı 'Kanunla kabul edilmiştir. 1933 yalında da bu meblâğın 1938 malî yılı içinde 
kullanılamıyan kısmının aynı maksatlarla sırfedüme^i ve aynı zamanda Tarım Bakanlığı müessese
lerinde yetiştirilen üretme vasıtalarının sarılabilmesi için bu tahsisattan Bakanlığın tâyin edeceği 
miktarda Kurum'a bir mütedavil sermaye verilmesi »e mezkûr mütedavil sermayenin 2654 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde kullanılması kabul edilmiştir. Bu şekilde 1937 - 1943 yılları içinde 
Zirai Kombinalar Kurumu masraflarına karşılık olmak üzere muhtelif ödenekler tahsis edilmiştir. 

Millî Korunma Kanununun meriyete girmesi üzerine 1940 yılından itibaren muhtelif koordinas
yon kararları ile Kuruma sermaye verilmeye başlanmış ve 1944 senesi sonuna kadar bu şekilde 
verilen Millî Korunma sermaye miktarı 10 610 015,89 liraya baliğ olmuştur. Aynı zamanda Tarım 
Bakanlığı bütçesinden evvelce verilmiş olan tahsisatın sarfolunmıyan kısmı iptal edilmiş ve 2654 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde kullanılmak üzere verilmiş olan 422 452,43 lira mütedavil ser
maye de 'Kurumca iade edilmiştir. 

a) Teşkilât ve kadro - Zirai Kombinalar Kurumu, Tarım Bakanlığına bağlı ve hükmi şahsiyeti 
haiz olmıyan bir müdürlük olarak kurulmuştur. Kombinalar kadrosunda yer alan memulların tâ
yinleri, Bakanlık tarafından yapılmakta ve bu hususta Bakanlık kadrosuna dâhil memurları Ba
kanın istediği yerde kullanacağına dair olan Tanm Bakanlığı Teşkilât Kanununun 18 nci madde
si hükmünden de istifade edilmektedir. 1940 yılından İtibaren kurumun merkez ve taşra kadro
larında sık sık değişiklikler yapılmış, müdürlük unvanı reisliğe tahvil edilmiş ve nihayet 1944 yılı 
başında çıkarılan 498 sayılı Koordinasyon kararı ile bugünkü teşkilât kurulmuştur. Mezkûr karar
la da, o tarihe kadar Millî Korunma sermayesinden tefrik edilen sabit ve mütedavil sermayelerin 
kullanılmasından mütevellit hesapları tutmamış bulunan kurumun Millî Korunma sermayesiyle 
alâkalı hesaplar için Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna aylık mizan
larla senelik bilançoları göndermesi esası konmuştur. 

Yukarda işaret edildiği veçhile kurum hükmi şahsiyeti haiz olmayıp Tanın Bakanlığının bir 
şubesi mahiyetindedir. Binaenaleyh, Kombinaların baş uca muameleleri ve yüksek dereceli memur
ların tâyin ve terfileri Tarım Bakanının imzası ile takemmul etmektedir. Bununla beraber memur 
işlerinin takibi için Kombinalar bünyesinde bir sicil işleri servisi mevcut olduğu görülmektedir. 
Bu servis, yalnız memurlar hakkında cereyaı eden nu haberelere ait dosyalan tutmakta, ve memur-
lan ilgilendiren diğer muamelelere ait evrak ile vesikalar Bakanlığın Zatişleri Şubesinde bulun
maktadır. Kombina bugünük şekliyle idame edildiği takdirde, 573 sayılı Koordinasyon karan ile 
bir müdür, bir şef ve dört memurdan ibaret bulunan ve fiilî kadrosu bilâhara daha da genişletil
miş olan sicil işleri servisi kadrosunun hiç değilse azaltılmasının ve bu suretle bir tasarruf sağ
lanmasının mümkün olacağı ümit edilebilir. Sicil îtleri Müdürlüğü aynı zamanda, Kombinalara ait 
bulunan 13 zirai işletme ile bir tamirat atelyesinde istihdam edilen işçi ve ustaların da sicil işleri 
ile meşgul olmakta ise de, işletmelerin müstakil hüviyetleri olmamakla beraber yalnız işçilere ait 
zatî işlerin işletmeleree takibinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

1944 başında yürürlüğe girmiş olan 498 sayılı Koordinasyon karan ile merkez ve taşra kadrosu 
olmak üzere, kombinalara muhtelif derecelerden 292 memuriyet yeri tahsis edilmiş olup bunun 135 

[1] Zirai Kombinalar Kurumunun 1944 :y%U büânçoM İU kâr ve zarar hesabı bu bahsin sonun-
dadır. 
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i merkeze ve 157 si taşra teşkilâtına ait bulunmaktadır. 1944 yılında fiilî kadrolarda görülen hare
ketler şöyledir: 

1944 başı 1944 zarfırda 1944 sonu 
durumu Girenler Çıkınlar durumu 

Barem içi 29 30 13 46 
Barem dışı 47 84 35 96 

76 114 48 142 

Bu cetvele nazaran fiilî kadronun nazari kadroya nispeti % 48,5 a varmakta ye fiilî kadronun 
% 67 sini barem dışı memurlar teşkil etmektedir. 

b) Hesap işleri - 1943 ve daha evvelki yıllara ait Millî Korunma umumi raporlarımızda muhte
lif vesilelerle Zirai Kombinalar Kurumunun hesap durumu üzerinde durmuş ve buna da bir muhase
be servisinin mevcut olmadığını, kurumun kendisini hesap tutmakla mükellef görmediğini, kurum
ca yapılan sarfiyata ait evrakın, Millî Korunma Kanununun 47 nci maddesine istinaden, Millî Ko
runma Muhasebe Bürosuna gönderildiğini ve mezkûr büro temerküz eden hesaplardan ise Kombina
lara ait bütün muamelelerin bilhassa işletme ile ilgili hesapların takip edilmesine imkân olamıya-
cağını arzetmiş ve kombinalar bünyesinde bir muhasebe teşkilâtı kurulması lüzumuna işaret etmiş* 
tik. Bu vaziyet 1944 başında 498 sayılı Koordinasyon karariyle sağlanmış, ve diğer müstakil Mu
hasebe teşkilâtlı kurumlar gibi bu kurumun da Millî Korunma sermayesinden aldığı sermayelere 
mütaallik hesaplar mukabilinde Millî Korunma Bürosuna aylık mizanlarla senelik bilançolar gön
dermesi esası vaz'edilmiştir. 

Bu kararla kombinalar, hesap bakımından, normal bir yola girmiş olmakla beraber, kurumun 
1940 senesinden beri Millî Korunma sermayesinden almış olduğu meblâğlarla alâkalı hesaplar ken
di bünyesine aksettirememiş olman ve Mili! Korunma Muhasebe Bürosundaki kayıtlara kombina
ların bütün faaliyeti ile ilgili hesapların intikal etmemiş bulunması, 1944 yılı açılış kayıtlarını te-
sisde kombinaları ehemmiyetli güçlüklerle karşılaştırmış ve işletmeye tallûk eden bâzı hesaplar 
için ancak tahmine müstenit kayıtlar yapılmak suretiyle açılış kayıtlarının tesisi mümkün olabil
miştir. Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosu kayıtlarına 1944 yılına kadar 
intikal etmemiş bulunan kombinaların mubayaa, sabit kıymet ve stok, depo ve ambar hareketlerine 
ait bütün muhasebe kayıtlarını, tahminî bir usulle, bu şekilde yeniden tesis ederken, nazari olarak 
hata yapılabileceğini de kabul etmek icap eder. Bununla beraber Zirai Kombinalar Kurumu Muha 
sebe Servisince başka bir hal çaresi bulmak da mümkün olamamış ve binnetiee 1944 yılı istihsal 
kıymetleri ile maliyet unsurları ve ihzar ameliyeleri kıymetinin mühim bir kısmı katî bir mahiyet 
arzetmekten uzak görülmüştür. 

Kombinaların tetkik mevzuumuza giren 1944 yılı faaliyeti ile alâkalı hesapların murakabesi ne
ticesinde bu yıl içinde merkezde bir muhasebe servisinin teşkil edilmiş olduğu, işletmelerde ise mu
hasebe organizasyonunun yapılmıyarak bütün evrakı müsbitenin merkeze gönderildiği ve merkezde 
bunlara istinaden kayıtların tesis edildiği mnşahade edilmiştir. Belki 1944 yılı Muhasebe Servisinin 
ilk faaliyet senesi olduğu ve ehliyetli eleman derhal bulunamadığı için, defterlerin tutulmasında 
gereken itina ile hareket edilmediği, tashih kayıtlarının ticari muhasebe usulü esaslarına göre ya* 
pılmadığı, ve fişlerin tanziminde formalitelere riayet edilmediği tesbit edilmiştir. Diğer taraftan 
kombinalar geniş ölçüde zirai istihsalle meşgul olduğuna göre, maliyet mevzuunun ön plânda mü
talâa edilmesi ve bunu temin için de hesap organizasyonunda masraflann nev'ine, mahalline ve 
hâmiline göre yapılacak bir tasnife gidilmesi icap eder, kanatindeyiz. Üç senelik bir gecikmeden 
sonra 1944 senesi kayıtlarının geçmiş senelere şâmil bir surette tesisi için büyük bir gayretle çalışıl-
mış olduğunu da burada tebarü* ettirmek isteriz. 

Her işletmede mahdut hesaplan ihtiva eden bir muhasebe sistemi kurulması isletmelerce merke-

(8. Sayısı i İS?) 
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ze gönderilecek evrakı müsbite asılları veya tasdikli suretlerine göre, bunların her işletmenin duru
munu tebarüz ettirecek şekilde, merkezde hesaplara intikal ettirilmesi, ve her işletmenin de bu esas
lara göre maliyetlerinin tesbiti muvafık olur kanaatindeyiz. 

c) Toprak ve Ekim İşleri - Kurumun üzerinde faaliyette bulunduğu arazinin mülkiyeti Ha
zineye aittir. 477 sayılı Koordinasyon kararı ile zirai istihsali artırmak ve memleketin iaşe duru
munu sağlamak maksadiyle Kombinalar Dairesi, elinde bulunan teknik istihsal vasıtalarının tahsisi 
suretiyle ziraate elverişli olup da memleketin muhtelif yerlerinde boş duran Hazine arazisi üzerinde 
Devlet nam ve hesabına ziraat yapılması esası vaz'edilerek bu vazife Kombinalara verilmiştir. 

Kombinalar Î944 yılında 6 712 769,89 lira masraf yaparak 920 311 dekar arazi üzerinde fa
aliyette bulunmuş, bunun 763 940 dekarlık kısmına hububat ekmiş ve mütebaki 156 371 dekarlık 
kısmında da mütaakıp yıl ekimleri için toprak hazırlığı yapmıştır: 

Toprak işleri 
Dekar Masraf (TL.) 

Açmalar 
Anız bozma 
İkileme 
Nadas 
üçleme 

Yekim 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 

Yekûn 

109 791 
35 325 

6 .766 
4 221 

270 

156 371 
Ekim 

Dekar 

.678 746 
. 60 65.7 

14 632 
9 905 

763 940 

328 373 
37 331 
18 888 
8 442 
1 350 

394 384 
işleri 
Masraf (TL." 

5 668 036 
444 108 

85 649 
120 591 

6 318 385 

_~. 
81 
— 
— 
— 

8! 

) 

04 
33 
39 
3? 

08 

Kombinaların faaliyet sahasının genişliği hakkında bir fikir verebilmek için, Devlet Ziraat İş
letmeleri Kurumunun aynı yıl zarfında hububat ve ,diğer her nevi zirai istihsal için ancak 
314 392 dekarlık bir sahada faaliyette bulunduğunu tebarüz ettirmekle iktifa edeceğiz. Yukar-
daki cetvelde masraf olarak gösterilen meblâğlar, arazi işleri 1944 ten evvel yapılmış bulunan kıs
ma ait olanları daha evvel de arzedilmiş olduğu veçhile tahmine dayanmaktadır. 

d) İstihsal, maliyet, randıman - kombinalar, 1944 -yılında memleketin muhtelif mıntakalannda 
faaliyette bulunan 7 zirai işletmesinden 13 bin tondan fazla hububat istihsal etmiştir. 

Hububatın nev'i 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Mısır 

Miktar kilo 

52 358 051 
11 315 604 
3 008 217 
6 656 481 

45 297 

Kıymet T, L. 

6 964 199 23 
1 096 434 36 

405 257 42 
936 411 85 

8 687 52 

Maliyeti 
. K g . / K r . 

13,30 
9.69 

13.47 
14.06 
19.18 

Ekilen saha 
Dekar 

528.467 
102.553 
47.800 

104.812 
600 

Randıman 
Dekar / Kg. 

99.07 
110.34 
62.93 
63.51 
75.50 • 

Yekûn 73 383 650 . .9 410 990. 38,.... 

(S . Sayısı : 137,) 
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Yukardaki cetvel, vasati maliyet ve randımanları göstermektedir. Kombinaların işletmelere gö

re, randıman ve maliyetlerini gösteren cetvel aşağıya dercedilmiştir: 

Buğday Arpa Çavdar Yulaf, 
t A ^ / * - ^ f K ^ ^ \ , , t 

İşletmeler Maliyet Randıman Maliyet Randmıan Maliyet Randıman Maliyet Randıman 

Aksaray grupu 
Bâlâ » 
Polatlı • 7> 
Sarayönü * 
Urfa * 
Yerköy » 

19,12 
13,29 
1 9 -
17,33, 
10,80 
9,70 • 

50,56 
63,61 
70,67 
96,74 

103,02 
124,39 

16,55 
8,41 

1 4 -
16,48 
7,86 
7,66 

54,45 
107,90 

30,99 
78,30 

138,46 
142,15 

22,70 
— 
1 4 , -
— 
— 
7,70 

33,07 
— 
20,31 
— 
— 

144,58 

— 
— 
1 4 , -
21,19 
— 
7,86 

— 
— 
20,31 
39,45 
— 

145,09 

Vasati 13,30 99,07 9,69 110,34 13,47 62,93 14,06 63,51 

Yukardaki cetvelin tetkikmdan, Kombinaları asgari maliyetleri ve âzami randımanları Yerköy 
İşletmesinden ve âzami maliyetleri de Aksaray İşletmesinde elde etmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Kombinaların işletmeleri tarafından elde edilen vasati maliyet ve randımanlarla Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumu Çiftliklerinin 1944 yılı vasati maliyet ve randımanları, mukayeseye imkân ver
mek üzere, aşağıya dercedilmiştir : 

Vasati randımanlar Vasati maliyetler 
Dek/Kgr. Kg/Kr. 

, : ^ 1 , * ?ı 

Kombinalar D.Z.I.K. Kombinalar D.Z.İ.K. 

Buğday 99,07 75,35 13,30 19,29 
Arpa 110,34- 81,23 9,69 18,06 
Çavdar 62,93 153,50 13,47 27,48 
Yulaf 63,51 91,48 14,06 17,67 

Mukayese neticesinde, Kombinalar lehine tahassül eden fark, başlıca Kombinalar Kurumunun 
geniş arazi üzerinde makineli ziraat yapmasından ileri gelmektedir. 

Kombinaların 1944 yılında istihsal ettiği ve 1943 ten devreden hububat stoklannın harekâtını 
gösteren cetvel aşağıya dercedilmiştir : 

Hububat hareketleri cetveli 

Buğday Arpa Yulaf Çavdar Mısır Yekûn 

Girişler : 
1943 sonu stoku 
1944 istihsali 
1944 mubayaa ve ambar fazlaları 

Girişler yekûnu 

2 931 
52 358 

135 

55 424 

Ton olarak 

180 
11 316 

348 

11 844 

808 
6 657 

54 

7 519 

41 
3 008 

68 

3 117 

47 
45 

92 

4 007 
73 384 

605 

77 006 
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Buğday Aroa Yulaf Çavdar Mısır Yekûn 

B 

C 

A 

B • 

C -

- Çıkışlar 
1944 satışları 
Sair çıkışlar 

Çıkışlar 

- 1944 sonu stoku 

- Girişler : 
1943 stoku 
1944 istihsali 

yekûnu 

1944 mubayaa ve ambar fazlaları 

Girişler yekûnu 

• Çıkışlar : 
1944 satışları 
Sair çıkışlar 

Çıkışla! 

1944 sonu stoku : 

* yekûnu 

36 811 
10 584 

47 395 

8 029 

226 
6 964 

24 

7 214 

4 781 
1 494 

6 275 

939 

T 3ü cıe 

•i 428 
930 

V) S58 

1 486 

Bin lira 

13 
1 097 

63 

i 173 

919 
137 

1 056 

m 

ırak 

6 811 
684 

7 495 

24 

< 'arak 

87 
936 

12 

1 035 

951 
82 

1 033 

o 

1 190 
157 

1 347 

1 770 

6 
405 

11 

422 

267 
18 

285 

137 

47 

47 

45 

5 
9 

14 

5 

f> 

<j 

54 287 
12 355 

66 642 

11 354 

837 
9 411 

110 

9 858 

6 923 
1 73] 

8 654 

1 204 

Yukardaki tabloda «1944 muhayaa ve ambar fazlaları» hizasındaki yekûnlardan 484 tonlu t 
ve 95 bin liralık kısmı, Kombinaların tohumluk içvı Toprak Ofisinden mubayaa etmiş olduğı 
hububatı ve bakiyesi ise aynı yıl içinde mrlıtelif isletmelerde kaydedilen ambar fazlalıklanr.ı 
göstermektedir. 12 355 tona baliğ olan sair çıkr/ls: r, işletmelerdeki amelenin iaşesi için ver -
len hububat ile Kombinaların 1944 senesinde ekim ic;!n tahsis ettikleri tohumlukları ifade etmek
tedir. Biraz aşağıda bunların satış fiyat la -ı üzerirde ayrıca durulacaktır. 

e) Satışlar - Kombinaların 1944 yılı satış ve sı ir çıkışlar yekûnu 66 642 ton hububata ait se-
tış kârını gösteren rakamlar şöyledir: 

Satış ve sair çıkışlar cetveli (1 000 T. L.) 
Maliyet bedeli Satış bedeli Satış kân 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 
Çavdar 
Mısır 

6 271 
1 056 
1 033 

285 
5 

di 12 422 
1 946 
1 361 

230 
i 

: 6 151 
t 890 

328 
5 •) 

'-'• 

Yekûn 8 650 Ib 960 - 7 31* 

[1] Hububat hareketleri cetvelinde gorvÂ,>, tf •• j rakamının aynı olmamasının sebebi, tarlaca 
dahi fare mücadelesi için kullanılan buğdaylann bedelinden iteri çelmektedir. 
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Satışlar muhtelif koordinaeyon kararlan üe hububat için tâyin edilen mubayaa baremine göre 

münhasıran Toprak Mahsulleri Ofisine yapılmış ve % 85 nispetindeki gayrisâfi satış kârı da Kom
binalar istihsal maliyetinin ofis mubayaa baremine nazaran düşük olmasından ileri gelmiştir. Sa
ir çıkışlar ise, biraz yukarda izah edildiği veçhile, kombinaların ekim için ayırdıkları tohumluklar
la amelenin iaşesine tahsis ettikleri hububatı göstermektedir. 

f) işletmeler - 1944 yılı sonunda Zirai Kombinalar Kurumunun 13 Ziraî İşletmesiyle bir ta
mir atelyesi mevcuttu. Bunlardan Aksaray» Bâlâ,, Gelemen, Polatlı, Sarayönü, Urfa ve Yerköy 
İmletmelerinde ekim yapılmış ve mahsul alınmıştır. Aksaray İşletmesi, faaliyetini daha ziyade çav
dar üzerinde teksif etmesinden ve yeni açılmış olan Gelemen İşletmesi de pek mahdut miktarda 
mısır istihsal edilmiş olmasından dolayı 1944 yılını zararla kapatmışlar, fakat diğer beş işletme 
büyük kârlar temin etmişlerdir. Mütebaki Çiçekdağı, Gökhöyük, Keykubat, Kocaş, özden ve Ulaş 
İşletmelerinden ilk üçü yalnız arazi hazırlığı yapmışlar ve diğerleri ise senenin son günlerinde 
açılmış olduklarından zirai faaliyette bulunamamışlardır. 

Sınai işletme mahiyetinde bulunan Ankara'daki tamir atelyesi ise, Kombinalara ait ziraat alet 
vasıta ve makinelerinin tamiratını yapmak ve harb yılları içinde ithali çok güçleşmiş bulunan yedek 
parçalardan mümkün olanlarını imal etmek üzere kurulmuştur. Bu atelyenin 1944 sonundaki sa
bit kıymetlerinin yekûnu bir milyon lirayı geçmiştir. 1944 yılında tamirat ve imâl edilen yedek 
parçalar için 556 bin lira işçi ücreti ödenmiş, 410 bin liralık akaryakıt, 381 bin liralık yedek parça 
ve 590 bin liralık muhtelif işletme malzemesi kullanılmış, fakat bütün bu masraflara mukabil yal
nız 59 bin liralık gayrisâfi bir gelir sağlanmıştır. Hesap organizasyonunun tamamlanmamış ve yapı 
lan işlere ait kayıtların işlenmemiş bulunmasından dolayı atelyede yapılan iş miktarını tesbit etmek 
mümkün olamamıştır. Sene sonu tadadında bulunamıyan ve karşılık ayırabilmek için atelyeye zarar 
kaydedilen ziraat alet ve makinelerinin bedelleriyle beraber, atelyenin iki buçuk milyon liradan 
fazla zarar ettiği anlaşılmıştır. Bu zararın tahassülünde, zirai işletmelerde kullanılan bilûmum zi
raat makine alât ve vasıtalarının atelyenin zimmetinde olmasının ve makineler için yapılan tamir 
masraflarının işletmelere intikal ettirilmiyerek atelyenin zimmetinde kalmasının da mühim tesiri 
olmuştur. 

g) Bilanço — 1944 Yılı Bilanço ve kâr ve zarar hesabını tetkik ederken nazarı dikkatimizi 
celbeden diğer noktalar şunlardır : 

Millî Korunma fonundan Zirai Kombinalar Kurumuna tahsis edilen sermaye tutan 10 610 015,89 
liradır. Fakat Kurum, 530 sayılı kararla kendi kârlarınlan sabit tesisat yapılmak üzere verilmiş 
bulunan 2 milyon liralık salâhiyeti de sermaye tezyidi mahiyetinde telâkki ederek 1944 yılı bilan
çosunu ona göre tanzim etmiştir. Bu hareket tarzı mevzuata uygun görülmediğinden icap eden 
tashihlerin yapılması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Her ne kadar 1944 sonu itibariyle stoklara :ıit envaaterlerin çıkarılmış olduğu görülmüş ise de, 
tetkikatımız neticesinde envanter cetvellerinim bir kamının defter kayıtlarından aynen alınmış 
clduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda envanter zabıtları ile stoklara ait defter kayıtlannm karşı
laştırılması neticesinde bir kısım stoklarda ad t i ve kısmet itibariyle farklar tesbit edilmiş ve bu 
farkların 1944 kayıtlarında düzeltilmiş olduğına tesadüf edilmemiştir. Sene sonu tadatlarnın bir 
formalitenin yerine getirilmesi sadedinde yapamaması ve envanterlerle defter kayıtlan arasında 
tahaddüs edecek farkların, gerekli tetkiklerin yapılmasını mütaakıp, izalesi cihetine gidilmesi icap 
eder kanaatindeyiz. 

Sabit kıymetler envanterlerinde vaziyet stoklar envanterlerinin aynı olduğu için üzerinde du-
rulnııyacaktır. Sabit kiymetlerin numaralanan ısını ve bunların nevine göre defterler açılmasını 
bu defterlerden müfredatlı olarak ve senelere göre tefrik edilen amortismanlarını gösterecek tarz
da sabit kıymetlerin takip edilmesini lüzumlu telâkki etmekteyiz. Tetkikimiz sırasında, çadır ve 
biçerdöver bezi yapılmak üzere ambardan atelyeye yüz bin liraya yakın kıymette bez verilmiş ol-
euğu, fakat bunlarla imal edilen malzemenin mahiyetine göre, stoklar ve sabit kiymetler hesabına 
kaydedilmediği görülmüştür. Mevzuun tetkik edilerek icabeden kayıtlann yapılması lüzumuna işa
ret ederiz. Sabit kıymetlere bilançoda brüt bedel üzerinden yer verilmiş ve bunlar için ayrılan 
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amortismanlar pasifte gösterilmiştir. Mevzuat sabit kıymetlerin amortismanlar tenzil edildikten 
sonra aktife net bedel üzerinden yer almasını icap ettirdiğinden bundan böyle bu yolda hareket 
edilmesi tavsiye olunur. 

1944 sonu itibariyle yapılan sayım neticesinde mevcudiyetleri tevsik edilemiyen sabit kıy
metlerin yekûnu 840 bin lirayı geçmektedir. Bunlar arasında 450 bin liralık 68 traktör ve 150 bin 
liralık kırk bir biçerdöver makinesi de vardır. Kaybolan makinelerin bedelinden birikmiş amortisman
lar tenzil edildikten sonra bakiye kalan kâr ve zarar hesabına kaydedilmek suretiyle karşılık tesis 
edilmiş ve aktifte sabit kıymetlerden tenzil edilmek suretiyle tasfiye olunacak aktif hesaplara 
alınmıştır. Mezkûr 840 bin liranın 663 küsur bin liralık kısmı Ankara tamir atelyesine aittir, bun
lar meyanında Sarayönü işletmesine gönderilen fakat oraya vâsıl olmıyan 37 aded traktörün be
deli de bulunmaktadır. Bu alet ve vasıtaların, mahiyetleri itibariyle kaybolabileceklerine ihtimal 
vermek güç olduğundan, hâdisenin ehemmiyetle ele alınmasını ve yapılacak tahkikat neticesinde 
kayıp tahakkuk edecek olursa mesullerinin cezalandırılması için gerekli teşebbüslerin yapılması
nı zaruri görmekteyiz. 

Kâr ve zarar hesabının tetkikmda, kombinaların merkeze ait umumi masraflarının, istihsal 
edilen hububatın maliyetlerine intikal ettirildiği için kâr ve zarar hesabına kaydedilmediği görül-
mşütür. Maliyetlere intikal ettirilecek olan umumi masraflar İşletmelere ait bulunanlar olup mer
kez umumî masraflarının maliyetlere değil, kâr ve zarar hesabına kaydedilmesi lüzumuna da 
işaret etmek isteriz. 

31 . XII . 1944 sonu itibariyle Zirai Kombinalar Dairesi tarafından hazırlanıp Millî Korunma 
Muhasebe Bürosuna gönderilen bilanço. 

Al 

I -
II -

III -
IV 
V 

VI . 
VII -

VIII -
IX 

t t i f : 

Kredi tahsisinden borçlular 
Kasa 
Avans ve kredi bakiyeleri 

• Muhtelif borçlular 
- Yapılmakta olan işler 
• Stoklar 

Sabit kıymetler 

11 860 015,89 
104 033,44 

1 002 298,— 
11 098 024,25 
1 478 076,16 
2 756 781,46 
4 250 092,57 

Tasfiye edilecek aktif hesap 1 211 829,62 
• Hazırlık ve ekimler 

K i 

Z a r a r l a r : 

a) 
b) 
c) 
d) 

Mahsul satış zararları 
işletme zararları 
Muhtelif zararlar 
Diğer zararlar 
Kâr 

6 712 769,89 

40 474 821,28 

î r v e z a 
• 

133 647,71 
2 485 584,66 

486 151,82 
91 779,33 

4 406 287,76 

7 603 451,28 

P a s i f : 
X - Tahsis edilen kredi (ser

maye) 
XI - Birleşmiş amortismanlar 

XII - T. C. Ziraat Bankası 
XIII - Muhtelif alacaklılar 
XIV - Tasfiye edilecek pasif hes 
XV - Kâr 

r a r h e s a b ı 

K â r l a r : 

Mahsul satış kârı 
Diğer işletmeler gelirleri 
Muhtelif ve müteferrik gelirler 
ve satış bedelleri 
Masraf karşılığı gelirler ve kâri 

12 610 015,89 
1 489 529,07 
9 763 847,29 
2 098 872,74 

.. 1 551 519,03 
12 961 037,26 

40 474 821,28 

7 449 997,99 
18 862,13 

93 326,79 
ar 41 264,37 

7 603 451,28 
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5. — îzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği: 

A) Nebatî yağlar : 
1942 yılında 393 sayılı Koordinasyon kaririyb halkın ve ordunun ihtiyacını karşılamak üzere 

nebati yağ istihsalinin % 15 ine el koymak için Ticaret Bakanlığı adına ve îzmir Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği emrine Millî Korunma sermayesinden verilmiş olan 6 milyon liralık mütedavü 
sermayenin on aylık birinci hesap devresi raporu 1943 yılına ait umumi raporumuzun bir kısmını 
teşkil etmişti. Mezkûr raporda 393 sayılı kararın tatbik mevkiine konması maksadiyle Birlik tara
fından kurulmuş olan teşkilâttan etraflıca bahsedilmiş olduğu için, burada yalnız 1 . XI . 1943 den 
31 . XI I . 1944 tarihine kadar olan on dört aylık ikinci hesap yılına ait işletme faaliyetinden bah
sedilecektir. 

Bu ikinci hesap devresi zarfında gerek İzmir'deki birlik ve gerekse yardımcı teşekküller şu üç 
membadan nebati yağlarını elde etmişlerdir : 

1. 393 sayılı karar mucibince tâsir veya tasfiye suretiyle istihsal elilen nebati yağ ve imâl edi
len prina yağının % 15 ine bu kararda gösterilen fiyat baremine göre bedeli peşinen ödenmek su
retiyle el konmuştur. Mezkûr barem aşağıdaki mubayaalarda da tatbik edilmiştir. 

2. Nebat mahsullerini ve prinayı tâsir veya tasfiye etmek suretiyle istihsal olunan yağlardan 
nakden alınmakta olan Muamele Vergisinin, Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek nebati yağlar 
için ve lüzum görülecek mahallerde, aynen alınması hususunda 4307 sayılı Kanunla Bakanlığa me
zuniyet verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu salâhiyete istinaden Ege, Hatay ve Körfez mıntakalarmda 
verginin aynen alınmasını kararlaştırmıştır. Bidayeten % 12,5 vergi nispeti 25 . V . 1943 tarihinde 
yürürlüğe giren 4415 sayılı Kanunla % 15 e çıkarılmıştır. Birliğe dâhil kooperatiflerle yardımcı 
birlikler tarafından tesellüm edilen bu yağların bedeli altı milyon liralık mütedavü sermayeden 
ilgili vergi tahsil mercilerine ödenmiştir. 

3. 7 . VI . 1943 tarihinde yürürlüğe giren 4429 sayılı Kanunla zeytin yağının % 12 nispeti üze
rinden Toprak Mahsulleri Vergisine tâbi tutulması ve bu verginin aynen tahsili kabul edilmiş ve 
Bakanlar Kurulunca verilmiş olan salâhiyete istinaden 22 . IX . 1943 tarihinde vergi nispeti % 8 e 
indirilmiştir. 28 . IV . 1944 tarihinde meriyete giren 4553 sayılı Kanunla vergi nispeti % 10 a yük
seltilmiş ve lüzum görülecek yerlerde bu verginin nakden veya beş kilo zeytine mukabil bir kilo 
zeytinyağı olarak alınması salâhiyeti de Maliye Bakanlığına verilmiştir. Mezkâr verginin aynen 
tahsili ile vazifelendirilmiş bulunan Birlik evvelâ toplattırdığı zeytinleri fabrikalarda tâsir ettir
mek suretiyle zeytin yağma tahvil ettikten sonra bedelini M.ıliyeye ödemek suretiyle mubayaa et
miş ve bilâhara beher beş kilo zeytin mukabilinde bir kilo zeytinyağı almış ve bunları da keza aynı 
muameleye tâbi tutmuştur. 

Yukarda izah edildiği veçhile üç ayrı usulle mubayaa edilen nebati yağların başlıcaiarı zeylin 
yağı, rafine pamuk yağı, rafine susam yağı ve prine yağıdır. 1942/43 mahsul devresinin % 27,5 ma 
mukabil, 1943/44 mahsul devresinde birliğin mubayaa mevzuuna giren nebati yağların memle« t 
istihsaline nispeti zeytinyağında % 38 - 40 ve diğer yağlarda % 30 dur. 

a) Tahakkuk ve Tesellüm : 
1943 - 1944 mahsulünden ikinci hesap devresi zarfında üç membadan Devlet hissesi olarak 

8 440 035 kilo tahakkuk yapılmış, bu miktarın 8 117 590 kilosu tesellüm edilmiş ve vergi karşılığı 
olarak Hazineye 3 041 236,62 lira ve el koyma bedeli olarak da müstahsıla 2 404 901,47 lira öden
miştir. 1942 -1943 birinci hesap devresinde zeytin yağı Toprak Mahsûlleri Vergisine tâbi olmadığı hâl
de, Devlet hissesi olarak 10 056 062 kilo tahakkuk yapılmış, ve bunun 9 921 258 kilosu tesellim edil
mişti. Binaenaleyh 1943 - 1944 mahsûl devresine ait tahakkuk ve tesellümde, bir yıl evveline nazaran, 
ehemmiyetli bir azalma göze çarpmaktadır. 

393 sayılı kararla, el konan % 15 lerden tahakkuka nazaran tesellüm edilmemiş bulunan kısmın tah
sili için birlik tarafından gereken teşebbüslere girişilmiştir. Vergi mukabilinde alınan yağlardan te
sellüm edilmiyen kısma ait takibat ise Maliye Bakanlığı teşkilâtı tarafından yapılmaktadır. 
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Satın alman 8 117 590 kilo nebatî yağın, bu hususta vazifelendirilmiş bulunan teşekküller itibariy
le tesellüm miktarları şöyledir:. 

TL. 

İzmir Birliği 6 103 947 4 053 270,85 
Çukurova » 1 131 320 
İstanbul Yaş Meyva Biri. 114 369 
Bursa Koza Birliği 102 016 
Gazianteb Fıstık Biri. 665 938 

782 135,86 
75 706,17 
63 620,61 

471 404,60 

Yekûn... 6 117 590 5 446 138,( 

Yağ harekâtı: 
On dört aylık ikinci hesap devresi zarfında nebati yağ hareketleri de hulâsa olarak aşağıda gösteril

miştir : 

Kilo Lira K. 

Nebati yağ cetveli 

A) Girişler: 
1942 - 1943 ten devredilen stok 
1. XI . 1943 - 31 . XI I . 1944 devresinde satın alman 
Rafine zeytin yağı olarak imalâttan gelen 

B) Çıkışlar : 
Rafine edilmesi için imalâta verilen zeytinyağı 
Sabun imali için verilen yağlar 
Satışlar 
Sair çıkışlar 
Sabunluk yağ fiat farkı 

C) 1944 sonu stoku 

1943 - 1944 mahsulünden satınahnan nebati yağlarm miktarı 8 117 590 kilo olduğu halde yu-
kardaki cetvelde 14 aylık mubayaat 9 625 672 kilo olarak görülmektedir. Aradaki fark 1944 se
nesi son aylarında satınahnan 1944 - 1945 mahsulünün cetvele ilâve edilmesinden ileri gelmekte
dir. Cetvelde görülen 349 869 kiloluk sair «kışlam en mühimleri, satınahnan 1944 - 1945 mah
sulü yağlardan 1944 senesi sonuna kadar satılmış bulunan ve 1945 senesi hesaplarına intikal ede
cek olan kısım ile fireler ve birliğe emanet $n verilen yağlardır. Emaneten birliğe verilen yağlar 
muvakkat hesaplarda görünmektedir. Halbuki bu yağlar Devlet Yağları Müdürlüğünün «toklarına 
dâhil olduğuna göre stoklar tâli hesabında yerelması kabederdi. 1944 - 1945 mahsulü 
26 , X . 1944 tarihinde meriyete giren 546 saydı Koordinasyon karan ile tesbit edilen yüksek bai 
remle satınalmmış ve bu yağlardan 1944 yılı sonuna kadar sabun imaline verilmiş olan kısım bit 

m alman 
1 213 057 
9 625 672 
2 313 189 

Girişlerin yekûnu 13 151 918 

ğı 

Çıkışların yekûnu 

2 416 070 
4 210 031 
5 110 723 
349 869 
* — 

12 086 693 

1 065 225 

843 Ö5p 
7 544 281. 
1 988 126 

10 375 458 

1 634 097 
2 629 719 
3 771 522 
367 547 
581 204 

8 984 091 

1 391 366 

39 
17 
85 

41 

59 
99 
68 
02 
66 

94 

47 
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yanlışlık eseri olarak düşük olan eski barem fiyatları üzerinden yağ hesabından çıkarılmış ve 
binnetice yağ hesabı hakiki durumdan daha yüksek bir bakiye arzetmiştir. Bu yanlışlığı düzelt
mek maksadiyle aradaki 581 204,66 liralık fark sene sonunda yağ hesabına matlup kaydedilmiş
tir. 

c) Rafine yağ imalâtı : r' 
1943 - 1944 mahsulünden alman zeytin yağlardan asit derecelerinin yüksekliği dolayısiyie ye

mekliğe elverişli olmıyan kısmı - ki, bunlar 5 * 7 derece asitli yağlardır - fabrikalarda rafine edil
miştir. Bu imalâta ait rakamlar aşağıda gösterilmiştii'. 

Miktar : Kilo 
1. — Fabrikalara verilen : 

Zeytin yağı 
2. — Fabrikalardan alınan : 

a) Rafine zeytinyağı 
b) Tâli istihsal 

Yekûn 
Kıymet : T. h. 

1. — Fabrikalara verilen : 
a) Zeytin yağı 
b) ödenen imaliye ücreti 

Yekûn 
2. — Fabrikalardan alman : 

a) Rafine zeytin yağı 
b) Tâli istihsal 

Yekûn 

Rafine zeytin yağı cetveli 
Birliğin 
Kuşat 

Fabrikası 

1 914 060,— 

1 621 472,— 
224 843,— 

1 846 585 — 

1 296 379,62 
239 257,56 

1 535 637,18 

1 388 927,15 
146 710,03 

1 535 637,18 

tzmir 
Turyağ Fab. 

345 545— 

273 824,— 
58082,— 

331 906,— 

235 624,30 
34 554,45 

270 187,75 

232 280,38 
37 898,37 

270 178,75 

İskenderun 
Sihal Fab. 

156 465,— 

104 602,— 
30 096,— 

134 698,— 

102 093,67 
19 836,19 

121 929,86 

102 292,16 
19 637,70 

121 929,86 

Yekûn 

2 416,070,— 

2 000 168,— 
313 021,— 

2 313 189 — 

1 634 097,59 
293 648,20 

1 927 745,79 

1 723 499,69 
204 246,10 

1 927 745,79 

Bu cetvelde görülen rafine zeytin yağı ve tâli istihsal yekûnu kıymeti 1 927 745,79 lira nebati 
yağ cetvelindeki rakamdan altmış küsur bin lira kadar eksiktir. Bu fark imalât hesabında yer al
mamış bulunan Muamele Vergisinin nebati yağ tablosundaki rafine zeytin yağı maliyetine intikal 
ettirilmiş bulunmasından mütevellittir. 

Turyağ Fabrikasında imâl ettirilen rafine yağlar için kilo başına 10 kuruş imaliye ücreti öden
miş olduğu halde îzmir Birliğine ait Kuşat Fabrikasına 12,50 ve iskenderun'daki Sihal Fabrikasına 
12,67 kuruş imaliye ücreti ödenmiştir. Birliğin kendi fabrikasına 12,50 kuruştan rafine zeytin yağı 
imâl ettirilmiş olması sebebi anlaşılamamıştır. İmalât ücretindeki bu farktan dolayı Devlet Yağları 
Müdürlüğü tarafından birliğe ödenmiş olan para ikinci hesap devresi içinde elli bin liraya baliğ 
olmuştur. 

İmal ettirilen rafine yağların tablodaki fabrika sırasına göre, imalât maliyetleri 85,64, 84,83 ve 
97$79 kuruştur. İskenderun'da imal ettirilen rafine yağların pahalıya maledilmesinin bellibaşlı 
sebebi randımanmdaki düşüklük olup bu cihetin-Ticar* t Bakanlığı tarafmdan aynca bir teftiş 
mevzuu olarak ele almdığı öğrenilmiştir. Filhakika Kuşat ve Turyağ fabrikalarmda her yüz kilo ham 
yağdan sırasiyle 84,72 ve 79,84 kilo rafine zeytin yağı elde edilmiş olmasına mukabil İskenderun'da 
İm miktar 66,85 kilodur. Randımana müessir olan faktör yağın aaidite derecesi ile ihtiva ettiği ec-
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nebi maddeler ve su nispetidir, fakat Sihal Fabrikasına verilen zeytin yağların da 66,85 kilo gibi çok 
düşük bir neticeyi tevlit edecek kalite farkı bulunabileceğine ihtimal vermek güçtür. 

d) Sabun İmalâtı : 
İkinci hesap devresi içinde 7 dereceden yukarı asitli zeytinyağlardan, prina yağlarından ve zey

tin yağı rafinajından elde edilen tâli istihsallerden muhtelif nevi sabun imal ettirilmiştir. Bu imalâta 
ve bilûmum sabun harekâtına ait rakkâmlar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

Sabun Cetveli 
Çamaşır Pirina 
sabunu sabunu 

Sobstok 
sabunu 

Posa Toprak 
sabunu polim 

Miktar : Kilo 
A) Girişler : 

1942 - 1943 sabun stoku 
1943 - 1944 devresinde : 
İmalâta verilen yağ ve T. 
İmalâttan alınan sabun 

594 495 372 265 355 09î> 

3 244 595 
5 016 758 

744 451 
1052 228 

171 476 
265 789 

34 651 
28 474 

14 858 
23 030 

Sabun 
yekûnu 

1 321 855 

4 210 031 
6 386 279 

Girişlerin yekûnu 
B) Çıkışlar : 

Satışlar 
Sair çıkışlar 
Çıkışların yekûnu 

5 611 253 

4 479 088 
59 711 

4 538 799 

1424493 

1332 760 
13 000 

1345 760 

620 884 

499 717 
15 179 
514 896 

28 474 

18 830 
748 

19 578 

23 030 

11 520 
250 

11 770 

7 708 134 

6 341 913 
88 888 

6 430 803 

C) 1944 sonu sabun stoku 
Kıymet : T. L. 

A) Girişler : 
1942 - 1943 sabun stoku 
1943 - 1944 devresinde: 
İmalâta verilen yağ ve Tâli İs. 
İmalâttan alınan sabun 
İmalâta Ödenen imaliye ücreti 
1944 som stoku fiyat farkı 

Girişlerin yekûnu 
B) Çıkışlar • 

Satışlar 
Sair çıkışlar 

Çıkışların yekûnu 

C) 1944 sonu sabun stoku 

1 072 454 78 733 105 988 8 896 11 260 1 277 331 

272 119 - 174296 179 411 625 826 

2 125 753— 
2 480 085-
354 330-
24Ş 162-

2 998 364--

2 185 376-
57 557-

2 242 933-

382177 
456 782 
74 605 
22 577 

653 655 

590 284 
10 303 

600587 

111 889 
125 607 
13 718 
5 127 

310.145 

239 925 
11 910 

251 835 

6 930 
10 395 
3 465 

. 5 709 

16 104 

6 869 
447 

7 3;6 

2 971 
4 308 
1 337 
305 

, 4 613 

2 082 
45 

2 122 

2 629 720 
3.077 175 
447 455 
279 880 

3 982 881 

3 024 530 
80 263 

3 104 798 

755 431— 53068 58 310 8 788 % 486. 878 088 

İmal ettirilen yağların vasati randımanı çamaşır sabununda % 154,60, prina sabununda % 
141,34, sobstoka ve toprak polimde % 155 ve posa sabununda % 82,17 dir. Bunların maliyet
leri ise çamaşır sabununda 49,43, prina sabununda 43,41, ikinci sobstokda 47,25, toprak poliç^e. 
18,70< ve posa sabununda 36,50 kuruştur. 

Yııkardaki cetvelde 1944 sonu stoku fiyat farkı olarak görülen 279 880,— liranın hangi sebe$. 
lerden husule geldiği nebati yağ cetvelinde izah edilmiş olduğundan burada tejşrav edilmiyef?«^ 
tir. «Sair çıkışlar» da görülen 80 küsur bin lirama, 12 küsur bin lirası birU£ç- $}Ç£ft$$e9, vtşrjİçft 
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sabunları göstermekte olup evvelce de arzedildiği veçhile bunların Devlet yağları stokları ara
sında yer alması icabedeudi. Mütebaki 68 bin lira ise sabunlarda kaydedilen firelere tekabül et
mektedir. Ancak firelerin kıymetlendirilmesindemaliyet bedeli esas ittihaz edilmiyerek bunların 
satış fiyatı üzerinden değerlendirilmiş olmaları, satış fiyatı ile maliyet fiyatı arasındaki fark 
nispetinde stokları azaltmış göstermektedir. 

e) Satışlar: 
Satın alınan yağlarla imal ettirilen sabunlar Ticaret Bakanlığının yaptığı tahsisler dâhilinde 

askerî birliklerin ve dar ve sabit gelirlilerin ihtiyacına hasredilmiştir. Devlet Yağları Müdür
lüğünün satışlardan elde ettiği kâr miktarı aşağıda gösterilmiştir: 

Satış cetveli (T. L.) 
Maliyet bedeli Satış bedeli Satış kârı 

Yağ satışı . 3 771 522 68 4 777 857 58 1 006 334 90 
Sabun satışı 3 024 535 56 3 793 295 01 768 759 45 
Müteferrik satışlar 738 876 49 787 303 65 48 427 16 

Yekûn 7 534 934 73 9 358 456 24 1 823 521 51 

Yağ satışları zeytin yağı, rafine zeytin yağı rafine pamuk yağı ve rafine susam yağından ibaret 
olup satış fiyatları 91 - 95 kuruş arasında tehalüf etmiş ve %26, 28 bir satış kârı temin edilmiştir. 
Sabunlar ise cinslerine göre, 60 - 71 kuruş üzerinden satılmıştır. Bu meyanda, maliyet bedeli 96,50 
kuruş olan 1944 - 1945 mahsulü yağlardan imal edilen bir miktar sabunda 71 ve 65 kuruştan satıl
mış ve neticede 80 bin lira kadar bir zarar tahassül etmiştir. Bu zarar diğer sabunların satışından 
elde edilen kârdan mahsup edilmiştir ve bütün sabun satışlarından bu mahsuba rağmen %25,41 
bir kâr sağlanmıştır. Müteferrik satışların başlıcaları varil ve tenekedir. 

Hesapların tetkiki sırasında nazarı dikkatimizi celbeden bâzı noktalar üzerinde kısaca durmayı 
faydalı gördük. Stokların bilanço tarihi itibariyle sayımlarının yapılarak zabıtlarının tanzimi hu
susu ikinci hesap devresinde de ihmal edilmiş bulunmaktadır.. Bu muamelenin yapılması zarureti 
izahtan varestedir. Fire mevzuuna da gereken ehemmiyet atfedilmiyerek gelişigüzel mahsuplar ya
pılmıştır. Pireler yağlarda maliyet bedeli üzerinden, fakat sabunlarda satış fiyatı üzerinden he
saplara geçirilmiştir. Bu kayıt tarzı firelerin bir hesapta takibine imkân vermediği gibi hakîki sa
tış neticesinin görünmesine de mâni olmakta ve sabun satışlarından tahassül eden satış kâriarmm 
kâr ve zarar hesabında noksan olarak yer almasını intaç etmektedir. Diğer taraftan sevkıyatta 
noksan çıkmasından dolayı «Çeki ve takdir farkları» tâli muvakkat besahtna kaydedilen 25 Ma 
küsur lira sene sonunda kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmemiş ve bu meblâğ a k t ^ e gösteril
miştir. 1945 yılında yapılan bâzı satışlara ait kayıtların ve bk kısım satış neticelerinin de 1944 
hesaplarına intikal ettirildiği tesbit edilmiştir. Yukarda arzettifâerimÜBİn bir kısa»; yAhk bilan
çolar aıasında tedahüllere sebebiyet vermekle beraber nihai neticeye müessif olmamaktadır. Fire
lere ve sevkıyat noksanlarına taallûk edenlerin mütaakrp yıl hesaplarında tashih edilmesi icabet-
tiği fikrindeyiz. j* 

393 sayılı Koordinasyon kararının meriyete girmesi üzerine ticaret Bakanlığı üprafmdan İz
mir'deki birliğe gönderilen 10 21€ sayılı talimatın 16 rica maddesi iîe yağ ve sabunların satış fiyat
larının tesbitinde, hizmete mukabil kilo basma 3 kuruş ilâve edilebileceği esas kabul edilmiş ve 
yalnız 1943 - 1944 Bilanço devresinde birlik bu maddeye istinaden, 360 483,16 lira komüsyon almış
tır. Bu vesile ile MIUÎ Korunma Kanununda derpiş edilen hizmetlerlen birisinin ifâsiyle vazifelen
dirilmiş bulunan teşekküllere verilen komüsyonlarm mahiyeti üzerinde kısâea durmak yerinde 
©htr. 

Millî Korunma Kanununun vaz'ı sebebi, birinci maddesiyle belirtilmiş olduğu veçhile, fev&alâ-
:4e hallerde Devletin bünyesini iktisat ve Millî Savunma cephelerinden takviyeetmek olduğundan 
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Bakanlar Kuruluna verilmiş olan salâhiyetler tabiatiyle hep bu gayeye matuf bulunmaktadır. Bi
naenaleyh Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrası gereğince bu kanunda derpiş 
edilen hizmetlerlen birisinin ifası için Bakanlar Kurulu karariyle vazifelendirilmiş bulunan te
şekküllerin her şeyden evvel nazarı itibara almaları icap eden cihet, kendilerine verilmiş olan va
zifeyi, kuruluş gayelerini düşünmeden en iyi şekilde ifa etmektir. Bunun yarımda, bu hizmetin ifa-
sından dolayı teşekkülün her hangi bir zarara m arız kalmamasını düşünmek ve temin etmek de 
yerinde bir tedbirdir. Fakat bu nevi hizmetleri aldâde ticari birer muamele şeklinde mütalâa ede
rek bunun ifasından teşekküle maddi bir menfaat teminini derpiş etmenin Millî Korunma Kanunu 
ile istihdaf edilen gayeye uygun olmıyaeağı kanaatindeyiz. Binaenaleyh komüsyon nispetlerinin tes-
bitinde bu hususların göz önünden uzak bulundun İmaması yerinde olur. Millî Korunma Kanunu gere
ğince yapılan işlerin tasfiyesi neticesinde tahaddüs edecek zararların Maliye Bakanlığı Bütçesine ko
nacak ödenekten mahsup edilmesi, 52 nci maddede zikredilmiş bulunduğuna göre, Millî Korunma 
umumi bilançolarında bir zarar unsuru olarak yer alan komüsyonların verilmesinde, binnetice Hazi
neye fazla bir külfet tahmil etmemek bakımından da, imsak ile hareket: ediLnesi lüzumuna uyrıea işaret 
etmek isten» . 

İkinci hesap devresinde Birlik tarafından aşağıda müfredatı gösterilen bir buçuk milyon liraya 
yakın bir masraf yapılmıştır. 

Masraf m nevi Türk lirası 

Nakliye ve hamaliye 420 429,82 
Sigorta 318 932,43 
Personel masrafları 240 441,34 
Sermaye faizleri 170 508,10 
Depo kiraları 118 639,06 
Amortismanlar 113 904,83 
Sair müteferrik masraf 101 086,49 

Yekûn 1 483 942,07 

Sair müteferrik masraflar kırtasiye, evrakı matbua ve P. T. T. masrafları, havale acyoları, 
tamirat ve diğer müteferrik masraflardır. Depo kiraları masrafı olarak görülen 118 küsur bin lira
nın yüz bin liraya yakın kısmı Birliğe ait depo ve kablar için ödenmiştir. 

Millî Korunma Kanunu gereğince Ziraat Bankası tarafından açtırılan kredilerin hangi şartlara 
tâbi tutulacağı hususunda Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşmada, Millî 
Korunma Kanununun istilzam ettirdiği havaleler dolayısiyle Banka tarafından her ne nam ile 
olursa olsun bir masraf talep edilmiyeceği tasrih elilmiş bulunmaktadır. Buna rağmen Bankanın 
îzmir Şubesinin bu gibi havaleler için masraf tahakkuk ettirdiği görülmüştür. 1943 -1944 bilanço
sunda bu miktar on bin lira civarındadır, ve hesaplan tetkik ettiğimiz tarihe kadar olan havale 
masraflarının yekûnu işe 70 bin lirayı geçmektedir. Anlaşma hilâfına ödenmiş olan bu paraların 

tirdadı icap etmektedir. 
Devlet Yağları Müdürlüğü kadrosunda olmadıkları halde, yağ işlerinin tedvirinin Birliğe verilmiş 

olmasından dolayı Birlik Kooperatifler kadrolarında bulunan bir kısım âmir ve memurlara maaşla
rının % 25 i nispetinde tediyelerde bulunulmakta ve bunların tutarı 50 bin liraya yaklaşmaktadır. 

393 sayılı kararla vazifelendirilmiş olan Birlik bu suretle bâzı memurlarını tatmin etmek, bir 
kısım depo ve kablarını kiraya vermek, kendi fabrikasında imal ettirilen rafine zeytinyağı için 
İzmir'deki diğer fabrikalara nazaran daha yüksek imaliye ücreti almak, yağ işlerinde kullanıla ı 
Birlik kamyonları için nakliye ücreti almak gibi birçok faydalar temin etmiş bulunmaktadır. Bina
enaleyh yukarda, da işaret ettiğimiz veçhile, Millî Korunma Kanunu gereğince tavzif edilmiş olan 
Birliğe ifa ettiği hizmet için bir komüsyon verilİnesi icap ettiği neticesine varıldığı takdirde, bu 
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komûsyonun nispeti ve miktarı üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. 

Birlikçe hazırlanmış bulunan Devlet Yağları personel kadrosu Ticaret Bakanlığının tasdikiyle 
tatbik mevkiine konmuş bulunmaktadır. Halbuki Millî Korunma Muhasebe talimatnamesinin II nci 
maddesinde «Kendilerine mütedavil sermaye tahsis olunan Vekâlet ve müesseseler gerek çok bay it 
bir hale konulan muhasebe ve vezne ve gerek diğer servisleri.için âzami tasarrufla tanzim edecekleri 
teşkilât kadrolarını Millî Korunma Kanunu hükümlerine tevfikan tcra Vekilleri Heyetlinin tasvip 
ve tasdikına arzedeceklerdir.» denildiğine göre, mezkûr kadronun Bakanlar Kurulunun tasdikm-
dan geçmesinin iktiza ettiği anlaşılmaktadır. 

B) İncir: 
1940 yılında çıkarılan 66 sayılı Koordinasyon karariyle müstahsıldan doğrudan doğruya kuru 

üzüm ve incir mubayaası için Ticaret Bakanlığı emrine Millî Korunma sermayesinden 2 milyon 
liralık mütedavil sermaye tahsis edilmiş, Bakanlık tarafından İzmir Birliğine devredüen bu kre
di ile pek cüzi miktarda hurda incir mubayaa edilmiş ve 1 .. 11 . 1941 tarihindeki 210 sayılı 
kararla da mezkûr kredi iptaF edilmiştir. 

Mubayaa edilen hurdalar 1940-1941 mahsulünden olup mühim bir kısmı aynı devre içinde sa
tılmış ve 1941-1942 yılma devredilen bakiyesi ise o devre zarfında elden çıkarılmıştır. Hurda in
cirlere ait rakamlar şöyledir: 

Kilo TL. 

Alımlar 2 202 454 100 946 20 
Deniz suyundan hâsıl olan baş 86 197 

2 288 651 100 946 20 
Satışlar 2 288 651 173 348 28 
Satış kârı (gayrisâfi) 72 402 08 

Birlik, Millî Korunma sermayesiyle satın aldığı incirleri ayrı bir hesapta takip etmemiş ve ken
di hurdalarına ait hesaplarla beraber yürütmüştür. Binaenaleyh Millî Korunma sermayesiyle alı
nan incirlere ait mubayaa, işletme ve satış masraflarım tesbit etmek mümkün olamamış ve Birlik 
bunlar için şöyle bir masraf hissesi ayırmıştır. 

m 
İşletme masrafları hissesi 76 112 64 
Satış » » 4 591 68 
Faiz ve idare» > 3 496 54 

84 200 86 

Bu suretle Millî Korunma sermayesiyle satın alınıp işlendikten sonra satılan hurdalardan 
11 798,78 Ura zarar tahassül ettiği anlaşılmaktadır. 

210 sayılı kararla kredinin iptali üzerine buna ait Ziraat Bankasındaki hesap kapatılmış ve yu
karda arzedilen zarar miktarı da hurda incir mubayaatradan Birliğin Millî Korunma sermayesin
den alacağı olarak hesaplarına intikal etmiştir. 

6. Türk Tütün Limitet Şirketi; 
-Millî Korunma Kanununun 26 nci maddesine müsteniden 82,93 ve 126 sayılı Koordinasjan ka

rarları ile Ticâret Bakanlığı heaünnave Türk Tütün.Limitet Şirketi ile Yerli Ürünler T. A, Ş. 
Namına Millî Korunma sermayesinden ayrılan 5 milyon liradan 1941-1943 yıllarında Türk Tü
tün Luıütet Şirketine tahsis edilen para ile müstahsıldan doğrudan doğruya tütün mubayaası 
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muamelelerine ait evvelki raporlarımızda arzedilmiş bulunan malûmatın 1944 faaliyet yılım alâ
kadar eden kısmı şöyle hulâsa edilebilir: 

I - 1941 - 1943 yılları faaliyetine mevzu olan 1940 yılı mahsulü tütünlerin mubayaa, imalât 
ve satışı neticesinde 1944 yılma 1 591 396,04 lira safi kâr ve 22,96 lira maliyet değerinde 58 kilo 

tütün, 
II - 1942 - 1943 yılları faaliyetine mevzu olan 1941 yılı mahsulü tütünlerin mubayaa, imalât 

ve satışı neticesinde 1944 yılma 64 970,01 lira safi kâr ve 140 907,95 lira maliyet değerinde 
78 008 lîilo tütün (18 421,95 lirası konsinyasyon masrafı), 

III - 1943 yılı faaliyetine mevzu olan 1942 yılı mahsulü tütünlerin mubayaa, imalât ve satışı 
neticesinde 1944 yılma 60 606,60 lira safi zarar ve 1 085 395,81 lira maliyet değerinde 551 846 
kilo tütün (36 960 kilosu işlenmiş), devredilmişti. 

1944 yılı içinde Türk Tütün Limitet Şirketi 1940 ve 1941 yılı mahsullerinden devredilen 
stokların tamamını, 1942 yılı mahsulünden devredilen stokların % 90 ından fazlasını, ve Ege 
mıntakasından Ticaret Bakanlığı hesabına mubayaa etmiş olduğu 1943 yılı mahsulü 2 192 592 kilo 
tütünün tamamını işleyerek bunun takriben % 80 ini satmıştır. Şirket 1944 yılı faaliyetini 
577 089,32 lira kârla kapatmış bulunmaktadır. 

a) Mubayaalar : 
Bundan evvelki senelerde Türk Tütün Limitet Şirketi Millî Korunma sermayesiyle Marmara ve 

Karadeniz mıntakalarmda müdahale mübayaatı yaptığı halde, Ticaret Bakanlığının tensibi ile 
1943 yılı mahsulünün satm alınmasına matuf faaliyetini Yerli Ürünler T. A. Ş. ile birlikte Ege 
müsaade edileceği ilâve edilmiştir. 

1943 tütün mahsulünün müdahale mübayaatı için 1944 yılında Şirketin emrine Ticaret Bakanlı
ğınca Millî Korunma sermayesinden 3 295 646 lira tahsis edilmiş ve elde mevcut stokların satışından 
tahassül edecek meblağların da, ihtiyaç halinde, Bakanlığa müracaat kaydiyle mabayaata sarfına 
nıüsade edileceği ilâve edilmiştir. 

Türk Tütün Limitet Şirketi 1944 yılında çiftçiden 2 192 592 kilo 1943 mahsulü tütün satın al
mış ve mukabilin de 3 515 150,69 lira ödemiştir. Mubayaa bedelleri en ucuz Muğla'da ve en pahalı 
Akhisar'da olmak üzere kilo başına 142,93 ile 168,03 kuruş arasında tehalüf etmiştir. Vasati muba
yaa bedeli 160,31 kuruştur. Bu tütünler için ayrıca 152 567,32 lira mubayaa masrafı yapılmış olup 
kilo başına mubayaa masrafı 6, 96 kuruştur. Bu miktarın : 

2,22 kuruşu nakliye masraflarını, 
1,40 » amele ücretlerini, 
1,08 » harcırahları, 
2,26 » sair mubayaa masraflarım 

6,96 
teşkil etmektedir. 

Türk Tütün Limitet Şirketi Ege mıntakasından kendi hesabına 1943 yılında satın aldığı tütünler 
için kilo başına 8,30 kuruş mubayaa masrafı yapmış, bu mmtakadan 1944 yılında kendi sermaye
siyle mubayaada bulunmamıştır. Yerli Ürünler Şirketi ise Ege mıntakasından satm aldığı tütünler 
için kilo başına 1943 de 11, 23 ve 1944 de 7,34 kuruş mubayaa masrafı yapmıştır. Binaenaleyh Türk 
Tütün Limitet Şirketinin 1944 yılında Millî Kor mma sermayesiyle Ege mıntakasından satın aldı
ğı tütünler için yaptığı mubayaa masraflarında tasarufkâr hareket etmiş olduğu anlaşılmakta
dır. 

Türk Tütün Limitet Şirketi tarafından tütün mubayaasında kullanılan paralar, Millî Korunma 
sermayesinden tahsis edilen diğer krediler gibi %6 faize tâbi olduğundan, 1944 yılında Şirket bu 
paralar için Ziraat Bankasına 157 045,23 lira faiz ödemiş bulunmaktadır. Şirket bir taraftan Ziraat 
Bankasından %6 faizle kredi temin ederken diğer taraftan 1943 yılı sonunda satmış olduğu Millî 
Korunmaya ait tütünlerin bedelini teşkil eden 900 000 liraya yakın bir meblâğı Ziraat Bankası 
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nezdinde kendi adına açtırmış olduğu %1 faizli alacaklı bir cari hesaba yatırmıştır. %1 fa
iz getiren bir para mevcut iken 1943 mahsulü tütünlerin mubayaasına şirketin evvelâ bu parayı 
tahsis etmiyerek veya tahsisi için Ticaret Bakanlığına müracaat etmiyerek Ziraat Bankasından Şu
bat 1944 bidayetinden itibaren %6 faizle para istikraz etmesi ticari zihniyetle kabili telif olmadı
ğı gibi faiz farkından dolayı Millî Korunma camiasının 20 000 liradan fazla zararını mucip olmuş
tur. Türk Tütün Limitet Şirketi alacaklı cari hesapta tutulan bu paranın borçlu cari hesapla 
mahsubu için Mayıs ortasında Ticaret Bakanlığına müracaat etmiş ve Haziran bidayetinde Bakan
lıktan mahsup müsaadesi almış olmasına rağmen, gerekli emrin Ziraat Bankası İstanbul Şubesine 
verilmesinde bir aylık bir gecikme olmuştur. Bu gecikme neticesi Millî Korunma hesaplan aleyhi
ne Zi,raat Bankasına 3 300 küsur lira faiz ödenmiştir. Bundan evvelki Millî Korunma raporların
da da işaret edildiği gibi, Millî Korunma masraflarını fuzulen kabartmamak için Millî Korunma 
sermayesinden tahsis edilen kredilerin kullanılmasında bu paraların %6 faize tâbi tutulduğunun 
nazarı dikkatten uzak bulundurulmaması ve tahsis edilen kredilerin ancak ihtiyaç halinde banka
dan çekilmesi tavsiyeye değer görülmüştür. 

Yukarda da arzedilmiş olduğu veçhile, 1943 mahsûlü tütünlerin müdahale suretiyle mubayaası 
için Ziraat Bankası tarafından şirkete 3 295 646 lira tahsis edilmiş olmasına mukabil şirket tarafın-
dan mubayaa masrafları dâhil Millî Korunma hesabma 3 667 000 küsur liralık tütün satın alınmış
tır. Buna nazaran şirketin kendi mevcudundan- 370 000 lira kadar bir meblâğı Millî Korunma tütün
lerinin satm alınmasına tahsis ettiği anlaşılmaktadır. Tütün mubayaa mevsiminde şirket kendi he
sabına yaptığı mubayaalarını tanzim için banka kredilerinden istifade etmekte olduğuna göre, fa
izle temin ettiği paranın bir kısmını Millî Korunma tütünlerinin mubayaasına tahsis ettiği neticesine 
varmaktayız. Binaenaleyh Millî Korunma işlerinde kullanılmış bulunan şirket parasına ait faiz mikta
rının hesaplanarak Millî Korunma hesaplarından şirkete verilmesi hakkaniyete uygun olur kanaatin
deyiz. 

Ticaret Bakanlığı 1943 yılı mahsulü tütünlerin mubayaası için 1944 yılında 9 295 646,99 lira tah
sisini derpiş etmiş ve bu paranın altı milyon lirasının Yerli Ürünler Şirketinin ve bakiyesinin de 
Türk Tütün Limitet Şirketinin emrine verilmesi hususunda Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne tali
mat vermiştir. 

Mevzuubahis paranın beş milyon lirası, daha evvel arzedilen,Koordinasyon kararları ile tütün mü
dahale mubayaatı için Millî Korunma sermayesinden Ticaret Bakanlığı emrine verilen mütedavil ser
mayeden ve bakiyesi de Yerli Ürünler Şirketinin 1940 - 1942 yılları içinde Ticaret Bakanlığı ile 
müştereken alıp, sattığı tütünlerden tahassül etmiş olup, Ticaret Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasın
da mubayaaya iştirak nispetinde taksim edilmek üzere Ziraat Bankasında bekletilen kârlardan terekküp 
etmektedir. 

Banka Umum Müdürlüğü Tiearet Bakanlığının talimatına istinaden Millî Korunma sermayesin
den tahsis edilen beş milyon liranın 3 295 646,99 liralık kısmının 193 hesap numarası altında Türk 
Tütün Limited Şirketine, bakiyesinin de 195 hesap numarası altmda Yerli Ürünler Şirketine ve tü
tün satışından mütehassıl yukarda mevzuubahis kârlarm da 194 hesap numarası altmda keza Yerli 
Ürünler Şirketine verilmesi için İstanbul Şubesine emir vermiş bulunmaktadır. 

Yerü Ürünler Şirketi 1944 yılında Millî Korunma sermayesinden 195 hesap numarası altmda em
rine verilmiş bulunan paraları kullanamamış olmasına mukabil kârları teşkil eden 194 numaralı he
saptan dört milyon liraya yakın bir para çekmiştir. Bu hesabın 1944 sonu bakiyesi 3 487 012,00 
lira olup Mllanılan kısmı için Şirket 1944 yılında Bankaya % 8,5 hesabiyle 232 281,09 lira faiz 
ödemiştir.^apılan tetkikat sonunda Ziraat Bankasının bu faizin tamamını 1944 yılında kendi kâr 
ve zarar hesabma intikal ettirdiği anlaşılmıştır. Ticaret Bakanlığmm Ziraat Bankasma verdiği 
talimatta 1944 yılı tütün mübayaatına tahsis edilmesini bildirdiği ve Bankaca Yerli Ürünler Şirke
tinin emrine amade tutulan tütün satışmdan mütehassıl kârlarm bir kısmı Ticaret Bakanhğma ve 
binnetice Millî Korunma camiasına ait bulunmaktadır. Bu itibarla 1944 yılında Yerli Ürünler Şir
keti tarafmdan kullanılan para üzerinden % 8,5 hesabiyle tahakkuk ettirilmiş olup tamamı Ban
kanın 1944 yılı kâr ve zararına intikal ettirilen 232 281,09 liranın bir kısmının Ziraat Bankası 
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tarafından önümüzdeki yıl içinde Milli Korunma hesaplarına iade edilmesi ve mütaakıp yıllarda hu 
menabiden elde edilmiş olan faizler için de aynı şekilde hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

b) İmalât : 
Şirket 1944 yılında 2 192 592 kilo 1943 mahsulü tütün satınalmış ve bunlar için mubayaa mas

rafları ile birlikte 3 667 718,01 İka ödemiştir. Bu tütünler mubayaadan imalât safhasına kadar 
%2 nispetinde olmak üzere 43 904 kilo fire vermiş ve aynı bedelle 2 148 688 kilo üzerinden ima* 
lata devredilmiştir. 1942 yılı mahsulü tütünlerinden işlenmemiş bulunan 514 886 kiloluk kısmın 
168 514 kilosu işlenmemiş olarak satılmış ve mütebaki 346 372 kilo imalât safhasına kadar %4 
nispetinde olmak üzere 1383 kilo fire vermisldr. 1944 yılı içinde imalâta devredilen 344 989 kilo 
tütünden 344 758 kilosu işlenmiş ve bakiye 231 kilosu da işlenmeden 1945 yılına devredilmiştir. 
1942 ve 1943 yılları mahsulü tütünlerin? imalâtına ait bir tablo, maliyet randımanlarını da göstere-
eek şekilde tanzim edilerek aşağıya dercedilmiştir . 

İmalât tablosu 
İmalâta verilen tütünleıûn Kilo Bs. 

Mubayaa İmalât İmalât 
İmal edilen tütünlerin 

Mali- ilan di-
Mahsul Miktarı 
yılı Kg. 

bedeli 
T. L 

masrafları masrafı Fir*.' Miktarı Kıymeti yet man 
T. L. Kş. Kg. Kg. T. L Ks. 

1942 344 758 691 786,05 70 006,62 20,30 6 827 337 931 761 792,67 225,43 98, 
1943 2 148 688 8 667 718,01 661 646,12 30,79 166 736 1 981 972 4 329 364,13 218,44 92,24 

Yekûn 2 493 446 4 359 504;06 731 652,74 29,34 173 543 2 319 903 5 091 156,80 219.45 93,24 

1944 yılında işlenen 1942 ve 1943 yılı mahsulü tütünlerden elde edilen randıman bundan evvel 
ki senelerdeki randımanlardan daha yüksek bulunmaktadır. 1943 yılı mahsulü tütünlerin işlenme
sinde Yerli Ürünler Şirketi ile bir mukayese yapıldığı takdirde, yerli ürünlerin beher kiloya isa
bet eden 27,12 kuruş imalât masrafına mukabil bumasraflarm Türk Tütün Limitette 30,79 kuruş ol
duğu, yerli ürünlerin imalâtta %90,36 randıman elde etmiş olmasına mukabil Türk Tütün Limitet 
Şirketinin %92,24 randıman elde ettiği ve neticede yerli ürünlerde imalât maliyetinin vastai 219,75 
kuruş olmasına mukabil Türk Tütün Limitette bu maliyetin 1,31 kuruş eksiğiyle 218,44 kuruş ol
duğu görülür. 

e) Satışlar ve stok : 
Türk Tütün Limitet Şirketi, Millî Korunma sermayesiyle satmaldığı muhtelif .senelere ait mah

sullerden 5 106 980,34 liralık kısmını 1944 yılı içinde 6 287 834,18 liraya satmak suretiyle 
1 180 853,84 liralık gayrisâfi satış kârı sağlamıştır. Buna ait müfredatlı bir eetvel aşağıya derc
edilmiştir . 

Mahsul yılı 

1940 
1941 
1942 
1943 

Yekûn 

. - , ' • ' ' " ' , 

Satılan 

Miktarı 
Kg. 

58 
78 008 

504 298 
1 619 945 

2 202 309 

.... 
60 
25 

85 

Satış ' 
tütünlerin 
A 

Maliyet bedeli 
Tl. K. 

22 96 
.122 486 

1 090 173 65 
3 894 297 73 

5 106 980 34 

Tablosu 

Satış bedeli 
Tl. K. 

603 93 
215, 331 94 

1 296 135 72 
1 775 762 59 

6 287 834 18 

Uayrisâfı 
A 

Satış kârı 
Tl. 

580 
92 845 

205 962 
881 464 

1 180 853 

K - i 

97 
94 
07 
86 -

84 

Satış kân 
g» % Sİ 

2 530,36 
75,80 
18,90 
22,63 

23,12 
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1940 ve 1941 mahsullerinden elde edilen kâr nispetlerinin 1942 ve 1943 mahsullerininkinden 

yüksek olması, bu mahsullerin satış fiyatlarında mühim bir fark olmamasına mukalbil 1940 ve 1941 
mahsullerinin gerek mubayaa bedellerinin ve gerekse imalât masraflarının yâni kısa e a maliyetle
rinin 1942 ve 1943 mahsullerininkinden düşük olmasından ileri gelmektedir. 

Bunlardan 1940 ve 1941 mahsulleri konsinyasyondaki tütünler olup Mısır'da satılmış bulun
maktadır. 1942 mahsulü tütünlerden 331 154,69 lira değerinde 168 514 kiloluk bir parti işlenme
den Suriye rejisine ve işlenmiş olanlardan düşük kaliteliler Tekel İdaresine, iyi kaliteliler deöllen 
Tabaceo firmasına satılmıştır. 1943 mahsulü tütünlerin işlendikten sonra mühim kısmı muhtelif 
Amerikan firmalarına satılmıştır. 

1944 yılı satışları neticesinde 1940 ve 1941 mahsulleri tütünler tamamiyle elden çıkarılmış ve 
1940 mahsulü tütünlerden 1 577 985.49 lira ve 1941 mahsulü tütünlerden de 118 431,52 lira safi kâr 
elde edilmiştir. 

1942 ve 1948 yılları mahsulü tütünlerden - ise sırasiyle 73 405,30 ve 402 966,46 lira kâr sağlanmış 
olup bu mahsullerden 1945 yılına devredilen stokların müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

" ' • " " ~ - - - - - - - K g . T L 

1942 mahsulü işlenmiş konsinyasyondaki tütün (561,5 kilo fire ten
zil edildikten sonra 36 398.5 
Konsinyasyondaki tütünlerin masrafı — 
1942 mahsulü işlenmemiş tütün 231,0 
1942 mahsulü işlenmiş tütün (1 446,50 Kg. tire ve 50 Kg. numu

nelik tenzil edildikten sonra) 650,0 2 544 7r> 
1943 mahsulü işlenmiş tütün (1 786,75 Kg. fire tenzil edildik
ten sonra) '" 360 240.0 435 066 40 

36 926 
11 535 

705 

00 
9S 
00 

Yekûn 397 519,5 486 778 13 

Türk Tütün Limitet Şirketi Millî Korunma sermayesiyle alâkalı 1944 yılı faaliyetini _ muhtelif 
yıl mahsullerine ait olmak üzere 577 089,32 lira kârla kapatauş bulunmaktadır. 

d) Komisyon ve masraflar: 
Tütün Limitet Şirketinin Millî Korunma sermayesiyle yaptığı müdahale mubayaatı mevzuuna 

son vermeden evvel, Şirketin bu mubayaat üzerinden aldığı komisyonlar ile umumi masraflardan 
müdahale tütünlerine tefrik ettiği hisselere kısaca temas etmek isteriz. 

1940 - 1943 yılları tütün mahsulleri. Ticaret Bakanlığı ile Şirket arasında vâki mutabakat ue 
tieesinde aşağıdaki esaslar dairesinde mubayaa»edilmiştir : 

ı - 1940 mahsulü tütünlarin mubayaa, imalât ve satışından tahassül edecek kâr ve zarar Millî 
Korunmaya ait olacak ve Şirkete mubayaa ettiği tütünlerin bedeli üzerinden «̂  2 komisyon verile
cektir. 

u - J941 mahsulü tütünlerin mubayaası için Millî Korunma sermayesinden ve şirket varlığm 
dan birer buçuk milyon lira konacak ve mubayaadan mütevellit bütün hukuk ve vecaip mütesaviyen 
taksim edilecektir. 

m - 1942 mahsulü tütünler iyin Milli Korunma sermayesinden yapılan mubayaata Şirketçe 
% 25 nispetinde para tahsis edilecek ve bu tütünlerin satılmasından tahassül edecek kâr veya zara 
vm % 40 ı Şirkete ve ••% 60 ı da Millî 'Korunmaya ait olacaktır. 

iv - 1943 mahsulü tütünlerin mubayaası için gereken para Millî Korunma sermayesmden tahsis 
edilmiş ve .fakat mubayaatm hangi esaslara göre yapılacağına dair bir anlaşmaya varılmamıştır. 

Millî Korunma sermayesiyle satırı alman 1941 ve 1942 mahsulü tütünlere ıı ve'm ncü bentler-
deki esaslar dairesinde Şirketçe para tahsis edilmemiş olduğu için bu tütünlerin satışından tahassül 
eden kârlardan Şirkete,, mutabık kalman nispette bisee verememesi gerektiği ve mubayaalar tama-
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miyle Millî Korunma sermayesiyle yapıldığına göre Şirkete, masraflarına karşılık olarak yaptığı 
mubayaalar üzerinden bir komisyon verilmekle iktifa edilmesinin uygun olaeağı 1942 ve 1943 yıl
ları Millî Korunma raporlarında arzedilmiş bulunmakta idi. Ticaret Bakanlığı tarafından Millî 
Korunma sermayesiyle Şirketin satın aldığı muhtelif seneler mahsulü tütün bedelleri üzerinden 
% 2 komisyon tahakkuk ettirilmesi için Şirkete talimat verilmiş bulunması bu husustaki mütalâa
mızın tatbik mevkiine konulmasını sağlar mahiyette görmekteyiz. Netekim Şirket 1940 mahsulü tü
tünlerin komisyonu olarak 1943 yılı kâr ve zarar hesabına intikal ettirmiş olduğu 29 218,42 liraya 
ilâveten, Ticaret Bakanlığının talimatı gereğince : 

1941 tütün mahsulü mubayaatı karşılığında 24 009,17 lira 
1942 » ,» » » 18 744,87 » 
1943 » » * » 70 303,02 » 

olmak üzere ceman 142 275,48 lirayı, Millî Korunma sermayesiyle 1944 sonuna kadar satın aldığı 
tütünlerin komisyonu olarak Millî Korunma hesaplarına intikal ettirmiş bulunmaktadır. 

1942 yılı Millî Korunma raporunda Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu vesiylesiyle ve bu ra
porda da izmir incir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nezdindeki nebati yağ hesabı ve
siylesiyle komisyon mevzuuna temas edilmiş ve Millî Korunma Kanunu gereğince muayyen işlerin ifa-
siyle vazifelendirilmiş bulunan teşekküllere yaptıkları iş mukabilinde verilen komisyonun bu 
teşekkülleri zarara mâruz bırakmamaya matuf olduğunu, Millî Korunma Kanunu ile verilmiş va
zifelerin ifasından bilistifade faydalanma yoluna gitmenin doğru olamıyacağmı arzetmiştik. Ay
nı mevzua Türk Tütün Limitet Şirketi vesiylesiyle avdet etmek zaruretini hissetmiş bulunmakta
yız. Şirket mubayaa etmiş olduğu tütünler üzerinden almış olduğu komisyonlardan maada, Şirke
tin 1942 ve 1943 yılları umumi masraflarından, mubayaa edilen 1940 - 1942 mahsulleri tütünlere 
muhtelif senelerde 121 415,70 liralık bir masraf hissesi tahmil etmiş bulunmaktadır. Tütünlerin 
mubayaası, işlenmesi ve satılması sırasında yapılan her türlü masraf Millî Korunma hesaplarına 
intikal ettirildiğine ve bu hesaplara intikal ettirilemiyetı cüzi miktardaki umumi masrafların da 
alman komisyonlarla karşılanması gerektiğine göre, şirketin umumi masraflarından ayrıca hisse 
tefriki sebebi anlaşılamamıştır. Bunun böyle olduğu şirketçe de takdir edilmiş olacak ki, 1944 
ve mütaakıp yıllarda umumi masraf hissesi tefriki yoluna gidilmemiştir. Bu itibarla umumi mas
raf hissesi olarak Millî Korunmadan alman meblâğların iadesi muvafık olur kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan Şirketin Mısır'da bulunan bürosu vasıtasiyle satmış olduğu tütünlerin bedeli 
üzerinden idare Meclisi kararı ile bu büroya masraflarının karşılığı olarak % 2 ve % 3 olmak üze
re 1944 ve daha evvelki yıllarda 10 000 liradan fazla komisyon ödediği görülmüştür. Büro, şir-

,ket muvacehesinde, bir üçüncü şahıs olmadığına, sene nihayetindeki kârı şirketin bilançosuna in
tikal ettiğine göre Büro'nün sattığı tütünler üzerinden ayrıca komisyon verilmesini, muzaaf ko
misyon tahakkuku mahiyetinde telâkki etmekte ve iadesi gerektiği neticesine varmaktayız. Bu iti
barla Millî Korunma Kanunu gereğnce vazifelendirilmiş bulunan Teşekküllere verilen komisyonun 
mahiyeti hakkında katı bir karara varılmasını, hesap neticelei'inin sıhhatle çıkarılmasını sağla
mak bakımından lüzumlu ve hattâ zaruri görmekteyiz. 

, 7. — Sümerbank Zeytinburnu Çimento Fabrikası : 
Bilindiği gibi, Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketine ait bulunan Zeytinburnu Çimento 

Fabrikasma, 28 . VII . 1943 tarihinde yürürlüğe giren, 464 sayılı Koordinasyon kararı ile el konmuş 
ve bu kararın 7 nci maddesindeki salâhiyete binaen adı geçen Fabrikanın işletilmesi ve işletme ile 
alâkalı muamelelerin ifası Ekonomi Bakanlığı tarafından Sümerbanka tevdi edilmişti. 

Sümerbank, Zeytinburnu Çimento Fabriaksını 1943 yılı Temmuz ayı sonundan itibaren işletmeye 
başlamış ve 607 sayılı Koordinasyon kararının 22 X . 1945 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine 
bu fabrikayı sahiplerine devretmiştir. 

a) Bütçe ve kadro : 
Sümerbank tarafından Zeytinburnu Çimento Fabrikasma 1944 yılı için 4 448 000 liralık bir 
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masraf bütçesi kabul edilmiştir. Bu meblâğın 
gösteren cetvel aşağıya dercedilmiştir : 

Tahsis olunan 
Ana masraflar ödenek 

Hammadde ve malzeme 
Personel masrafları 
İşletme umumi masrafları 

Yekûn 

3 025 500 — 
1 081 000 — 

341 500 — 

4 448 000 —' 

ana masraf bölı 

Fiilî 
sarfiyat 

2 886 158 
966 031 
229 516 

4 081 706 

imlerim 

93 
09 
88 

90 

e göre ta 

Tasarruf 

139 341 
114 968 
111 983 

366 293 

hsisat 

07 
91 
12 

10 

ve sarfiyatını 

Tasarruf 

4,60 
10,60 
32,80 

48,40 

Yukardaiki cetvelin tetkikından bütçenin her ana bölümünde tasarruf sağlandığı ve fiilî sarfi
yatın bütçe tahsisatının %91,80 i nispetinde olduğu anlaşılmaktadır. Bütçede personel masrafları 
karşılığı olarak ayrılan tahsisat 1 081 000 lira ve yapılan fiilî sarfiyat ise 114 968,91 lira noksa-
niyle 966 031,09 liradır. Fabrikanın 1944 yılı nazari kadrosu 188 kişiden ibaret olup yıl sonundaki 
fiilî kadro 155 memurdan ibarettir. (Bu rakamlara teknisiyen, usta ve ustabaşı, laborantlar ve mu
vakkat müstahdemler dâhildir). Fiilî memur kadrosunun nazari kadroya nazaran <% 18 nispetinde 
az olması personel masraflarında görülen tasarrufu temin etmiştir. 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasında çalışan işçilerin 1944 yılı harekâtı aşağıda gösterilmiştir : 

1944 yılı başındaki mevcut : 439 işçi 
1944 yılı içinde girenler 596 » 
1944 yılı içinde çıkanlar 481 » 
Yıl sonu mevcudu 554 » 
Ay sonu vasatilerine göre 535 » 

Yukardaki rakamlardan iabrika işçilerinin giriş ve çıkış hareketlerinin çok fazla olduğu anla
şılmaktadır. Zeytinburnu Çimento Fabrikasının 1944 yılı işçi saati adedi 1 464 712 olup bir işçi saati 
başına vasatî olarak 44,50 kuruş ücret düşmektedir. 

b) İmalât ve stoklar : • 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 1944 yılında 96 777 ton klinker istihsal etmiştir. 1948 yılı devri 

ile birlikte klinker girişleri 107 655 tona yükselmiş, bunun 95 825 tonu çimento imâline verilmiş 
ve bakiye 11 830 ton ise 254 017,75 lira bedelle 1945 yılına devredilmiştir. Aynı yıl içindeki çimen
to imalâtı ise 88 615 tona normal ve 12 124 ton da süper olmak üzere ceman 100 739 ton çimentodan 
ibarettir. îmal edilen çimento iş programında derpiş edilen miktarın ı% 84 ü nispetindedir. Fabrika
nın 1944 yılı çimento istihsal satış ve stoklarını gösteren tablo aşağıya dercedilmiştir : 

Miktarı (ton) Bedeli (lira) 

1943 den müdevver stok 3 446,700 101 503,03 
1944 yılı istihsali 100 739,— 3 964 552,67 

104 185,700 4 066 055,70 
1944 yılı satışları 100 862,550 3 960 877,42 

1944 yılı sonundaki çimento stoku 3 323,150 105 178,28 
• - * • • 

1945 yılma devreden Çimento stokumun 2 054,150 tonu süper ve 1 269 tonu da normal çimento
dur. Zeytinburnu Çimento Fabrikasının muhasebe plânında yalnız satılan çjmentolaruvf mamul adde-
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dihnesi esas ittihaz edilmiş olduğundan yakarda mevzuubahis (-111161110131' bilançoda yarı mamuller 
nıe.yanmda yer alınış bulunmaktadır. 

e.) Satışlar : 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının 1944 yılı çimento .satışları normal ve. süper olmak üzer-' 

lüü 868 tondur. Çimento fiyatları 141 ve 549 sayılı Koordinasyon kararlariyle teshil edilmiş olu:.» 
çıplak olarak beher tonu : 

Normal çimento 7 X 1 . 1944 tarihine kadar 43,35. hu tarihten sonra, 4Ü,~- lira. 
Süper çimento » >•• > 46,55 * •* » 45,-- > 

üzerinden satılmıştır. 
Satılan çimentoların maliyet bedeli ıW satış hâsılatını ve elde edilen gayr isaf i satış karım göst.e-

ren eetvel aşağıya dereedilmiştİr : 

Tl.. 

Satılan çimentoların maliyet bedeli :-> 96ü 877,4'J 69,51 
Satılan çimentoların v-ersri ve resimler 1 049 645.79 18.43 
Satış masrafları 31 848,15 0,50 
Satış kârı 655 648,34 11,50 

Satış yekunu 5 698 019.7u 100,00 

Satılan çimentoların 88 63i tonu normal ve İl' 232 tonu da süper çimentodur. Bunların <r> 844 
tonu çıplak ve 95 019 tonu da • ambalajlı olarak .satılmıştn. .Ambalajlı olarak saldan çimentola
rın ambalaj masraflar; Koordinasyon kararla riyîı- tosbit. edilmiş oları satış fiyattanım ilave edil 
iniş bulunmaktadır. 

Zeytinburnu Çimento H'ybrikası. çimento, satışlarından «İde. ettiği satış kârları ile 194 t yılı ie.in-
de sağladığı diğer gelirler ve yaptığı müteferrik IMI8raflar neticesinde 1944 faal'ıyel yılımı. 
685 983,70 lira safi kârla kapatmış bulunmaktadır. 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasına el konması hakkındaki 464 sayılı Koordinasyon kararının 
8 nei maddesiyle, bu karara tevfikan yapılacak işler için Ekonomi Bakanlığı emrine. Millî Korun 
ma sermayesinden 1 000 000 liralık bir mütedavil sermaye tahsis edilmiştir. Fabrikanın işletil 
meşinin Sümerbanka tevdii üzerine mevzuubahis mütedavil sermaye de Sümerbankm emrine ve 
rilmiş ve bu para adı geçen Banka tarafından Ziraat Bankasından tamamiyle tahsil edilmiştir. 
Tetkikalımız sırasında. 1943 yılında olduğu gibi, 1944 yılında da bu paranın Zeytinburnu Çimen 
to Fabrikasına tahsis edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Mütedavil sermaye ihtiyacını, el konma sıra 
sında fabrikada mevcut olan ve bilâhara imal edilen çimentoların satışından tahassül eden kâr
la karşılayan fabrikanın, Millî Korunma .sermayesinden tefrik edilen mevzuubahis mütedavil ser
in a yey o ihtiyacı olmadığına göre, Sümerbankın Millî Korunma Kanununa ve Muhasebe talimat 
namesine uyarak bu bir milyon lirayı Ziraat Bankasına iade etmesi gerekirdi. Banka'11ın fak öde 
inek suretiyle bu parayı kendi işlerinde kullandığı anlaşılmaktadır. 

*. - Ziraat Bankası Pamuk hesabı : 
26 . IX . 1940 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 59 sayılı Koordinasyon kararı ile. doğrudan doğru

ya muştahsılmdan pamuk mubayaası için Millî Korunma sermayesinden Ticaret Bakanlığı adına al
tı milyon liralık bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş ve 27 . X I I . 1940 tariiünde yürürlüğe giren 87 
nayılı Koordinasyon kararı ile de müstahsıldan gayri kimselerden ımibaayata müsaade edilmiş ve aynı 
zamanda mubayaa ve ihraç işlerini ifaya Ziraat Bankası memur edilmiştir. Aynı kararda Ziraat Ban
kasına, bu husustaki hizmetine mukabil mubayaa tutarı üzerinden % t komisyon verilmesi de derpiş 
edilmiştir, " t 

Ziraat Bankasının İstanbul, Mersin, Adana, Tarsus, Ceyhan, ve kısmen de Cebelibereket şubeleri 
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vasıtasiyie satın alınan ve satılan pamukların hesapları bu şubelerce tutulmuş ve bunların merkeze 
göıtderdikleri vaziyet cetvellerinin tevhidi suretiyle sene sonlaruıda Millî Korunma pamuk bilançosu 
hazırlanarak Millî Korunma Umumi Bilançosuna intikal Htirâhaiffcîr. Pamuk mubayaası için Milli 
Korunma sermayesinden Ziraat Bankası emrine verilen altı milyon liraya ilâveten, Ticaret Ofisinin 
1942 ve 1943 yıllarında Ziraat Bankasından, maliyet bedeli üzerinden satın alıp satmış olduğu pa
muklardan tahassül eden 2 954 931,37 lira kârla bu kârın faizini teşkil eden 113 205,77 lira da Ticaret 
Bakan lığının emriyle pamuk müdahale, mubayaatmda kullanılmak üzere Ticaret Ofisi tarafından 1944 
yılında Ziraat Bankasına devredilmiş bulunmaktadır. Ayrıca banka tarafından satılmış pamuk
lardan tahassül eden beş milyon lirayı mütecaviz kâr da «azarı itibara alınacak olursa 1944 yılında 
pamuk müdahale mubayaatma tahsis edilen paranın on dört milyon lirayı tecavüz ettiği görülür. 

Müdahale suretiyle satın alman pamukların 1944 yılı harekâtını gösteren cetvel aşağıya dereedil-
miştir. 

Kilo Bedel (TL.) 

1943 yılından devredilen pamuklar 
1944 yılında satm alınan pamuklar 
1944 yılında zuhur eden işletme ve depo fazlaları 

1944 yılı satışları (Maliyet bodeli üzerinden) 
1943 den müdever pamuklar üzerinden sene içinde yapılan tashih ka
yıtları 
1944 yılı depo noksanları 

1944 yılı sonu stokları 

8 144 595 
9 370 987 

23 054 

17 538 636 

3 757 136 

33 237 
12 569 

3 802 942 
13 735 694 

a 077 879,42 
12 548 726,12 

20 626 105,54 

3 918 869,64 

128 270,30 

4 047 139,94 
16 578 965,60 

17 538 636 20 626 105,54 

1944 yılı mubayaaları 510 sayılı Koordinasyon kararınm verdiği yetkiye dayanılarak Tarım ve 
Ticaret Bakanlıkları tarafından tesbit edilmiş bulunan âzami satınalma fiyatları üzerinden yapıl
mıştır. Bu fiyatlar pamuk cinslerine göre, 95 -130 kuruş arasında tehalüf etmiştir. 1944 yılında sa-
tınalman pamukların % 65 ini yerli, % 22 sini akala ve geri kalanını da diğer cins pamuklar teş
kil etmiştir. 1944 yılmda satın alman pamukların mubayaa bedeli 10 915 679,13 lira ohıp maliyetine 
1 633 046,99 lira masraf ilâve edilmiştir. Bu masraflar meyanında pamuk maliyetine intikal ettiril
mesi icap edenler olduğu gibi, sermaye faizi ve bankanın 87 sayılı Koordinasyon kararı gereğince 
mubayaa edilen pamuklar üzerinden tahakkuk ettirdiği °rc 1 komisyon gibi pamuk maliyetine de
ğil ve fakat pamuk hesabının kâr ve zararına intikal ettirilmesi gereken masraflar da mevcuttur. 
Geçen seneler raporlarımızda da mucibi tenkit görülen bu hususlar, 1942 yılı Millî Korunma Bilan
çosunun tasdikma mütedair 5034 sayılı Kanunun mucip sebepler lâyihasında da Sayıştay Komisyo
nunun kararı olarak yer almış bulunmaktadır. M-zkür kanun 1947 yılında yürürlüğe girmiş olduğu 
ve tetkik edilen pamuk bilançosu daha evvel hazırlanmış bulunduğu cihetle bu mevzu üzerinde 
daha fazla durulmamıştır. 5034 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra hazırlanacak bilançolarda 
bu hususun nazarı itibara ahnacağı tabiîdir. 

Ziraat Bankası satın aldığı pamuklardan bir kısmını 1944 yılı içinde satmış olup buna ait tablo 
aşağıda gösterilmiştir V 
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Satılan pamukların maliyet bedeli 3 918 869,64 79,99 
Satış masrafları 424 484,79 8,66 
Satış kân 555 961,50 11,35 

Sat\ş yekûnu 4 899 315,93 100,00 

Mevzuubahis pamuklar Ticaret Bakanlığının tesbit ettiği fiyatlar üzerinden Ziraat Bankası 
tarafından başlıca Almanya, Macaristan, Romanya'ya satılmış bulunmaktadır. Bunun dışında Ti
caret Ofisinin ithâl ettiği malların bedeli üe takas edilmek suretiyle Ticaret. Ofisi tarafından ihraç 
edilen pamuklar da vardır. 

Ziraat Bankası 1944 yılı pamuk hesabını 477 333,10 lira safi kârla kapatmış ve bidayetten beri 
pamuk müdahale mubayatından tahassül eden kâr bu suretle ceman 8 607 580,97 liraya baliğ olmuş 
tur. Bu para Millî Korunma umumi kârları meyanmda gösterilmiyerek, 87 sayılı Koordinasyon ka
rarının 3 ncü fıkrası gereğince, karşılıklar hesabında yer almış bulunmaktadır. 

9. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu: 
1 . İT . 1943 tarihli ve 430 sayılı Koordinasyon kararı ile kurulmuş bulunan Türkiye Zirai Do

natım Kurumu,. 4604 sayılı Kanunun 1 . VII . 1944 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine lâğvedilmiş 
bulunmaktadır. Bu kurumun bütün mevcudat, hak ve vecibelerinin yukarda mevzuubahis ka
nunla bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulan Türkiye Zirai Donatını Kurumuna devri ieap-
etmekle beraber bu muamele henüz neticelendirilmemiş bulunmaktadır. 

Millî Korunma Kanununa müsteniden kurulmuş bulunan Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 
bu suretle 1 . VII . 1944 tarihinden itibaren Millî Korunma hesapları İle alâkası kesilmiş bulun
makta ve bu kurumun mevcutları, alacakları ve borçları 1944 yılı Milli Korunma Bilançosunda 
yer almamaktadır. Bununla beraber. Donatım Kurumunun 1944 yılından sonra 30 . VI . 1944 
akşamı itibariyle hazırlamış olduğu bilançosu 1944 yılı Millî Korunma hesaplarına intikal etti
rildikten sonra muamele ters bir kayıtla iptal edilmiş ve bu suretle, adı geçen kurumun 1944 yılı 
ilk altı aylık hesaplarımı! 1944 yılı Millî Korunma hesaplarında bir iz bırakması temin edilmiştir. 

Millî Korunma Kanununa müsteniden kurulmuş bulunan Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 
1944 yılı bidayetinden lağvı tarihine kadar olan hesapları heyetimiz tarafından tetkik edilmiş 
olmakla beraber, bu hesaplar Millî Korunma umumi bilançosuna intikal etmiş olduğu cihetle, bu 
mevzuda mufassal malûmat arzından içtinap edilmiştir. Bununla beraber Millî Korunma 1943 yılı 
raporumuzun Zirai Donatım Kurumuna ait bahsinde, bu kurumun hesap ve muamelelerinden 
mucibi tenkit görülen mevzuların 1944 yılı ilk altı aylık hesap devresinde de yer aldığını be
lirtmek isteriz. 

Bu vesile ile tetkikatımızı yaptığımız sırada - Nisan 1947 430 sayılı Koordinasyon kararın
da mevzuubahis 4 550 000 liranın Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafından Türkiye Zirai 
Donatım Kurumuna devredilmemiş olduğunu, 4604 sayılı Kanunun muvakkat ikinci maddesinde 
mevzuubahis 281 ve 303 sayılı Koordinasyon kararı ile çiftçiye ödünç, tohumluk tevzii için Ziraat 
Bankasına verilen 3 600 00Q liralık müteduvil sermaye ile 398 sayılı Koordinasyon kararı ile 
bedeli mukabilinde müstahsıla tevzi edilmek üzere hariçten göztaşı ithali için İzmir İncir ve 
Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tahsis edilen 1 000 000,— liralık mütedavil sermayeye 
ait tasfiye hesaplarının Türkiye Zirai Donatım Kurumuna tevdi edilmekle beraber katî tasfiye
nin tamamlanmamış olduğunu arzetmek isteriz. 

4604 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi gereğince, Millî Korunma Kanununun 43 ncü 
maddesinde mevzuubahis sermayenin, bu sermayeden Türkiye Zirai Donatım Kurumuna tahsis 
edilen miktarda, azaltılması icapetmektedir, Bu hükümle alâkalı kayıtların yapılmamış olduğu bi-
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lânçoda sermayenin, eskiden olduğu gibi, 100 000 000,— lira üzerinden yer almasından anla
şılmaktadır. Bu mevzua bilançonun tetkik ve tahlili vesiylesiyle avdet edilecektir. 

III • Bilançonun tetkik ve tahlili 

Millî Korunma 1944 yılı Bilançosunun yekûnu 217 935 473,12 liraya baliğ olmaktadır. 
Bu yekûn 1943 yılı Bilanço yekûnundan 3 595 048,99 lira fazladır. Bilanço postları hakkındaki 

gerekli izahat aktif ve pasifin tahlili vesilesiyle aşağıda arzedilmiştir : 

A) Aktif • 
1) Tahsis edilmiyen sermaye 21 781 039,10 
2) Tahsis edilen sermaye 78 218 960,90 
3) Sermaye tahsisinden borçlular 17 410 924,10 
4) Muhtelif borçlu hecaplar 40 257 330,96 
5) Mutavassıt hesaplar 9 522 430,68 
6) Stoklar 45 717 562,27 
7) Sabit kıymetler 5 027 225,11 

217 935 473,12 

1 ve 2. Tahsis edilmiyen sermaye ile tahsis edilen sermaye hesapları pasifteki sermaye hesabının 
kontrpartisi olarak aktifte yer almış bulunmaktadırlar. Türkiye Zirai Donatım Kurumu hakkındaki 
4604 sayılı Kanunun muvakkat 1 nei maddesi gereğince tahsis edilmiyen sermayenin bilançoda 
14 600 000, - lira noksanı ile yer alması icap ettiğini şurada kısaca belirtmek yerinde olur. Bu he
saplar hakkında gerekli malûmat, sermaye hesabının tahlili vesilesiyle arzedilecektir. 

3. Sermaye tahsisinden borçlular (17 410 924,10 lira). 
Bu para, Millî Korunma sermayesinden ikraz yol^le veya sabit sermaye, mütedavil sermaye ve

ya teşkilât ve idare masrafı olarak tahsis mahalleri emrine verilmiş bulunan meblâğların 1944 yı
lı Millî Korunma Umumi Bilançosunun hazırlama devresinde tahsis mahallerince hesabı verilmiyen 
kısmını göstermektedir. 1944 yılı sonuna kadar Bakanlar Kurulu karariyle Millî Korunma serma
yesinden tahsis edilen paraların tutarı 78 218 960,90 lira olup bunun 49 308 478,30 lirası sermaye 
tahsis mahalleri tarafından bilfiil Ziraat Bankasından çekilmiş bulunmaktadır. Hesaplan veril
miyen paralar, filfiil kullanılan paraların %35 ini teşkil etmektedir. 

1944 yılı Bilançosunun hazırlama devresi olan 1947 yılı Mayıs ayına kadar bilfiil kullanılan pa
radan 31 897 554,20 liralık kısmı için tahsis mahalleri tarafından Millî Korunma Muhasebe Bü
rosuna evrakı müspite veya bilanço verildiğinden bunların mahsubu yapılmıştır. Mütebaki 
17 410 924,10 liranın 1944 yılı bilançosunun hazırlama devresi içinde mahsup evrakı gönderilmedi* 
ğinden bu para, bilançoda sermaye tahsisinden borçlular hesabında yer almıştır. 

Millî Korunma 1943 yılı Umumi Bilançosunda tahsis mahalleri tarafından kullanılan paralar
dan mahsubu yapıîamıyan kısmın tutarı 21 589 158 lira olduğuna göre, 1944 yılında dört milyon 
liralık bir azalma müşahede edilmiştir. 

Sermaye tahsisinden borçlular hesabının 1944 yılı sonu bakiyesinin senelere göre müfredatı ve 
mahsup durumları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

(S. Sayısı: 137) 



42 -
i/.*.- Lira K. 

• 
1943 ten devreden borç bakiyeleri 21 589 158 00 
1944 yılı bilançosunun hazırlama devresinde hesabı verilen eski senelere ait 
paralar 5 342 495 85 

16 248 662 15 

1944 yılı içinde tahsis edilen paralardan senesi içinde mahsubu yapılamıyan 1 164 261 95 

Sermaye tahsisinden borçlular hesabının 1944 yılı sonu bakiyesi 17 410 924 10 
liradır. 

1944 yılı bilançosunun hazırlanma devresinde 1943 yılma ait mahsubu yapılan paraların tahsis 
nevilerine göre müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

Lira K. 

Mütedavil sermayeden 2 814 070 56 
Sabit sermayeden 505 811 11 
TeşkilCft ve idare masraflarından 2 022 614 1S 

Vekûn 5 342 495 85 

1944 yılı sonunda evrakı müspitesi veya bilançosu verilmediği cihetle mahsubu yapılamıyan ve 
bu itibarla tahsis mahallerini borcu olarak bilançoda yer alan 17 410 924,10 liranın : 

2 274 793 03 lirasını mütedavil sermaye 
J 096 353 10 » teşkilât ve idare masrafları karşılığı 

14 039 777 93 » da ikraz bakiyesi teşkil etmektedir. 

17 410 924 10 

Bu paranın sermaye tahsis mahallerine göre müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

Mütedavil Teşkilât ve idare 
Bakanlığın adı sermaye masrafları karşı. tkraz Toplam 

Başbakanlık — 2 577 34 — 2 577 34 
Ticaret Bakanlığı 1 163 651 88 1 066 888 61 180 506 60 2 411 047 09 
Ekonomi » 1 011 588 70 — 8 302 486 51 9 314 075 21 
Ulaştırma * • — • 757 53 — 757 53 
Tarım » 99 552 47 - 1 484 000 00 1 583 552 47 
Adalet > — 25 851 87 ' — 25 851 87 
Maliye » - — 4 072 784 84 4 072 784 84 
Dışişleri * — 277 75 - - 277 75 

Toplam 2 274 793 05 1 096 353 10 14 039 777 95 17 410 924 10 
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Yukarda, tahsis nevine göre ve Bakanlıklar sirasiyle yer alan paralar hakkında gerekli malûmat 

aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır: 
a) Mütedavil sermaye : (2 274 793,05 lira) 
aa) Ticaret Bakanlığı : 
Ticaret Bakanlığı emrine verilen mütedavil sermayeden 1944 yılında mahsubu yapılamamı» 

olduğu anlaşılan 1 163 651,88 liralık bakiyenin, müesseseler itibariyle müfredatı şöyledir: 

Tariş (İncir, üzüm) 
Petrol Ofisi 
Türk Tütün Limitet 
Ticaret Ofisi 
Mahrukat Ofisi 
Tariş (Devlet yağları) 

534 576 
601 513 

40 
18 292 
7 028 
2 200 

1 163 651 

16 
93 
21 
55 
14 
89 

88 

Bu müesseselerden Tariş (incir, üzüm hesabı) hariç, hepsi 1944 yılı sonu itibariyle bilançoların? 
Millî Korunma Muhasebe Bürosuna göndermiş bulunmaktadırlar. Borçlu göründükleri paralar 1944 
yılı sonundaki nakde tekabül etmektedir. İzmir Taran Satış Kooperatifleri Birliği, İncir, üzüm mü
dahale mubayaatı için emrine verilen mütedavil sermaye mukabilinde 1944 sonu itibariyle eksik bir 
bilanço göndermiş olduğundan bu bilanço ile ancak borcunun cüzi bir kısmını kapatabilmiş ve bakiye 
borcu ise 1945 yılında tasfiye edilmiştir. 

a b) Ekonomi Bakanlığı : 
Ekonomi Bakanlığı emrine verilen mütedavil sermayeden 1944 yılı bilançosunda sermaye tahsi

sinden borçlular hesabında görülen 1 011 588,701iralık bakiyenin müesseseler itibariyle müfredatı 
aşağıdaki gibidir: 

Yalvaç Deri Fabrikası 155 61 
Zeytinburnu Çimento ve Kireç Fab
rikası 1 011 433 09 

1 011 588 70 

Yalvaç Deri Fabrikasının borcu olarak görülen 155,61 lira, bu fabrikanın kasa mevcudunu 
göstermektedir. Sümer Bank Zeytinburnu Çimento Fabrikasının borcu olarak gözüken 1 001 433,09 
liranın 11 433,09 lirası bu fabrikanın 1944 yılı bilançosunda yer alan kasa mevcududur. Bakiye 
1 000 000 lirası ise bu fabrikaya el konması ve işletmesi için 464 sayılı Koordinasyon kararı ile 
tahsis edilen sermayeyi göstermektedir. Raporumuzun genel görüş kısmının bu fabrikaya ait bah
sinde arzedilmiş olduğu veçhile tahsis edilen sermeyenin Sümerbank tarafından çekilmiş olmasına 
mukabil bu fabrikanın emrine verilmemiş bulunması, mevzuubahis bir milyon liranın, adı geçen 
fabrikanın bilançosunda yer almasına imkân vermemiş ve bu sebeple bu para umumi bilançonun 
tanziminde sermaye tahsisinden borçlular hesabında Zeytinburnu Çimento Fabrikasının borcu ola
rak kalmıştır. 

ac) Tarım Bakanlığı: 
Muhtelif Koordinasyon kararları ile Tarım Bakanlığına sabit ve mütedavil sermaye ve teşki

lât ve idare masrafı karşılığı olarak tahsis edilen paralar, Taryn Bakanlığı adına Ziraî Kombina
lar Kurumu tarafından kullanılmış ve ilk defa olarak 1944 yılı sonunda adı geçen kurtım tarafın
dan bilanço hazırlanarak Millî Korunma Muhasebe Bürosuna tevdi edilmiştir. Bu bilançonun Mil
lî Korunma hesaplarına intikalinde mütedavil sermayeden mahsup edilmemiş olarak gözüken 
99 552,47 lira, özden Çiftliğinin Bankadaki alacaklı carı hesabının bakiyesi olup 1944 yılı he
saplarına intikal ettirilmemiş bulunmaktadır. Bu para Ziraî Kombinalar Kurumunun 1945 yılı he
saplarına kaydedilmiş bulunmaktadır. 
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b) Teşkilât, ve İdare Masrafları karşılığı 1 096 353,10 lira, 
Bu paralar Millî Korunma Kanunu gereğince yapılması karar altına alman işleri görmek ve 

Bakanlıklara bağlı teşekküllerin idare ve teşkilât masraflarını karşılamak üzere Millî Korunma 
sermayesinden muhtelif Koordinasyon kararları ilo tahsis edilen paralardan bilanço hazırlanma 
devrelerinde evrakı sarf iyesi Muhasebe Bürosuna gönderil ememiş bulunan kısmı göstermektedir. 
Teşkilât ve idare masrafları takvim yılları itibariyle tahsis edilmekte ve tahsis edilen yeni para
larla birlikte bir evvelki yıl tahsisat bakiyesi usulen iptal edilmektedir. Bu itibarla her tahsisatın, 
senesi içinde, sarfı icabetmekte ve buna ait evrakı müsfoitenin, tahsil edilen paralardan sarfedil-
miyen kısmiyle birlikte anütaakıp yılın başında Ziraat Bankasına tevdi edilmesi gerekmektedir. 
Buna nazaran yukarda mevzuubahis paralardan, avans olarak verilmiş olup her hangi sebeple is
tirdat edilememesi muhtemel bulunan cüzi kısmı hariç, kısmı rnühimminin tahsis mahalleri tarafın
dan sarfedildiği ve fakat sarf evrakının Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bü« 
rosuna tevdi edilmediği anlaşılmaktadır. Mevzu u'ba'his 1 096 353,10 liranın : 

315 497 72 lirası 1944 yılında teşkilât ve idare masrafı olarak tahsis edilen paralardan kul
lanıldığı halde evrakı müs'bitesi tevdi edilmiyen kısmı 

780 855 38 lirası da 1943 yılından devredilen 2 803 469,56 liralık evrakı müs'bitesi tevdi 
edilmiyen paralardan 1944 yılında da mahsubu yapılamıyan kısmı göstermekte
dir. 

1 096 353 10 

Yukardaki tabloda yer alan 780 855,38 liranın içinde 1941 ve 1942 yılında tahsis edilen paralar 
da mevcut olup hemen hemen tamamı Ticaret Bakanlığına bağlı idare ve teşekküllere ait bulun
maktadır. Bu paraya mütaallik evra'kı müsbitenin daha fazla geciktirilmeden Millî Korunma Mu
hasebe Bürosuna tevdii için alâkalıların nazarı dikkatlerinin ehemmiyetle celbedilmesi lüzumuna 
işaret etmek isteriz. 

Teşkilât ve idare masraflarından hesabı verİlmiyen 1 096 353,10 liranın Bakanlıklara ve Ba
kanlıklara bağlı idare ve teşekküllere göre müfredatı aşağıya edrcedilmiştir : 

Başbakanlık 
Koordinasyon Bürosu 

Ticaret Bakanlığı 
Fiyat Murakabe ve İaşe Teşkilâtı 
İaşe Müsteşarlığı 
Subaşı ve yardımcı teşkilâtı 
Halk Dağıtma Birlikleri 
İhtikârı Tetkik Komisyonları 
Hububata el koyma 
Ekmeğin karne ile tevzii 
Valilikler 

Ulaştırma Bakanlığı 
Deniz Nakliyat Komisyonu 

, Adalet Bakanlığı 
Millî Korunma Mahkemeleri 

Dışişleri Bakanlığı 
Ticari ve Malî Anlaşmalar Müza
kere Heyeti 

2 577 

126 336 
336 591 
132 331 
27 841 

232 092 
4 298 

202 562 
4 834 

757 

25 851 

277 

34 

13 
50 
67 
39 
89 
12 
69 
22 

53 

87 

75 

1 096 353 10 
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Yukardaki cetvelde yer alan evrakı mtisbitesi gönderilmemiş teşkilât ve idare masraflarından. 

üzerinde durulmaya değer görülenler hakkında aşağıda malûmat arzedilmiştir : 
fba) Fiyat Murkaabe ve îaşe Teşkilâtı : 
29, 228, ve 307 sayılı Koordinasyon kararları ile kurulan Fiyat Murakabe Komisyonları ile vilâ

yetler iaşe teşkilâtlarının 371 sayılı Koordinasyon kararı ile lağvı üzerine bunlara verilmiş bulunan 
vazifeler belediye daimî encümenlerine ve belediye teşkilâtlarına devredilmiş ve masraflarına kar
şılık olmak üzere Ticaret Bakanlığı emrine 400 000 lira tahsis edilmişti. Ziraat Bankasından çeki
len bu paraya ait evrakı müsbitenin belediyelerden alınması imkânsızlığı karşısında 563 sayılı 
Koordinasyon kararı ile bu paranın belediyelere yardım hükmüne tâbi tutulması karar altına 
alınmış ve belediyelerden, tahsil ettikleri paralara mukabil yalnız makbuz almak suretiyle bu meba
liğin mahsubu cihetine gidilmiş olmasına rağmen 126 336,13 liralık makbuz tetkikatımızı yaptığı
mız sırada - Ekim 1947 - henüz temin edilememişti. 

bb) taşe Müsteşarlığı : 
102, 307 ve 339 sayılı Koordinasyon kararları ile kurulmuş bulunan Ticaret Bakanlığı İaşe Müs

teşarlığının teşkilât ve idare masraflarına karşılık olmak üzere Millî Korunma sermayesinden tahsis 
edilen mebaliğden 336 591,50 liralık kısmına ait evrakı müsbite, adı geçen müsteşarlık, 14 . VIII . 1942 
tarihinde yürürlüğe giren, 373 sayılı Kararla ilga edilmiş olduğu halde, Millî Korunma Muhasebe 
Bürosuna verilmemiştir. Müsteşarlığın ilgasiyle birlikte bu teşekküle tahsis edilen kredi her ne kadar ip-
lal edilmemiş ve tasfiye için bâzı masrafların yapılmasına devam edileceği 373 sayılı kararda derpiş 
edilmiş ise de, aradan geçen dört seneden fazla bir müddet içinde bu hesabın tasfiye edilmemiş olma
sı, üzerinde durmaya değer mahiyette görülmüştür. 

be) Subaşı ve yardımcı teşkilât : 
320 sayılı Koordinasyon kararı ile istihsal voliyle elde edilen maddelerin ve istihsal sahalarının 

doğru tahmin ve tesbitini yapmak üzere köy ve çiftliklerde kurulan Subaşı ve yardımcı teşkilâtının 
masraflarını karşılamak üzere Ticaret Bakanlığının emrine 200 000 lira tahsis edilmiş ve bu teşkilâ
tın 370 sayılı kararla lağvı ve vazifelerinin köy ihtiyar heyetine devri üzerine yine masraflar karşı
lığı olarak Ticaret Bakanlığı emrine 500 000 lira verilmiştir. Bu paralar üzerinden kullanılan kıs
mın evrakı sarfiyesi peyderpey Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmiş olmakla beraber 1944 
Bilançosunda 132 331,67 liralık bir bakiye yer almış bulunmaktadır. 

bd) İhtikârı Tetkik komisyonları : 
510 sayılı Koordinasyon kararma istinaden kurulan İhtikârı Tetkik Komisyonları ve Millî Korun

ma kontrolörlükleri masraflarına, karşılık olmak üzere 512 sayılı Kararla Ticaret Bakanlığı emri
ne 530 000 liralık tahsisat verilmiştir. Bu tahsisattan sarf edilen paraların 232 092,89 liralık 
kısmının evrakı sarfiyesi Millî Korunma Muhasebe Bürosuna tevdi edilememiş olduğu için mah
subu yapılamamıştır. 

be) Ekmeğin karne ile tevzii: 
247 sayılı Koordinasyon kararı ile ekmeğin ve ekmeklik hububatın istihlâkinin tahdidi ve 

karne ile tevzii karar altına alınmış, bu yolda yapılacak masrafları karşılamak üzere Ticaret 
Bakanlığı emrine 200,000,— lira tahsis olunmuştur. 298 sayılı Koordinasyon kararı ile bu tahsisat 
500 000,— liraya çıkarılmıştır. Yapılan sarfiyatın 202 562,69 liralık kısmının evrakı sarfiyesi 
Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmemiş bulunduğu için mahsubu yapılamamıştır. 

1942 yılı raporumuzun teşkilât ve idare masraflarına taallûk eden bahsinde, teşkilât ve idare 
masrafları karşılığı olarak verilen mebaliğin sarf edilmiş bulunduğuna kani olduğumuzu ve bu
na ait evrakı müsbite Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmiş ve mahsubu yapılmak su
retiyle 1942 yılı Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmiş olsaydı bilançoda 
1 319 680,08 lira bir kâr gözükmiyeceğini, bu itibarla 1942 yılı kârının evrakı müsbitesi gön
derilmemiş teşkilât ve idare masraflarına karşılık gösterilmesini ve buna ait evrfckı sarf iye gön
derildiği takdirde bu karşılıktan mahsup edilmesi gerektiğini arzetmiştik. 

Her ne kadar 1942 yılı kârını teşkil eden mevzuubahış 1 319 S80,08: lir*, 1944 yıhada karşılık 
olarak tefrik edümişjise de bu: karşılıkla ilgili olarak gösterilmiş- olup 1944 yıh kâr ve zararına 
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intikal ettirilmiş olan masrafların mahsubu cihetine gidilmemiştir. 1944 yılı sonunda teşkilât ve 
idare masraflarından evrakı müsbdtesi gönderilmemiş bulunan paraların tutarı 1 096 363,10 lira 
olduğuna göre bunun için bilançoda 1 319 680,68 liralık bir karşılık muhafazasına lüzum 
olmadığına, farkının kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmesi gerektiğine işaret ederiz. 

c) tkrazat : (14 039 777,95 lira) ^ ^« t -^ * ^ . » # i ^ - r r - ^ * * - ç f # ? o 
Sermaye tahsisinden borçlular bakiyesinin mühim bir kısmını ikraz mahiyetindeki paralar teşkil 

etmektedir. Müstakrizlerin Millî Korunma Muhasebe Bürosuna evrakı müsbite veya bilanço gön
dermek mecburiyeti olmayıp bunlar istikraz ettikleri paraların faizlerini ödemekte ikrazı tazammun 
eden Koordinasyon kararında tâyin edilen mehilde ve mehil tâyin edilmemişse talep edildikte bu 
paraları iade etmekle mükellef bulunmaktadırlar. Millî Korunma sermayesinden ikraz mahiyetinde 
tahsis edilen paraların bakanlıklar ve teşekküller sırasiyle müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

ca)- Ticaret Bakanlığı ; 
e a a) Ekmeklik hububat ve un stoku * 

cb) Ekonomi Bakanlığı : 
e b a) Kaput bezi, pamuk ipliği ve ambalaj malzemesi 
c b b ) Bakır (Etibank) 
e b e ) Krom (Etibank)) 
e b d ) \ Krom (Eti bank) 

\ Bakır * 
cc) Tarım Bakanlığı : 

c c a ) Devlet Ziraat İşletmeleri 
e d) Maliye Bakanlığı : 

e d a ) Kâğıt stoku 
ce) Şahıslar . 

e e a) Yasin Aral (Siird Yeni Hayat Un Fabrikası) 
ccbV Muammer Alemdar (Pasinler) 

125 5jtt 

4 062 486 
3 000 000 
1 000 000 

60 000 
180 000 

1 484 000 

4 072 784 

38 873 
16 091 

87 

51 
00 
00 
00 
00 

00 

84 

39 
34 

14 039 777 95 

Bu paraların ikraz sebepleri ve mahiyetleri hakkında aşağıda malûmat arzedilmiştır. 
ca) Ticaret Bakanlığı : 
caa) Emeklilik hububat ve un stoku tesis eylemek üzere, 204 sayılı Koordinasyon karariyle Tica

ret Bakanlığı emrine 500 000 liralık mütedavil sermaye tahsis ve muhtelif belediyelere tevzi edilmiş
tir. Bu meblâğ 1943 yılı bidayetinde 425 sayılı Koordinasyon karariyle 550 000 liraya iblâğ ve ik
raza kalbedilmiş ve bunun 400 lirası 564 sayılı kararla iptal edilmiştir, 1944 yılı Bilançosunda bele
diyelerin ikrazdan mütevellit borç bakiyesi olarak yer alan 125 541,87 lira,, müstakrizlerin borçlarını 
ödeyecek durumda olmamaları yüzünden 1946 yılında 620 sayılı Koordinasyon karan gereğince fon 
hesabından mahsup edilmek suretiyle ödenmiştir. 

cb) Ekonomi Bakanlığı : 
cba) Kaput bezi ve pamuk ipliği satış ve tevzii - Ekonomi Bakanlığı adına, pamuk ipliklerinin 

satış ve tevzi işlerinin düzenlenmesi için 95, 279 sayılı Koordinasyon kararları ile iki milyon lira
lık bir mütedavil sermaye ve kaput bezinin satış ve tevzi işleri için de 190 sayılı Koordinasyon 
kararı ile 400 000 lralık bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş ve Bakanlık mevzuubahis kararname-
lerdeki işleri görmek üzere Sûmerbank emrine verilmiştir. Bu mtitedavil sermayeler 1943 yılında 
446 sayılı Koordinasyon karariyle tahsis tarihlerinden itibaren ikraza kalb ve 4 000 000 liraya iblâğ 
edilmiştir. Sûmerbank, tahsil etmiş olduğu bu paranın mühim bir kısmını iade etmiştir. Tetkikatı-
mız sırasında bu hesabın bakiyesi 4 000 liradan ibaret bulunmakta idi. 

cbb) Bakır - Bakır stoku vücuda getirmek ve bu stoktan satış yapıldıkça faizi ile birlikte 
ödenmek şartiyle 230 sayılı Koordinasyon karar* ile Ekonomi Bakanlığı hesabına ve Eti Bank em-
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rine üç milyon liraya kadar bir mütedavil sermaye tahsis olunmuştur. £u para, 1944 yılında 53ö sa
yılı Koordinasyon karan gereğince ikraza kalbedilmiştir. Tetkikatumzı yaptığımız sırada bu para 
ödenmemiş bulunmakta idi. 

cbc) Krom - bilûmum krom işletmeleri müstahsalatının memleket dışına satışını bir elden tan
zim ve idare etmek için 283 sayılı Koordinasyon karariyle Ekonomi Bakanlığı hesabına ve Etibank 
emrine bir milyon liraya kadar bir mütedavil sermaye tahsis olunmuş ve 1944 yılında 535 sayılı ka
rarla bu para ikraza kalbedilmiştir. Bu paar üzerinden Etibankça hiçbir iade yapılmamıştır. 

cbd) Bakır ve Krom stok ve satışı için Etibank emrine tahsis edildiği yukarda arzedilen dört 
milyon liralık ikrazın faizini teşkil eden 240 000, lira, 1944 yılı sonuna kadar ödenmemiş olduğun
dan bilançoda ikrazlar arasında gösterilmiştir. Bu faiz 1945 yılında Ziraat Bankasına ödenmiştir. 

ee) Tarım Bakanlığı : 
cea) Devlet Ziraat İşletmeleri • İşletmekte olduğu çiftlikierdeki faaliyetlerinin tevsiinde ve ye

ni zirai işletmeler tesisinde kullanılmak üzere, 37 sayılı Koordinasyon karariyle Devlet Ziraat İş
letmeleri Kurumuna 400 000, lira ikraza karar verilmiş ve 271 sayılı kararla bu para 1 400 000, li
raya iblâğ edilmiştir. Paranın tamamının ikraz tarihinden itibaren dört senede ve dört müsavi tak
sitte iade edilmesi ve faizlerinin Kurum tarafından ödenmesi yukarda mevzuubahis kararlarda 
zikredilmiş bulunmaktadır. Bu ikraz ve faizleri 1947 yılında ödenmiş bulunmaktadır. 

cd) Maliye Bakanlığı : 
eda) Kâğıt stoku : Kâğıt stoku vücuda getirmek için 1942 yılında 354 sayılı kararla Maliye 

Bakanlığına 5 000 000, liraya kadar bir kredi tahsis olunmuş, 9 . III. 1944 tarih ve 509 sayılı karar
la bu meblâğ 10 000 000, liraya çıkarılmıştır. 1944 bilançosunda 4 072 784,84 lira bakiye arzeden bu 
meblâğ 7 . VI . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne mütedavil sermaye olarak verilmiş ve Millî Korunma 
Kanununun 43 ncü maddesinde adı geçen 100 000 000, liralık sermaye de bu miktarda tenkise uğra
mıştır. 

ce) Şahıslar: 
cea) Yasin Aral: 1940 yılında 39 sayılı Koordinasyon karariyle Siird'de yangm neticesinde 

hasara uğrıyan Yeni Hayat Un Fabrikasının işler hale getirilmesi için sahibi Yasin Aral'a 35 000 
liraya kadar bir kredi açılmış ve 22 . 2 . 1941 tarih ve 114 sayılı kararla Hükümetçe el konan bu 
fabrikanın ihyası vazifesi Toprak Ofise verilerek35 000 liralık kredi de Ofise devredilmiştir. Bu 
tahsisat 16 . 4 . 1942 tarih ve 310 sayılı kararla 38 000 liraya iblâğ edilmiştir. 1944 yılı bilanço
sunda 38 873,39 lira bakiye arzeden bu* hesap 1946 yıft sonunda tamamile kapanmış bulunmak 
tadır. 

ceb) Muammer Alemdar: 1940 yılında 47 sayılı kararla Hasankale'de bâzı tesisatı noksan 
olan un fabrikasının tesisatının ikmali için, fabrikanın yarı hissesi, borcun ödenmesine kadar ,Ha-
zine »amına birinci derece ve sırada ipotek edilmek şartiyle sahibi muammer Alemdar'a 15 000 
liraya kadar bir kredi açılmış ve 86 sayılı kararla bu tahsisat 21 000 liraya iblâğ edilmiştir. 1942 
yılında 338 sayılı kararla bu tahsisat ve faizlerinin beş senede ve on müsavi taksitte ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. 1944 yılı bilançosunda 16 091,34 lira bir bakiye arzeden bu ikraz mukabilinde 
tetkikatumzı yaptığımız sırada hiçbir tahsilat yapılamamış bulunmakta idi. Bu alacağın tahsili 
için kaza mercilerine gereken müracaat yapılmıştır. 

4. — Muhtelif borçlu hesaplar: (40 257 330,96 lira) 
31 . 12 . 1944 itibariyle muhtelif şahıs ve müesseselerin Millî Korunma camiasına borçlarını 

gösteren bu hesabın sermaye tahsis mahallerine göre, müfredatı aşağıdaki gibidir: 
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13 312 lpl,87 Lira Zirai Kombinalar Kurumu 
11 186 365,04 » Ticaret Ofisi 

4 466 850,85 > Petrol Ofisi 
3 289 460,77 » Tariş Devlet yağlan 
3 180 430,15 » Türk Tütün Limitet Şirketi 
l 945 492,86 » Yerli ürünler 
l 321 532,86 » Fazla kârlar fonları 

824 214,45 » Zeytinburnu Çimento Fab. 
565 085,10 » Mahrukat Ofisi 

• 9 8 123,63 » Yalvaç Deri Fabrikası 
61 198,13 » Pamuk zerbank 

6 425,25 » Dağıtma Ofisi 

40 257 330,96 

Millî Korunmanın bu alacakları borçlularının mahiyetine göre, aşağıdaki üç grupta mütalâa edi
lebilir. • 

a,} Bankaların borçları I I 22ü 683,7b 
bj Borçlu şahıslar 20 959 İ15,2i> 
c) Diğer borçlu hesaplar 8 077 531,9;"» 

40 257 330,90 

a) Bankaların borçlarını göstermekte olan 11 220 683,78 lira, 
Millî Korunma camiasının muhtelif bankalardaki nakit mevcutlarını göstermektedir. 
Bu paranın sermaye tahsis mahallerine göre, müfredatı, aşağıda yer almaktadır : 

Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi gereğince tahassiü eden fazla kjîrlar fon
larından T. C. Ziraat Bankasının borcu I 321 532 86 
82, 93 ve 126 sayılı Koordinasyon kararlariyle Ticaret Bakanlığı hesabına Yerli 
Ürünler T. A. Şirketi emrine tahsis olunan mütedavil sermaye ile 1939 - 1940, 1940 -
1941, 1941 - 1942 kampanyalarında yapılan muamelelerden tahassül eden kârlardan 
Ticaret Bakanlığı hissesi olup Ziraat Bankasına yatırılan paralar 1 945 492 S6 
Ticaret Ofisinin muhtelif bankalardaki alacaklı cari hesaplarının' yıl sonu bakiye

leri 4 748 795 94 
Petrol Ofisinin muhtelif bankalardaki alacaklı eari hesaplarının sene sonu bakiyeleri 2 704 685 78 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının Sümerbank'a tevdi etmiş olduğu paralardan 
mütevellit alacağı 470 291 9o 
Yalvaç Deri Fabrikası Tarım Satış kooperatifleri Birliği Devlet yağları ve Türk 
Tütün Limitet Şirketinin Ziraat Bankası nezdindeki alacaklı hesaplarının bakiyeleri 29 884 39 

11 220 683 78 

( S. Sayısı r 137 ) 
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b) Huhtelil! borçlu şahısların ve bayilerin borçlarım göstermekte olan 20 959 115,23 lira, aşa

ğıda adları yazılı Millî Konmnıa Müessesese ve teşekküllerine ait bulunmaktadır: 

Lira K. 

2 601 994 
1 574 829 
248 426 
16 129 

60 
59 
11 
95 

Ticaret Ofisinin muhtelif alacakları 
Petrol Ofisinin muhtelif şahıslardan alacakları 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının muhtelif şahıslardan ve bayilerden alacakları 
Yalvaç Deri Fabrikasının muhtelif alacakları 
Mahrukat Ofisinin muhtelif şahıslardan, bayilerden ve alacaklı senetlerle borç
lananlardan alacakları (Raporumuzun umumi mülâhazalar kısmanın mahrukat 
Ofisine ait bahsinde bayilere ait 1.71 001,51 liranın stoklar nıeyamuda yeralması 
ieabettiğine temas edilmiştir). 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Devlet Yağlarının muhtelif alacakları 
Zirai Kombinalar Kurumunun Toprak Mahsulleri Ofisine yaptığı hububat tesli
matından mütevellit alacağı 
Zirai Kombinalar Kurumunun muhtelif alacakları 
Dağıtma Ofisinin muhtelif alacakları 
Muhtelif ecnebi şirketlerin tütün mubayaasından Türk Tütün Limited Şirketine 
borçları 

<•) Millî Korunmanın aç]lan akreditiflerden, yatırılan depozitolardan verilen avanslardan 
mütevellit alacağını teşkil eden 8 077 531,95 liranın ait olduğu teşekküller itibariyle, müfredatı 
aşağıdaki gibidir : 

332 050 
1 952 261 

8 939 245 
2 136 513 

6 425 

3 151 232 

20 959 115 

00 
80 

75 
50 
25 

08 

23 

Lira 

Ticaret Ofisinin açtırmış olduğu akreditiflerden yatırdığı depozitolardan ve 
tasfiye edilmemiş bulunan Yarlık Yergisi hesaplarından mütevellit alacakları. (Ra
porumuzun işletme faaliyetleri kısmında Ticaret Ofisine ait bahsinde Yarlık Ver
gisi hesaplarının stoklar meyanında yer alması gerektiğine işaret edilmiş bulun
maktadır.) 
Petrol Ofisinin muhtelif depozitolardan, avanslardan ve sair borçlulardan ala
cakları 
Zeytinburnu (Jimento Fabrikasının muhtelif alacakları 
Yalvaç Deri Fabrikasının muhtelif alacakları 
Mahrukat Ofisinin ava tıslardan, depozitolardan v«' sn ir borçlulardan alacakları 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Devlet Yağlarının muhtelif alacakları 
Ziraat Bankasının pamuk hesabından mütevellit alaackları 
Zirai Kombinalar Kurumunun depozitolardan, avanslardan akreditiflerden ve sa
ir borçlulardan alacakları 
Türk Tütün Limitet Şirketmin depozitolardan alacakları 

3 835 574 

187 335 
105 496 
76 550 
233 028 

1 333 658 
61 198 

2 230 392 
8 298 

8 077 531 

50 

48 
39 
16 
50 
10 
13 

02 
07 

95 
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5. — Mutavassıt hesaplar : (9 522 430,68 lira) 
1944 yılı sonu bakiyesi 9 522 430,68 liraya baliğ ulan mutavassıt hesaplan aşağıda üç grupta 

toplamak mümkündür t 

Lira K 

Gelecek seneye ait mas raf J ar ii 754 660 13 
inşaat hesapları ! 822 905 80 
Muhtelif hesaplar 944 864 39 

9 522 430 Ob 

Gelecek seneye ait masraflar namı altında yer alan 6 754 660,43 liranın 6 712 769,89 lirası Zi
rai Kombinalar Kurumunun muhtelif işletmelerinin 1944 yılından 1945 yılma devrettikleri ekimler 
tutarı ile mütaakıp yıllar için yapmış oldukları Toprak hazırlıklarını ve geri kalan 41 890,54 lirası 
da Ticaret Ofisi ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 1945 yılma ait masraflarını göstermektedir, 

1 822 905,80 lira inşaat hesaplarının 1 478 076,16 lirası Zirai Kombinalar Kurumunun muhtelif 
çiftliklerinde 1944 yılı sonunda inşası hitam bulmuş hangar ve binaları için sarfedilen melbaliği ve 
344 829,70 lirası da Mahrukat Ofisinin İstanbul'da tesisine girişmiş ulduğu fırın için 1944 yılı sonu
na kadar sarfettiği paraları göstermektedir. 

Muhtelif hesaplarda görülen 944 864,39 liranın 82i 927,38 lirası Petrol Ofisinin bâzı akreditif 
ve inşaat masrafları ile tasfiyesi henüz intaç edilmemi? bir kısım paraların ve geri kalanı da muh
telif müesseselerin mütaakıp yıla ait masraflarım veya tasfiye edilecek hesaplarım göstermektedir. 

6 - Stoklar: (45 717 562,27 lira; 
Millî Koruluna umumi sermayesinden namlarına mütedavil isermuye tahsis ulunan teşekküller*; 

Millî Korunma Kanunu gereğince kurulan müesseselerin 1944 yılı sunu emtia mevcudunu ifade 
eden bu meblâğ aşağıdaki tahsis mahallerine aii bulunmaktadır: 

Ticaret Ofisi 
Zerba.uk pamuk 
Zirai Kombinalar 
Devlet yağları 
Zeytinbııruu Çimento Fabrikası 
Petrol Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
İstanbul Mahrukat Ofisi 
Yalvaç Deri Fabrikası 

20 194 395 
16 578 965 
2 756 781 
2 463 759 
1 653 336 

965 217 
486 778 
398 İSİ 
220 145 

45 727 562 

«2 
60 
46 
4" 
2-1 
72 
1*3 
89 
94 

27 

1944 yılı sonu stoklarını emtia nevilerine göre aşağıda gösterildiği şekilde üç grupta mütalâa 
etmek mümkündür : 

Lira K. 

*; Ticari emtia 40 676 004 7) 
b) Hammadde ve işletme malzeme 4 567 944 94 
e) Yarı mamuller 473 612 62 

45 717 562 27 
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a) Ticari emtia : (40 676 004,71 lira) 
Sene sonu ticari emtia mevcudunun tutarını ifade eden bu meblâğın ait olduğu teşekküllere 

»öre sureti tevezzüü aşağıda yer almış bulunmaktadır : 

I/ıra l\. 

Ticaret Ofisi 
Ziraat Bankası pamuk hesabı 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Devlet vağları 
Petrol Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Mahrukat Ofisi 

20 194 395 
16 578 965 
2 269 449 

753 502 
486 778 
392 913 

40 676 004 

82 
60 
02 
48 
13 
66 

71 

Raponımuzun umumi mülâhazalar kısmında Ticaret Ofisi, Ziraat Bankası pamuk hesabı, Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği Devlet Yağlan, Petrol Ofisi, Türk Tütün Limitet Şirketi ve Mahrukat 
Ofisine ait bahislerin de bu müesseselerin sene sonu stokları hakkında gerekli izahat verilmiş olduğun
dan burada bu konuya tekrar avdet edilmemiştir. 

b) Hammadde ve îşletme malzemesi : (4 567 944,94 lira). 
Hammadde ve işletme malzemesi stokunu gösteren 4 567 944,94 liranın sermaye tahsis mahalle

rine göre dağılışı aşağıdaki gibidir : -

Lirn K. 

Zirai Kombinalar Kurumu 2 756 781 46 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası l 290 633 43 
Petrol Ofisi 211 715 24 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
Devlet Yağlan 194 310 45 
Yalvaç Deri Fabrikası 109 236 13 
Mahrukat Ofisi 5 268 23 

4 567 944 94 

Bunlardan Yalvaç Deri Fabrikasına ait 109 236,13 liralık hammadde ve işletme malzemesi bu 
fabrikaya ait deri, kösele gibi hammaddelerle yanıcı maddeleri ve kırtasiye ve ambalaj malzemesin
den ibaret bulunmaktadır. 

e) Yarı mamuller (473 612,62 lira) 
Bilançoda 473 612,62 lira olarak yer alan yarı mamuller stokunun 362 702,81 lirası Zeytinburnu 

Çimento Fabrikasının 110 909,81 lirası da Yalvaç Deri Fabrikasının muhtelif cins yan mamullerini 
göstermektedir. Zeytinburnu Çimento Fabrikasına ait yarı mamullerin 105 179,28 liralık kısmını 
mamul çimento bedelleri teşkil etmektedir. 

Raporumuzun işletme faaliyetleri kısmimda adı geçen fabrikaya ait bahiste arzedildiği veçhile 
bunların mamullerin arasında yer alması îcabederdi. 

7. — Sabit kıymetler : (5 027 225,11 lira) 
Bu para, Millî Korunma sermayesinden emirlerine para tahsis edilmiş olan teşekkül ve müessese

lerin 1944 sonu itibariyle sabit kıymetlerinin not bedellerini göstermektedir. 

( S, Sayısı : 137) 
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Sahil, kıymetlerin nevilerini, mubayaa, bedellerini, tefrik edilen amortismanları gösteren <'*'tvel 

aşağıya, dereedümiştir : 

Sabit kıymetin nevi 

Arazi ve binalar 
Sabit makina ve tesisin 
Menkul m akinala r 
Mefruşat ve demirbaşlar 
Ziraat m akmaları ve aletleri 
A lâf. ve edevat 
.."Vık i! vasıtaları 

İktisap bedeli 

835 390 46 
247 191 37 
263 440 45 

1 427 810 9(1 
2 530 591 33 
249 970 94 

I 670 941 85 

Amortisman 

133 017 44 
44 663 şu 
26 690 79 

342 829 26 
1 125 921 56 

37 431 66 
486 968 59 

Net bedeli 

70J 773 02 
202 527 4s 
236 749 iMl 

I 084 981 64 
1 404 669 77 

212 545 28 
1 J83 978 26 

7 225 343 30 198 118 19 5 027 225 11 

Bunla nn iktisap bedelleri üzerinden sermaye tahsis mahallerine göre dağılışı aşağıdaki gibidir 

Lira Zirai Kombinalar Kurumu 
Petrol Ofisi 
Millî Savunma .Bakanlığı (Deniz nakil vast.} 
Tarım Satış Kooperatifleri .Birliği Devlet yağları 
Ticaret Bakanlığı (Demirbaş ve nakil va.st.1 
Ticaret Ofisi 
Adalet Bakanlığı 
Mahrukat Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 
Şair mahaller 

•4 250 092 57 
1 746 025 73 

418 841 43 
341 494 84 
116 757 79 
93 663 21 
S3 364 40 
17 703 7* 
45 045 38 
43 108 93 
39 245 24 

7 225 343 30 

1943 yılı sonuna nazaran sabit kıymetlerin bedelinde 85 999,25 liralık bir azalma olmuştur, 
Sabit kıymetlerin 1943 ve 1944 yılları sonundaki kıymetleri ile artış ve azalışları gösteren aşağıda. 
ki mukayeseli I ab] o bu farkın ne şekilde tnhassül ettiğini daha açık İfade etmektedir; 

NevM 

Arazi ve binalar 
Sabit makine ve tesisat 
Menkul makineler 
Mefruşat ve demirbaşlar 
Ziraat makine ve aletleri 
Alât ve edevat 
Sarnıç ve hangarlar 
Nakil vasıtaları 
îs havvanları 

1943 yılı 
bilançosuna göre 

292 383 
105 252 
28 274 

637 784 
4 413 644 

63 399 
171 227 

1 592 260 
7 115 

•^ 

31 
60 
44 
57 
13 
9^ 
iVr> 
50 

1944 yılı 
bilançosuna göre 

835 390 46 
247 191 47 
263 440 45 

1 427 810 00 
2 530 591 33 

249 976 94 
..... 

t 670 94.1 *5 

Park 

543 007 
141 939 
235 165 
790 026 
883 053 
186 577 
171 227 
78 681 
7 115 

07 
16 
85 
46 
24 
8J 
96 
20 
50 
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;ı) Geçen. soneye nispeten ara/.i ve binalarda görülen 543 (107.07 liralık artışın beş yüz on bin 

küsur liralık kısmı Zirai Kombinalar Kurumuna, otuz küsur bin lirası da Petrol Ofisine ait bulun
maktadır. 

Zirai Kombinalar Kurumuna ail arazi ve binalarda kaydedilen artış geçen sene ayrı bir hesap
ta. gösterilen bu kurumun yaptırmış olduğu sarnıç ve hangarların 1944 yılında arazi ve binalar 
arasında yer almasından ve 1944 yılında yenidenbâ/.ı binalar inşa ettirmiş olmasından. Petrol 
Ofisine ait artışın da arsa sat malmış ve bina yaptırmış bulunmasından ileri gelmektedir. 

b) Sabit makine ve tesisatta görülen 141 939,Ki liralık farkın seksen küsur bin lirası kombi
naların ve geri kalan kısmı da Petrol Ofisi ile Zeytinburnu Çimento Fabrikasının mubayaa etmiş 
olduğu sabit makine ve tesisattan ibaret bulunmaktadır. 

e) Menkul makinelerde, gecen seneye nispetle görülen 235 165,85 liralık artışın mühim bir 
kısmı kombinaların mubayaa etmiş olduğu makinelerden ve geri kalan kısmının da sair mahallerin 
satınaldığı menkul makinelerinden tahassür etmiştir. 

d) 1943 yılına nazaran mefruşat ve demirbaşlarda görülen 790 026,46 liralık artışın üç yüz bin 
liralık kısmı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 1943 yılında yanlışlıkla stoklar meyanmda gös
termiş olduğu varillerin bedelini teşkil etmekte ve berayı tashih 1944 yılında bu hesaba kaydedil
miş bulunmaktadır. İki yüz elli bin liralık kısmı Zirai Komninalar Kurumuna ait demirbaş ve 
mefruşat bedelini göstermekte ve adı gecen kurumun ilk defa 1944 yılında Millî Korunma Muha
sebe Bürosuna bilanço göndermesi sebebiyle Millî Korunma hesaplarına intikal ettirilmiş bulun
maktadır. Seksen beş bin liralık kısmı iaşe müsteşarlığına ait demirbaş ve mefruşatı göstermekte 
ve keza ilk defa 1944 yılında Ticaret Bakanlığından bu müsteşarlığa ait hesaplar alınabilmiş oldu
ğu için Millî Korunma hesaplarına intikal ettirilebilmiş bulunmaktadır. Mefruşat ve demirbaşlar
da kaydedilen artışın geri kalan kısmı sair müessese ve teşekküllerin mefruşat ve demirbaşlarında 
kaydedilen tezayütten ileri gelmektedir. 

1944 yılı sonunda muhtelif tahsis mahalleri ne/dinde bulunan mefruşat ve demirbaşlar, iktisap 
bedeli üzerinden aşağıda gösterilmiştir : 

Lira k. 

Başbakanlık Koordinasyon Bürosu 
Millî Korunma Muhasebe Bürosu 
Ticaret Bakanlığı 
Mahrukat Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Ticaret Ofisi 
Petrol Ofisi 
Yalvaç. Deri Fabrikası 
Zirai Kombinalar Kununu 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Devlet Yağları (Tariş) 
Pamuk hesabı (Zerbank) 
Zeytin burnu Çimento Fabrikası 
Dışişleri Bakanlığı 

10 053 
4 67/) 

115 (\m 
6 233 
1 076 

84 244 
308 991 

1 884 
448 558 
83 364 

590 
326 502 

12 074 
16 647' 
7 226 

.1 427 810 

77 
03 
54 
48 
45 
45 
9L 
92 
53 
40 

87 
75 
28 
52 

.90 

e) Ziraat makine ve aletlerinde görülen i 883 053 24 liralık azalışın sekiz yüz küsur bin lira
sı raporumuzun işletme faaliyetleri kısmında Zirai Kombinalar Kurumu bahsinde arzedildiği veçhi-
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İo 1944 yılı sonu sayımı neticesinde bulun araıyan adı geçen kuruma ait, alâtı ziraiye ve makinele
rin 'bedellerini göstermektedir. 

Geri kalan kısmı da Kombinalar Kurumunun 1944 yılında satmış olduğu ziraat makine ve alet
lerinin bedellerinden İbarettir. 

£) Alet ve edevatta görülen 186 577,8.1 liralı »i fazlalıktan yüz kırk küsur bin lirası Zirai Kombi
naların, otuz küsur bin lirası Türk Tütün Limitet Şirketinin ve geri kalanı da Devlet irağları, Ta-
piş ve saire gibi tahsis mahallerinin satmalmış olduğu alet ve edevatın bedelini teşkil etmektedir. 

Sabit kıymetler bahsine son vermeden evvel sayım zabıtları üzerinde kısaca durmada fayda 
görmekteyiz : 

Geçen seneki raporumuzda da arzetmiş olduğumuz gibi, Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bi 
lânço gönderen teşkilât ve müesseselerin dışında kalan sermaye tahsis mahallerinin satmalmış ol
dukları sa'bit kıymetlerin sene sonunda envanterlerini yapmadıkları ve bilançoda yer alan bunlara 
ait sa'bit kıymetlerin Millî Korunma Muhasebe Bürosu kayıtlarına istinat ettirildiği görülmüştü!'. 

Bütün sermaye tahsis mahallerinin sene sonlarında sabit kıymetler tadatı yaparak Millî Korun
ma Muhasebe Bürosuna göndermesi ve adı geçen muhasebe bürosunun bu zabıtları muhasebe kayıt
ları ile karşılaştırılarak farklarının hesaplara aksettirmesi ve bu suretle sabit kıymetlerin Millî Ko
runma Tmumi Bilançosunda hakiki kıymetleri üzr-rinden yer almasının sağlanması zaruretine işaret 
etmek isteriz. 

gı Amortismanlar (2 108 118.10 liraj 
Milli Korunma camiasına ait sabit kıymetler üzerinden 1044 sonuna kadar tefrik edilen amor

tisman payları 2 108 118,10 liraya baliğ olmaktadır. 
Birikmiş amortismanların 1943 yılı sonundaki tutarı 2 047 615,03 lira olduğuna göre amortis

manlarda 1944 yılında ancak 150 503.16 liralık bir artış kaydedildiği anlaşılmaktadır. Farkın bu 
kadar az olmasının sebebi Zirai Kombinalarda olduğu gibi kaybolan ve satılan sabit kıymetlerin 
terkininde bunların bedelinden tefrik edilen amortisman paylarmm tenzil edilmiş olması ve 4604 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine Türkiye Zirai Donatım Kurumunun Millî Korunma cami-
smdan ayrılması neticesinde 1043 yılı hesaplarında yer alan adı geçen Kuruma, ait amortismanla
rın bu hesaplardan çıkarılmış bulunmasıdır. 

B) Pasif : 
1044 yılı Millî Korunma bilançosunun pasif kısmı aşağıya dercediîmiştir 

8. 
0. 

10. 
11. 
12. 
13. 

— Sermaye 
- • Sermaye tahsisinden 

lar 
— Muhtelif alacaklılar 
— Mutavassıt hesaplar 
•— Karşılıklar 
— Kâr 

Lira E. 

100 000 000, 
alacak-

49 308 478,30 
23 3.88 122,45 

t 218 564,78 
16 854 580,82 
27 165 726,77 

217 935 473.12 

8. — Sermaye : (100 000 000,— lira). 
Millî Korunma sermayesi bilançoda, Millî Korunma Kanununun 4180 sayılı Kanunla tadil 

edilmesi neticesinde tesbit edilmiş bulunan 100 000 000,00 liralık feanri haddi üzerinden gösteril
miş bulunmaktadır. 

Aktifte tahsis edilen ve tahsis edilmiyeıı sermaye hesapları vesilesiyle de arzedilmiş olduğu gi
bi muhtelif Koordinasyon kararlariyle Millî Korunma sermayesinin 78 218 960,90 liralık kısmı 
1944 yıh nihayetine kadar Bakanlıklara, Müessese ve teşekküllere tahsis edilmiş sermaye ve arta 

i. S Sayısı : 13* ) 
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kalan 21 781 039,10 lira da tahsis edilmiyen sermaye olarak bilançoda gösterilmiş bulunmakta
dır. 

Durum 1 . VU . 1944 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Zirai Donatını Kurum unun teşkiline mü
tedair 4604 sayılı Kanunun Muvakkat birinci maddesi çerçevesi dâhilinde mütalâa edilecek olursa, 
Millî Korunma sermayesinin bilançoda yüz milyon lira üzerinden yer alması gerektiği neticesine va
rılabilir. 

Mevzuubahas Kanunun muvakkat birinci maddesi aynen aşağıya dereedilmiştir : 
«3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesine müsteniden temin olunan sermayeden 

tenzil edilecek 14 000 000, - lira ile aynı kanunun 27 nci maddesine istinaden tesis edilmiş olan 
tondan verilecek 5 000 000, - lira aynı fondan ayrıca verilmiş bulunan 1 320 000, - liradan sar-
fedilmiyen kısım dördüncü maddede yazılı sermayeye mahsup edilir.» 

«Millî Korunma sermayesinden mahsup edilen miktar her sene Maliye Bakanlığı bütçesine ku
rtulacak tahsisatla kapatılır.» 

Bu maddede mevzuubahis 14 600 000.- lira 
259, 275, 34.1 ve 352 sayılı Koordinasyon kararlan ile Milli Korunma serma
yesinden Devlet Ziraat İsletmeleri Kurumuna tahsis edilen. 4 550 000 liradan 
430 sayılı Koordinasyon karariyle Milli Korunma sermayesinden Türkiye Zi
rai Donatını Kurumu emrine verilen. 5 450 000 » 
398 sayılı Koordinasyon karariyle Millî Korunma sermayesinden izmir İncir 
ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri edma verilen. 1 000 000 -•-
281 ve 303 sayılı Koordinasyon kararlariyle Millî Kurunma sermayesinden Zi
raat Bankasına tahsis edilen 3 600 000 > 

14 600 000 

terekküp etmekte ve sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumu emrine verilmiş bu
lunmaktadır. 

Mevzuubahis muvakkat birinci madde, bu 14 600 000 liranın 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununun 43 ncü maddesine müsteniden temin olunan sermayeden tenzil edileceği hükmü kon
muş bulunduğuna göre, bu kanunun meriyet tarihinden itibaren Millî Korunma sermayesini yüz 
milyon lira itibar etmeye imkân görmemekteyiz. * $ * r ! " •*''"' 

Mezkûr muvakkat madde ile Millî Korunma sermayesi 14 600 000 lira tenkis edilmiş oldu
ğuna göre, bilançoda sermayenin 85 400 000 lira ve aktifte yer alan tahsis edilmiyen sermaye
nin de 7 181 039,10 lira üzerinden yer alması iktiza eder kanaatindeyiz. 

Raporumuzun sonundaki muaddel bilançonun hazırlanmasında bu hususta nazarı itibara alınım* 
bulunmaktadır. 

Millî Korunma sermayesinden 1944 yılı sonuna kadar tahsis edilen 78 218 960,90 liranın tahsis 
nevilerine göre müfredatı aşağıda gösterilmiştir . 

Sabit .sermaye 7 030 786.52 lir.-t 
Mütedavil sermaye 44 343 746,07 
Teşkilât ve idare, masrafları 7 235 428,31 
I İmi/at 19 609 000,00 

78 218 960.90 

1943 yılı nihayetinde Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen paraların tutarı 90 687 710,71 
lira idi. 1944 yılı içinde yeniden 10 937 120.20 liralık tahsis yapılmış, heyeti mecmuası üzerinden 
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23 405 870,01 lirası iptal edilmiş ve bu suretle tahsis edilen se.rnia.ye 1944 yılı sonunaa 
78 218 960,90 liraya tenezzül elni.isl.ir. 

Iplal edilen 23 405 870.01 liranın 14 000 000, lirasını Türkiye Zirai Donulun Ki irim ama ve
rilen paralar teşkil etmektedir. 

Milli Korunma umumi bilançosunun aktifinde 21 781 039,10 lira olarak gösterilmiş utup tadiUm 
tarai 'muzdan tanzim edilen bilâıteoda 7 181 039,10 lira üzerinden yer alan tahsis edilmiyen serrnay" ; 

lahsis edilen sermaye hesabiyle birlikte, pasifteki sermaye hesabının kontr partisini teşkil etmek -
ledir. 

!'. - Sermaye labsisindeıı alaeaklılar : (49 308 478,30 lira) 
Bu mebaliğ. Milli Koruunıa umumi sermayesi iden tahsis olunan 78 218 960,90 liradan, muhteli t 

lahsis muinlilerinin kullanmış oldukları paralar ın yekûnunu göstermektedir. Bu paralar ın temin edil 
diği meııalıi ilibu'riyle müfredatı aşağıda yer alnı.stır : 

Lira K-

Tlazine kefaletini haiz bonoların reeskontu suret iyle temin edilen 4-2 09G 957 00 
'Türkiye Cumhuriyet i Ziraal 'Bankası- ta raf ından acılan kredi suret iyle temin 
olunan 7 211 52.1 30 

49 308 -17» ''{0 

Milli Korunma sermayesinden muhtelif sarf mahalleri emrine tahsis edilen kredi ler le bu kre« 
dilerden bilfiil kullanılan paralar ın ve bu paralara isabet eden faizlerin müfredatı aşağıda gös
teri lmiştir : 

Kredinin kullum- Kullanılan kısmın 
Sarf mahalleri Ae.ıtan kredi lan kısmı faizi [1] 

Başbakanlık 334 U09 25 334 UU9 25 17 937 4.5 
Ticaret Bakanl ığı 14 953 055 97 21 360 727 42 I 810 709 79 
Ekonomi Bakanlığı 9 19b 283 75 «ı 490 120 2<i 552 470 79 
Millî Savunma Bakanlığı 422 780 52 420 843 00 25 250 58 
Ulaştırma Bakanlığı 3 370 20 3 401 20 191 15 
'Tarım Bakanlığı 12 039 574 08 M 24-1 818 53 807 877 18 
Adalet Bakanlığı - 802 845 77 781 081 58 37 008 44 
Maliye Bakanlığı 10 023 922 42 5 231 439 34 319 807 39 
Dışişleri Bakanl ığı 43 .145 10 43 472 88 I 332 38 
İçişleri Bakanlığı 397 90J 78 397 901 78 24 630 00 

334 
1 360 
9 490 
420 
3 

1 24-1 
781 

5 231 
43 

009 
727 
120 
843 
401 
818 
084 
439 
472 

25 
42 
2ıi 
00 
20 
. ) • > 

58 
34 
88 

78 218 900 90 19 308 478 30 3 603 875 21 

Yakardak i tablonun incelenmesinden .Ekonomi. Ulaştırma ve Dışişleri Bakanl ıklar ı emrine veri 
leiı tahsisat ta depasnıarı olduğu yörübilektedir . Bu durum tahakkuk ettirilen, faizlerden ileri yel
mektedir . 

1] Bu faizler kredilerin kullanılan kısmına dâhildir. 
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10. — Muhtelif alacaklı hesaplar (23 388 122,45 lira). 
Bu para Millî Korunma camiasının, aşağıda yazılı yerlere olan borçlarını göstermektedir: 

Lira K 

a) 
b) 
c) 

Bankalar 
Alacaklı şahıslar 
Diğer alacaklı hesaplar 

2 958 950 
14 744 848 
5 684 322 

92 
92 
61 

23 388 122 43 

a) Bankaların alacağını göstermekte olan 2 958 950,92 liranın 2 856 644,86 lirası Ticaret Ofisi
nin Ziraat Bankasına olan borcunu 44 139,19 lirası, Petrol Ofisinin muhtelif bankalara ve geriye 
kalan 58 166,87 lirası da Yalvaç Deri Fabrikasının Sümerbank'a olan borcunu teşkil etmektedir. 

Bankalara olan borçlar, Koordinasyon kararları ile bu müesseselere verilen tahsisatın karşılığın
da Ziraat Bankasından tahsil edilen paraların dışındadır. 

b) Şahısların alacağını teşkil etmekte olan 14 744 848,92 lira âtideki sermaye tahsis mahalle
rinin borçlarını göstermektedir • 

Lira K. 

Ticaret Ofisinin muhtelif şahıslara olan borçları 
Ziraat Bankasının pamuk müdahale mubayaatından Ziraat Bankası Pamuk Mües
sesesine ve diğer eşhasa olan borcu 
Zirai Kombinaların muhtelif şahıslara olan borcu 
Yerli Ürünler Şirketinin 1940, 1941 ve 1942 yularında Ticaret Bakanlığı ile müş
tereken ve müdahale suretiyle mubayaa ettiği tütünlerden mütevellit kârdan Ba
kanlık higşçf* 
Petrol Ofisinin muhtelif şahıslara olan borçları ile ödenecek vergileri 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının eşhasa olan borçlan ile ödenecek vergi tevki-
fatı 
Tariş Devlet Yağlarının muhtelif şahıslara olan borcunu 
Türk Tütün Limited Şirketinin, Yalvaç Deri Fabrikasının ve Mahrukat Ofisinin 
muhtelif şahıslara olan borcu ile ödenecek vergilerini 

Yerli Ürünler T. A. Şirketinin 1940,1941 ve 1942 yıllarında 1939, 1940 ve 1941 mahsullerinden 
Millî Korunma ve T. C. Ziraat Bankası hesabına müdahale yoliyle satın almış olduğu tütünlerin 
satışından ceman 4 742 077,42 lira safi kâr sağlanmış olup bunun muhtelif mahsullere göre müfre
datı aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

4 799 610 

3 583 702 
2 098 872 

1 945 492 
834 518 

816 979 
550 058 

115 613 

14 744 848 

80 

66 
74 

86 
42 

39 
52 

53 

92 

1939 mahsulü kârı 383 267 98 
1940 » » 1 882 890 81 
im » * 2 475 918 63 

4 742 077 42 
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Ticaret Bakanlığı : 
1939 mahsulü Kârmın banka ile, Millî Korunmaya mfeten î Ticaret Bakanlığı abasında yarı ya 

uya; 
1940 mahsulü kârının, mubayaa edilen müdahale tütünleri bedelinin % 2 sini teşkil eden, 

97 897,56 lira komisyon olarak Yerli Ürünler Şirketine tefrik edildikten sonra, bakiyesinin muba
yaata tahsis edilen para nispetinde banka ile Ticaret Bakanlığı arasında; 

1941 mahsulü kârının % 15 ini teşkil eden 371387,89 liranın, komisyon olarak Yerli ürünler Şir
ketine tefrikten sonra geri kalanının yine mubayaata tahais edilen para nispetinde Banka ile Ticaret 
Bakanlığı arasında; 

Taksimini kararlaştırmış bulunmaktadır. 
Yukardaki esaslar dairesinde yapılacak taksim neticesinde Ticaret Bakanlığı hisesine 1 948 501,91 

lira isabet etmek icabettiği halde T. C. Ziraat Bankası tarafından yapılan taksim neticesinde mev-
zuubahis kârdan Ticaret Bakanlığına 1 945 492,86 lira tefrik edilmiş bulunmaktadır. Aradaki farkı 
teşkil eden 3 009,05 liranın Ziraat Bankası tarafından Millî Korunma hesaplarımı indesi lüzumu 
na işaret etmek isteriz. 

6. •— Diğer alacaklıların, sermaye tahsis mahallerine göre, müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Tarig Devlet Yağlarının 1944 bilanço devresinde satmaJdığı 1944 - 1945 mah
sulü yağlardan mütevellit borçlan ile sair müteferrik borçlarını göstermektedir 2 378 858 46 

Zirai Kombinalar Kurumunun kaybolan a!atı ziraiye için tefrik ettiği karşılık 
lariyle Kurumun müteferrik borçlan 1 5f>l 5İH 03 

Ticaret Ofisinin satmış olduğu Yarlık Vergisi emtiası bedelleri, Ticaret Bakan
lığına ait kahve fiyat farkları ve depozito borçlan 994 090 60 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasının depozitolardan horaları ile t>air borçları "ı42 ^ 97 
Petrol Ofisinin, Mahrukat Ofisinin, Ziraat Bankası pamuk hesabının, Yalvaç 

Deri Fabrikasının ve Toprak Mahsulleri Ofisinin depozitodan mütevelliı borçları. 
tefrik edilen muhtelif karşılıkları, tahassül eden zararları 217 030 55 

fi 6*4 322 61 

.Millî Korunma bilançosunun pasifinde yer a1 an muhtelif alacaklılar hesabmm tâli. hesabını teşkil 
eden diğer alacakların tutarı bulunan 5 684 322,61 lira içinde yekûnu iki milyon liraya yaklaşan 
muhtelif teşekküllerin tefrik etmiş olduğu karşılık mahiyetindeki paraları da yer almış bulunmakta 
dır 1943 yılı raporumuzda da areedilmiş olduğu gibi bu paraların bilançoda muhtelif alacaklılar meya-
nmda değil ve fakat karşılıklar arasında gösterilmesinin daha münasip olacağına işaret etmek istem. 

11. - Mutavassıt hesaplar : (,1 218 564,78 lira 
Bu hesabın sermaye tahsis mahallerine göre, müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Lira K 

Ticaret Ofisi «20 887 21 
Petrol Ofisi 381 807 86 
Zeytinburnu (jimento Fabrikası lîî 60.1 67 
Rkonomi Bakanlığı 21 31 
Maliye Bakanlığı 246 73 
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Ticaret Ofisine ait mutavassıt hesaplar, ödenecek muhtelif gümrük resimleri ile bir kısım mas-

raflardan ve memur ikramiyelerinden ibarettir. 
Petrol Ofisine ait paranın mühim kısmı akaryakıt için verilmiş bulunan akreditif tutarlarına 

diğer akaryakıt şirketlerinin iştirak hissesini göstermektedir. 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasına ait 15 601,67 lira Sümerbank'm mahsup emirlerinden terek

küp etmektedir. 

12. - Karşılıklar ; (16 854 580,82 lira) 
Karşılıklar hesabı başlıca aşağıdaki mebâliğden terekküp etmektedir : 

Lira K. 

a) Fazla kârlar fonları 
b) Kok satışından tahassül eden kâr 
ı;) Pamuk kârı 
d) Diğer karşılıklar 
e) Teşkilât ve idare masrafları karşılığı 

1 283 128 
38 404 

8 607 580 
5 605 786 
1 319 680 

16 854 580 

45 
41 
97 
91 
08 

82 

aj Fazla kârlar fonları Hükümetçe akdedilen mukaveleler veya ittihaz edilen tedbirler neti
cesinde bir malın dahilî-satış fiyatı ile harici satış fiyatı arasında tahassül eden fazla kârları gön-
termekte olup Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi gereğince bu hesaba kaydedilmiş bulun
maktadır. 

Bu hesabın 1943 yılı sonundaki bakiyesi 
1944 vılt içinde bu hesaba venider 

9 162 156 
2 032 927 

11 195 084 
9 911 955 

1 283 128 

83 
23 

06 
61 

45 

lira idi, 
lira ilâve edilmiş 

lira ödenmiş 

lira da 

ve aynı yıl idinde yine bu hesaptan 

ve geri kalan 
fazla kârlar fonlarının bakiyesi olarak 1945 yılına devredilmiştir. 

1944 yılı tahsilatı, ihraç edilen muhtelif maddelerin müteferrik fiyat farklarından ibaret bulun 
ulaktadır-, tediyatı ise. 1943 yılında fon lıesabından göz taşı iein İzmir Tarım Satış kooperatiflerine 
ödenmiş olan paradan 1944 yılında iade edilen 88 044,39 lira ile kömür fiyat farkı için Ereğli Kö
mür işletmesine ve 4604 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kuru
muna beşer milyon lira üzerinden ödenmiş olan ceman on milyon lira arasındaki farkı göstermekte
dir. 

İti Karşılıklar hesabında yer alan 38 404,41 liralık kâr 5 sayılı Koordinasyon kararı ile kömür 
stoku yapmak üzere .Milli Korıımna sermayesinden Htibank emrine verilen mütedavil sermayenin iş
letilmesinden elde edilmiştir. 

<•) 8 ü07 080,97 Liralık pamuk kârı Milli Korunma sermayesinden pamuk müdahale mubayaa ti 
yapmak üzere Ziraat Bankası emrine verilen mütedavil sermaye ile alman pamukların satışından ta 
hassül etmiştir. 

d) ö (105 786,91 liralık diğer karşılıklar. Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmiş bulu
nan teşekkül ve müesseseler bilançolarında karşılık olarak yer alan mebâliğden terekküp etmektedir. 
3u paralar bundan evvelki seneler Millî Korunma Umumi Bilançolarında alaeakb hesaplarda yer al 
inakta idi. Temennilerimize uyularak 1944 yılı Bilançosunda karşılıklar hesabma nakledilmiştir. 

e ı Teşkilât ve idare masrafları karşılığını teşkil eden 1 319 680.08 lira 1942 yılı fiilî neticesinde 
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talıassül eden 2 145 795,92 liralık safi kârla 1940 ve 1941 yılları safi zararı olan 826 115,88 lira arasın
daki fark olup 1942 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosunda kâr olarak yer almakta idi. Mevzuubahis 
kâr bu bilanço hakkındaki raporumuza uygun olarak 5034 sayılı Kanunla teşkilât ve idare mas
rafları karşılığı tefrik edilmiş bulunmaktadır. Bu mevzuda gereken izahat sermaye tahsisinden borç
lular lıesabının tahlilinde, hesabı verilmiyen teşkilât ve idare masrafları vesilesiyle arzedilmiş olduğu 
cihetle burada daha fazla üzerinde durulmamıştır. * 

13. — Kâr : (27 165 726,77 lira) 
Millî Korunma sermayesinden tefrik edilen mütedavil sermayelerin teşekkül ve müesseselerce 

işletilmesi neticesinde 1944 yılı kâr ve zarar hesabında yer alan senelik net kâr 19 603 161,60 lira
dır. Bu kârın ne şekilde tahassül ettiği kâr ve zarar hesabının tetkik ve tahlili vesilesiyle arze-
dilecektiı*. 

1940 ve 1941 yılları zararları yekûnu ile 1942yıh kârı arasındaki fark tekilâşt ve idare masraf» 
lan karşılığı -olarak tefrik edilmiş olduğundan, 1944 yılı bilançosunda Millî Korunma camiasının 
kârı olarak yer alan 27 165 726,77 lira aşağıdaki meblâğlardan tevellüt etmektedir: 

1943 yılı kârı 
1944 * » 

Zirai Donatım Kurumu 1943 yılı 
kârı olup 4604 sayılı Kanun ge
reğince tenzil edilen. 

1944 yılı safi kân 

7 661 298 97 
19 603 161 60 

27 264 460 57 

98 733 80 

27 165 726 77 

lira 

IV - Kâr ve zarar hesabının tetkiki 

1944 yılı sonu itibariyle tanzim edilmiş bulunan Millî Korunma 
aşağıya dercedilmiştir • 

umumi kâr ve zarar hesabı 

Zimmet 

Ticari İşletmeler masrafları 
Sınai işletmeler masrafları 
Zirai işletmeler masrafları 
Teşkilât ve idare masrafları 
Sabit sermaye hesabı faiz 

Kâr 

Lira K. 

7 652 383 46 
1 270 539 08 
8 006 769 15 
3 531 621 64 
281 396 35 

20 742 709 68 
19 603 161 60 

Ticari işletmeler gelirleri 
Sınai işletmeler gelirleri 
Zirai işletmeler gelirleri 
Müteferrik gelirler 

Matlup 
Lira K 

13 464 245 99 
1 997 118 20 

24 882 204 8.1 
2 302 28 

40 345 871 28 40 345 871 28 

Bu tablodan, Millî Korunma camiasının 1944 yılı içindeki 
masraflarının 80 742 109,68 liraya ve 1944 yılı safi gelir 
ulaştığı anlaşılmaktadır. 

gelirlerinin 40 345 871,28 liraya, 
ma (kâr) 19 603 161,60 liraya 
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Yukarda zikredilen masraf ve gelirlerin müfredatı hakkında aşağıda kâr ve «arar hesabının «im-

met ve matlubunda yer alan mebaliğin tahlili vesilesiyle bilgi verilecektir : 
A) Zimmet : j 

1. — Ticari işletmeler masrafları : (7 652 383,46 lira). 
Bu paralar, Millî Korunma kanununun 6 ncı maddesine müsteniden kurulmuş "bulunan ofisler-

le Millî Korunma sermayesinden mütedavil sermaye almış bulunan teşekküllerin, bu sermayenin 
işletilmesinden mütevellit masraflarını göstermektedir. Mevzuubahis ticari işletmeler masraflarının 
sermaye tahsis mahallerine göre müfredatı aşağıya dercedilmiştir : 

Ticaret Ofisi 
Petrol Ofisi 
Dağıtma Ofisi. 
Mahrukat Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
İzmir İncir, Üzüm Taran 
Satış Kooperatifi 
İzmir Devlet Yağlan 
Ziraat Bankası pamuklan 

1 974 717,65 
1 991 046,64 

3 683,01 
260 169,94 
779 957,90 

84 100,86 
2 348 262,80 

210 444,66 

7 652 383,46 

Bu masraflar, kâr ve zarar hesabma bir kalemde kaydedilmiş olup mezkûr hesapta masraf nevi
lerine göre müfredatına yer verilmemiş bulunmaktadır. Kâr ve zarar hesabının masraf nevileri esas 
tutulmak suretiyle tanzim edilmesi daha faydalı olurdu kanaatindeyiz. 

Ticari İşletmeler masraflarını teşkil eden 7 652 383,46 liranın muhasebe harici çıkarılmış olan 
masraf nevilerine göre müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

Maaş ve ücretler 
İkramiyeler 
Harcırahl nv 
Kiralar 
Isıtma, aydınlatma ve su 
Posta, Telgraf, Telefon 
Basılı kâğıtlar, kırtasiye ve büro 
levazımı 
Vergi ve resimler 
Sigorta masraflan 
Sair müteferrik masraflar 
Verilen faizler 
Amortismanlar 
Depo ve satış masraflan 
Satış zararları 
Diğer zararlar 

836 717,05 
37 916,97 
49 467,91 
14 315,55 
12 033,97 
37 829,83 

37 607,42 
248 020,80 
843 337,18 
268 972,66 

1 524 758,78 
280 202,82 

1 970 141,33 
130 297,78 

1 360 763,41 

7 652 383,46 

Yukarda yer alan mebaliğden satış zararlan ile diğer zararlar hakkında aşağıda kısaca malû
mat arzedilmiştir : 

Satış zararlan adı altında yer alan 130 297,78 liranın 83 297,78 lirası Ziraat Bankasını» satmış 
olduğu müdahale pamuklarının bir kısmından tahassül etmiştir. Geri kalan 47 281,38 lirası da Ti-
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earet Ofisine ait bir kısım emtianın satışından tevellüt etmiştir. 
Diğer zararları teşkil eden i 360 763,78 liraıım 1 208 052,55 lirası haddi zatında kaydedilen bir 

zarar olmayıp Petrol Ofisi tarafından 1944 yılında tefrik edilmiş bulunan karşılıklardan ibaret bu 
lunmaktadırr. Geri kalan kısmı ise Ziraat Bankası müdahale pamuklarının. Tariş Devlet Yağlarının, 
Petrol Ofisi ve Ticaret Ofisinin kâr ve zarar he«n.bı ile alâkalı bâzı 'tashih kayıtlarını ve müteferrik 
•/.ararlarım göstermektedir. 

2 — Sınai işletmeler masrafları (1 27ü 539,0b lira;. 
Sınai işletmeler masraflarını göstermekte olan 1 270 539,08 liranın 1 108 778,41 lirası Zeytin 

burnu Çimento Fabrikasının, 157 530,67 lirası Yalvaç Deri Fabrikasının ve 4 230,00 lirası da Eti 
Bank Kükürt hesabının muhtelif işletme masraflarını teşkil etmektedir. 

Sınai isletmeler masraflarının masraf nevilerine göre müfredatı da aşağıdaki gibidir : 

Lira K.. 

I 224 288 34 Depo ve satış masraflar! 
32 108 90 Verilen faizler 
9 916 #4 Sair müteferrik masraflar 
•1 280 00 tfftus zararları 

f 270 539 08 

3. — Zirai İşletmeler masrafları : (8 006 769,15 lira). 
Muhtelif Koordinasyon kararlan ile Tarım Bakanlığı adına Zirai Kombinalar Kurumu emrine 

verilen paraların işletilmesi ile ilgili masrafları ve işletme neticesinde zuhur eden zararları göste 
ren bn hesabın müfredatı aşağıdadır : 

Ura K. 

Gfcçnıış yıllar masrafları 4 809 605 6o 
işletmeler zararları 2 577 363 99 
Terkin edilen makina V* ziraat aletleri bedelleri i ip «kimler 486 151,82 
Mahsul satış /ararları 133 647 71 

3 006 769 15 

Raporumuzun, işletme faaliyetleri kısmının Türkiye Zirai Kombinalar Kurumuna ait bahsinde 
arzedilmiş olduğu gibi adı geqen Kurum 1944 yılma kadar hesap tutmamış bulunmaktadır, tik 
defa 1944 yılında hesaplar tesis edildiği zaman evvelki yıllara ait olup kayda geçmemiş bulunan 
bir kısım masraflar da 1944 yılı kayıtlarına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Ru gibi masrafla
rın tutarını teşkil eden 4 809 605,63 liranın -

Lira K 

1 454 468 
1 245 25Ü 
1 793 150 

316 736 

16 
95 
46 

06 

İşletme masraflarını 
Umumi masrafları 
iîilîî Korunma 194o yılı kâr 
ve zarar hesabına yanlış ola 
rak gelir kaydedilen parala 
Diğer müteferrik masraflar 

i 809 60ö 63 
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İşletme zararlarını teşkil eden 2 577 363,99 liranın 2 190 291,02 lirası kurumun tamirat ateiye-

sine ait bulunmaktadır. Bunun sebepleri raporumuzun bu kuruma ait bahsinde izah edilmiş olduğu 
için üzerinde tekrar durulmamıştır. Geri kalan kısmı da Gelemen, Koçaş ve özden çiftlikleriniu 
1944 yılı zararlarını ve müteferrik diğer zararları göstermektedir. 

Terkin edilen kıymetlerin tutarını gösteren 486 151,82 liranın 450 567,16 lirası 1944 yılı so
nunda yapılan sayım neticesinde mevcudiyetleri tesbit edilemiyen makinelerle ziraat aletlerinin 
1944 yılı nihayetine kadar tefrik edilen amortismanlarının tenzilinden sonra kalan net kıymetle
rini göstermektedir. Bu mevzua raporumuzun Türkiye Zirai Kombinalar Kurumu bahsinde tema:; 
edilmiştir. 29 102 lirası Sarayönü gurupunun don ve kurak neticesinde terkin edilen 2 000 dekar 
hk ekimini ve bakiyesi de sair müteferrik zararları teşkil etmektedir. 

Mahsul satış zararlarını gösteren 133 647,71 lira 1944 yılı yulaf ve çavdar satışlarından tahas-
sül etmiş bulunmaktadır. 

4. — Teşkilât ve idare masrafları (3 531 621,64 lira). 
Bu para Milli Korunma sermayesinden teşkilât ve idare masraflarına karşılık olmak üzere tef

rik edilen mebaliğden evrakı sarfiyesi 1944 yılı Bilânçisunun tanzimi sırasında Millî Korunma 
Muhasebe Bürosuna tevdi edilen kısmı ile teşkilât, idare masrafları ve sabit sermaye ile 1944 yılı 
sonuna kadar satınalmmış bulunan sabit kıymetler ve mefruşat ve demirbaşlar için 1944 yılında 
tefrik edilen amortismanları göstermektedir. 

Teşkilât ve idare masraflarının, masraf nevilerine göre, müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

Personel masrafları 
Kiralar 
Isıtma, aydınlatma ve su 
Posta, telgraf ve telefon 
Basılı kâğıt ve kırtasiye 
Sair müteferrik masraflar 

8 005 60 Ekspertiz ve ehlivukuf ücretleri 

2 922 792 
21 371 
17 422 
23 818 
361 757 
91 500 
8 005 

3 446 660 
84 951 

43 
81 
95 
61 
37 
93 
60 

70 
94 Sabit kıymetler amortismanı 

3 531 621 64 

Bu hesapta yer alan 84 951,94 lira amortismanın 62 525,38 lirası Milli Korunma sermayesinden 
tefrik edilen sabit sermayelerle satraalınan sabit kıymetler için 1944 yılında tefrik edilen amortis
manları ve 22 393,96 lirası da yine Millî Korunma sermayesinden teşkilât ve idare masrafları karşı
lığında verilen tahsisatla satraalınan demirbaş ve mefruşat için 1944 yılında tefrik edilen amortis
manları göstermektedir. 

Tutarı 3 446 669,70 lira olan teşkilât ve idare masraflarının tahsis mahallerine göre, müfredatı 
aşağıda gösterilmiştir -

( S. Se-yısı ; 137 ) 
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Lira 

2 634 631 
362 857 
308 3S1 
140 748 

3 446 669 

80 
05 
98 
87 

70 

Ticaret Bakanlığı, iaşe Müsteşarlığı, subaşı, fiyat murakabe hububata el koyma ilâh. 
İçişleri Bakanlığı belediyeler kadro teşkilât ve masrafları 
Adliye Bakanlığı Millî Korunma Mahkemeleri masrafları 
Koordinasyon Bürosu, Millî Korunma Muhasebe Bürosu, Dışişleri, Maliye ve Eko
nomi Bakanlıkları 

5. — Sabit sermaye faizleri: 281 396,35 lira. 
Bu para Millî Korunma sermayesinden tefrik edilen sabit sermayelere % 6 hesabiyle tahakkuk 

ettirilen faizden Millî Korunma kâr ve zarar hesabına intikal ettirilen kısmı göstermektedir. 
Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen muhtelif nevi mebaliğe 1944 yılında tahakkuk et

tirilen faizlerin tahsisat nevilerine göre, müfredatı aşağıda arzedilmiştir 

401 713 20 lira Teşkilât ve idare masrafları faizleri 
413 297 89 » sabit sermaye faizleri 

2 022 182 43 » mütedavil sermaye faizleri 
826 681 69 » ikrazlar faizleri 

3 663 875 21 

Bunlardan teşkilât ve idare masrafları faizi, Maliye Bakanlığının, reeskonte ettirilen bonolar 
tutarına Ziraat Bankası tarafından tahakkuk ettirilen faizden mütevellit 533 615,74 lira alacağına 
mahsup edilmiş ve bu alacaktan bakiye kalan 131 901,54 lira da sabit sermaye faizlerini teşkil eden 
413 297,89 liradan çıkarıldıktan sonra geri kalan 281 396,35 lira sabit sermaye faiz bakiyesi, Mil
lî Korunma kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmiştir. 

Millî Korunma sermayesinden tehsis edilen mütedavil sermayelere Ziraat Bankasınca 1944 yı
lında tahakkuk ettirilen 2 022 182,43 lira faizin tamamı Millî Korunma 1944 yılı kâr ve zarar 
hesabına intikal etmemiş bulunmaktadır. 1944 yılı Millî Korunma kâr ve zarar hesabına intikal 
ettirilmiş bulunan ticari işletmeler masrafları ve sınai işletmeler masrafları meyanmda ceman 
1 556 867,68 lira faiz mevcut olup bunun üçyüz küsur bin lirası bâzı teşekkül ve müesseselerin, 
deruhte ettikleri vazifeyi ifa için, Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen mütedavil sermaye
nin dışında, banklardan temin ettikleri krediler için ödedikleri faizleri teşkil etmekte ve bu faizler bu 
teşekkül ve müesseselerce tanzim edilen kâr ve zarar hesabında yer aldıkları cihetle Millî Korunma 
umumi kâr ve zarar hesabında yer aldıkları cihetle Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesabına in
tikal etmiştir. Buna nazaran Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen mütedavil sermaye faizlerin
den ancak bir milyon iki yüz eli bin liraya yakın bir kısmı Millî Korunma Umumi Bilançosuna in
tikâl etmiş bulunmaktadır. Geri kalan yedi yüz küsur bin lira faizin Millî Korunma umumi kâr ve 
zarar hesabına aksettirilmemiş bulunması sebebi, bâzı mütedavil sermayeler için 1944 yılı sonunda 
tahsis mahallerinden bilanço alınamaması ve bilanço tanzim etmiş bulunan bâzı mütedavil sermaye 
tahsis mahalleri tarafuıdan faizlerin maliyetlere intikal ettirilmiş olması münasebetiyle, ödemiş ol
dukları faizlerin kâr ve zarar hesabına kaydedilmesine imkân kalmamış olmasıdır. 

Millî Korunma sermayesinden ikraz edilen paraların 1944 yılı faizini teşkil eden 826 681,69 lira
nın, müstakrizler için Millî Korunma Muhasebe Bürosuna hesap vermek mükellefiyeti olmadığından, 
Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesabına intikaline lüzum ve imkân yoktur 

(S. Sayısı: 137) 
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6. — Kâr : (19 603 161,60 lira) 
Millî Korunma 1944 yılı kâr ve zarar hesabının zimmetinde yer alan ve daha evvel izahı yapılan 

bilcümle masraflarm tutarı 20 742 709,68 liradır. Kâr ve zarar, hesabınm matlûbunda yer alan ve da
ha sonra izahı yapılacak olan gelirleri ise 40 345 871,28 liraya baliğ olmaktadır. Gelirlerle masraf la-
î'uı farkını teşkil eden 19 603 161,60 lira da 1944 yılı kâr ve zarar hesabı vesilesiyle tahakkuk eden 
Millî Korunmanın safi kârını göstermektedir. 

ü ) Matlup : 
7. — Ticari işletmeler gelirleri : (13 364 245,99 lira) 
Faaliyetleri ticari mahiyette olan mütedavil sermaye tahsis mahallerinin 1944 yılı gelirlerini 

gösteren bu hesabın tahsis mahallerine göre. müfredatı, aşağıda yer almaktadır: 

Ticaret Ofisi 
Petrol Ofisi 
Dağıtma Ofisi 
Mahrukat Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Tariş (îneir) 
Tariş (Nebati yağlar) 
Ziraat Bankası (Pamuk) 

Lira 

5 285 274 
4 059 322 

1 
303 201 

1 185 337 
72 402 

2 348 262 
210 444 

13 464 -245 

K. 

05 
20 
00 
24 
90 
08 
80 
66 

90 

Ticari isletmeler gelirlerini göstermekte olan bu meblâğın gelir nevilerine göre müfredatı aşa
ğıdaki gibidir: 

Lira K. 

Emtia satış kârları 
Alman faiz ve komisyonlaı 
Diğer gelirler-

13 464 245 99 

Diğer gelirleri teşkil eden 2 962 096,68 liranın bir milyon sekiz yüz küsur bin lirası Ticaret Ofi
sinin kâr ve zarar hesabının matlubunda, satış kârları dışında yer alan sigorta farklarından ve 
muhtelif karşılıklardan dokuz küsur bin lirası Tariş Devlet «Yağları kâr ve zarar hesabınm mat
lubunda, satış kârlarının dışında kalan muhtelif gelir ve karşılıklardan ve geri kalan kısmı da 
diğer teşekkül ve müesseselerin muhtelif gelirlerinden ibaret bulunmaktadır. 

8. — Sınai işletmeler gelirleri : (1 997 118,20 lira) 
Sınai işletmeler gelirlerini göstermekte olan*l 997 118,20 liranın 198 216,09 lirası Yalvaç Deri 

Fabrikasına, 1 794 672,11 lirası Zeytinburnu Çimento Fabrikasına ve 420,00 lirası da Kükürt (Eti-
bank) gelirlerine ait tagunıtıaktadıv. 

10 404 633 51 
97 515 80 

J 962 096 68 
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Bu paraların gelir nevilerine göre müfredatı da aşağıdaki gibidir .- . jT. 

Emtia satışından .1 936 170 3U 
Alman faiz ve komisyonlardan 713 94 
Diğer gelirler 60 233 96 

i 997 118 20 

9. — Zirai İşletmeler gelirleri : (24 882 204,81 lira) 
Türkiye Zirai Kombinalar Kurumunun 1944 yılı sonunda ilk defa tesis etmiş olduğu bilanço

sunda yer alan gelirlerin tutarını teşkil eden bu paranın 

7 603 451 28 lirası 1944 yılı faaliyeti neticesinde tahasül eden gelirler 
17 278 753 53 lirası 1942 - 1943 yılları gelirlerine 

24 882 204 81 ait'bulunmaktadır. > - • .— • 

1944 yılı faaliyeti neticesinde tahassül eden gelirin 7 449 997,99 lirasını hububat satış gelirleri 
ile kısmen sebze ve un satışı gelirleri ve geri kalan kısmını da sair müteferrik gelirler teşkil etmek
tedir. 

Eski seneler gelirlerini teşkil eden 17 278 753,53 liranın : 

5 737 385 55 lirası mahsul satış kârlarından 
9 611 3S5 98 » Evvelce hesaplara kaydedilmemiş bulunan hazırlık» ekim ve mahsullerin 

hesaplara intikal ettirilmesi neticesinde tahassül eden gelirden. 
1 271 861 15 » Sarayönü grupunun 1944 yılı gelirleri olup 1943 yılı hesaplarına intikal et

tirilen paralardan 
658 120 85 » Sair müteferrik gelirlerden 

17 278 753 53 
ibaret bulunmaktadır. 

Buna nazaran Zirai İşletmeler gelirlerinin tamamı 1944 yılma ait olmayıp 17 278 753,53 lirası 
evvelki senelere taallûk etmekte ve kombinaların daha evvel hesap tutmamış ve bilanço çıkarmamış 
olmasına binaen tamamı Millî Korunma 1944 yılı umumi kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

10. — Müteferrik gelirler : (2 302,28 lira) 
Bu para satılmış bulunan evrakı matbua, eşya bedelleri ile istirdat edilen harcırah ve maaşların 

tutarını teşkil etmektedir. 

V - Netice ve teklifler 

Millî Korunma 1944 yılı Bilançosu hakkında takdim edilen raporda yer alan müşahede, tekli İr' v«-
temennilerimiz, fasıl sırasına göre, aşağıda arsedilmiştir 
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M - İşletme Faaliyetleri 

1. — Ticaret Ofisi : 
a) Bir taraftan Ofis kadrosunda ve personel masraflarında tasarruf sağlanırken diğer taraftan 

1943 yılında olduğu gibi Ticaret Ofisi Umum Müdürlük Servisinde ve depolarda devamlı olarak 
yevmiyeli memur kullanılması, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit ve tâyin edilen Ticaret Ofisi kad
rosunun tevsii mahiyetinde görülmüştür. Bu yevmiyeli memurlara verilen ücretler kısmen satmalı
nan emtianın maliyetine intikal ettirilmiş ve kısmen de emtia masrafları meyanında kâr ve zarar 
hesabına kaydedilmiştir. 

b) Ticaret Ofisi 1944 yılında satın aldığı emtianın maliyetine faiz, emtia zayiatı karşılığı, idare 
masrafları karşılığı ilâh. olmak üzere 821 138,16 lira ilâve ve bu paraları aynı zamanda kâr ve zarar 
hesabının matlubuna kaydetmiştir. Satmalınan emtianın maliyetinin tesbîtinde yapılan hakiki 
masrafların nazarı itibara, alınması gerektiğine göre bu şekilde bir muamele yapılmasını tasvibe im
kân görmemekteyiz. 

c) Ticaret Ofisi bilançosunda yer alan stoklardan maada 1944 yılı sonunda Ofis 
depolarında Varlık Vergisi dolayısiyle satın alınmış bulunan mühim miktarda emtia mev
cut olup - 1943 yılında olduğu gibi .- bunların bedelleri aktifte borçlu hesaplara ve satı
lanların satış tutarları da pasifte alacaklı hesaplara kaydedilmiştir. Bu kayıt tarzının Varlık Ver
gisi dolayısiyle Ofise verilen vazifenin bir kül halinde mütalâa edilerek muhtelif senelere sâri olsa 
dahi, Varlık Vergisi dolayısiyle satmalınan ve satılan emtia için., kârlı veya zararlı, bir tek netice 
çıkarmak arzusundan ileri geldiği anlaşılmaktadır. Bilançoların hazırlanmasında eksersiz prensibi 
hâkim olduğuna göre bu kayıt tarzını haklı görmek mümkün değildir. Bunun neticesi olarak Ticaret 
Ofisi 1944 yılı stokları mevcut Varlık Vergisi emtiası kıymeti kadar noksan ve kâr ve zarar hesabı da 
1944 yılında satılan bu kabil emtiadan tahassül eden satış kârı veya zararı nispetinde eksik gösteril -
miş bulunmaktadır. 

d) Ticaret Ofisi 1944 yılı sonunda stoklarının envanterini yaptırmış olmakla beraber bu envan
terler esas ittihaz edilmek suretiyle alâkalı muhasebe kayıtlarında gerekli tadilâta yer verilmemiştir. 
Bu tadilâtın 1945 yılı Bilançosu vesilesiyle yapılacağı ifade edilmiş ise de tetkikatımız sırasında 
- Haziran 1947 - 1945 yılı Bilançosu hazırlanmamış bulunmakta idi. Tetkikatımız neticesinde depo 
kayıtlarının muntazam tutulmamış olduğu ve bu kayıtlarla gerek muhasebe defterleri arasında ve ge
rekse satış ve stok servisi kayıtları arasında devri kontrollerin yapılmadığı kanaati tahassül etmiş
tir. Depo kayıtlarının mevcudat ile, muhasebe ve satış stok servisleri kayıtları ile devri kontrol
lerinin yapılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

e) 1942 ve 1943 yılları raporlarımızda Ticaret. Ofisinin resmî dairelere satmış olduğu emtia be
delleri üzerinden ödemiş olduğu Taahhüt vergilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.VI. 1942 
tarihli ve 1302 sayılı Karan muvacehesinde ödenmemesi ve kararın makabline şümulü nazarı itibara 
«ılınarak ödenmiş bulunan bu kabil vergilerin tahsili cihetine gidilmesi gerektiği işaret edilmişti. 
Bu hususta henüz hiçbir teşebbüse geçilmemiş olduğundan bu mevzua tekrar avdet etmeyi zaruri te
lâkki etmekteyiz. 

2. — Petrol Ofisi: 
a) Petrol Ofisinin 1944 yılında ithal ederek satmış olduğu varillerden % 300 - 450 nispetin

de satış kârı sağlamış olduğu görülmüştür. 510 sayılı Koordinasyon kararının meriyeti tarihlerine 
raslıyan bu satışları, bu karardaki kâr nispetleri ve satışların kısmı küllisinin resmî dairelere 
satılmış olması muvacehesinde, sağlamış olduğu kâr itibariyle, normal telâkki etmeye imkân gö
rülmemiştir. . . . . . . . . 

M Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 . VI . 191-2 tarihli ve 1302 sayılı Kararma, müsteni
den, gerek bu tarihten evvel ve gerekse bu tarihten sonra Petrol Ofisinin resmî dairelere satmış 
olduğu akar yakıt bedelleri üzerinden ödemiş olduğu Taahhüt vergilerinin istirdat edilmesi lü
zumuna 1942 ve 1943 yılları raporlarımızda işaret edilmişti. Ofis tarafından Maliye Bakanlığına 
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yapılan müracaat neticesinde 1302 sayılı Kararın neşrinden sonra Ödenmiş bulunan Taahhüt, ver
gilerinin iadesine muvafakat edilmiş ise de bu kararın neşrinden evvel ödenmiş bulunan vergi
lerin 669 sayılı Meclis Kararının 8 nci fıkrasına dayanılarak, iadesine imkân olmadığı ifade edil
miştir. 669 sayılı Kararın 8 nci fıkrasında tefsir Vararbırın'u makable şümulü kabul edilmekle 
beraber yalnız Memurin Kanununun 70 nci maddesinin tefsirine dair 158 sayılı Kararın, muay
yen sebeplere binaen, makable teşmil edilemiyeceği zikredilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 669 sa
yılı Kararın Petrol Ofisinin satmış olduğu akar yakıtın bedellerinden kesilmiş bulunan Taah
hüt vergilerinin iade edilmemesi için mesnet olamıyacağı ve bu kabîl paraların istirdadı için tek
rar teşebbüse geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

8. — Mahrukat Ofisi . 
Raporumuzun işletme faliy etleri kısmının Mahrukat Ofisine ait bahsinde arzedilen sebeplere bi

naen adı geçen Ofis tarafından hazırlanmış olup Millî Korunma Muhasebe Bürosu tarafından Mil
lî Korunma Umumi Bilançosuna intikal ettirilmiş 'bulunan Mahrukat Ofisi Bilançosu ile kâr ve za
rar hesabının, sıhhatli görülmediği ve Ofisin hakiki durumunu göstermekten uzak bulunduğu ci
hetle, reddedilmesi muvafık olur kanaatindeyiz. 

4 - Zirai Kombinalar Kurumu : 
a.) Zirai Komlbinalar Kurumu şahsiyeti hükmiyeyi haiz olmayıp Tarım Hakanlığının bir şube

si mahiyetinde bulunmaktadır. Memurların sicilleri Tarım Bakanlığı Zatişleri Müdürlüğünde tutul
makta ve bunlara, ahvali şahsiyelerini alâkadar eden bilcümle muameleler bu müdürlükçe takip 
edilmektedir. Buna rağmen Kombinalar Merkezinde-geniş kadrolu - bir Sicil işleri Müdürlüğü 
vardır ve bu müdürlük daha ziyade işletmelerdeki işçi ve ustaların sicil işleriyle meşgul olmaktadır. 

Komlbinalar bugünkü şekli ile idame ettMlecekse, Bakanlık Znüsleri Müdürlüğü, memurların 
sicil işleri ile meşgul olduğuna göre, merkezde bu kadar geniş kadrolu bir »Sicil İşleri Müdürlüğüm 
ihtiyaç olmadığı, işletmelerde, çalışan işçi sicillerinin mahallerinde futulmasının daha uygun düşe
ceği ve merkezde sicil işleri kadrosunun daraltılması suretiyle tasarruf sağlanmasının muvafık 
olacağı kanaatindeyiz, 

ib) Bundan evvelki raporlarımızda Zirai Kombinalar Kurumunun hesap tutmadığına ve bu ku
rumda bir hesap organizasyonu yapılması gerektiğine işaret edilmişti. 1944 yılı başında yürürlüğ.-
giren 498 sayılı Koordinasyon kararı ile Kombinalar bünyesi içinde bir muhasebe teşkilâtı kurul
muş ve bu kurumun Millî Korunma Muhasebe Bürosuna sene sonlarında bilânei göndermesi esası 
kabul edilmiştir. Ancak Kurumun 1940 yılmdanberi hesap tutmamış olması, 1944 yılında hesapla
rın tesisinde müşkülâtı mucip olmuş ve bâzı ahvalde tahminî kayıtlar yapılmıştır. Bu tarz ve ha
reketin bir zaruret, neticesi olduğu kabul edilmekle beralber hatadan salim oîmıyacağına da işaret 
yerinde olur. 

c) Her işletmede mahdut hesapları ihtiva eden bir muhasebe sistemi kurulması, işletmelere* 
merkeze gönderilecek evrakı müsbite asılları veya tasdikli suretlerine göre, bunların her işletmenin 
durumunu tebarüz ettirecek şekilde, merkezde hesaplara intikal ettirilmesi ve her işletmenin de bu 
esaslara göre maliyetlerinin tesbiti muvafık olur kanaatindeyiz. 

d) Sene sonlarında stokların ve sabit kıymetlerin envanterlerinin hakiki sayım neticesinde ya
pılmasını ve bu suretle tesbit edilecek kıymetlerin defter kaytıları ile karşılaştırılarak tahakkuk 
edecek farkların kayıtlarda izale edilmesini ve sa'bit kıymetlerin numaralanarak nevilerine göre 
defterler açılmasını ve her sene bunlar üzerinden tefrik edilen amortismanların bu tefterlere işlen 
meşini lüzumlu görmekteyiz. 

e) Zirai Kombinalar Kurumunun sabit kıymetleri, Kurum Bilançosunun aktifinde iktisap be-
deli üzerinden gösterilmekte ve tefrik edilen amortismanlara Kurum Bilançosunun pasifinde yet 
verilmektedir. Amortismanların, sabit kıymetlerin iktisap bedelinden tenzil edilmek suretiyle aktif
te gösterilmesi daha uygun olur kanaatindeyiz. 

H 1944 yılı sonunda yapılan sayım neticesinde Zirai Kombinalar Kurumuna ait 840 000, lira 
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traktör, biçerdöver ve sair makine ve ala t bulunamamıştır. Bunlar mahiyetleri itibariyle kolay kay^ 
bolabileeek cins ve mahiyette mevaddan bulunmadığı cihetle meselenin bir tahkik mevzuu olarak 
ele alınması ve kayıp'tahakkuk ettiği takdirde müsebbipleri hakkında takibat yapılması lüzumuna 
işaret ederiz. 

g) Zirai Kombinalar Kurumu merkezine ait ıımami masraflar kurumun kâr ve zarar hesabına 
intikal ettirilmiyerek istihsal edilen hububatın maliyetine kaydedilmiştir. İşletmeler umumi mas
raflarının istihsal maliyetlerine kaydedilmesinin muvafık olacağı ve fakat Kombinalar Merkezine 
ait umumi masrafların maliyetlere intikal ettirilmesinin doğru olamıyaeağı kanaatindeyiz. 

.">. — İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği: 
a; İzmir Tarim Satış Kooperatifleri Birliği nezdindeki Devlet Yağları Müdürlüğü Millî Ko

runma sermayesiyle satın almış olduğu zeytin yağları ile bu yağlardan imal ettirmiş olduğu sabun
ların bir kısmını emaneten birliğe vermiş ve sene sonunda bu yağları ve sabunları muvakkat hesap
larda göstermiştir. Bu yağlar ve, sabunlar Devlet yağları Müdürlüğünün stoklarına dâhil bulun
duğunu göre nebati yağ bilançosunda stoklar meyamnda gösterilmek icabederdi. 

h) tzimir'deki Turyağ Fabrikasına imal ettirilen rafine yağların beher kilosuna ve adı geçen 
fabrika ile yapılan anlaşma neticesinde, 10 kuruş imaliye ücreti ödenmiş olduğu halde birliğin 
Kuşadası'ndaki kendi fabrikasında rafine ettirdiği zeytin yağların beher kilosundan 12,50 kuruş 
imaliye ücreti aldığı görülmüştür. Tetkikat neticesinde imaliye ücret farkından ötürü İzmir Ta 
nm Satış Kooperatiflerinin bir yılda almış olduğr elli bin liraya, yakın paranın tediyesini muhik 
gösterecek bir kayda tesadüf edilmemiştir. 

e) İskenderun'da Sihal Fabrikasına imal ettirilen rafine yağların randımanında imalâta verilen 
yağların asit derecesi ve ihtiva ettiği yabancı maddelerin miktarı ile telif edilmiyecek bir düşüklük 
görülmüş ve bu vaziyet Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyetince tahkik mevzuu olarak ele alınmıştır. 

d) Stokların bilanço tarihi itibariyle sayımlarının yapılarak zabıtlarının tanzim edilmemiş 
olduğu görülmüştür.- Fire mevzuuna da gereken ehemmiyet, atfedilmemiş, gelişi güzel mahsuplar 
yapılmış ve vağ fireleri maliyet bedeli üzerinden ve sabun fireleri ise satış fiyatı üzerinden he
saplanmıştır. Diğer taraftan sevkıyattan noksan çıkan emtianın bedeli sene sonunda kâr ve zarar 
hesabına intikal ettirilmemiş ve aktifte kalmıştır 194") yılında yapılmış olan bâzı satışlar neticele
rinin 1944 yılı hesaplarına intikal ettirildiği tesbit edilmiştir. Bunlardan bir kısmı ekzersiz neti
celerine müessir olmakla beraber umumi neticeye tesir edecek mahiyette görülmemiştir. Fireler ve 
sevkiyat noksanları ile ilgili kayıtların mütaakıp yıl hesaplarında tashihi lüzumuna işaret etmek 
isteriz. 

e) Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bakası Umum Müdürlüğü arasında yapı 
lan anlaşmada Millî Korunma Kanunu gereğince adı gecen Banka şubeleri tarafından açılacak 
kredilerden yapılacak havaleler için hiçbir masraf alınmıyaoağına dair kayıt olduğu hâlde İzmir 
Şubesi tarafından İzmir'deki Birlik lehine açılmış olan yağ kredisinden yapılan havaleler üze
rinden 1944 yılında on bin lira kadar ve yağ işlerinin başladığı tarihten 1947 yılı Mart ayma ka
dar da yetmiş bin lira kadar havale masrafı alınmış olduğu görülmüştür. Banka Umum Müdürlü
ğü ile MaHye Bakanlığı arasında yapılan anlaşma hilâfına alınmış bulunan bu masrafların iadesi 
gerektiği kanaatindeyiz. 

f) Raporumuzun 6ö - fil ne i sabitelerinde arzedüen sebeplere binaen Millî Korunma Kanu
nu gereğince vazifelendirilmiş bulunan teşekküllere yaptıkları hizmetten ötürü bir komisyon veril
mesi ieabedip etmediğinin ve icabettiği takdirde verileeek komisyon nispet veya miktannm ne ola
cağının katı bir karara bağlanması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

g) Millî Korunma Muhasebe' talimatnamesinin ikinci maddesi gereğince kendilerine mûtedavil 
sermaye tahsis olunan müesseselerin mûtedavil sermayenin işletilmesi için tanzim edecekleri teş
kilât kadrolanm Bakanlar Kuruluna tasdik ettirmeleri icabettiği halde bu lâzimenin, İzmir İncir 
ve üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nezdindeki Devlet Yağları Müdürlüğü Kadrosu için ye
rine getirilmemiş olduğu görülmüştür. 
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»S. - - Türk Tütün Limitet Şirketi ; 
a) 1944 yılı bidayetinde tütün mubayaatına ballarken Türk Tütün Limitet Şirketinin Ziraat 

Bankası İstanbul Şubesi nezdinde % 1 faiz getiren bir evvelki yıl tütün satışlarından mütehassıl 
doktu yüz bin liraya yakın bir mevcudu varken mubayaata bu parayı tahsis etmiyerek veya tahsis 
için. Ticaret Bakanlığının dikkat nazarını ce.lbetm.eden Ziraat Bankası tarafından lehine açılmış 
bulunan % T faizli borçin cari hesaptan para çekmiş olması ı'üzuien adı geçen Bankaya yirmi bin 
liradan fazla bir faiz tediyesini mııeip olmuştur. 

b) Ziraat Bankası, Ticaret Bakanlığının emriyle 1942 yıJı mahsulü tütünlerin mubayaası için 
Yerli Ürüniar Türk Anonim Şirketinin 1940 - 1942 yıllan içinde alıp satmış olduğu tü
tünlerden mütehassıl olup Ticaret Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında taksim edilmek üzere 
adı geçen Bankaya yatırılmış bulunan dört milyon küsur bin lirayı % 8,5 faizle Yerli 
(.•'rünler T. A.. Şirketine tahsis e imiş ve bu şirketten udz olarak aldığı 232 281,09 liranın tamamı
nı Bankanın 1944 yılı kâr ve zarar hesabına intikal ettirmiştir. Mevzuubahis dört milyon ve kiisür 
liranın bir kısmı Ticaret Bakanlığının hissesini teşkil ettiği cihetle bu hisseye isabet eden faizin 
do Millî Korunma kâr ve zarar hesabına iade edilmesi icap eder kanaatindeyiz. 

e) Türk Tütün Limitet Şirketi tarafından, Millî Korunma hesabına satın aldığı 1940 - 1942 
mahsulü tütünlerin umumi masraf hissesi olarak Millî Korunma hesaplarına muhtelif senelerde 
121. 415,70 liralık masraf tahakkuk ettirilmiştir. Türk Tütün Limitet Şirketi tarafından satın alı
nan tütünlerin mubayaası., işlenmesi ve sayılmasa sırasında yapılan her türlü masraf Millî Korun
ma hesaplarına intikal ettirildiğine ve bu hesaplara intikal ettirilemiyen cüzi miktardaki umumi 
masraflar da Şirkete, mubayaa etmiş olduğu tütünlerin bedeli üzerinden % 2 hesabiyle verilen 
komisyonların bir kısmı ile karşılanması gerektiğine göre, Türk Tütün Limitet Şirketi tarafın
dan tahakkuk ettirilmiş olan 121 415,70 liranın Millî Korunma hesaplarına iadesi gerekir kana
atindeyiz. 

d t Türk Tülün Limitet Şirketinin, Mısırdaki Bürosu vasıtasiyle sattırmış olduğu, Millî Ko
runmaya ait tütünlerin tutarı üzerinden bu Büroya, Şirket idare Meclisi karariyle bâzan % 2 
ve bâzan da (/c 3 olmak üzere komisyon ödemiş olduğu görülmüştür. Tütün Limitet Şirketine masraf
larım karşılamak üzere esasen bir komisyon verildiğine göre, kendi bünyesine dâhil bulunan Mısır 
Bürosu için satışlar üzerinden ayrı bir komisyon verilmesi muzaaf bir komisyon tahakkuku ma
hiyetini almaktadır. 1944 ve daha evvelki yıllarda bu Büroya ödenmiş bulunan on bin liradan 
fazla bu kabil komisyonların iade edilmesi icap ettiği kanaatindeyiz. 

Hl - Bilançonun Tetkik ve tahlili : 
a) Millî Korunma sermayesinden teşkilât ve idare masrafı karşılığı olarak verilmiş bulunan 

v»' senelerden beri evrakı müsbitesi Ziraat Bankası n^zdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosu
na tevdi edilemediği için mahsup muamelesi bir türlü tamamlanamıyan paralara ait evraKi müsbi-
tenin bir an evvel tevdii için alâkalıların nazarı dikkatinin ehemmiyetle celbedilmesi lüzumuna 
işaret olunur. 

b) Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bilanço gönderen teşekkül ve müesseselerin dışında ka
lan sermaye tahsis mahallerinin satın almış olduklalı sabit kıymetlerin sene sonunda envanterini 
.yapmadıkları görülmüştür. Bütün sermaye tahsis mahallerinin sene sonlarında sabit kıymetler ta-
dui yaparak buna ait zabıtları "Milii" Korunma Muhasebe Bürosuna göndermelerini zaruri görmek
teyiz. 

e) Türkiye Zirai Donatım Kurumunun teşkiline mütedair 4ti()4 sayılı Kanunun muvakkat bi
rinci maddesi Millî Korunma Kanununun 43 nen madesinde mevzuubahis sermayenin âzami had
dini yüz milyon liradan 85 400 000, lira indirmiş olduğu cihetle pasifte sermaye hesabının yüz mil 
yon lira olarak değil S5 400 000, lira olarak ve aktifte yer alan tahsis edilmiyen sermayenin de 
7 181 039,10 lira üzerinden gösterilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

d) Muhtelif alacaklılar arasında yer alan ve yekûnu iki milyon liraya yaklaşan muhtelif te
şekküllerin tefrik etmiş olduğu karşılık mahiyetindeki paraların muhtelif alacaklılar meyanmda 
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değil, yine pasifte karşılıklar hesabında gösterilmesi uygun olur kanaatindeyiz-

e) Karşılıklar meyanmda teşkilât ve idare masrafları karşılığı olarak 1 319 680,08 liranın yer 
aldığı görülmüştür. Bu para Millî Korunma 1942 yılı amumî bilançosunda, 1940 ve 1941 yıllan 
zararlarının mahsubundan sonra kalan safi kârı göstermekte ve 1942 yılı raporumuzda ileri sürmüş 
olduğumuz temenniye uyularak, 1942 yılı sonunda teşkilât ve idare masrafı olarak tahsis edilmiş 
bulunan paralardan hesabı verilmemiş bulunan 2 046 238,79 liraya ait evrakı müsbite geldikçe bu 
paradan mahsubu yapılmak üzere karşılık tefrik elilmiştir. 1944 yılı bilançosunun hazırlanma devre
sinde Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmiş bulunan mevzuubahis 2 046 238,79 lira ile alâ
kalı evrakı müsbitenin mahsubu bu paradan yapılmamış ve 1944 yılı sonunda teşkilât ve idare mas
raflarından evrakı müsbitesi gönderilmemiş kısıml 096 353.10 liraya inmiştir. Bu itibarla bu para 
için 1 319 680,08 lira karşılık tefrikine de mahal kalmamıştır. Aradaki farkın kâr ve zarar hesa
bına intikal ettirilmesi muvafık olur. 

Mahrukat Ofisi tarafından hazırlanmış olup Millî Korunma 1944 yılı umumi bilanço ve kâr ve 
zarar hesabına aksettirilmiş bulunan adı geçen Ofise ait bilanço ve kâr ve zarar hesabındaki meba-
liğin çıkarılması ve T. C. Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosu tarafından 
hazırlanmış bulunan Millî Korunma umumi bilançosunun aktifinde yer alan tahsis olunmayan ser
maye ve pasifinde yer alan sermayeden 4604 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesine uyularak 
14 600 000, lira tenzil edilmek suretiyle tâdilen hazırlanmış bulunan ilişik 31 . XII . 1944 tarihli 
Millî Korunma umumi bilançosu ile kâr ve zarar hesabını saygı ile yüce tasvibinize sunarız, 

Başbakanlık 
Umumi Murakabe Heyeti 

Başkanı 
R. A. Anamur 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11. II. 1948 
t İdaresi G. M. 

2, Ş. M. Teşkilât özü : istanbul Mahrukat Ofisi H. 
Sayı: 22467/1, 2817 

Yüksek Başbakanlığa 

17.1.1948 gün ve Karar İşleri Müdürlüğü çok ivedili işaretli 1/6? buyrukları karşılığıdır. 
1944 takvim yılı İstanbul Mahrukat Ofisi kâr ve zarar hesaplarına ait Umumi Murakabe Heyeti 

raporunda tenkit edilen noksanların, yeni plâna göre tanzim olunan hesaplarla eski hsaplar arasın
daki farkların 1946 senesi sonunda resmî defter ve kuyudata aksettirilmek suretiyle ıslâh ve ikmal 
edilmekte olduğu ve ayrıca Ofisin evvelki usulü muhasebesine göre yapılan plânço, kâr ve zarar he
saplan, için yeni muhasebe plânına göre hâsıl olan farkların mukayeseli bilançolarla izah edilmekte ol
duğuna dair İstanbul Valiliğinden gönderilmiş olan Ofis Genel Müdürlüğünün yazısı örneği ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Bu hususta ayrıca bir mütalâamız olmadığım saygı ile arzederim. 
İçişleri Bakanı 

M. H?Gole 
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İstanbul Mahrukat Ofîsi İstanbul. 3 . fi . İÜ 48 
Umum Müdürlüğü 
Telefon : 12241 ~r~' 

* 
Ofisin 1944 senesi Bilanço ve kâr zarar hesaplarının tetkiki neticesinde Başvekalet Murakabe 

Heyetince tanzim kılman raporun başında sarahatle bahis buyurukluğu veçhile Ofisin 1944 senesi 
hesapları da 1942-1943 senelerinde olduğu gibi eski muhasebe sistemi üzerine yapılmıştır. Hattâ 
İ945 senesi hesapları da böyledir. Çünkü Ofis 1946 senesi bidayetinde muhasebe sisteminin değiştiril
mesi lüzumuna muttali olmuştur. Yine bu raporun başında söylendiği veçhile Umumi Murakabe 
Heyetinin tasvibine iktiran eden yeni plâna görj Lanziın olunan hesaplarla eski hesaplar arasındaki 
farklar 1946 senesi sonunda resmî defter ve kuyudata aksettirilmek suretiyle ıslah ve ikmal etti
rilmekte olunması zaruri ve ayrıca Ofisin evvelki usulü muhasebesine göre yapılan bilanço, kâr v«: 
zarar hesapları için yeni muhasebe plânına göre hâsıl olan farklar mukayeseli bilançolarla izah 
edilmektedir. Bununla beraber kabul edilmiyen 1944 senesi hesapları hakkında Murakabe Heyetince 
beyan buyuculan noksanlar hakkında lâzımgeleıı bâzı hususlar aşağıda arz ve İzah edilmiştir. 

Bilançoda Ofis depoları namı altında yer alan 392 913,66 liranın 299 864,40 lirası odun ve 
93 067,26 lirası kömür stoklarmm kıymetleridir. Ofisde eski plânda her ne kadar ayrıca bir ayniyat, 
hesabı yok ise de odun ve kömür hesaplarının tâli hesaplarını teşkil eden depolar ve bayi nezdiu-
deki malların kilo itibariyle bakiyeleri 1945 senesine devrolunan odun ve kömürlerin miktarlar mı 
ifade etmekte olduğundan bu bakiye müdevver stoklara esas ittihaz olunmuştur. Bu itibarla mü 
devver odun ve kömür miktarları hakkında her hangi bir mübayenet yoktur. 1945 senesine müdev
ver odun stoklarım kıymetlendirirken odunun esas bedeline 1945 senesine müdevver odun stok
ları Şehir işletmeleri namı altında toplanan mal masraflarından odun bedellerine isabet eden 
38 432,85 liranın ilâvesi suretiyle tesbit olunan maliyet nazarı dikkate alınmıştır. Maliyet hesa
bında 1943 senesinden devrolunan odunların 1944 senesi zarfında hemen tamamen sarf edilmiş bu
lunması sebebiyle yalnız 1944 senesinde gelen odunların bedelleri nazarı dikkate alınmıştır. Esasen 
yeni plâna göre yapılan hesaplarda maliyet, Yüksek Murakabe Heyetince beyan buyurulan esaslav 
dairesinde hesaplanmış olduğundan yeni esasa göre tanzim kılman 1946 senesi Bilançosunda bu kıa 
ma ait fark ıslah edilmiştir. 

Kömür stoklarının kıymetlendirilnıesinde de Murakabe Heyetince odun hesabında olduğu gibi 
noksan görülen husu'sat 1946 senesi için yeni plâna göre tanzim kılman hesaplarda göz önünde 
tutulmuştur. Bayiler hesabının zimmetinde görülen ve satılamıyarak 1945 senesine devrolunan kö
mürler yeni plânda stoklar hesabında yer almış ve bayilere verilen kömürlerin satış kıymetleri 
üzerinden zimmetlerine kaydından dolayı husule gelen itibari kâr yine 1946 senesi Bilânçisunda ıs
lah edilmiştir. Bilançoda iştirakler ve fırın hesaplarında görülen faiz ve personel masrafların aktif 
•meyanında gösterilmesi bu hesapların odun ve kömür işleriyle alâkası bulunmıyan başlıbaşına bir 
hesap olması ve gerek iştirakler yani Şemsipaşa Kereste Atelyesinin gerekse fırın binasının mali
ye titne haizi tesir olmasındandır. f 

Eski plân dairesinde t a h a k k u k et t i r i len odun ve k ö m ü r gayrisâfi kâ r l a r ı na gelinee : Bu mik-
1 a r l a r da aynı suret le 1946 senesi sonunda yapı lan hesaplara göre yeni esaslar dairesinde tfsbi t edil
miş bu lunmaktad ı r . 

Yukarda arz ve izah edildiği veçhile Ofisin ilk ku ru luşunda tu tu l an sistemin ıslahı için yem 
den tanzmı ve ta tb ik olunan yeni p lân dairesinde gerek maddi ha t a l a r ve gerekse mal iyet hesapla
r ında husule gelen mübayenet ler in tamamen islâhedilmiş olacağı saygı lar la arzolunur . 

Ofis Muhasebe M ü d ü r ü 
'$& :¥;; S &ck-ço 
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T. C. Ankara : 5 Nisan 1948 

Maliye Bakanlığı 
Havim Genel Müdürlüğü özü : 1944 takvim yılı Millî Korunma Bilançosuna 

tçborçtar ait Umumi Murakabe Heyetinin raporu hakkında 
Sayı: 54657/2,10540 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Muamelât Umum Müdürlüğü ifadesiyle alınan 17 .1.1948 tarih ve 1/5 sayılı tezkereleri cevabıdır: 
Tezkerelerine merbut 1944 takvim yılı Millî Korunma Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 

mütaallik Umumi Murakabe Heyetinin raporu tetkik olundu. 
Bakanlığımızı ilgilendiren cihetlere mütaallik mütalâamız, Millî Korunma Kanununun 51 nei 

maddesinin ikinci fıkrasına müsteniden aşağıda arzolunmuştur. 
Millî Korunma Kanununun beşinci tatbik senesi olan 1944 takvim yılında Koordinasyon Heyeti

nin muhtelif karariyle, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasmm ilişik 31 . XII . 1944 tarihli vaziyet 
cetvelinde de görüleceği veçhile, muhtelit Bakanlık ve müesseseler namına 3780 sayılı Kanunun mu
addel 43 ncü maddesi gereğince tesis edilen sermayeden 78 218 160,90 liralık tahsis yapılmış ve bu 
miktarın faizler hariç 46 858 146,10 lirası kullanılmıştır. 

Kullanılan bu sermayenin 42 096 957 lirası Millî Korunma Kanununun 45 nci maddesinin (Ç) 
fıkrası gereğince reeskont yolu ile, 4 761 189,10 lirası ise aynı maddenin (C) fıkrası gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasmm kendi menabiinden karşılanmıştır. 

Raporun, îzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin nebati yağlar bölümüne tallûk eden kıs
mında, bu Birliğin, tâli birlik ve müessese olarak görevlendirilen teşkilâta Devlet Yağ işleri için 
gönderdiği havalelerden Ziraat Bankasınca yanlışlıkla alındığına temas olunan aciyo hakkında, anı
lan teşekkülce Bakanlığımıza müracaat edilmiş ve bu muamele, muhaberede bulunan pek cüzi bîr kıs
mı hariç olmak üzere ve esas itibariyle tamamen tashih ettirilerek 51 236 lira 59 kuruş 22 . IX. 1947 
tarihinde Birliğe iade ettirilmiştir. 

Umumi Murakabe Heyeti raporunda bahsedilen diğer işlerden Bakanlığımızı ilgilendiren bir mev
zu bulunmadığını saygılarımla arzeylerim. 

Maliye Bakam 
Ş. Adaları 

Anakara: 3.1. 1948 

1944 Millî Korunma 
Bilançosu hakkında. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

17 . 1 .1948 -1/5 sayılı yazıya K. 
1944 yılı Millî Korunma Bilançosu ile kâr ve zarar hesabı hakkında Umumi Murakabe Heyeti 

tarafından hazırlanan raporda Bakanlığımızı ilgilendiren konular hakkındaki mütalâamız, Millî 
Korunma Kanununun 51 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, aşağıda arzolunmuştur : 

Murakabe Heyeti raporunda, 1943 yılı raporunda da bildirildiği üzere, K/464 sayılı Karar 
ile Zeytinburnu Çimento Fabrikasına elkonması dolayısiyle Millî Korunma fonundan tahsis olu
nan bir milyon liranın, Zeytinburnu Sümerbank işletmesi bilançosunda yer almamış olduğu göz-
önünde tutularak, Bankaca sair işlerde kullanıldığı beyan edilmiş ise de; keyfiyel^ 3 . VII . 1947 
tarih ve 7/1244 sayılı yazımızda da arzolunduğu veçhile, Sümerbank Genel Müdürlüğünden alı
nan izahata göre, raporda bitirilen şekilde cereyan etmemiştir. 

Her ne kadar Millî Korunma fonundan alınan bir milyon lira Zeytinburnu İşletmesinin doğru-
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dan doğruya bilançosunda yer almamış se de Banka bu işletmenin tediye mercii olarak İstanbul 
Şubesini vazifelendirmiş, bütün satış hasılatı burada toplandığı gibi, fabrikasına elkonan şirkete 
de tediyeler bu kanaldan yapılmış ve bu sebepten Zeytinburnu İşletmesinin finansmanında kullanı
lan bir milyon lira da yine İstanbul Şubesinin ilgili hesabında yer almıştır. 

Bu itibarla Sümerbank Zeytinburnu İşletmesi için verilmiş olan bir milyon liranın sair işlerde 
kullanılmasının varit olamıyaeağını yüksek görüşlerine saygılarımla arzederim. 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

T. C. 6 . III . 1948 
Tarım Bakanlığı 

Zi. İş. Genel Müdürlüğü Özeti: 1944 yılı Umumi Mu-
ö. Sayı : 1251i rakabe Heyeti raporu H. 
O. Sayı: 07365 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

17 . I . 1948 günlü ve 1 - 5 sayılı yazı K.: 

1. — Zirai Kombinalar Dairesi Başkanlığının 1944 yılı Millî Korunma Bilançosu, kâr ve zarar 
hesapları hakında Umumi Murakabe Heyeti tarafından tanzim edilen rapor tetkik edilmiş ve Mil
lî Korunma Kanununun 51 nei maddesi hükümlerine göre hazırlanmış olan Bakanlığım müta
lâası ilişik olarak takdim olunmuştur. 

2. — Muhtelif Koordinasyon kararlariyle Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna tahsis edilmiş 
bulunan 4 550 000 liralık Millî Korunma sermayesi, henüz Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 
hesaplarına intikal etmemiş ve mezkûr kurumun 1946 Bilançosunun tasfiye hesapları arasın
da yer almış bulunmaktadır. 5 . II . 1948 tarihinde Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafından 
4 550 000 liraya ait devir bilançosu tanzim edilmiş olup, Türkiye Zirai Donatım Kurumunca tet-
kika başlanılmıştır. Bahse konu devir muamelesi sonuçlandıktan sonra Türkiye Zirai Donatım 
Kurumunun 30 . VI . 1944 tarihli Bilançosu tadilen tanzim edileceğinden, ancak bu safhayı mü-
taakıp Bakanlığımca kesin mütalâa arzına imkân bulunabileceğini saygılarımla arzederim. 

Tarım Bakanı Y. 
-•••'̂ .r&ivr-. S. Oenca 

Millî Korunma 1944 yılı Umumi Bilançosu hakkındaki Umumi Murakabe Heyeti raporumuzun Zirai 
Kombinalara taallûk eden kısımlarına ait mütalâa 

Başbakanlık Umumi Murakabe Heyetinin Millî Korunma 1944 Bilançosu hakkındaki raporundan 
Zirai Kombinalar Dairesini ilgilendiren kısımları hakkındaki mütalâamız aşağıda maddeler halinde 
arzolunmuştur. 

1. — liaporun 37 nei sabitesinde 4 ncü iikradaZirai Kombinalar Dairesinin tarihçesinden bahis 
kısımda cevabı mutazamrnın bir cihet görülmemiştir. 

Ancak, Kombinaların üzerine aldığı vazifelerin mahiyetlerinin kesin bir şekilde belirtilmesi iein 
bu İdarenin muhtaç bulunduğu vazife ve teşkilât kanunu tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

2. — Raporun 38 ve 39 ncu sahifelerinde (A) fıkrasında ve 131 nei sahifedeki netice ve teklifler 
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bölümünün yine-(A) fıkrasında Kombinaların hükmi şahsiyeti haiz olmayıp Bakanlığımın bir şubesi 
mahiyetinde bulunduğu, memurlarının sicillerinin Bakanlık Zatişlerinde tutulduğu ve bunların ah
vali şahsiyetlerini alâkalandıran muamelelerin de bu Müdürlükçe takibedildiği, buna r.ağmen Kombi
nalar Merkezinde geniş kadrolu bir Sicil işleri Müdürlüğü bulunduğu ve bu Müdürlüğün daha ziyade 
işletmelerdeki işçi ve ustaların sicil işleriyle meşgul olduğu, Kombinalar bugünkü şekli ile idame et-
tirilecekse, Bakanlık Zatişleri Müdürlüğü memurların sicil işleriyle meşgul olduğuna göre, merkezde 
bu kadar geniş kadrolu bir Sicil İşleri Müdürlüğüne ihtiyaç olmadığı, işletmelerde çalışan işçi sicille
rinin mahallerinde tutulmasının daha uygun düşeceği ve merkezdeki sicil işleri kadrosunun daraltıl
ması suretiyle tasarruf sağlanması beyan edilmek-tedi?. 

a) Kombinaların Zatişleri Şubesi Müdürlüğü bütün memur ve müstahdemlerin tâyin, terfi, na
kil, istifa, tecziye, taltif ve mümasili her türlü zat muamelelerini takip ve intaç etmekte, yalnız 
maaşlı memurların dosyaları gerek emekliye şevklerinde gerekse ölümleri halinde maaş tahsisi ba
kımından gerekli işlem yapılmak üzere Bakanlık Zatişleri Şubesine gönderilmektedir. 

b) Kombinalar Zatişleri Müdürlüğünün meşgul olduğu diğer başlıca mevzulardan birisi olan 
(daimî işçilere ait zat ve sicil muamelelerinin merkezce yapılması) na gelince; grup ve çiftliklerde 
ne kadar daimî işçi çalıştığını, bu işçilere ne miktar ücret verildiğini ve bu işçilerin durumlarını 
yakından bilmek ve kadroları sıkı bir kontrol altında bulundurmak imkânını sağlamış olmakla 
beraber çiftlik ve grupları il, ilce, bucak ve hattâköylerden bile yüzlerce kilometre uzaklarda oluşu 
bakımından Adliye, Askerlik, Emniyet ve sair Makamlarca aranılanların gizlenmesine imkân bı 
rakmamak ve bu gibi hususlarda ilgili makamlarca istenilen malûmatı akabinde vermek veya 
aranılanları bildirmek ve ayrıca' grup veya çiftliklerin birisinden her hangi bir sebeple uzaklaştı 
rıltnış olup bu vaziyeti saklamak suretiyle diğer bir çiftlik veya grupa girmek istiyenlere mâni 
olmak bakımından birçok faydaları görülmüş ve tatbikin a devam edile gelmiştir. Bununla beraber 
bu işçilerin mahalline bırakılması halinde bu işleri tedvir etmek üzere hiç olmazsa yalnız büyük 
işletmelerin kadroları daha birer elaman ilâve etmek suretiyle sağlanabileceği ileri sürülen ta
sarruftan daha fazla personel ücreti Veya maaşı ödemek zaruretiyle karşılaşılmış olur. 

e) Bununla beraber 1 nci fıkramızda da temas edilen yeni vazife ve teşkilât tasarısının ka
bul edilmesiyle kanuniyet kesbetmesi beklenen müessesenin faaliyete başlaması sırasında da 
böyle bir şubenin hazır bulunmadı zaruri görülmektedir. 

8. — Raporun 39, 40, 41 nci sayfalarında (b) fıkrasında; 1943 ve daha evvelki seneler raporla
rında kombinalara ait bütün muamelelerin ve bilhassa işletme hesaplarının Millî Korunma Muha
sebe bürosundan takibine imkân olmıyacağı için kombinalar teşkilâtında muhasebe teşkilâtı kurul
ması istendiği, bunu sağlıyan 498 sayılı Koordinasyon kararından sonra kombinalar hesap bakımın
dan normal bir yola girmekle beraber 1940 dan beri Millî Korunma sermayesi ile alâkalı hesap
ları bünyesine aksettirmemiş olmasının ve bunların kombinaların bütün faaliyetiyle Millî Korun
ma Muhasebe bürosundaki kayıtlara intikal etmemiş bulunmasının, 1944 yılı açılış kayıtlarının te
siste kombinaları ehemmiyetli güçlüklerie karşılaştırdığı ve işletmeye taallûk eden bâzı hesaplar 
için ancak tahmine müstenit kayıtlar yapılmak suretiyle açılış kayıtlarının tesisi mümkün olabil
diği; zikredilerek «Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma muhasebe bürosu kayıtlarına 1944 
yılma kadar intikal etmemiş bulunan kombinaların mubayaa, sabit kıymet ve stok, depo-ve ambar 
hareketlerine ait bütün muhasebe kayıtlarının tahminî bir usulle bu şekilde tesis ederken nazarî 
olarak hata yapılabileceğini de kabul etmek icabeder. Bununla beraber Zirai Kombinalar Muha
sebe servisince başka bir hal çaresi bulmak da mümkün olamamış ve binnetice 1944 yılı istihsal 
kıymetleriyle maliyet unsurları ve ihzar ameliyeleri kıymetinin mühim bir kısmı katî bir mahiyet 
arzetmekten uzak görülmüştür.» 

«Kombinaların tetkik mevzuuna giren 1944 yıl» faaliyetiyle alâkalı hesapların murakabesi ne
ticesinde bu yıl içinde merkezde bir muhasebe servisinin teşkil edilmiş olduğu, işletmelerde ise 
muhasebe organizasyonunun yapılamıyarak bütün evrakı müsbitenin merkeze gönderildiği ve mer
kezde bunlara istinaden kayıtların tesis edildiği müşahede edilmiştir, 
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«Belki 1944 yılı Muhasebe servisinin ilk faaliyet senesi olduğu ve ehliyetli eleman derhal bu

lunamadığı için, defterlerin tutulmasında gereken itina ile hareket edilmediği, tashih kayıtlarının 
ticari muhasebe usulü esaslarına göre yapılmadığı, fişlerin tanziminde formalitelere riayet edil
mediği tesbit edilmiştir. 

«Diğer taraftan kombinalar geniş ölçüde zirai istihsal ile meşgul olduğuna göre, maliyet m«v-
zuunun ön plânda mütalâa edilmesi ve bunu temin için de hesap organizasyonunun masrafların ne
vine, mahalline ve hâmiline şcre yapılacağı icaberîer, kanaatindeyiz. 

«Üç senelik bir gecikmeden sonra 1944 senesi kayıtlarının geçmiş senelere şâmil bir surette 
tesisi için büyük bir gayretle çalışılmış olduğunu da burada tebarüz ettirmek isteriz. 

«Her işletmede mahdut hesapları ihtiva eden bir muhasebe sistemi kurulması, işletmeleroe mer
keze gönderilecek evrakı müsbite asılları veya tasdikli suretlerine göre bunların her işletmenin 
durumunu tebarüz ettirecek şekilde, merkezde hesaplara intikal ettirilmesini ve her işletmenin de 
bu esaslara göre maliyetlerinin tesbiti muvafık olur kanaatindeyiz» denildikten sonra raporun 
131 ve 132 nci sahifelerindeki (netice ve teklifler) bölümünün (b) fıkrasında; (evvelki raporlarda 
burada muhasebe kurulmasından bahsedildiği, bunun 498 sayılı kararla sağlandığı hikâye edildik» 
ten sonra ancak kurumun 1940 yılmdanberi hesap tutmamış olması, 1944 yılında hesapların tesisin* 
de müşkülâtı mucip olmuş ve bâzı ahvalde tahminî kayıtlar yapılmıştır. Bu tarzı hareketin bir za
ruret neticesi olduğu kabul edilmekle beraber hatadan salim olamıyacağma da işaret yerinde 
olur» denilmektedir. 

a) Raporun bahsi geçen kısımlarından «Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe 
Bürosu kayıtlarına 1944 yılma kadar intikal etmemiş bulunan Kombinaların mubayaa, sabit kıy
met ve stok, depo ve ambar hareketlerine ait bütün muhasebe kayıtlarının tahmini bir usulle tesis 
ederken, nazari olarak hata yapılabileseğini de kabul etmek icabeder.» tarzındaki ifadeden, muba
yaa, sabit kıymet ve stok, depo ve ambar hareketleri dâhil bütün muhasebe kayıtlarının tahmini 
usulle tesis edildiği mânası çıkmaktadır. Halbuki raporun aynı kısmının biraz yukarısında».. Ve 
bunların kombinaların bütün faaliyetle Millî Korunma Muhasebe Bürosundaki kayıtlara intikal 
etmemiş bulunmasının, 1944 yılı açılış kayıtlarını tesiste Kombinaları ehemmiyetli güçlüklerle kar
şılaştırdığı ve işletmeye taallûk eden bâzı hesaplar için ancak tahmine müstenit kayıtlar yapılmak 
suretiyle açılış kayıtlarının tesisi mümkün olabilir..» denilmiştir. Filhakika, tahmine müstenit ka
yıtlar yalnız bilançosu Millî Korunma Muhasebe Bürosunca çıkarılmış bulunan 1943 yılında hazırlık 
ve ekim gibi ziraat işlerine münhasır olup; mubayaa sabit kıymet ve stok, depo ve ambar hareket
lerine ait kayıtlar 1944 yılı Bilanço raporumuzun (1. Umumi mütalâa - A - giriş) kısmının 4 ncü 
ve 5 nci fıkralarında, (B - Bilançosunun hazırlanmasında takibedilen yol ve 1943 Bilançosunun 
tesiri) kısmında ve bilhassa bu kısmın ( 1 - 7 nci fıkralarında) da açıklandığı üzere tamamen asıl 
ve hakiki kıymetleri üzerinden kayıtlara alınmıştır. 

b) Raporun (a) fıkrasında temas ettiğimiz bahsin sonundaki (... bununla beraber, Zirai 
Kombinalar Muhasebe Servisince başka bir hal çaresi bulmak da mümkün olamamış ve binnetice 1944 
yılı istihsal kıymetleriyle maliyet unsurları ve ihzar ameliyeleri kıymetinin mühim bir kısmı kati 
bir mahiyet arzetmekten uzak görülmüştür.) mütalâasını da 1944 için değil, 1943 için kabul etmek 
yerinde olacaktır. Bunu daha bariz bir şekilde göstermek maksadiyle 1943 ve 1944 yıllarının mahal
leri itibariyle buğday maliyet ve randımanları bilançosunun 32 ve 33 numaralı eklerinden çıkarıla
rak telhisen aşağıya alınmıştır. 
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Aksaray 
Balâ 
Polatlı 
Sarayönü 
Yerköy 
Urfa 

Yekûn 

İstihsal 
Kilo 

3 014 85/6 
3 644 811 
8 850 646 

13 412 984 
4 722 081 

— 

33 645 278 

L943 yılında 

Randıman 
Dekar kilo 

114 633 
125 355 
141 022 
155 273 
137 746 

— 

140 893 

Maliyet 
Kilo kuruş 

10,95, 
10,11 
8,29 
8,08 
9,11 

— 

8,75 

t 

İstihsal 
Kilo 

688 580 
1 169 458 
7 310 821 

13 014 885 
20 645 336 

9 528 971 

52 358 051 

1944 yılında 

Bandıman 
Dekar kilo 

50 556 
63 614 
70 669 
96 736 

124 389 
103 016 

99 095 

> 
Maliyet 

Küo kuruş 

19,12 
13,29 
19 , -
17,33 
9,70 

10,80 

13,30 

Yukardaki tabloda, 1943 maliyetlerinin bütün işletmelerde 8 kuruşla 10 kuruş arasında tahalüf 
etmesine mukabil 1944 maliyetlerinin 9 kuruşla 19 kuruş arasında tahalüf ettiği görülmekte olup, 
1943 deki fark azlığı, yalnız 1943 yılma 1942 de yapılan hazırlık ve ekimlerinin tahmin esasına göre 
yapılmış olmasındandır. 1943 yılının diğer bütünmuameleleriyle 1944 yılının bütün muameleleri ise, 
(a) fıkrasında da belirtildiği üzere, tamamen hakiki kıymetleri üzerinden kayıtlarda yer almıştır. 

c) Raporun (belki 1944 yılı muhasebe servisinin ilk faaliyet senesi olduğu ve ehliyetli eleman 
derhal bulunamadığı için, defterlerin tutulmasında gereken itina ile hareket edilmediği, tashih kayıt
larının ticari muhasebe usulü esaslarına göre yapılmadığı, fişlerin tanziminden formalitelere riayet 
edilmediği...) Suretindeki fıkrasına gelince; (Millî Korunma 1944 Bilançosu hakkındaki rapor) un 
(1. — Umumi mütalâa A giriş) kısmının 3 ncü fıkrasında da arzedilmiş bulunduğu üzere Kombina
lar İdaresinin kayıtlarını kendisi tutması ve bilanço vermesi hükmünü vaz eden 498 sayılı kararın neş-
redildiği 25 .1.1944 tarihinde ayni kararla ilk defa kabul edilen muhasebe teşkilâtının henüz kurul
mamış olmasından, senenin ilk muamelelerinde birçok aksaklık ve noksanlıklar olmuş, fakat teşkilâ
tın imkân nispetinde tamamlanmasına doğru gidildikçe kayıt muamelelerinde de intizam sağlanmış 
olup gerek tashih kayıtlarmdaki usûl noksanlığını gerekse fişlerin tanziminde formalitelere riayet 
edilmemesi de senenin ilk kayıtlarında vâki olmuş olup bilhassa 2734 madde numarasından sanra 
mezkûr usul ve esaslara tamamen riayet edilmiş bulunmaktadır. 

d) Raporun, hesap organizasyonunda masrafların nevine, mahalline ve hâmiline göre bir tasnif 
yapılmasına mütaallik kısmı ile işletmelerde mahdut hesapları ihtiva eden bir muhasebe sistemi 
tatbikina dair kısmı {muhasebe plânı) ile ilgili bulunmaktadır. Kombinalarda tatbik edilmekte 
olan ve bir nüshası 1944 Bilançosuna dair roporla birlikte sunulmuş bulunan muhasebe plânı ve 
İzahnamesinin bir nüshası da evvelce Kombinalar Reisliğinin 22 . III . 1947 tarih ve 1530 sayılı 
yazısiyle Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti Başkanlığına sunularak ve yüksek heyetlerinden 
geçmekte olan bilançoların bu plâna göre tutulan kayıtlardan çıkarılmakta olduğu belirtilerek in
celenmesiyle tadili veya ıslahı gereken bir ciheti varsa bildirilmesi rica edilmiştir. Bu inceleme neti
cesi bildirildiği takdirde hesap plânında gerekli tadilât yapılacaktır. 

4. — Raporun 42 ve 43 ncü sahifelerindeki (c) fıkrasında (Toprak ve ekim işleri) bölümünde 
kombinalann faaliyet sahası belirtilirken 1944 yılı zarfında yalnız 920 311 dekar arazi üzerinde 
faaliyette bulunduğu yazılmıştır. Bilanço ile birlikte sunulan 25 ek numaralı cetvelde müfredatı 
yazılı ceman 920 311 dekarlık iş, yalnız 31 . XII . 1944 tarihinde mevcut olarak 1945 yılma dev
reden 763 940 dekarlık ekimle 156 371 dekar hazırlığın mecmuudur. 1944 yılı zarfında yapılan ve 
bilanço ile sunulan 33 numaralı ekte müfredatı gösterilen 784 232 dekar hasat da ilâve edildiği 
takdirde, J944 yılı zarfındaki zirai faaliyet sahası 1 704 543 dekara baliğ olur. 

5. — Raporun43,44,46ve 47nci sahifelerinde ve (d«istihsal, maHyet, randıman) (csaüglar) 

( S. Sayısı ; 137) 



«~ 78 ~~ 
başlıkları altındaki mütalâalarla bu sahifelere alman rakamlar bilançoya ekli cetvellere uygundur 
ve bir cevabı da tazammun etmemektedir. 

Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti uzmanları tarafından Malya Çiftliğinde yapılan bir son
daj münasebetiyle, buğday maliyetinin düşük bulunduğundan takdirle bahsedilmekte ve bu tarz
daki işletmeciliğin Devletçilik mefhumuna intibakı göz önünde tutularak inkişafına çalışılması lâ-
zımgeldiği kanaati belirtilmektedir. 

Murakabe Heyetinin 1944 yılı raporunda kombinalara mütaallik kısımlara ve Malya işletmemiz 
için tesfoit ve kayıt olunan maliyetlerin düşüklüğühakkmdaki şartlar diğer işletmelerin hepsi için de 
hemen, hemen aynıdır. 

6. — Raporun 47 nci sayfasında ve (f-işletmeler) fıkrasında, Aksaray İşletmesinin 1944 yılını 
zararla kapaması, faaliyetini daha ziyade çavdar üzerinde teksir etmesi sebebine bağlanmıştır. Bu 
işletmenin 1943 ve 1944 yılları hasat sahaları ile 1944 yılı ekim sahası, bilanço ile beraber sunu 
lan 25. 32 ve 33 numaralı eklerden aynen alınarak aşağıya yazılmıştır: 

Buğday ve arpa 
Buğday Arpa yekûnu Çavdar 

Dekar Dekar Dekar Dekar 

26 300 5 100 31 400 16 100 1943 hasat sahası 
13 620 9 500 23 120 35 000 1944 » 

134 062 500 134 562 5 782 1944 Ekim 

Yukardaki tabloda da görüldüğü üzere 1943 yılında 31 400 dekar arpa ve buğday yekûnuna 
karşılık 16 100 dekar çavdar biçilmiş ise de, bu seneler zarfında yeni kurulmakta olan işletmeler 
de elde edilebilen arazi sahalarındaki muhitin, teamül halinde tercih ettiği mahsul nevileri ve bu 
meyanda Niğde'nin (Misli) mevkiindeki işletmemiz arazisinin öteden beri çavdar ekim sahası olma 
sırım göz önünde tutulması, 1943 senesi çavdar ekiminin nispeten fazla olmasını mecburi kılmıştır. 

Bununla beraber arazi varlığının genişlemesini ve imkânların inkişafını takip eden 1944 ekimin 
de 134 562 dekar buğday ve arpaya mukabil yalnız 5 782 dekar .çavdar ekilmek suretiyle çavdar 
ekimi çok asgari bir hadde indirilmiştir ki, bu d M, işletmenin 1944 faaliyetinin daha ziyade buğ 
dav üzerinde teksif ettiğini göstermektedir. 

7. — Raporun 48 nci sayfasında Ankara'daki tamir atelyesinden bahis kısımda; «Sınai işletme 
mahiyetinde bulunan Ankara'daki tamir atelyesi ise Kombinalara ait ziraat alât, vasıta ve maki-
nalarmm tamirtmı yapmak ve harb yılları içinde ithali çok güçleşmiş bulunan yedek parçalardan 
mümkün olanlarını imâl etmek - üzere kurulmuştur. Bu atelyenin 1944 sonundaki sabit kıymet 
lerinin yekûnu bir milyon lirayı geçmiştir. 1944 yılında tamirat ve imâl edilen yedek 
parçalar için 556 bin lira işçi ücreti ödenmiş, 410 bin liralık Akar yakıt, 381 bin liralık yedek par
ça ve 590 bin liralık muhtelif işletme malzemesi kullanılmış, fakat bütün bu masraflara mukabil 
yalnız 59 bin liralık gayrisâfi bir gelir sağlanmıştır. Hesap organizasyonlan tamamlanamamış ve 
yapılan işlere ait kayıtların işlenememiş bulunmasından dolayı atelyede yapılan iş miktarını tesbit 
etmek mümkün olamamıştır. Sene sonu tadadında bulunamadığından atelyeye zarar kaydedilen zi
raat alât ve makinelerinin bedelleriyle beraber atelyenin 2,5 milyon liradan fazla zarar ettiği anlaşıl
mıştır. Bu zararın tahassüründe zirai işletmelerde kullanılan bliûmum ziraat makine, alât ve vası
talarının atelyenin zimmetinde olmasının ve makineler için yapılan tamir masraflarının işletmelere 
intikal ettirilmiyor ek atelyenin zimmetinde kalmasının da mühim tesiri olmuştur. » denilmiştir. 

a) Adı (atelye ve depo amirliği) olan bu işletme, heyet raporunda belirtildiği üzere bir taraf
tan bütün işletmelere ait ziraat makine ve aletleriyle vasıtalarının tamirlerini yapmak ve harb 
yularında ithali çok güçleşen yedek parçalardan mümkün olanlarını imal etmekle beraber, diğer 
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taraftan da bütün işletmelerin yedek parça ve malzeme ihtiyaçlarını merkezden tedarik edip gön
dermek, iş zamanlarında alât ve malzemelerle mücehhez ekipler yolhyarak mahallerinde daimî ta
mirler yaparak hem de fiilen çalışarak yardımda bulunmak gibi (ikmal) işiyle de vazifelendirilmiş-
ti. Eskidenberi bir muhasebe kurulmamış olması, sene zarfında bilhassa ikmal bakımmdan işletme
ler hesabma yapılan yardım ve tamirler ile gönderilen malzeme kıymetlerinin, raporda da açıklan
dığı gibi, mahalleri hesabma maledilmemiş olması, Atelye ve Depo amirliği 1944 hesabmm zararla 
kapanmasına âmil olmuştur. 

b) Diğer taraftan 1944 senesi zarfında Atelye ve depo amirliğinin işletme hesabma yapılan 
masraflarm tamamı karüzarar hesabına intikal etmiş olmayıp, bilanço ile birlikte sunulan 27 ek 
numaralı cetvelin bu işletmeye ait sahifesinde de görüleceği üzere, 

Lira K. 

2 083 50 Sene zarfında imal ettiği demirbaşlar bedeli olarak, 
129 845 68 Sene zarfında imal ettiği yedek parçalardan hemen tamirlerde kullanılmıyarak am

bara alınanlar bedeli olarak, 
5 882 52 Sene zarfında imal edilen 12 kamyon karoseri bedeli olarak, 

203 957 — Sene zarfında atelyede revizyonları yapılan 377 aded ziraat makinesi masrafı ola 
rak, 

1 515 68 Traylar arabalarından 4 ünün demir tekerlekliden lâstik tekerlekliye tebdili mas
rafı olarak, 

7 400 ~- D. Z. î. Kurumuna yapılan 74 günlük Biçer - döğer işi bedeli olarak, 

350 684 28 Yekûn... 

ceman 350 684,28 liralık iş bedeli de, bilanço çıkarıldığı tarihte üzerinden iki seneye yakın zaman 
geçmiş olmasına rağmen, tesbit olunarak işletme hesabının matlûbuna geçirilmiş bulunmaktadır. 

8. - Raporun 48 nci sahifesindeki (İşletmeler) fıkrasında, (Bilanço) başlığı altında 49 ncu sa-
hifesinin sonunda ve 50 nci sahifesinde, (Sabit kıymetler) fıkrası münasebetiyle 106 ncı sahifenin 
(c) fıkrasında, (amortismanlar) münasebetiyle 107 nci sahifesinin (g) fıkrasında, (İşletmeler mas
rafı) münasebetiyle 121 nci sahifesinde ayrı ayn temas edildikten sonra (Netice ve teklifler) kıs
mının (Sahife : 133) f. fıkrasında : «1944 yılı sonunda yapılan sayım neticesinde Zirai Kombina
lar Kurumuna ait 840 000, lira traktör, biçer - döğer ve sair makina ve alât bıdunmamıştır. Bunlar 
mahiyetleri itibariyle kolay gaip olabilecek cins ve mahiyette mevaddan bulunmadığı cihetle me
selenin bir tahkik mevzuu olarak ele alınması ve gaip tahakkuk ettiği takdirde müsebbipleri hak
kında tahkikat yapılması.» denilmekte olan ve 1944 bilançosunun çıkış devresi «arlında mevcudi
yetleri tevsik edilemediği için (tasfiye edilecek aktifler) hesabına alınan makina ve demirbaşlar be
dellerine gelince : 

a) Bilanço ile birlikte sunulan (Millî Korunma 1944 bilanço raporu) nun (1. Umumi mütalâa 
«A» giriş) kısmının bu bahisle ilgili 5 nci fıkrası ile (II. Aktifler ve Pasifler hakkında iza
hat A. Aktifler) kısmının yine bu bahisle ilgili 8 nci fıkrasını buraya almakla bu mevzuu da
ha aydınlatmış olacağız -. 

«5. Yukarda bahsi geçen icaplara binaen, Kombinalar İdaresi bu hesapların 1944 Bilanço
sunun çıkarılabilmesi için başlangıç tutulması Koordinasyon kararı iktizasından olan I I . 1944 
tarihine tekaddüm eden dört senelik muamelelerin hasılası olacak olan 1943 Bilançosunun Millî 
Korunmo Muhasebe Bürosundan gelmesini beklemek ve aktif ve pasifleri bu 1943 Bilançosu üze
rinden takip etmek zaruri olmuştur.» 

«1 . XII . 1945 tarihinde İdareye gelen 1943 Bilançosuna bağlı envanterlerde ise, bilhassa 
aktiflerde yer alan 1940 - 1943 mubayaaları binlerce kalem sabit kıymetlerle stoklardan hiçbiri-
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sinin mubayaa mahallerinin gösterilmediği, bunlardan büyük bir kısmının miktarları ile Ölçüleri» 
nin gösterilmediği veya yanlış ve eksik gösterildiği, birçok demirbaşların ad ve vasıflarının yan
lış yazıldığı, sabit kıymetlere ait masrafların ayrı kalemler halide amortismana tâbi tutulduğu 
görülmüş Millî Korunma Muhasebe Bürosuna memurlar gönderilerek kayıtarmdan ve evrakı 
müsbitelerinden bu noksanların ikmaline çalışılmış ve bu inceleme ve işlemler haylıca vakit zi
yamı mucip olmuştur.» 

«8. Tasfiye edilecek aktif hesaplar: 1 211 829,62 lira: 
İlişik mizan ve envanterlerinde müfredat ve maliyetleri görüleceği üzere, hu hesaptaki bakiye

lerden 841 212,80 lirası 1940 - 1943 seneleri zarfında mubayaa edilen sabit kıymetlerden 1943 
Bilançosuna mahsus hesaptan çıkarılıp sabit kıymetler hesabına naklolunan, fakat bunların 
sayım zabıtalariyle tevsiki veya akibetlerinin tâyini için girişilen muhabereler bilançonun tan
zim tarihinde henüz tamamlanamadığı için sabit kıymetlerinden çıkarılıp amortismanlariyle birlikte 
kâruzarar hesabından geçirildikten sonra bu hesaba alınanlardır. Bunlar 1945 Bilançosu verilirken 
belki tamamen tasfiye edilmiş olacaklardır.» 

b) Bahsi geçen 841 bin liralık demirbaşların müfredatı ile tasfiye hesabına alınıp şekli : 
Bu 841 212,80 liradan : 

759 176 08 liralık kısmı, iktisap bedellerinden müterakim amortismanları kadarı müterakim 
amortismanlariyle kapatılarak mütebakisi zarar kaydedilmek suretiyle iktisap bede
linin tamamı sabit kıymetler hesabından çıkarıldıktan sonra, yeniden iktisap bedeli 
üzerinden (takip ve tasfiye edilecek aktifler) hesabına alınan ve mukabili de pa~:£-
te (bedeli tasfiye edilecek aktifler hesabında kaytılı olan takip ve tasfiye edilecek 
demirbaşların karşılık hesabı) na geçirilenler, 

82 036 72 liralık kısmı da iktisap bedelleri üzerinden doğruca (takip ve tasfiye edilecek ak
tifler hesabı) na alman ve müterakim amortismanları da kâruzarar hesabına veril
mek suretiyle sabit kıymetler hesabından çıkarılmış olanlardır. 

841 212 80 

Bunların mahiyetleri itibariyle müfredatları da aşağıda yazılmıştır. 

Yekûn 
tutan 

759 176 08 

İcmal 
tutan 

456 
3 386 

98 808 
5 720 

500 
8 162. 

453 791 
209 

150 916 
37 223 

— 

43 
46 

52 
32 

34 
65 

85 
49 
38 
64 

Mik. 

17 

133 
8 

3 
23 

68 
1 

41 
8 

Müfredat 
tutarı 

421 
35 

3 386 
91 581 
7 226 
5 720 

333 
166 

8 162 
126 576 
67 112 

260 102 
209 

150 916 
37 223 
37 154 

43 
— 
46 
98 
56 
32 
56 
78 
65 
30 
81 
74 
49 
38 
64 
95 

Mik. 

Muh. 
Muh. 

17 
122 
11 
8 
2 
1 

23 
20 
11 
37 
1 

41 
8 

3300 

Büro demirbaşları 
Patinaj zinciri 
Trayler ve kızak 
Pulluk 
Pulluk 
Balya makinesi 
Mibzer 
Mibzer 
Disknarro 
Traktör 
Traktör 
Traktör 
Selektör 
Biçer - Döğer 
Harman makinesi 
Pulluk uç demiri 
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Yekûn icmal Müfredat 
tutarı tutarı Mik. tutarı Mik. 

44 610 47 7 455 52 Muh. Çeşitli küçük aletler 
82 036 72 37 426 25 37 426 25 Muh. Kap kaçak, boş kaplar 

vs. Muh. demirbaşlar 

841 212 80 Umumi yekûn 

c) Yukarda gösterilen demirbaşların 759 176,08 liralık kısmından 1945 kaytılannda şimdiye 
kadar bulunup hesaplanna iade edilenler aşağıda gösterilmiştir. 

îcaml Müfredat Madde Tray. Pul- Ba-1 Mib- Dis- Trak- Biçer Harman 

Lira K. Lira K. Aded No. Kızak luk ye M. zer kar tor Döi M. İzahat 

975,10 975,10 2 3209 _ _ _ _ _ 2 — — — Yerköy 

3 685,— 3 685,— 11 3211 _ _ - _ _ l l _ _ _ » 
10 561,35 10 561,35 15 3212 _ 1 5 _ — — — — — > 

494,84 394,84 2 3213 2 — — — — — — — > 

270 496,59 270 496,59 39 3238 _ _ _ _ _ 39 — — Polatlı 

4 305,18 4 305,18 6 3248 — 6 _ — _ — — — Kökhü-
— yük 

2 190,49 3 3252 — 3 — — — — — — C. Pınar 

3 502,55 10 3252 — — _ _ 10 _ — — » 
12 023,82 6 330,78 1 3252 _ _ _ _ _ ı _ _ » 

117 106,08 117 106,08 33 3271 _ _ _ _ _ _ 33 — » 

56 400,11 56 400,11 9 3272 _ _ _ _ _ 9 — — Aksaray 

12 740,60 12 740,60 10 3273 _ 1 0 _ — — — — — » 

87174,29 87 174,29 14 3274 _ _ _ _ _ 1 4 — — AtelyeA 

15 167,54 15 167,54 25 3291 _ 2 5 — _ _ _ _ _ » 

5 357,03 1 3292 _ _ _ _ _ _ _ 1 » 
39 167,33 33 810,30 8 3292 _ _ _ _ _ _ _ 8 — > 

2 618,96 4 3293 — 4 — — — — — — > 
22 752,81 20 133,85 3 3293 — 4 .— — _ 3 — — AtelyeA 

6 544,94 6 544,94 1 3297 _ — _ _ _ l » 
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Icami Müfredat Madde Tray. Pal- Ba-1 Mib- Dis- Trak- Biçer Harman 

Lira K. Lira K. Aded No. Kızak luk ye M. zer kar tor Dö. M. İzahat 

18 034,20 15 — — 15 - — — - — - Gözlü 
18 200,98 166,78 1 — — — — 1" — — — — » 

3 000,— 1 3327 — — — — _ _ _ ı Çukur
ova 

3 800,— 820,— 5 3327 6 — — — — — — — » 

429,84 429,84 2 3490 2 — — — — — — — Atelye 

166,78 166,78 1 3299 — — — 1 — - - — Gökhö-
yük 

3 000,73 3 000,73 5 3316 - 5 — - — _ Gelemen 

6 711,29 6 711,29 1 3337 _ _ _ _ _ _ ı _ _ Atelye 

5 887,10 

5 720,32 

166,78 

8 

1 

3495 

3495 

__ _ 

— -

8 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— Donatım 
K. 
^ 

697 712,30 Yekûn 

Bu suretle, mezkûr 759 176,08 liralık makina ve aletlerden Biçer - döğerler, Diskkarrolar ve 
Mibzerlerin tamamı ve 133 pulluktan da 83 adedi bulunmuş ve iktisap bedelleri üzerinden takabül 
ettikleri 697 712,30 lira 1945 kayıtlarında hesaplarına iade edilmiştir. 

d) Yine yukardaki tablonun ikinci kısmında yer alan 82 036,72 liralık kısımdan da şimdiye 
kadar 72 690,53 liralık kısmı keza 1945 kayıtlarında hesaplarına iade edilmiş bulunmaktadır. 

e) Diğer taraftan 1944 yılı bidayetinde aşağıda gösterilen ziraat makina aletlerinin tamir ka
bul etmiyecek derecede hurdalaştıkları anlaşılarak o zamanki mütehassıs ve salâhyetliler tarafın
dan imha mazbatası yapılıp bu mazbatalar o zamanki Tarım Bakanının 17 . 4 . 1944 tarihli olur
larına da iktiran ettiği halde bunların da henüz; kayıtlarından düşülmediği anlaşılmış ve bu mua
melenin de 1945 kayıtlarında ikmali için gerekli işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. 

1944 yılında Bakanlıktan terkin ve imha onayı alman makineler 

İcmal Müfredat İktisap 
tutarı Aded Fiyatı Aded tarihi İ z a h a t 

1 - 1944 kayıtlarında imha ve terkini tekemmül 
ettirenler : 

4 105 92 7 586 56 7 1940 Kazayak - Kültüvatör (Esas No. 4041) 
797 86 10 1940 Johndere E. E. Mibzer (Esas No. 5095) 

8 946 26 11 967 66 1 1940 Tazyikli L. L. Mibzer 

13 052 18 18 Yekûn 
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İcmal 
tutarı Aded 

10 

9 

1 

10 

3 

11 

50 

Müfredat 
Mya 

5 980 
4 758 

5 594 
5 132 

2 770 
2 715 

3 977 

663 

433 
245 

2 997 
5 470 
5 634 

218 

498 

ti Aded 

80 
71 

69 
81 

82 
28 

74 

40 

13 
27 

88 
84 
71 

90 

88 

1 
7 

1 
1 

1 
6 

2 

1 

8 
2 

1 
1 
1 

11 

50 

— 
İktisap 
tarihi 

1940 
1940 

1940 
1940 

1940 
1940 

1940 

1942 

1940 
1940 

1941 
1941 
1941 

1942 

1940 

8 8 -

İ z a h a t 

II - îmha ve terkinleri 1945 de yapılacak olanlar 
Traktörler : 
7558 No. Caterpillar D. 6 
2068, 2179, 2187, 2196, 2199, 4328, 4459 No. Cater. 
pillar D. 4 
476 No. Eletrae 
909 No. Mc. Cormick Td. 9 
Biçer • Doğerler : 
No. 71333 Jondeere 7 
No. 22391 - 418, 22391 - 441, 22391 -448* 22304-
391, 22394 - 434, 22394 - 519, Me. Cormick 22 
No. 3138231, 3128302, Me. Cormiek 31 T. 
Balya makinesi .-
Jondeere Manejli Arjantin tipi 
Diskharrolar : 
Mc. Cormick 9/A No. Yok 
Johnjeere S, 
Parmaller : 
Case De. Üç dingilli No. 4400962 
Jondeere A. 29 dingilli No. 503966 
Mc. C. Cormick H. 3 dingilli No. 25396 
Trayler : 
Demir tekerlekli No. Yok 
Pulluklar : 
Muhtelif tip ve marka diskli ve soklu. 

9. — üaporun 48 nci sahifesinin (g - bilanço) fıkrasında; Koordinasyon Heyetinin 530 sayılı ka-
rariyle idarenin kendi kârlarından sabit tesisat vücûda getirilmek üzere verilmiş bulunan ve kombina-
larca sermaye meyanında mütalâa edilen 2 milyon liralık salâhiyetin, bu salâhiyet sermaye tezyidi 
mahiyetinde olmadığından, icabeden tashihlerin yapılması istenmektedir. 

Bahsi geçen 2 000 000, - lira 1945 kayıtlarında sermaye hesabından çıkarılmıştır. 

10. — Raporun 49 ncu sahif esinde; 1944 sonu itibariyle stoklara ait envanterlerin çıkarıldığı gö
rülmüş ise de, envanterlerden bir kısmının kayıtlardan aynen alınmış olduğunun anlaşıldığı; envanter 
zabıtları ile stoklara ait defter kayıtlarının karşılaştırılması neticesinde bir kısım stoklarda aded ve 
kıymet itibariyle farklar tesbit edilmiş ve bu farkların 1944 kayıtlarında düzeltilmiş olduğuna tesa
düf edilmediği sene sonu tadatlarının bir formalitenin yerine getirilmesi hududunda yapılmaması ve 
bunlarla defter kayıtlan arasında taaddüt edecek farkların gerekli tetkikleri yapılmasını mütaakip 
izalesi; 

Sabit kıymetler envanterlerinde vaziyet stoklar envanterinin ayni olduğu, sabit kıymetlerin numa
ralanması ve bunların nevine göre defterler açılmasını, bu defterlerde müfredatlı olarak senelere göre 
tefrik edilen amortismanları gösterecek tarzda sabit kıymetlerin takip edilmesi, «yazılmakta ve (neti
ce ve teklifler) bölümünün (sahife 132) (d) fıkrasında;» sene sonlarında stokların ve sa/bit kıymetle
rin envanterlerinin hakiki sayım neticesinde yapılmasına ve bu suretle tesbit edilecek kıymetlerin def
ter kayıtları ile karşılastonka?ak tahakkuk edecek farkların kayıtlarda izale edilmesini v« sabit kıy
metlerin numaralanarak nevilerine go*e defterler açılmasına ve her sene fenalar üzerinde tefrik edi
len amortismanların bu defterlere işlenmesini....» denilmektedir 
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a) 1944 Bilançosunun T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne gönderilmesine dair 

31 : XII . 1946 tarih ve 6928 sayılı yazıya ekli (Ek listesi) nin 8 nci ve 10 ncu numaraları hizaların* 
da kayıtlı olarak 166 yaprak (1945 yılma devreden stokların sayım zabıtları) ve 509 yaprak da 
(1945 yılma devreden sabit kıymetlerin sayım zabıtları) bilanço ile birlikte sunulmuş bulunmak
tadır. 

Bu sayım zabıtları (Kayıt envanterleri olmayıp memleketin muhtelif bölgelerinde bulunan 14 
işletmenin bulundukları yerlerde ve o yerlerdeki alâkalılar tarafından tanzim olunmuş tadat maz
bataları) dırlar. Yekûnu 675 aded olan bu sayım zabıtlarından, yalnız Polatlı grupuna ait olanın 
altında bu sayımın kayda göre yapıldığına dair birşerh mevcut olup diğerlerinin hiç birisinde böyle 
bir kayıt yoktur. 

Mezkûr sayım zabıtlarının hepsi merkezde tutulan kayıtlarla karşılaştırılmış, sayım zabıtların
da mevcut olmayıp da kayıtlarda gözükenler raporun muhtelif fıkralarında ve hasseten 49 ncu sa-
hifenin sondan 4 neti satırında, 133 ncü sahifenin (f) fıkrası başlangıcında umumi murakabe he
yeti tarafından da ifade edilmiş bulunduğu üzere alâkalı hesaplara aktarılmak suretiyle, kayıtlar
da stoklar veya sabit kıymetler hesabında yer alanların münhasıran mevcudiyetleri sayım zabıtları 
ile mevsuk olanlardan ibaret bulunması sağlanmıştır. 

Raporun (Envanter zabıtlariyle stoklara ait defter kayıtlarının kararlaştırılması neticesinde bir 
kısım stoklarda aded ve kıymet itibariyle farklar tesbit edilmiş ve bu farklarm 1944 kayıtlarında 
düzeltilmiş olduğuna tesadüf edilmediği...) Kısmına gelince; yukarda da açıklandığı gibi, stok» 
lar ve sabit kıymetler hesabının bakiye olarak 1945 yılma devreden bütün mevcutlar, mün
hasıran mevcudiyetleri sayım zabıtlariyle tevsik olunanlardır. Ve bu sayım zabıt
larının kayıtlarla mutabakatı sağlanmış bulunmaktadır. Umumi Murakabe Heyeti mü-
tahassısları tarafından bu bilançoya esas olan kayıtların tetkiki ve bu meyanda sa
yım zabıtlariyle kayıtların kontrolü bitirilince, üzerinde durduklalı hususlar hakkında kombinalar 
idaresine 21 fıkralık bir istizahta bulunulmuş olup h\\ istizah fıkralarında da sayım zabıtları ile 
kayıtlar arasnda izale edilmemiş farklar görüldüğüne dair bir kayıt mevcut bulunmamaktadır. Bu
nunla beraber, mütaakip seneler muamelâtında sayım zabıtları işine ve sayım zabıtları ile kayıt» 
larm karşılaştırılmasına daha fazla itina gösterilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 

b) Sabit kıymetlerin demirbaş defterleri 1945 senesinden itibaren bastırılarak işletmelere da
ğıtılmış ve demirbaşların matlup şekilde numara tahtında bu defterlere kaydı ve her demirbaşın 
müterakim amortismanları ile cari sene amortismalarınm kendi hizasına yazılması sağlanmıştır. 

Raporun yine 49 ncu sahifesinin ikinci paragrafının 7 nci satırından itibaren başlıyan: «Tet-
kikatımız sırasında çadır ve biçer-döver bezi yapılmak üzere ambardan atelyeye yüz bin liraya 
yakın kıymette bez verilmiş olduğu, fakat bunlarla imal edilen malzemenin mahiyetine göre stok
lar vo sabit kıymetler hesabına kaydedilmediği görülmüştür. Mevzuun tetkik edilerek icabeden 
kayıtların yapılması.» mealindeki fıkra üzerine yapılan inceleme neticesinde: 

Bunlarla senesi zarfında imâl edilen 219 takımbiçer-döver bezinin 1944 yılında atelyede maliyet 
muhasebesi henüz kurulmadan yalnız ambar kayıtlarından geçirilmek suretiyle, 11 takımının Ba
lâ gurupuna, 20 takımının Urfa gurupuna. 49 takımının atelye biçer-döğer tamir atelyesine, 23 
takımının Niğde-Aksaray gurupuna, 66 takımının Sarayonü gurupuna, 20 takımının Polatlı guru
puna, 30 takımının Yerköy gurupuna, biçer-döğer tamiratına tahsis olundukları anlaşılmıştır. 
Bunlardan ayrıca çadır olarak gurup ve çiftliklere gönderilenler olup olmadığının araştırılması
na da devam edilmekte olup bunların ambar kayıtlarından tesbiti halinde muhasebe kayıtlarına 
vo dolayısiyle sabit kıymetler hesabına geçirilmeleri de sağlanacaktır. 

11. — Raporun (Blânço bahsi) münasebetiyle ve 50 nci sahifesinde (netice ve teklifler) bahsi 
münasebetiyle de 133 ncü sahifede (g) fıkrasında; merkezin umumi masraflarının işletmelerin hu
bubat maliyetlerine tevzi edilmiyerek doğruca kârüzarar hesabına geçirilmesi tavsiye edilmekte
dir. 1945 ve mutaakıp yıllar bilançolarında bu tavsiye itibariyle alınmıştır* 

( S. Sayısı : 137 ) 
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12. Hâpörun (Sermaye tahsisinden borçlular hesabı) bahsi münasebetiyle 89 ucu sahifede 

(a, c) fıkrasında; 
«Muhtelif Koordinasyon kararları ile Bakanlığımızın sabit ve mütedavil sermaye ve teşkilât 

ve idare masrafları karşılığı olarak tahsis edilenparalar Bakanlığımız adına Zirai Kombinalar Ku
rumu tarafından kullanılmış ve ilk defa olarak 1944 yılı sonunda adı geçen kurum tarafından 
bilanço hazırlanarak Millî Korunma Muhasebe Bürosuna tevdi edilmiştir.» 

«Bu bilançonun Millî Korunma hesaplarına intikalinde mütedavil sermayeden mahsup edil
miş olarak gözüken 99 552,47 lira özden D. Çiftliğinin bankadaki cari hesabının bakiyesi olup 
1944 yılı hesaplarına intikal ettirilmemiş bulunmaktadır. Bu para Zirai Kombinalar Kurumu
nun 1945 yılı hesaplarına kaydedilmiş bulunmaktadır.» denilmektedir. 

Kombinaların Millî Korunma hesaplarının 1940,1941, 1942 ve 1943 yılları bilanço raporlarında 
en mühim tenkit mevzuu, tahsis edilen kredilerden sarf edilen mühim kısımlarının hesaplarının 
verilmemiş olması teşkil etmekte idi. 1944 Bilançosu ile, 1944 senesine kadar alınıp sarfedilen 
bütün kredilerin hesabı tamamen verilmiş bulunmaktadır. 

Bahsi geçen 99 bin küsur lira ise 1944 senesi zarfında bankadan çekilerek sarf edilmiş ve sarf 
evrakı tamamen hesaplara alınmış olup, ancak T. C. Ziraat Bankası Konya şubesinin bunu 1944 
yılı sonunda Banka merkezine mal etmiyerek alıkoyması sebebiyle hesaplarda bu miktarın 
farklı kaldığı anlaşılmıştır. Bu hususta Kombina kayıtlarında yapılacak bir muamele kalmamak
tadır. 

13. — Raporun (Muhtelif borçlu hesaplar) münesebetiyle 99 ve 100 ncü sahifesinde Kombinala
rın alacakları olarak gösterilen ve başka bir tenkit ve mütalâada da bulunulmamış olan 
meblağlar toplu olarak 1944 kayıtlarımıza uygundur, , 

* 
14. — Raporun (Mutavassıt hesaplar) bahsinde (Sahife 100) gösterilen: 
6 712 769,80 lira 1945 yılına müdevver hazırlık, ekimler bedeli, 
1 478 076,16 lira 1945 yılı sonunda hitam bulmamış inşaat bedeli, 
Bilançoya ve kayıtlarına da mutabık olup bunun için raporda cevabı tazammun eden bu tenkit 

ve mütalâada da bulunulmamıştır. 

15. — Raporun (Stoklar) oahsi münasebetiyle 101 ve 102 nci sahifelerinde kombinalara ait olarak 
gösterilen rakamlar bilanço ve kayıtlarına mutabık olup raporda keza cevabı mutazammın bir ten
kit ve mütalâada da bulunulmamıştır. 

16. — Raporun (Sabit kıymetler bahsinde (Sahife : 103,104,105,106) ve (Amortismanlar) bah
sinde (Sahife : 107) de kombinalara ait olarak gösterilen rakamlar bilançoya ve kayıtlarına mu
tabık olup bunlarda da cevabı tazammun eden bir cihet gölülememiştir. 

17. — Raporun (Muhtelif alacaklı hesaplar) bahsinde (Sahife : 111, 112, 112/a, 113) kombinala
ra ait olarak gösterilen rakamlar bilançoya ve kayıtlarına mutabık olup bunlarda da cevabı muta
zammın bir cihet görülmemiştir. 

Yalnız bu bahsin sonuna dercedilen mütalâada, muhtelif Millî Korunma müesseselerinin ve bu 
arada kombinaların tefrik ettiği (Karşılık) mahiyetindeki paraların bilançoda muhtelif alacaklılar 
meyanında değil (Karşılıklar) arasında gösterilmesinin daha münasip olacağına işaret edilmiştir. 
Karşılıklardan bize ait kısım kombinaların bilançosunda da zaten (Muhtelif alacaklılar) meyanın
da gösterilmiş olmayıp ayrı bir hesap ve karşılık olarak yer almış bulunmaktadır. Bu sebeple Kom-
binalarca bu bakımdan da yapılacak bir muamele kalmamaktadır.-

(S^ Saymr :~1S?) 
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18. — Raporun (Kârüzarar hesabı zimmet kısmı tahlili) bahsinde sahife 120,121, kombinalara ait 

olarak gösterilen ve, 
4 809 605,63 lirasının 1943 yılma, 
3 197 163,52 lirasının da 1944 yılma taalluk ettikleri belirtilen rakamlar bilançoya ve kayıtlara 

da uygundur. Bunun 1943 yılma taallûk eden kısmının 1944 hesaplarında nasıl tekevvün ettiği, 1944 
Bilançosuna ekli (Millî Korunma 1944 Bilançosu hakkında rapor) un (B - Bilançosunun hazırlanma 
snda takibedilen yol ve 1943 Bilançosunun tesiri) kısmının 3 neü ve 7 nci fıkralarında da açıklan 
mış bulunmaktadır. 

Bahsi geçen masraflar hakkında raporda başkaca cevabı tazammun eden bir cihet yoktur. 

19. — Raporun (Zirai İşletmeler) gelirleri bahsinde sahife 126 bütün Millî Korunma Bilançosu
nun kârüzarar tablosunda yer alan 24 882 204,811ira Zirai İşletmeler gelirlerinin tamamının Kom
binaların 1944 Bilançosunda yer alan gelirlerin tutarını teşkil ettiği belirtilerek bu 24 882 204,81 li
radan ; 

7 603 451,28 lirasının 1944 yılı faaliyeti neticesinde tahassül eden gelirler, 
17 278 753,53 lirasının da 1942 de 1943 yılları faaliyeti neticesinde tahassül eden gelirler oklu 

ğu,-
1944 yılı gelirleri olan 7 603 451,28 liradan 7 449 997,99 lirasını hububat satış bedelleri ile kısmen 

sebze ve un satış gelirleri" ve geri kalan kısmını da sair müteferrik gelirler teşkil ettiği yazılmakta ve 
eski seneler gelirlerinin de bilanço kayıtlarına mutabık detayı verilmektedir. 

Bu gelirlerden 1944 yılma taallûk edenler meyanmda (un) satış gelirleri mevcut olmayıp bunda 
bir tab hatası olacağı sanılmaktadır. Münhasıran 1944 yılı faaliyeti neticesinde elde edilen gelirler 
olan 7 603 451,28 liranın topluca mahiyeti şöyle-dir. 

Lira K. 

7 449 511 
486 

18 862 
93 326 

41 264 

37 
62 
13 
79 

37 

Hububat satış kârları 
Sebze ve çayır otu satış bedeli 
Anızlar gelirleri 
Makine ve alet kiraları ile se
lektör altı ve kırık hububat? sa
tış bedeli v. s. 
Makine ve alet satış kârları ve 
saire muhtelif gelirler. 

7 603 451 28 Yekûn 

20. — Raporun evvelâ 49 ncu sahifesinde sonra da (Netice ve teklifler) bahsinde (Sahife: 133. 
Fıkra : e ) sabit kıymetler bedellerinden amortismanları düşüldükten sonra bilançoda sabit kıymet
lerin net bedellerinden gösterilmesi hakkındaki tavsiye not edilmiş olup 1945 ve mütaakıp yıllar 
bilançolarında bu esasa uygun işlem yapılmıştır. 

Tarım Bakanı 
T. Çoşkan 

(S, Sayısı; 137) 
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f. C. 
Ticaret Bakanltğt Ankara 26 .IV . 1948 

Tq. On. Ma\ 
Ş. 11 1944 yıh Milli Korunma 

Sayı : 6/2978^915 Bilançosu h. 
Yüksek Başbakanlığa 

Karar Müdürlüğü ifadeli 17 . I . 1948, V ; ^ W ^ : ^ ^ A ' 
1/5 ve 20 . II . 1948, 6/617 buyrukları : 

1944 takvim yılı Milli Korunma Bilançosu ve kâr ve zarar hesaplarının Umumi Murakabe He
yeti tarafından tetkiki neticesinde hazırlanan raporda tenkit konusu edilen madlelere mütedair 
Bakanlığımızı ilgilendiren cevaplar ekli olarak yükse ıttılaınıza saygiyle sunulmuştur. 

Ticaret Bakanı 
M. Gündüzalp 

1944 Yılı Millî Korunma Bilançosu hakkında Umumi Murakabe Heyetinin Raporuna karşı Tica* 
ret Bakanlığının mütalâası 

1944 Takvim yılında Millî Korunma Fonundan yapılan sarfiyat hakkında Yüksek Başbakan
lık Umumi Murakabe Heyetince düzenlenen raporun Bakanlığımızı ilgilendiren kısımlarına verilen 
cevaplar, aşağıda arzolunmuştur • 

Ticaret Ofisi: 
1. — Umumi Murakabe Heyeti raporunda, bilançoda amortismanların sabit kıymetlerden ten

zil edilmek suretiyle, aktifte gösterilmiyerek pasifte yer alması hususu, tenkidi mucip görülmüş
tür. 

1942, 1943 ve 1944 yılları bilânçolarına ait raporlarda da temas edilen bu noktaya geçen sene
lerdeki mütalâalarımızda de bildirildiği üzere, Ofisin 1942, 1943 ve 1944 bilançoları birbirini takiben 
çıkarılmış olduğundan, Umumi Murakabe Heyetinin tenkit ettiği bu husus ancak 1945 yılı bilan
çosunda nazarı itibara alınabilmiş bulunmaktadır» 

2. — Raporda, Varlık Vergisi dolayısiyle satınalınan emtianın muvakkat bir hesapta toplan
dığı, Ofisin bilançolarının hazırlanmasında hâkim olan prensip gestion esası olmayıp, exercis*e esası 
olduğuna göre bu durumun bilançonun vuzuh ve tekniğine halel getirdiği belirtilmektedir. 

Varlık Vergisi dolayısiyle Ofisçe yapılan mubayaalar, Ofisin asli vazifeleri meyanında olmayıp 
kendisine piyasanın tanzimi ve Varlık Vergisinin piyasadaki akislerini önlemek bakımından fer'î 
olarak Bakanlıkça verilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla Ofisin asli vazifeleri arasında yer almıyan bu muamelenin neticelerini görebilmek 
için ayrı bir hesapda toplanması uygun görülmektedir. 

3. — Raporda, Ofise munzam olarak verilen işlerin senelerce devam ettiğine ve muvakkattik 
vasfının Ofis kuruluş bünyesinde mevcut olduğuna işaret edilerek devamlı olarak yevmiyeli me
mur çalıştırılması hususu tenkit edilmekte ve bu vaziyetin kadronun tevsii mahiyetini taşıdığı 
belirtilmektedir. 

Ticaret Ofisinin cevabında, «Ofisimize muvakkat mahiyette tevcih edilmiş bulunan işler do
layısiyle muvakkaten yevmiyeli memur istihdamının kadro tevsii mahiyetinde telâkki edilmemesi 
muvafık olur. Kaldı ki, Ofisimiz iş hacminin daralmasiyle mütenasip olarak 1947 • 1948 seneleri 
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zarfmda bu memurlardan pek büyük bir kısmının vazifesi de nihayet bulmuştur» denilmek
tedir. 

Vâkaa nazari olarak Umumi Murakabe Heyetinin mütalâası yerinde görülebilirse de tatbikat
ta vaziyet böyle değildir. 

Ofis kadroları yapılması derpiş edilen işlere göre tanzim edilmekte, halbuki, sene içinde Ofi
se kuruluş maksadı dâhilinde munzam vazifeler verilmek ihtimalleri de göz önünde tutularak 
bu işin müddet ve icaplarına göre kullanılmak üzere muvakkat kadro yetkisi verilmektedir. Ve 
bu yetki yevmiyeli memur istihdam edilmek suretiyle kullanılmaktadır. 

4. — Raporda, 1944 yılında alınan emtianın maliyetine, faiz ve diğer zayiat ve masraf kar
şılığı olarak ve bunların satış neticeleri tekemmül ettirilmeden ve fiilen masraflar yapılmadan 
821 138,06 liralık bir karşılığın, önceden kıymet tezyidi maksadiyle, kâr ve zarar hesapların
dan dolaştırılmak suretiyle' ilâvesinin doğru olamıyacağı açıklanmaktadır. 

Bu paranın 638 253,03 lirasını Hindistan'a sipariş edilen bir kısım emtia ile Macaristan'a 
işlenmek üzere gönderilen mevaddı iptidaiye işçiliklerine karşılık olarak açtırılan akreditife 
ait tahakkuk etmiş faiz ve masraflar teşkil etmektedir. Arta kalan iki yüz bin liraya yakın 
karşılık için Umumi Murakabe Heyetinin görüşüne iştirak edilmektedir. 

5. — Umumi Murakabe Heyetinin raporunda, Ofisin tesisinden 1944 yılı sonuna kadar dört 
sene zarfında Ofis tarafından mütaaddit sigorta şirketlerine ödenmiş bulunan primlerin yekûnu
nun 5 077 000,— lira olduğu, buna mukabil bu müddet zarfında 182 bin lirası tazminat, 623 
bin lirası da risturn olmak üzere ceman 805 binlira. tahsilat yapıldığı ve Ticaret Ofisinin sigor
ta şirketlerinden almış olduğu komisyonların kurulmasını derpiş ettiği sigorta müessesesine 
mesnet olmak ve safi kârın tevziinde sigorta fonu hesabına kaydedilmek üzere kâr ve zarar hesap
larına intikal ettirilmiş bulunduğu, bu sigorta müessesesinin kurulması için 1944 yılı başından 
itibaren Ticaret Bakanlığına yapılmış olan müracaatlardan müspet bir netice alınamadığı bil
dirilmektedir. 

Ticaret Ofisinde, 1942 - 1946 yıllarında sigorta ettirdiği malların primleri üzerinden aldığı 
risturnlardan müteşekkil ceman 693 045,78 liralık bir para toplanmıştı. 

Ofis, sigorta ettirdiği malların maliyet fiyatını hesap ederken maliyet unsurları araşma 
ithal ettiği sigorta pirimlerinden risturnları tenzil etmesi lazımgelirken tenzil etmeyip maliyeti 
ona göre yüksek hesap etmiş olduğundan bu risturnları müstehlikten haksız olarak tahsil etmiş 
ve ilerde meydana gelebilecek zaruretleri karşılıyabilmek düşüncesiyle bunları kâr ve zarar he
sabında ayrı bir kalemde göstermiş ve 1942, 1943, 1944 yıllarına ait bilançolarını bu şekilde 
tanzim etmiş bulunuyordu. " ' 

Bu paralarla bir sigorta müessesesi kurulması yolunda Umumi murakabe Heyetince ileri sürü
len teklif, zamanında Bakanlıkça incelenmiş ve sigorta müessesesi kurulmasının Millî Korunma Ka
nunu çevresinde tesis elilmiş olan Ticaret Ofisi gibi bir müessesenin maksadi ile telif edilemiye-
ceği neticesine varılmıştır. 

Bakanlar Kurulu Ofisin normal iştigal mevzu undan elde edilen kârlar dışında mütalâa edilecek 
olan bu paralardan 675 bin lirasını 6337 sayılı karariyle, Ankara'da Yenişehir'de bir Cami Yapma 
Kurumuna ve 18 045,75 lirasını da Millî Bibliotek Derneğine tahsis etmiştir. 

6. — Raporda 1944 senesi sonunda stokların envanteri yapılmış olmakla beraber, bu envanterler 
esas ittihaz edilmek suretiyle alâkalı muhasebe kayıtlarında gerekli tadilâta yer verilmediği ve 1945 
yılı Bilançosunda gerekli işlemin yapılacağı bildirilmiş ise de 1945 senesi Bilançosunun tetkikleri 
sırasında henüz hazırlanmamış olduğu, bildirilmektedir. 

Ofisin bu husustaki cevabında; «stok sayımlarını gösteren tadat cetvelleriyle zabıtları üzerinde 
muhasebe kayıtlarında hesaben yapılması lâzımgelen intikallerden bir kısmı 1944 yılında yapılmış 
ise de bunlar 1945 senesi bilançomuzda itmam olunmuştur. Bu gibi münakalelerin icabetürdiği ida-
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ri tedbirler de tamamen alınmış bulunmaktadır» denilmektedir. 
Tapılan hata 1945 yılı Bilançosunda düzeltileceğinden bu hususta bir mütalaa serdine lüzum 

görülmemiştir 

7. — Umumi Murakabe Heyeti raporunda, Büyük Millet Meclisinin 1302 sayılı tefsir kararına ve 
Maliye Bakanlığının 24 . VIII. 1942 tarihli ve 213-17/441 sayılı umumi tebliğine göre, Ofisin resmî 
dairelere yaptığı satışlardan dolayı Taahhüt Yergisi ödememesi icabettiği halde, satışlarından kâr el* 
de etmesi sebebi ile ilerde cezayı mucip bir vaziyete düşmemek endişesiyle bu vergiyi ödemekte 
olduğu, 1941, 1942 yıllarında ödenmiş olan vergilerin müruru zaman işlemiş olduğundan istirdadı
na imkân kalmadığı, belirtilmiştir. 

Tahhüt Vergisinin kesilip kesilmiyeceği hususu Umumi Murakabe Heyetinin işaret ettiği gibi 
kesin olarak tâyin ve tesbit edilmiş bir konu değildir. Nitekim Petrol Ofisi ile aynı meseleden dolayı 
olan bir ihtilâf yüzünden Maliye Bakanlığı, Büyük Millet Meclisi tefsir kararından evvel olan se
nelere ait alınmış vergileri iade etmek istememektedir. 

Bu noktai nazar galip geldiği takdirde, esasen Ticaret Ofisinin müruru zamana uğrattıfı iddia 
elilen 1941 ve 1942 yıllarına ait vergileri, bu anlayışa göre haksız verilmiş sayılamaz. 

Bundan başka, Maliye Bakanlığı muhtelif vesilelerle Bakanlığımıza verdiği mütalâalarda, Mec
lisin tefsir kararının teşekkülün yaptığı işe değil, kuruluş gayesine bakılacağı hususundaki 
sarahatine rağmen, müesseselerin kuruluş gayelerinden tatbikatta uzaklaştığını ileri sürerek, vergi 
alınmaması gereken birçok muameleleri vergiye tâbi kılmak istemektedir. 

Noktai nazarların bu kadar dağılmış olduğu bu mevzuda Ofisin, ceza tatbikatından çekinerek 
ve neticede verilen yerin Hazine olduğunu düşünerek ihtiyatlı hareket etmesini isabetsiz bulmak 
mümkün değildir. 

Maamafih bu hususların süratle takip edilerek bir karara bağlanması için ofise gerekli teşebbüs
lerde bulunması emri verilmiştir 

Petrol Ofisi : 
1. — 1944 yılı bilançosunun aktif ve pasifinde yer alan alacaklı ve borçlu hesaplar arasında bulu

nan müşterilerden bâzılarının, bir kısım muamelelerden borçlu ve aynı zamanda diğer bir kısım 
muamelelerden alacaklı bulunmaları yüzünden bu gibilere bilançoda hem borçlu hesaplarda hem de 
alacaklı hesaplarda yer verilmesi keyfiyetinin bilanço tekniği bakımından uygun görülemiyeceği 
mütalâasına Bakanlığımız da iştirak etmekte olup, netice üzerine müessir olmıyan, fakat şekil bakı
mından mahzurlu görülen bu hususun tekerrürüne meydan verilmemesi için alâkadar ofise gerekli 
talimat verilmiştir. 

2. — Umumi Murakabe Heyeti raporunda, bütçe ve kadrolar kısmmda ofisin bu husustaki duru
mu izah olunmakla iktifa edilerek bir tenkit mevzuu bulunmadığı için verilecek bir mütalâa yoktur. 

3. — Petrol Limitet Şirketine ait hesapların 1947 yılı sonuna kadar kati tasfiyesinin yapılacağı 
şifahi görüşmeler neticesine ofisçe beyan edilmiş olduğu raporda belirtilmektedir. 

Bu tasfiye işleri 1947 yılı içinde hesaben tamamlanmış ve alacakların istirdadı için adlî takibata 
tevessül edilmiştir. 

4. — 10.VI.1942 tarihli ve 1302 sayılı Büyük Millet Meclisi tefsir kararından evvel ofisin resmî 
dairelere satmış olduğu mallar için ödemiş olduğu taahhüt vergilerinin istirdadı icabettiğine dair 
Umumi Murakabe Heyeti görüşü hakkındaki mütalâamız, yukarda belirtilmiştir. 

Maamafih Ofise, Maliye Bakanlığı nezdmde tekrar teşebbüste bulunması hakkında talimat ve
rilmiştir. 

5. — Umumi Murakabe Heyeti raporunda, Petr<»1 Ofisinin 1944 yüında kısmen dolu kısmen de 
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boş olarak ithal etmiş olduğu varillerin satışlanndan, bu tarihlerde yürürlükte olan K/510 sayılı 
Koordinasyon kararma göre âzami satış kârı (İthalâtçı, toptancı ve perakendeci kârı dâhil) % 47,5 
olduğu halde, % 300 - % 450 nispetinde bir kâr sağladığı bildirilmektedir 

Petrol Ofisinin buna ait cevabında : 
«Mezkûr varillerin satışlarından elde edilen kârın fazla görülmesinin sebebi, fon hesabına geçiril

mesi lâzımgelen kısmın bir zühul dolayısiyle, henüz geçirilmemiş olmasmdandır. Bu hususta gereken 
hesap süratle yapılarak halen kâr hesabında görülen fazla meblâğ fon hesabına intikâl ettirilecektir.» 
denilmektedir. 

Petrol Ofisinin çalışma mevzuu akar yakıt ve madenî yağdır. Bunların kaplarını ve varilleri ithal 
etmesi, esas vazifesinin fer'i olması bakımındandır. İthal edilen her partinin maliyeti birbirinden ay
rı olduğundan, akar yakıt ve madenî yağlarda olduğu gibi nazari satış fiyatı ile fiilî satış fiyatları 
arasındaki farkların da fiyat istikrar hesabında toplanması ve elde edilen fazla kârın fon hesabına 
geçirilmesi Millî Korunma Kanununun 31 nci maddesinin ruhuna uygundur. 

Bu itibarla Petrol Ofisinin cevabı Bakanlığımızca uygun görülmektedir. 

izmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
A) Nebati yağlar : 
1944 yılı Millî Korunma bilançosunda İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin muhtelif fab

rikalara rafinaja verdiği yağların rafinaj ücretlerinde birtakım farklar bulunduğu ve bu cümleden 
olmak üzere : 

Turyağ Fabrikasında imâl ettirilen rafine yağları kilosuna 10 Krş. 
Birliğe ait Kuş adası > » » » » 12, 5 » 
İskenderun'de Sihal » » » » » 12,67 » 

imaliye ücreti verildiği ve bilhassa, Birliğin Kuş adasındaki kendi fabrikasında rafinaj ameliyesin
den dolayı Devlet yağları tarafından ödenen fazla paranın 50 000 lira olduğu, Turyağ müessesesinde 
10 kuruşa yapılan rafinaj ameliyesine mukabil Birliğin bu işleri kendi fabrikasında 2,5 kuruş fazla 
siyle 12,5 kuruşa yaptırması sebebinin anlaşılamadığı tebarüz ettirilmektedir, 

Muhtelif yerlerdeki rafinaj ücretleri arasınlaki farklara gelince : 
Rafineye tahsis edilen yağların en ucuz olarak İzmir'de rafine edilmesi, buna mukabil bu 

ameliyenin Kuşadası'uda, 2,5 kuruş ve İskenderun'da 2,67 kuruş fazlasiyle yaptırılması sebepleri, 
fabrikalaam bulunduğu yerlerin hususiyeti, bunların birbirlerine nazaran tesisat ve çalışma fark
ları (kendi hesaplarına veya yalnız imaliye ile) vesaire gibi birbirinden ayrı hususiyetlerden ile
ri gelmektedir. 

Tatbikatta bâzan aynı mahalde aynı şartlar içinde kurulan fabrikaların bile çalışmalarında mü
him farklar görülmekte ve maliyet unsurları birbirlerine tetabuk etmemektedir. 

Turan fabrikasının, rafinajdan başka yağ ve sabun mavzuu üzerine yaptığı işler, tesisatı, da
yandığı sermaye vaziyeti, demiryolu üzerinde oluşu, yalnız imaliye ücreti ile çalışmadığı gibi bir 
takım hususiyetlerine mukabil, Birliğin Kuşadası'nda bulunan fabrikasının demiryolundan 25 ki
lometre uzakta bulunuşu, bütün tesisatı ile çalışmalarının Bankalardan alman faizli borç paralar 
üzerine istinat ettirilmesi, hinterlandının İzmir'e nazaran arzettiği hususiyet göz önünde bulundu
rulacak olursa, bu fabrikanın İzmir'de her bakımdan daha elverişli şartlar altında bulunan 
Turan fabrikası gibi daha ucuza çalışmasının imkânı olmıyacağı kendiliğinden tezahür etmektedir. 

İskenderun'daki Sihal fabrikasında yaptırılan rafinaj ücretinin İzmire nazaran 2,67 kuruş pa
halı olmasında da, durumun aynı şekilde bu fabrikanın hususiyetine göre mütalâa edilmesi ge
rekmektedir. 

Yukarda arzedilen fabrika çalışmalarının hususiyetlerine ve ayrı ayrı yerlerde bulunmalarına 
göre fabrika maliyetlerinin birbirine uygun olmasını zaruri telâkki etmeye memleketimiz şart, 
lan müsait değildir. 

İskenderun'da Sihal Fabrikasında yapılan rafinaj randımanlarının azlığı sebepleri: 
İskenderun 'da yapılan rafinaj randımanlarının düşüklüğü Bakanlığın da nazarı dikkatini cel-
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betmiş, keyfiyet mahallinde tetkik ettirilerek diğer bölgelerde rafinaja tahsis edilen yağların 5-7 
asitli olmasına mukabil, Hatay mahsullerinin 1-1,5 misli fazlasiyle 14-18 asit derecesinde olduk
ları ve Hatay'daki mahsul toplama ve tâsir işlerinin arzettiği hususiyete binaen de buradaki 
yağlarda su veya ecnebi madde miktarının pek fazla olduğu görülmüş ve bu sebepler yüzünden 
Hatay yağlarından rafine yağı elde edilmesinin gayriiktisadi olduğu anlaşılarak bu bölge yağ
larının rafinaja tahsisi yapılmamıştır. 

Bilanço tarihinde stokların mutlak surette sayılması zarureti: 
Bu mahsulün vezni birçok aktarma (boşaltma, doldurma ve tekrar boşaltma) ameliyelerine ih 

tiyaç gösterildiğinden ve kâfi miktarda kab bulunamaması ve yapılacak masrafların çokluğu 
gibi bir takım sebepler yüzünden mevcut yağların envanteri yapılamamıştır. Bununla beraber bütün 
tatbikat neticelerinde anormal bir durum hâsıl olmamıştır. 

Fire ve asit farkları tesbiti işleri : 
Fire ve asit farkları tesbiti işlemlerinde bir takım zaruri tedahüller olduğu kabul edilmekle 

beraber, raporda da belirtildiği gibi, bunların nihai neticeye bir tesiri dokunmamıştır. 
Verilen komisyonlar ve ücretler 
Yağ ve sabun satışlarından dolayı Birliğe verilen 3 kuruşluk komisyon sebebiyle, Millî Korun

ma Kanununda derpiş edilen hizmetlerin ifasiyle vazifelendirilmiş olan alelûmum teşekkllere ve
rilen komisyonların mahiyeti üzerinde yürütülen mütalâa ile Devlet yağ işleri kadrosunda olmadık
ları halde, Birlik ve Kooperatifler kadrosunda bulunan bir kısım âmir ve memurlara maaşlarının 
% 25 i nispetinde tediye yapılması sebeplerine gelince : 

Millî Korunma Kanununun verdiği yetkiye dayanarak harb yıllarında, Millî Savunma ve dar 
gelirlilerin yağ ihtiyaçlarını tek 'elden idare için îzmir İncir Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Bir 
ligi ve yardımcı olarak diğer ilgili Birlikler görevlendirilmiştir. 

Yağ işleri üzerine Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin muhtelif yağ mıntakalarına serpilmiş 
geniş bir teşkilâtı bulunmaktadır. Ezcümle, İzmirBirliğinin 35, Çukurova Birliğinin 3, Bursa Birli
ğinin 10, İstanbul Birliğinin 3, Gazianteb Birliğinin 5 tane olmak üzere 56 Kooperatif hali faaliyette 
îdi. 

Bu büyük teşkilâta ilâveten toplanan yağm sahası 12 il, 62 ilçeyi alâkadar etmesi hasebiyle, bu 
kooperatiflere inzimamen muhtelif yerlerde ajanlıklar kurulmuş ve bunların kontrol ve murakabe 
leriyle idare mesuliyetleri mahallî kooperatiflere verilmiştir. Kooperatiflerde çalışan elamanlarm 
bulundukları mmtakayı tanımaları ve mahsulün toplama, depolama ve sevk işleri bakımından tecrü
beli kimseler olmaları itibariyle, yağ işleri genel olarak esaslı hiçbir aksaklık göstermeden bu teşki 
lât sayesinde muntazam yürütülebilmiş, diğer bir kısmı ile sabun imal edilmiş veya rafineja tahsis 
edilmiştir. 

Bu suretle beş yıllık faaliyet devresinde memleketin birbirinden uzak dağınık bölgelerinde top
lanan yağlar ve imal edilen sabunlar yekûnu 51 065 tonu bulmuştur. Bu yağ ve sabunlarla bilhassa 
başlıca müstehlik zümreyi teşkil eden Millî Savunma, değişmez ve dar gelirliler ve diğer resmî te
şekküller ihtiyaçları Devletçe tesbit edilen fiyatlarla karşılanmıştır. Bu fiyatlarla serbest piyasa 
fiyatları arasında muhtelif cins yemeklik yağlarda 21 İ00 000 ve sabunlarda da 10 400 000 lira 
olmak üzere ceman 31 500 000 liralık bir fark vardır ki bu fark tamamiyle zikredilen müstehlik züm
resine intikal ettirilmiştir. 

İşin hacmi ve yapılan bu kadar muazzam bir iş için tdloda ancak 16,92 kuruş gibi o günkü şart
lar ve emsallerine kıyasen cidden çok müsait denilebilecek bir masraf haddi yüklenmiş olman İdare 
ve tutum tarzı hakkında vazıh bir fikir vermeye kâfidir. 

Bu itibarla bu kadar mühim ve şümullü bir iş için kurulacak yeni bir teşkilâtın acemiliği ve 
mucip olacağı masraflar göz önünde tutularak tesbit edilen ^ 3 komisyon ile bilfiil uğraşanlara 
ücretlerinin % 25 i nispetinde verilen paralar fazla addedilmemektedir. 

Millî Korunma kredilerinden yapılan havaleler için Ziraat Bankasının aldığı naklinukut ücret
leri : 

Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasmda yapılan bir anlaşma gereğince Millî Korunma ij 
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leri için verilecek havalelerden naklinukut ücreti alınmaması lâzımgelirken Banka Şubeleri yağ 
islerinin yürütülmesini teminen muhtelif bölgelere gönderilen paralardan dolayı 70 000 lirayı müte
caviz naklinukut ücreti tahsil etmişlerdir. Anlaşma Bakanlığımızca öğrenilince bu husus üzerinde 
durulmuş ve paralardan 51 236,59 lirası 22 . IX 1947 tarihinde Devlet yağlan hesabına iade edil* 
mistir. 

Bakiye kalan paralar yardımcı Birlik olarak görevlendirilen teşkilâta ait havalelerinden mütevel
lit bulunmaktadır. Bunlann da Devlet yağları hesabına iadesi için alâkalılarla muhabere cereyan 
etmektedir. Alınacak neticeye göre bu naklinukut ücretlerinin de Devlet yağlan hesabına iadesi 
yapılacaktır. 

Devlet yağlan kadrosunun Millî Korunma Kanunu hükümlerine tevfikan Bakanlar Kurulunun 
tasvip ve tasdikma arzedilmemesi : 

Devlet yağ işleri toplama ve satışları için vazifelendirilen kurumların esasen kendi teşkilâtlan 
mevcut bulunması hasebiyle yağ işlerinin görülebilmesi için her bölgenin coğrafi durumunun husu
siyeti, mahsul vaziyetinin (bereketli veya az olması) evvelden kestirilmesine imkân olmaması sebe
biyle, daimî mahiyette bir kadronun müstakar olarak kullanılması müdebbirane bir hareket olarak 
telâkki edilmemiştir. 

Bu sebepten dolayı, yağ işlerinde çalıştırılan personel ücretlerinin doğrudan doğruya işletme 
masrafları zümresinden mütalâa edilmesi yerinde görülerek işin icapları ve şümul derecesi bel
li olmadan bir kadro tesbit ve tâyini cihetine gidilememiştir. 

incir: 
66 sayılı Koordinasyon kararı gereğince toplanan incirler hesabının ayrı tutulmaması: 
1940, 1941 yılında İzmir încir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 40 000 tonluk incir 

ve hurda rekoltesinden: 
Kooperatif ortaklarından 17516 ton incir ve hurda 
Ortak olmıyan müstahsıldan 2932 ton incir re hurda 

olmak üzere ceman 20 448 ton incir ve hurda almış ve ayrıca da raporda belirtildiği veçhile, 
Millî Korunma kredisi ile de müdahale suretiyle 2 202 ton hurda toplamıştır. 

incir depolarının ve işletmesinin vaziyeti her ayrı iş için toplanan mahsulü ayrı ayrı depo
lamaya ve işletmeye müsait değildir. Bu yüzden birlik gerek kendi ve gerekse ortaklan nam ve 
hesabına topladığı mahsulleri aynı >ekikle depolayıp işlemek zonında kalmaktadır. 

Bu itibarla Birlik müdahale mubayaan mahsullerini de kendi nam ve hesabına yaptığı mubayaa
larla ortaklardan tesellüm ettiği mallarda olduğu gibi mütalâa etmek mecburiyeti karşısın
da incir işlerini kül halinde ele almış vf. bunların masraflarını toplanan mahsul miktarı yekû
nuna göre taksim etmiştir. 

Türk Tütün Limitet Şirketi: 
Türk Tütün Limitet Şirketi; 1940 - 1942 yıllarına ait mahsullerin toplanmasında tütünlerin 

mubayaası ve işlenmesi için bütün masraflım bu tütünlere mal ettiği ve yapılan anlaşma mu
cibince gerekli komisyonu aldığı cihetle ayrıcamuhtelif senelerde bu tütünlere şirketin ken
di umumi masraflarından yüklediği 121 415,70 liralık masraf hissesi kabul edilmemiştir. Bun
ların Millî Korunma hesaplarına iadesi için teşebbüse geçilerek şirketle gerekli temaslar 
yapılmaktadır. 

Şirketin Mısır Şubesi, karını sene nihayetinde Şirket bilançosuna intikal ettirildiğinden bu şube 
tarafından Mısır'da satılan tütünlerden merkezin aldığı % 2 komisyona ilâveten ayrıca % 3 komis
yon baliği olan 10 000 lirayı mütecaviz bir para alınmasının muzaaf komisyon mahiyetinde te
lâkki edildiği ve bu vaziyete göre bunun iadesi gerektiği hususundaki mütalâaya gelince : 

Şirketin çıkarttığı, tütün müdahale bilançolarının Bakanlığımız tarafından tetkiki sırasında, ilk 
nazarda muzaaf komisyon gibi telâkki edilmesi gereken bu para üzerinde durulmuş, fakat Şirketin 
Mısır'daki şubesi müstakil bir şube mahiyetinde olmadığı için aynca bir sermayesi bulunmadığı ve 
şubenin bütün masraflarının yapacağı satışlar üzerinden alacağı komisyonlarla karşılaması meka-
zU:r'zr. ite çalıştığı anlaşılmıştır. Bu itibarla; kendi masraflarını alacağı komisyonlarla karşılamak 
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mecburiyetinde olan bir şubenin Mısır'daki tütün satışlarından aldığı %3 komisyonun muzaaf bir 
komisyon olarak telâkki edilemiyeceği sonucuna varılmıştır. 

Nitekim; Tütün Limitet Şirketinin şubesi olmıyan her hangi bir dış memlekette yapacağı tütün 
satışları için vereceği komisyonun mahiyeti ne ist Mısır'da verdiği komisyonun da aynı mahiyette 
telâkki edilmesi gerekmektedir, 

Şirketin yaptığı 370 000 liralık finansmana ı'aiz verilmesi keyfiyeti de Şirketçe müdahale tü
tünlerine yükletilen şirket masrafları hissesinin halli neticesinde nazarı dikkate alınacaktır. 

Satış hâsılatının, Ziraat Bankasındaki %6 faizle işliyen borçlu cari hesaptaki borç bakiyesinin 
itfasına tahsis edilecek yerde % 1 faizle acılan alacaklı bir cari hesapta bekletilmesi yüzünden 
23 300 liralık fuzuli faizin Ziraat Bankasına verilmesi hususundaki tenkide gelince: 

v/c 6 faizle duran bir hesapta borç bakiyesi mevcut iken % 1 faizle para bekletmenin doğru 
olmadığı aşikârdır. Bu hususta Şirkete gerekli tebligat yapılmıştır. Ancak faiz kaybı rapordn 
işaret edildiği miktara baliğ olmamaktadır. Çünkü 900 000 lira hâsılanın meydana geldiği sırada 
% 6 faizli hesabın borç bakiyesi 46 560 lira idi. Bu hesaba ancak bu miktar yatırılabilirdi. Bu 
itibarla faizden kaybedilen paranın miktarı 900 000 lira üzerinden değil 46 560 lira üzerinden he
sap edilmek lâzımgelir ki, bunun da miktarı pek cüzidir. Çünkü paranın mühim bir kısmı % 1 fa
izli hesapta beklemek zorunda idi. 

Bilâhara yapılan müdahale işlerinde % 1 faizli hesapta yatan paradan evvel % 6 faizli paranın 
kullanılması sebebine gelince: 

Evvelki senelerde de izah edildiği veçhile yapılacak müdahalenin miktarı Önceden kestirüeme 
diği cihetle her zaman derhal tasarruf edilerek süratle kullanılabilecek ve miktarı piyasaca bilin-
miyen bir paranın elde bulunması lüzumlu addedilmiş ve buna mukabil millî bir müessese olan 
Ziraat Bankasına verilen faiz bir kayıp mahiyetinde telâkki edilmemiştir. 

1. — Belediyeler yardım, subaşı ve yardımcılarının ücret ve masraflariyle, kaldırılan iaşe Teş
kilâtı, Fiyat Murakabe ve İhtikârı Tetkik Komisyonunun teşkilât ve kadro ücreti olarak 1944 so
nuna kadarki, sarfiyattan raüsbit evrakının verilmediği raporun 91 - 94 ncü sayfalarına işaret 
edilen : 

Lira KL 

K/371 Belediyelere yardım 
K/102, 307, 339 iaşe Teşkilâtı 
K/320, 324 Subaşı ve yardımcıları 
K/512 ihtikârı Tetkik ve Millî Korunma Kont. 
K/247 Ekmek Tevzi Bürosu masrafı 

1 029 714 88 Yekûn 
liralık miktardan, aşağıya işaret edilenler bankaya verilmiş olup bunların 1945 Bilançosu ile muta* 
akıp senelere ait hesaplara dâhil edildiği anlatılmaktadır. 

Lira K. 

K/371 Belediyelere yardım 
K/102, 307, 339 taçe Teşkilâtı 
K/320-324 Subaşı ve yardımcılarına ait evrak ve merkeae iade edilen 
para 
K/512 îhtikân Tetkik ve Eontrolörltr 

32 K/247 Ekmek Tevzi Barosu 

774 269 20 Yekûn 

126 336 
336 391 
132 331 
232 092 
202 562 

13 
50 
67 
89 
69 

126 336 
261 674 
84 370 

230 518 
71 369 

13 
75 
75 

25 
32 
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2. — Henüz müsbit evrakı verilmiyen ve kaldırılan iaşe Müsteşarlığı taşra teşkilâtına ait olan 

255 445,68 liralık müsbit evraktan, 141 000 liralığı bu hesapların tasfiyesi için kurulan büroca il
lerden eelbedilerek tetkike alınmıştır. Geri kalan müsbit evrak da takip edilmektedir. 

M. K. M. B. 
Umum Müdürlük 

O. H/l 6 . 3 194b 
No. 6 

Yüksek Başbakanlğa 

Muamelât Umum Müdürlüğü ifadesiyle alman 17 . t . 1948 tarih ve 1/7 sayılı emirleri ceva
bıdır : 

Umumi Murakabe Heyetinin, 1944 yılı Millî Korunma Bilâııçosiyle kâr ve zarar hesabı hakkın
daki raporuna, ilgili konularda, cevap ve mütalâamız ilişik olarak yüksek huzurlarına sunulmuş-
tur. 

Bu vesile ile en derin saygılarımızın kabulünü rica eyleriz. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 

1944 yılı Millî Korunma Bdlânçosiyle kâr ve zarar hesabı hakkında Umumi Murakabe Heyetine»' 
hazırlanarak Yüksek Başbakanlığa sunulan rapora, ilgili konularda, Bankamızın mütalâa ve ce
vabı aşağıda arzolunmuştur: 

I - Genel durum ; 
Raporda Umumi Murakabe Heyetince de işaret buyrulduğu üzere, Millî Korunma Umumi Bi 

lânçosunun tanzimindeki teehhür muhtelif işler için sermaye tahsis olunan mahallerden evrakı 
müsbite ve bilançoların zamanında Bankamıza gönderilmemesinden ileri gelmektedir. Bu teehhü 
rü önliyecek ve evrakı müsbite ve hesabatın kanunen muayyen müddetler zarfında Bankamıza 
gönderilmesini temine yarıyaeak tedbirlerin alınması keyfiyeti bizim için de esaslı bir dilektir. 

II - İşletme faaliyetleri : 
Bu fasılda Ticaret Ofisi, Petrol Ofisi, Mahrukat Ofisi, Zeytinburnu Çimento Fabrikası ve Zi

rai Kombinalar Kurumuna ait 1944 sene Bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının mahallinde tetkiki 
neticelerinden ve bu teşekküllerin mevcudat ve muamelâtından bahis kısımlara 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanununun Bankamıza tahmil eylediği vezaif bakımından bir alâka ve mütalâa serdini 
icap ettiren bir cihet görülememiş, bahse mevzu müesseseler bilançolarının mütaakıp senelerde 
tanzim tarzında (Sayfa : 6, 24, 48, 49, 103) Murakabe Heyetinin mütalâasına iştirak edilmiştir. 

5. — izmir Tanm Satış Kooperatifleri Birliği 
A) Nebati yağlar : ' - * ' 
e) Satışlar : 
(Sahife : 61) 
tznı'r incir ve Üzüm Tanm Satış Kooperatifleri Birliği emrine, Devlet hesabına satın alınacak 

yağlar için, açılan hesaba kayıt suretiyle verilen havalelerden izmir Şubemizce fuzulen alındığı an
laşılan acyodan 51 236,59 liralık kısmı 22 . IX . 1947 tarihinde birliğe iade olunmuştur, ödenen bu 
miktar haricinde, tâli birlik olarak görevlendirilen diğer teşkilâtın verdikleri havalelere ait acyo 
mevzuunda da halen izmir incir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile muhabere cereyan 
eylemekte olup netice alınınca, bunlara ait kısım da iade edilecektir 

( S. Sayısı 137 ) 



• ~ 95 — 

6. — Türk Tütün Limitet Şirketi : 
a) Mubayaalar -. 
(Sahifc : 67) 
Türk Tütün Limitet Şirketinin, 1944 yılında istanbul Şubemizde mevcut alacaklı hesabındaki 

bakiyenin yine aynı şubede namına açılmış bulunan borçlu cari hesaba mahsubu hakkındaki Ba
kanlık emrinin Bankamıza 2 . VI . 1944 tarihinde gelmiş ve 5 . VI . 1944 tarihinde 1359 sayılı ya
zımızla İstanbul Şubemize gereken talimatın verilmiş olduğu yapılan tetkikat neticesinde anlaşıl-
mistir. Buna nazaran, Bankamızca alman emrin alâkalı şubeye tebliğinde bir teehhür mevzuubahis 
değildir. 

Raporda 69 ncu sahifede bahsi geçen, Yerli Ürünler Şirketinin 1944 yılında birikmiş kârlar fo
nundan kullandığı mebaliğ için Bankaya ödediğifaizden Bakanlık hissesi tefriki meselesine gelince: 

Şirketin birikmiş kârlara, ait, 194 numaralı câri hesaptan - taksimden evvel - kullanılmış olduğu 
mebaliğe mukabil ödediği faizlerden Bakanlık hissesinin tefrik edilerek merkezdeki Ticaret Bakan
lığı Tütün işlerinin ihtiyat fonu» hesabına nakli hususunda İstanbul Şubemize gereken talimat veril
miştir, , \ ••; j " • . " , • • . . , 

8. — Ziraat Bankası Pamuk hesabı : 
Raporda 81 nci sahifede, pamuk masrafları meyanmda maliyete intikali icap edenler olduğu gibi. 

sermaye faizi ve Bankanın 87 sayılı Koordinasyon kararı gereğince mubayaa edilen miktar üzerin
den tahakkuk ettirdiği % 1 komisyon gibi kâr ve zarar hesabına kaydı gereken masrafların da 
mevcut olduğuna işaret edilmektedir. 

1943 Millî Korunma hesaplarının tetkiki neticesinde Umumi Murakabe Heyetince hazırlanan 
rapora verilen cevapta da tafsilen arz edildiği üzare, Pamuk alım ve satmama mütedair olan 87 
(940) numaralı Koordinasyon kararınm kârı ve kaydolunacağı yeri izah eden, 3 ncü maddesinde : 

« Takarrür eden haricî satış fiyatlariyle, sermayenin faizi de dâhil olmak üzere, malın teslimine 
kadar vâki maliyet fiyatları arasındaki fark fona ayrılır. » 

Denildiğine göre kredi faizi de dâhil olduğu halde bütün masrafların maliyete ilâvesi zaruridir. 
Millî Korunma Kanununun 49 ncu maddesi hükmüne tevfikan hazırlanmış ve Maliye Bakan* 

lığının tasdikma iktiran etmiş bulunan Millî Korunma muhasebe talimatnamesinin 24 ncü madde
si de, mezkûr kanunun tatbikatı dolay isiyle alınacak mahsûl ve emtianın, bedelleriyle bilûmum mas
raflarının emtia hesaplarına kaydını âmirdir. 

Bu itibarla, Pamuk bedeliyle masraflarının hesaplara kayıt tarzının yukarda sözü geçen Koor
dinasyon kararı ve Millî Korunma muhasebe talimatnamesi hükümlerine tamamen uygun bulun
duğu mütalâasındayız. 

!). — Türkiye Zirai Donatım Kurumu : 
(Sahife : 84) 
281 ve 303 sayılı Koordinasyon kararlan gereğince Çiftçiye ödünç tohumluk tevzii için Banka

mıza verilen (3 600 000) liralık tahsisata ait 30. VI . 1946 devir tarihi itibariyle düzenlenen hesap 
katî ve nihai şeklini alınca 5 . VII. 1947 gün ve 8287 sayılı mektupla Zirai Donatım Kurumu devir 
heyetine gönderilmiştir. 

Hariçten Göztaşı ithali için 398 sayılı Koordinasyon kararı ile Tarım Bakanlığı hesabma İzmir 
İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri birliği emrine tahsis olunan bir milyon liralık mütedavil 
sermayenin istimal suretini ve elde edilen neticeyi gösteren bilanço ve fiyat farkı cetvelleri mezkûr 
birlikten gelmiş ve 1945 senesi Millî Korunma hesaplarına kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Muamele neticesinde tahassül eden (9 314,09) liralık müspet fiyat farkının Birlikçe Türkiye 
Zirai Donatım Kurumuna ödendiği de bilançoya verilen meşruhattan anlaşılmıştır 
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IH - Bilançonun tetkik ve tahlili 
A) Aktif. 

o. — Sermaye tahsisinden borçlular (i? 410 924,10) Ura, 
b) Teşkilât ve idare masrafları karşılığı (1 096 353,10) lira. 
Raporun 93 ncü sahifesinde, teşkilât ve idare masrafları karşılığı olarak açılan kredilerden 

1942 senesi sonuna kadar sarf edildiği halde evrakı müsbitesi alâkalı tahsis mahaller ince Banka* 
miza tevdi ve Bankamızca da Millî Korunma hesaplarına kaydedilememiş olan kısım için mezkûr 
sene bilançosunda karşılık olarak ayrılan (1 319 680, 08) liradan bu devreye ait olmak üzere 1944 
senesi sonuna, kadar sarf evrakı gelerek kâr ve zarar hesabına ithal edilen (223 316) liranın ten
zili gerektiğine işaret olunmaktadır. 

1944 senesi bilançosuna merbut «sermaye tahsisinden borçlular hesabı» envanterinde kayıt ve 
Umumi Murakabe Heyetince raporun (IV - kâr ve zarar hesabının tetkiki faslında) 124 cü sahi-
fesinde tema* olunduğu üzere, yukarda bahsi geçen teşkilât ve idare masraflarından evrakı müsbite
si alınamıyan kısımlardan başka, 1944 senesi sonuna kadar mütedavil sermaye olarak açılan kre
dilere mütaallik ve alâkalı teşekküllerden bilanço ve kâr ve zarar cetveli alınamadığından dolayı 
neticeleri bu devre hesaplarına ithal edilememiş olan muameleler mevcuttur. 

Yukarda arz olunduğu üzere 1942 senesi kârından (1 319 680,08) liranın tefriki hakiki bir kar
şılık olmaktan ziyade bâzı teşkilat ve idare masraflarının hesaplara geçirilememiş olması neticesi 
bilançoda itibari bir kısım kârın yer almamasını ve binnetice bilançonun sıhhatini temine matuf 
bir tedbir olduğuna göre bu- karşılık ile alâkalı teşkilât ve idare masraflarından Millî Korunma 
umumi kâr ve zarar hesabına intikal edebilen pek cüzi bir kısmın hemen tenzili cihetine gidilme
sinden ziyade bu tevzinin mütedavil sermâye olarak açılan kredilere ait hesa'batm alınmasından 
sonra tahaddüs edecek neticeye göre yapılması daha muvafık görülmüştür. 

c) îkrazat : (14 039 777,95) lira. 
Ce) Şahıslar : 
Ceb) Muammer Alemdar : 
Pasinler de Muammer Alemdar'm, 47 ve 86 suyıh Koordinasyon kararlariyle açılan krediden do

layı, borçlu bulunduğu miktarın tahsil olunamaması sebebiyle lehtar aleyhinde Hazinece başlanan icrai 
taklibe devam edilmektedir. 

7. — Sabit kıymetler : (5 027 225,11 lira). 
(Sahife : 106, 107 sabit kıymetler sayım zabıtları). 
Evvelki senelerde, Millî Korunma Bilançoları ve hesabatına ait, Umumi Murakabe Heyeti rapor

ları münasebetiyle bankamızca hazırlanarak Yüksek Başkanlığa takdim kılman cevabi raporları
mızda da arzolunduğu veçhile kendilerine teşkilât ve idare masrafı tertibinden kredi açılan ve ban
kamıza evrakı müsbite göndermekle mükellef tutulan mahallerden, sabit kıymetlerinde kullanma, 
zıya ve sair sebeplerle vukua gelebilecek tahavvülâtı tesbite ve bu tebeddülatın hesaplara inikasını 
temine yanyaeak evrak ve sene sonu tadat zabıtları ve envanterler her sene vâki taleplerimize rağ
men gönderilmemektedir. 

Sene sonu zabıtname ve envanterlerinin alınamaması sebebiyle bu kıymetlerdeki değişikliklerin 
teehiti ve kayıtlarımıza geçirilmesi mümkün olamamış demirbaş eşya ve mefruşatın Millî Korun
ma Umumi Bilançosuna, muhasebe büromuz kayıtlarına göre dercine zaruret hâsıl olmuştur. 

8. — Sermaye : (100 000 000 lira). 
Başbakanlık Koordinasyon Bürosuna ve alâkalı Bakanlıklara takdim edilmekte olan aylık vazi

yet cetvellerinde sadece Millî Korunma kredileri tutarından tenzil edilmekle iktifa olunan, Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu sermayesine ait (14 600 000) lira mütaakıp sene bilançosunda, Umumi 
Murakabe Heyetinin temennilerine uyularak, itibari sermnyr hesabından da çıkarılacaktır. 
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10. — Muhtelif alacaklı hesaplar (23 388 122,45 Ura) 
b) Şahı» alacakları 
(Sahife : 112 a) 
Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketinin 1940, 1941 ve 1942 senelerinde 1939, 1940 ve 1941 mahsu

lünden Hükümet hesabına yaptığı müdahale mubaayalarından şirketin 1941,1942,1943 ve 1944 senele
ri Bilânçolarına göre, husule gelen kârın Bankamızla Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen fon nis
petinde taksimine ait hesapların nihai tasfiyesi neticesinde Ticaret Bakanlığı hissesine isabet eden 
mütebaki 3 009,05 lira da Merkez Müdürlüğümüzce «Ticaret Bakanlığı Tütün işlerinin ihtiyat fonu» 
hesabına kaydedilmiş bulunmaktadır. 

c) Diğer alacaklılar 
(Sahife .-113) 
1943 senesi Millî Korunma hesabat ve Umumi Bilançosunun tetkiki sonunda hazırlanan raporda, 

muhtelif teşekküllere ait, alacaklı hesaplarda kayıtlı karşılıkların «karşılıklar» hesabına kaydedilme
sinin daha uygun olacağı yolunda Murakabe Heyetince dermeyan olunan mütalâaya karşı Bankamız-
ca verilen cevapta, 

Proviziyonlar hesabına, münhasıran 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesinde faz
la kârlardan tesis edileceği tasrih edilmiş bulunan ihtiyat fon ile sermaye tahsis kararnamesinde iş
letmeden tahassül edecek kârın fona ayrılacağı tasrih edilmiş olan ahvalde bu miktarın yazılmasının 
muvafık olacağı, bununla beraber, mütedavil sermaye tahsis olunan bâzı teşekküllerin ve Millî Ko
runma sermayesiyle kurulmuş olan ofislerin, hukuki mevzuattan ziyade, münhasıran iştigal mevzula-
rına dâhil bulunan bâzı işlerin hususiyet ve icapları neticesi ayırmakta oldukları karşılıkların, Umu* 
mi Murakabe Heyetinin mütalâa ve temennisi veçhile, proviziyonlar hesabında ayrı bir partide gös
terilmesinin de mümkün olacağı tebarüz ettirilmiştir. 

Raporun 12 - karışılıklar bahsinde 115 nci sahifede Umumi Murakabe Heyetince de temas 
olunduğu veçhile, bu temenniye uyularak bankamıza evrakı müsbite göndermekle mükellef ol-
mıyan teşekkül ve müesseselerin hesaplarında karşılık namı altında yer alan ceman (5 605 786,91) 
lira bu defa tetkika konu teşkil eden 1944 senesi Millî Korunma hesaplarında ve Bilançosunda 
proviziyonlar hesabına kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Bunlar haricinde kalan ve raporun 113 ncü sahifesinde bahsi geçen miktarların proviziyon
lar hesabına kaydedilememesi envanterinde ihtiva eylediği izahata nazaran tamamiyle karşılık 
mahiyetini haiz olmamasından veya alâkalı teşekkülden gelen bilançoda karşılıklar hesabı 
mevcut olduğu halde bahse mevzu miktarın bu hesap haricinde yer almış olmasından ileri gel
mektedir. 

IV • Kâr ve zarar hesabının tetkiki. 
A) Zimmet: 
1. Ticari işletmeler masrafları: (7 652 383,46 lira) (Sahife: 118) 
Bu kısımda, muhtelif ticari işletmeler masraflarının kâr ve zarar hesabına bir kalemde kay

dedilerek masraf nevilerine göre müfredatına yer verilmemiş olduğuna ve kâr ve zarar hesabının 
masraf nevileri esas tutulmak suretiyle tanzim edilmesinin daha faydalı olacağına işaret edil
mektedir. 

Evvelki senelerde bankamızca hazırlanarak takdim kılman cevabi raporlarımızda da bilmü-
nasebe arzedildiği üzere 3780 numaralı Millî Korunma Kanununa göre yapılması derpiş olunan 
işlerin gösterdiği tenevvü ve inkişaf karşısında, bankamız yeni bir muhasebe pılânı tanzim ve 
1942 senesi başından itibaren tatbik mevkiine vazeylemiştir. 

Yeni püân, masrafların evvelâ kendi vasıflarına göre tasnif ve cem'i, aynı zamanda muhtelif 
istihsal ve işletmelere göre miktarlarının tâyini imkânlarını vermektedir. 

Pjlaıun, 1941 senesi umumi Millî Korunma Bilançosunun tetkiki neticesinde hazırlanan rapor
da Umumi Murakabe Heyetince de «Millî Korunma sermayesinin bütün harekât ve muamelâtını gös
terebilecek ve yeni icapları karşüayabilcek elâstiki ve organik bir bünye gösteren püân» şek-



tinde tavsif ve takdir edildiğini memnuniyetle görmekteyiz. 
Bu hesap plânına göre, iptidai kâr ve zarar hesabında ve buna ait muavin defterde bütün mas* 

raflar ; 
Teşkilât ve idare masrafları 
Ticari işletmeler masrafları 
Sınai işletmeler masrafları 
Zirai işletmeler masrafları 
Ziraat vasıtları işletmeleri masrafları 

ve 'bütün gelirler : 
Ticair işletmeler gelirleri 
Sınai işletmeler gelirleri 
Zirai işletmeler gelirleri 
Ziraat vasıtaları işletmeleri gelirleri 
Müteferrik gelirler 

namı altında muhtelif işletmelere göre mevcut bölümlere ve her kısımdaki sahifelerde mevcut ko
lonlara masraf ve gelirlerin nev 'i itibariyle ve muamele tarihlerine göre alelmüfredat kaydedilmek
te ve hesap devresi sonunda muhtelif faaliyetlere ait masraf ve gelir safi hâsılları yine nevileri iti
bariyle - Ayni taksime sadık kalmak şartiyle kati kâr ve zarar hesabının tarafeynine nakledilerek 
iptidai kâr ve zarar hesabı kapatılmaktadır. 

Böylece, iptidai kâr ve zarar hesabı muhtelif teşebbüslere ait masraf ve gelirleri işletmeler iti
bariyle ayrı kısımlarda ve her işletmeye ait kısımda nevileri itibariyle ve tam hacımlariyle, 
katî kâr ve zarar hesabı da her nevi işletme masraf ve gelirleri ayrı kısımlarda yine natür ve safi 
hâsılları itibariyle ihtiva eylemektedir. 

Bilançoya merbut kâr ve zarar hesabının muhtelif noktai nazara ve İşletmelere göre tahlilini 
ihtiva eden tablolar ve Umumi Murakabe Heyetince rapora (120, 122, 125, 126 ncı sahifelerinde) ti
cari işletmeler, sınai işletmeler, zirai işletmeler teşkilât ve idare masraflariyle gelirlerinin nevi 
itibariyle derçedilen müfredatı bu hesap ianesiyle tanzim ve tesbit olunmuştur. 

Binaenaleyh, ticari işletmelere ait masrafların kâr ve zarar hesabına bir kalemde kaydedilmiş 
bulunduğu yolundaki tenkidin zühule müstenit ve tetkika muhtaç olduğu mülâhazasında}-iz. 

Bilanço ve kâr ve zarar hesabının Bankamıza gelen vesaika istinaden tanzim edilmiş ve yeni 
muhasebe plânının ve bu plân ile birlikte kullanmaya başlanan defter ve evrakı matbuanın mua
melelerin kaydında matlup vuzuhu temin etmiş bulunduğunu Umumi Murakabe Heyetince raporda 
Bankamız Millî Korunrna hesaplarını ilgilendiren veçhede üzerinde tavakkufa değer mahiyette gö
rülen eksikliklerin sermaye tahsis mahallerinden gelen donelerin noksanlığından veya kâfi izahatı 
ihtiva eylememesinden ileri geldiğini, diğer taraf an, sermaye tahsis olunan mahallerden evrakı 
müsbite, bilanço, envanter ve sene sonu zabıtnamelerinin gelme şekil ve zamanı birçok teehhür ve, 
tedahülleri meydana getirerek muayyen devrelere has ve mutlak netice hesaplarının çıkarılmasını 
imkânsız kıldığından bilançolara, yalnız bilançonun taallûk ettiği sene kârının değil, Millî Korun
ma Kanununun tatbik mevkiine konduğu tarihten itibaren bilançosu tanzim edilen sene sonuna ka
dar tahassül eden neticelerin tahlili suretiyle kâr baliğinin derci esasının kabul edildiğini en derin 
saygılarla arz eyleriz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

•Umum Müdürlük 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayı§tay Komisyonu 

Esas No. 3/236 
Karar No. 10 

19 . II . İMİ) 

Yüksek Başkanlığa 

3780 sayılı Millî 'Korunma Kanununun 51 ııei 
maddesine istinaden Başbakanlık Umumi Mura
kabe Heyeti tarafından hazırlanmış olan 1944 
yılı Millî Korunma Bilançosu hakkındaki rapor, 
bu raporla ilgili olarak alâkalı bakanlıklar tara
fından verilmiş olan yazılı cevaplar, Umumi Mu
rakabe Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve murakabeye tâbi teşekküllerin temsilci
leri huzuriyle incelenmiş ve varılan neticeler aşa
ğıda arzedilmiştir : 

1. — Millî Korunma 1944 yılı Bilançosu ile 
bununla ilgili Umumi Murakabe Heyeti raporu 
Millî Korunma Kanununun 51 nci maddesinde 
derpiş edilen mehilden çok sonra, 17 . V . 1948 
tarihinde B. M. Meclisine takdim edilebilmiştir. 
Bu gecikmenin sebebi T. C. Ziraat Bankası nez-
dindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna Bi
lanço vermekle mükellef bâzı müesseselerin bi
lançolarını miadında tevdi etmemiş bulunmala
rıdır. Bu hususta müesseselerin daha hassas dav
ranmaları ve bilançolarını zamanında Ziraat 
Bankasına tevdi etmeleri lüzumuna işaret ederiz. 

2. — Millî Korunma Kanununda derpiş edi
len işlerde kullanılmak üzere tahsis edilen ve 

4604 sayılı Kanunla 85 400 000 liraya indiril
miş bulunan Millî Korunma sermayesinden muh
telif Koordinasyon kurarları ile 1944 yılı sonuna 
kadar yapılan tahsislerin, nevilerine göre müf
redatı aşağıda arzedilmiştir : 

Lira K. 

7 030 786 
44 343 746 
7 235 428 

19 609 000 

78 218 960 

52 
07 
31 
00 

90 

Sabit sermaye 
Mütedavil sermaye 
Teşkilât ve idare masrafları 
îkraz 

Muhtelif idare, teşekkül ve müesseselere tah
sis edilmiş olan bu paralardan 49 308 478,30 li
rası 1944 yılı sonuna kadar Ziraat Bankasından 
tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

Bu paranın 7 211 521,30 lirası T. C. Ziraat 
Bankasının kendi menabiinden ve 42 096 957,30 
lirası da reeskont yoliyle T. C. Merkez Banka
sından temin edilmiştir. 

Tahsis edilen paralarla, bunlar mukabilinde 
Ziraat Bankasından tahsil edilen paraların alâ
kalı bakanlıklara göre müfredatı aşağıdaki gibi
dir. 

B a k a n 

Başbakanlık 
Ticaret 
Ekonomi 
Millî Savunma 
Ulaştırma 
Tarım 
Adalet 
Maliye 
Dışişleri 
İçişleri 

11 k 1 a r 

Bakanlığı 
V 

» 
% 
» 
» 
» 
» 

* 

Muhtelif Koordinasyon ka
rarları ile tahsis edilen 

paralar 

334 009 25 
44 953 055 97 
9 198 283 75 

422 786 52 
3 376 20 

12 039 574 08 
»02 845 77 

10 023 922 12 
43 145 16 

397 961 78 

78 218 960 90 

Tahsis edilen paralar mu
kabilinde idare ve müesse
seler tarafından kullanılan 

334 009 
21 360 727 

9 490 120 
420 843 

3 401 
11 244 818 

781 648 
5 231 439 

43 472 
397 96İ 

49 308 47ö 

25 
42 
26 
00 
26 
53 
58 
34 
8* 
78 

30 
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Bakanlıklara tahsis edilmiş bulunan bu pa
ralar haddizatında bakanlıklara izafeten teşek
kül ve müesseselerce kullanılmış veya Millî 
Korunma Kanununa istinaden kurulmuş bulu 
nan müesseselere mütedavil sermaye olarak ve
rilmiştir. Umumi Murakabe Heyeti raporunda 
bunların kullanılma tarzları ve sarf şekilleri 
üzerinde etraflı malûmat olduğu için raporu 
muzda tamamı hakkında Yüksek Meclise arzı 
malûmattan ictinab edilmiş ve bunlardan üze
rinde durmaya değer mahiyette görülenlere 
aşağıda kısaca temas edilmiştir. 

3. — Umumi Murakabe Heyeti raporunda 
104 sayılı Koordinasyon karan ile kurulmuş 
bulunan Ticaret Ofisinin Bakanlar Kurulu ta 
rafından tasdik edilmiş bulunan kadrosunda ta
sarruf yapılmakla beraber kadro haricinde 
nnıum müdürlük merkezinde ve depolarda ay
rıca yevmiye ile devamlı olarak memur kulla-
mldığı ve bunun ise ofisin kadrosunu tevsi ma 
niyetini gösterdiğine işaret edilmektedir. Mev
zuu tetkik eden Komisyonumuz yevmiyeli me
murların da kadroya bağlanması gerektiği ne
ticesine varmıştır. 

4. — Ticaret Ofisinin satın aldığı emtianın 
maliyetlerinin tesbitinde faiz, fire karşılığı ve 
idare masrafları karşılığı adı ile bâzı parala
rın ilâve edildiği Murakabe Heyetince tesbit 
edilmiş olan maliyetlerin tesbitinde bilfiil ya

pılmış olan masrafların nazarı itibara alınması 
ve faiz ve idare masrafları karşılığı adı ile iti
bari masraflar unsurlarına maliyetlerde yer 
verilmemesi uygun olur. 

5. — Murakabe Heyeti Ticaret ve Petrol 
ofislerinin resmî dairelere satmış oldukları 
malların bedeli üzerinden bu dairelerce kesil
miş olan Taahhüt Vergilerinin 10 , V I . 1942 ta
rihli 1302 sayılı B. M. Meclisi kararı gereğince 
istirdat edilmesi icabettiğine senelerdenberi işa
ret etmekte ve bu hususu. Millî Korunma 1943 yı
lı Bilançosu ile alâkalı Umumi Murakabe Heyeti 
raporu vesilesiyle incelemiş olan Komisyonumuz 
da ödenmiş olan bu Taahhüt bedellerinin istirdat 
edilmesi neticesine varmıştı. Aradan geçen bir se 
nelik müddet içinde Ticaret ve Petrol Ofislerince 
gereken teşebbüslerin yapılmamış olduğu anla
şılmış olduğundan adı geçen Ofislerin, müruru

zaman meselesi de mevzubahs olduğu cihetle, bu 
işi gereken ehemmiyetle ele almaları lüzumuna 
işaret ederiz, 

6. — 2 1 . V . 1942 tarihli ve 338 sayılı Koor
dinasyon kararı ile kurulan bir buçuk milyon lira 
sermayeli Mahrukat Ofisinin 1944 yılı Bilançosu-
nun reddedilmesi hususunda Umumi Murakabe 
Heyeti raporunda yer alan mucip sebepler ve bu-
hususta Komisyonumuzda verilen şifahi izahat ne
ticesinde bu Bilançonun sahih olmadığı ve Mah
rukat Ofisinin 1944 yılı sonundaki durumunu ifa
de etmediği neticesine varılmış ve adı geçen ofi
sin 1944 yılı Bilançosunun, bundan evvelki yıllar 
bilançoları gibi reddedilmesi uygun görülmüştür. 

7. — Tütün müdahale mubayaası yapmak üze
re Millî Korunma sermayesinden Türk Tütün 
Limiet Şirketine verilen paralarla adı geçen şir
ketin satın aldığı tütünlerin mubayaasından sa
tışına kadar bütün safhalarda tesbit ve tefriki 
mümkün olmıyan masraflara karşılık olmak üze
re satın alman tütünlerin bedeli üzerinden % 3 
bir komisyon verilmesi Ticaret Bakanlığı ile şir
ket arasında takarrür etmiş bulunmaktadır. Şir
ketçe Millî Korunma nam ve hesabına satın-
alınmış bulunan tütünlerin komisyonu tahakkuk 
ettirilmiş olmasına rağmen şirketin ayrıca ken
di umumi masraflarından Millî Korunma hesap
larına bir hisse tefrik etmiş olduğuna Umumi 
Murakabe Heyeti raporunda işaret edilmekte
dir. Mevzuu inceliyen Komisyonumuz şirketin 
Ticaret Bakanlığı ile mutabık olarak aldığı ko
misyondan başka Millî Korunma tütünleri için 
ayrıca bir masraf hissesi tefrik etmesini muzaaf 
bir komisyon mahiyetinde görmüştür. Şirket ta
rafından alınan bu masraf hisselerinin Millî Ko
runma hesaplarına iadesi gerekli görülmüştür. 

Şirketin, Mısır Bürosu vasıtasiyle sattırmış 
olduğu tütünler için adı geçen büro tarafından 
tahakkuk ettirilmiş komisyonun da muzaaf ma
hiyette olduğu ve bu komisyonların da iadesi1 

gerektiği neticesine varılmıştır. 

8. •— Milli Korunma sermayesinden yerli 
ürünler şirketine tahsis edilen paraların işletil
mesinden elde edilen ve Ziraat Bankasına tevdi 
edilen kâr Ticaret Bakanlığının emriyle tütün 
mubayaasında kullanılmak üzere yine Yerli 
ürünler Şirketine tahsis edilmiş ve buna ait £a-
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iz ise tamamen Ziraat Bankası kâr ve zarar he
sabına intikal ettirilmiştir. Umumi Murakabe 
Heyeti bu kârın tamamen Ziraat Bankasına ait 
olmayıp bir kısmının Millî Korunmaya ait bu
lunduğunu ve bu itibarla kâra tahakkuk etti
rilen faizin tamamının Ziraat Bankası kâr ve za 
rar hesabına intikal ettirilmesinin doğru ola-
mıyacağım ifade etmektedir. Bu mütalâa vKo-

% misyonumuzca da varit görülmüş ve Komisyon
da bulunan Ziraat Bankası temsilcisi bu husus
taki tashihatın yapılacağının esasen bankaca 
not. edilmiş olduğunu bildirmiştir. 

0. — Ziraat Bankası nezdindeki Millî Ko 
runma Muhasebe bürosuna bilanço göndermek
le mükellef bulunan müesseselerden bir kısmı
nın sene sonunda sabit kıymetler ve stoklar için 
envanter hazırlamadıklarına veya buna gereği 
gibi ehemmiyet atfetmediklerine Umumi Mu
rakabe Heyeti raporunun birçok yerlerinde te 
sadüf edilmektedir. Bilançoların sıhhatini tcv 
sik bakımından üzerinde ehemmiyetle durulma
sı yerinde görülen envanterler mevzuundaki 
Murakabe Heyeti mütalâasına Komisyonumuz 
da iştirak etmektedir. 

10. — Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 
teşkiline dair 4604 sayılı Kanunun muvakkat 
birinci maddesi Millî Korunma sermayesinden* 
adı geçen kuruma sermaye olarak verilen 
14 600 000 liranın Millî Korunma sermayesin 
den tenzil edilmiş olduğunu ifade etmekte ve 
bu itibarla Millî Korunma sermayesinin Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından ha-
zırlanmış olan 1944 yılı bilançosunda gösteril
miş olduğu gibi 100 milyon lira olmayıp 
85 400 000 olduğu Umumi Murakabe Heyeti 
raporunda ifade edilmekte ve bilançonun buna 

göre tashihi lüzumuna işaret edilmektedir. 
Bankanın da kabul ettiği bu mütalâaya Komis
yonumuz da iştirak eylemektedir. 

11. - Umumi Murakabe Heyeti raporunun muh 
telif bölümlerinde ticari usul muhasebesinin tat
biki bakımından ileri sürülmüş mütalâalar Ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. Kurum 
ların bu konudaki tenkitleri yerine getirmeleri 
lüzumuna işaret ederiz. 

12. — İstanbul Vilâyetine bağlı olarak kuru 
lan mahrukat Ofisinin 1944 yılı Bilançosunda 
yer alan hesapların tenzili ve sermaye ile pasif
te yer alan tahsis edilmiyen sermaye hesa
bından 14 600 000 lira tenkis edilmek suretiyle 
tadilen hazırlanmış olan Millî Korunma 1944 yi 
h Bilançosu ile kâr ve zarar hesabı raporumuzun 
sonunda yer almaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan incelemeler sonun
da Umumi Murakabe Heyeti tarafından tadilen 
hazırlanan yukarda mevzuubahis 1944 yılı Millî 
Korunma Bilançosu ile kâr ve zarar hesabının 
Millî Korunma kayıtlarına uygun olduğu anla
şılmıştır. Bu bilanço ve kâr ve zarar hesabı 
bunların tasdikma mütedair hazırlanan kanun 
tasarısı ile birlikte, Yüksek Meclise arzedilmek 
üzere Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Sivas Niğde Yozgad 

A. Yurdakul F. Ecer K. Erbek 
Bolu Çankırı Erzurum 

('.' Özçağho t. A. Zeyneloğlu M. Çankaya 
Gazianteb Kütahya Manisa 

fi. A, Aksoy M. tspartaltgü î. Ertem 
Muğla Siird 

A. Çakır 8. Çeliktvç 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

3780 sayıh Millî Korunma Kanununa göre yapıl
mış olan harcamalara ait 1944 takvim yılı Bilan

çosunun onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununa göre yapılmış olup ilişik cetvelde gös
terilmiş olan harcamalara ait 1944 takvim yılı 
Bilançosu ve kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. Bu kanun yayımında yürür 
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

1944 yılı Millî Korunma Muaddel Bilançosu 

Lira K. Lira 

1 
II 

tu 
IV 
V 

VI 
VII 

'Tahsis edilmiyen sermaye 
- Tahsis edilen sermaye 

Sermaye tahsisinden borç 
- Muhtelif borçlular 
- Mutavassıt hesaplar 
- Stoklar 
- Sabit kıymetler 

7 181 039,10 
78 218 960,90 

. 18 551 815,12 
39 692 245,86 
9 177 600,98 

45 319 380,38 
4 995 494,12 t 

203 136 536,46 

VIII 
IX 

X 
XI 

XII 
XIII -

• Sermaye 
Sermaye tahsisinden ala
caklılar 

• Muhtelif alacalı H. 
- Mutavassıt hesaplar 
- Karşılıklar 

Kâr 

«5 400 000.-

49 308 478,30 
23 237 384,35 

1 218 564,78 
16 845 580,82 
27 117 528,21 

203 136 636,46 

1944 ınh Millî Korunma Muaddel kav rr zarar hssahı 

bira l ;ira is. 

Ticari işletmeler masrafları 
Sınai » * 
Zirai » » 
Teşkilât ve idare masrafları 
Sabit iennaye hesaplan faizleri 
Kâr 

7 392 213,52 
1 270 539,08 
8 006 769,15 
3 531 621,64 

281 396,35 
19 560 130,30 

40 042 670,04 

Ticari işletmeler gelirleri 
Sınai * » 
Zirai » » 
Müteferrik gelirler' 

13 161 044,75 
1 997 118,20 

24 882 204,81 
2 302,28 

40 042 670,04 

t>-£ <flBb̂ >»>-

S. Say:-sı 137; 



S.Sayısı: 138 
Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu ve iki arkadaşının, 1757 sayılı 
Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair Kanun teklifi 

ve Bütçe Komisyonu raporu (2/125) 

27.Xl.1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki kanun tasarısını Büyük Millet Meclisine takdime bizi sevkeden başlıca âmil 1949 se
nesi Devlet Bütçesinin giderlerinde, 1948 bilhassa 1947 yıllarına nazaran görülen ehemmiyetli ve 
tehlikeli artıştır. Bütçede tasarruf prensipinin, bütün zaruretlere ve vaitlere rağmen, bir türlü tat* 
bik edilememekte, cezrî ve katî tasarruf hamlelerinin yapılmasında kâfi enerji ve eesaret gösteri-
lememekte, Millî bünyenin iktisadi ve malî kapasitelerine, randımanlanna göre bütçe giderlerini 
ayarlamak zaruretinin ihmal edilmekte olması her Milletvekili gibi bizleri de, derin derin düşün
meye ve bu gidişin katiyen önlenmesi mecburiyeti önünde duraklamaya sevk ve icbar etmiş bulun
maktadır. 

Millî bünyenin iktisadi zaafını, cılızlığını artıran sebepler arasında, Devlet Bütçesinin her 
hangi bir israfa meydan vermiyen, en âcil ve zaruri ihtiyaçlara on plânda yer veren bir anlayış
la tanzim edilmemekte, Millî gelir ve giderlerin iktisadi, malî ve sosyal dâvaların, istihsal, istih
lâk, para ve fiyat manzumesinin, dış ticaret ve tediye muvazenelerini seyir ve inkişaf kabiliyetleri 
ve imkânları üzerinde verimli ve feyizli tesirler yaratacak mahiyette ileri ve modern görüş ve kav
rayışla ayarlanmamakta olmasını ayrıca tebarüz ettirirken bir taraftan, bu hatalı ve çok zararlı 
itiyadı biran evvel terketmek lüzumunu ve diğer taraftan, zamana ihtiyaç gösteren bu zaruri deği
şikliğin tahakkukuna intizaren, bugünkü vaziyetin vahameti karşısında derhal, her sahada, cezri 
tasarruf yohmu tutmak mecburiyetini kaydetmek isteriz. 

7 Eylül Devalüasyon kararının, gerek bütçe giderlerinin, korkunç bir şekilde, artmasında, 
bilhassa özlük haklar ve daire hizmetleri üzerinde fasit dairenin teessüs etmesinde gerekse kara 
kanatlarını nerelere kadar uzatacağı pek kestirilemiyen hayat pahalılığının boğucu havasını ge
nişletmekte büyük mesuliyetler payı taşıdığını sadece itiraf edip geçmekle vaziyetin ıslah edile-
mryeoeği prensipine ve bu mesnetsiz, realitelerle taban tabana ut kararların, günlük görüş ve 
gidişlerin Devlet bütçesinde ayrıca yarattığı sıkıntıların yükünü de, bu kabîl kararların alın
masında hiçbir kabahati, taksiri bulnnmıyan halka, esasen taşımakta olduğu yükün ağırlığını şid
detle hissetmekte olan vergi mükelleflerine yüklemenin asla mâkul ve âdil olamıyaçağı kaziye
sin* sadık kalarak her şeyden evvel ve derhal alınması lâzım gelen en basiretli tedbirin, verilmesi 
icap eden en isabetli kararın «tasarruf» tedbiri ve kararı olduğu .neticesine varmış bulunuyoruz. 

îşte bu netice ve karardır ki, bizi tasarruf temelinin ilk taşını. Devlet bütçesinin giderlerinde 
dâhil bulunan Milletvekilleri ödeneklerine ve yolluklarına 22 . XII . 1947 tarih ve 5142, 5143 sayı
lı Kanunlarla yapılan zamların kaldırılmasını ve bu kanunlardan evvelki vaziyetlerin iadesini 
sağlamak suretiyle, atmak ve böylece tabiî ve mâkul olan ilk şarta riayet etmek lftzımgeldiğine 
inandırmış ve, bütçe giderlerinde tasarruf çarelerini aramak, imkânlarım tahakkuk ettirmek va
zifesiyle mükellef bulunan Milletvekillerinin bu bapta ilk feragat ve fedakârlık misaMni vermek
te, tasarruf zaruretine örnek olmakta ön safı bırakamıyacaklarma güvenerek, işbu gerekçeyi ve 
aşağıdaki kanun tasarısını hazırlamaya ve Tüksek Meelise sunmağa sevketmiş bulunmaktadır. 

Eskişehir Milletvekili Kayseri Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Ab&i* Pohıeğlu K&mü Gündeş Şakin Gedik 
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Bütçe Komisyonu Eaporu 

7\ B. M. J/. 
Halce Komhyuvu -5' H *!&*& 

Kaos No. 2/l^i 
Karar No. V^> 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu ve iki 
arkadaşının 1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair olan kanun teklif 
Jeri Komisyonumuza havale buyurulmuş olmak
la teklif sahiplerinden Kütahya Milletvekili 
Hakkı Gedik ve Kayseri Milletvekili Kamil 
Gündeş ve idareci Üyelerden Sivas Milletvekili 
Muttalip Öke.r ve Tokad Milletvekili Recai Gü-
t-eli hazır oldukları halde incelendi w görüşül
dü. 

Kanun teklifinin, 1757 sayılı Kanuna ek ola
rak 22 . XI I . 1947 tarihinde kabul edilmiş olan 
5132 sayılı Kanunun kaldırılmasını ve Milletve
killikleri Ödenekleri hakkında sözü geçen kanun
dan evvel nıer'i olan hükümlerin iade ve tesis 
'•dilmesini istihdaf eylediği anlaşılmıştır. 

Kanun teklifine bağlı gerekçede, 1949 yılı 
Devlet Bütçesinin giderlerinde 1948 ve 1947 
yıllarına nazaran görülen ehemmiyetli artışın 
bu teklifi Büyük Millet Meclisine sunmaya sev-
keden başlıca âmil olduğu ifade olunmakta ve 
7 Eylül (Para ayarlanması) kaarrmdan sonra 
vukua gelen bu artışlarla, özlük hakların çoğal
masından hâsıl olan sıkıntının vergi mükellefle
rine yükletilmesi uygun olmıyaeağı ve bütçenin 
bu durumu karşısında cezri tasarruf yoluna git
menin zaruri olluğu ileri sürülmekte ve tasarruf 
çareleri ararken de Milletvekillerinin örnek ol
maları lâzımgeleceği dermeyarı edilmektedir, 

Bu teklifin 1949 yılı Bütçesinin Büyük Millet 
Meclisine yeni sunulduğu ve eski Hükümetçe 
bütçe açıklarından bir kısmının yeni vergilerle 
kapatılması derpiş edildiği sırada hazırlandığı 
gerekçenin tetkıkmdan ve teklif sahiplerinin 
komisyonda vâki olan izahlarından anlaşılmak
tadır, Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere 
evvelce sevkedilen Kazanç, Lüks ve Yol Vergi
si Kanun tasarıları geri alınarak bütçe açığmm 
(43 848 573) liralık kısmı gider bütçesinin ta
sarrufu mümkün olan tertiplerinden yapılan in
dirmelerle karşılanmış ve bu suretle tasarruf ça-
relerine îjjlen baş vurularak 1949 Bütçesinden 

yapılması mümkün olan indirmeler yapılmış, 
benzine zammedilen 11 kuruş hariç olmak üzere 
sevgi mükelleflerine yeni bir külfet tahmili cihe
tine gidilmemiştir. Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ödeneklerinden indinııe yapılması mümkün ve 
muvafık olup olmadığı hususuna gelince; 

5142 sayılı Kanunun neşrinden evvel Millet
vekillerine 4G02 sayılı Kanunun birinci maddesi 
gereğince baremin ikinci derecesi aylık tutarı olan 
875 lira üzerinden ödenek hesaplanmakta ve ka
nuni tevkifat düşüldükten sonra emeklilik ile il
gisi olmıyaıı Milletvekillerine 588 lira 53 kuruş 
ve ödeneklerinden emeklilik aidatı kesilen Millet
vekillerine 560 lira 69 kuruş ve 4644 sayılı Ka
nun hükmüne göre borçlandırılmış olanlara 532 
lira 86 kuruş tediye olunmakta idi. Devletten tür
lü .şekillerle aylık alanlara muhtelif tarihlerde 
zamlar yapıldığı halde bu zamların Büyük Millet 
Meclisi üyelerine tam şekilde aksettirilmediği ve 
bugünkü mevzuata göre Meclis üyelerinin hariç
le bir görev ifa etmelerine de imkân olmadığı göz 
önüne alınarak bu ödenek miktarı 5142 sayılı Ka
nunla 1 150 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Mil
letvekilleri ödenekleri de diğer ödenek ve aylıklar 
gibi kanuni tevkifata tâbi olduğundan bu zamdan 
sonra emeklilikle alâkalı olınıyanlarm ödenekle
rinden ayda 397 lira 50 kuruş, emeklilikle ilgi
li olanlardan 425 lira 34 kuruş ve ayni zamanda 
borçlandırılmış olanlardan da 453 lira 18 kuruş 
kesildikten sonra birincilere ayda 752 lira 50, 
ikincilere 724 lira 66 ve üçüncülere de 696 lira 82 
kuruş verilmektedir. MilletvekiUen ödeneklerine 
5142 sayılı Kanunla yapılan zam hakikatte 163 
lira 97 kuruştan ibarettir. 

Bir sene evvel bu zammın yapılmasını gerekli 
kılan şartlar bugün de aynen mevcut olduğu gibi 
hayat pahalılığının ve geçim şartlarında da ode 
neklerden bir indirme yapılmasını gerekli kılacak 
bir değişiklik vukua gelmiş değildir. 

Şu hale göre Milletvekili ödeneklerinin in
dirilmesini ve bir sene evvelki haline ıreaını 
icap ettirecek ortada da bir sebep olmadığı ne-
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tieesine varan Komisyonumuz 1757 sayılı Kanu
na ek 5142 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
daki kanun teklifinin reddine karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Niğde 

R. Giirsoy 

Başkan 
Mardin 

E. Erten 
Amasya 

.1. K. Yiğit oğlu 

Kâtip 
Ankara 

F. öymerı 
Ankara 
C. Gölet 

Ankara 
Dr. A. H. Selgil 

Bursa 
F.Bük 

Diyarbakır 
Ş. Uhığ 

İsparta. 
K. Turan 
Kütahya 

Muhalifim 
//. Gedik 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Aydın 
Gl. B. Alpman 

Çoruh 
Dr. C. Kazancıoğlu 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Konya 
M. A. Binal 

Seyhan 
A. R. Yüregir 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ABİDİN PO-
TUO&LU VE İKİ ARKADAŞININ KANUN 

TEKLİFİ 

^ . XII . 1947 tarih ve 5142 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 22 . XII . 1947 tarih ve 5142 
sayılı Kanun kaldırılmış ve Milletvekilleri öde
nekleri hakkındaki 5142 sayh Kanundan evvel 
mer'i olan kanun hükümleri aynen iade ve tesis 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1949 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından yürütülür. 

• • m * * 

(3. 3i£W; 188} 





S. Sayısı: 139 
Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu ve iki arkadaşının, 3135 ve 
4440 sayılı kanunlara ek 5143 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 

Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/126) 

27 .XI . 1948 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki Kanun tasarısını Büyük Millet Meclisine takdime bizi sevkeden başlıca âmil 1949 
senesi Devlet Bütçesinin giderlerinde, 1948 bilhassa 1947 yıllarına nazaran görülen ehemmiyetli 
ve tehlikeli artıştır. Bütçede tasarruf prensipinin, bütün zaruretlere ve vaitlere rağmen, bir türlü 
tatbik edilememekte, cezrî ve kati tasarruf hamlelerinin yapılmasında kâfi enerji ve cesaret gös-
terilememekte, Millî bünyenin iktisadi ve malî kapasitelerine, randımanlarına göre bütçe giderlerini 
ayarlamak zaruretinin ihmal edilmekte olması her Milletvekili gibi bizleri de, derin derin düşün
meye ve bu gidişin katiyen önlenmesi mecburiyeti önünde duraklamaya sevk ve icbar etmiş bulun
maktadır. 

Millî bünyenin iktisadi zaıfmı, cılızlığım artıran sebepler arasında, Devlet Bütçesinin her 
hangi bir israfa meydan vermiyen, en âcil ve zaruri ihtiyaçlara ön pılânda yer veren bir anlayışla 
tanzim edilmemekte, Millî gelir ve giderlerin, iktsadi, malî ve sosyal davaların, istihsal, istihlâk, 
para ve fiyat manzumesinin, dış ticaret ve tediye muvazenelerini seyir ve inkişaf kabiliyetleri ve 
imkânları üzerinde verimli ve feyizli tesirler yaratacak mahiyette ileri ve modern görüş ve kavrayış-
la ayarlanmamakta olmasını ayrıca tebarüz ettirirken bir taraftan , ))iı hatalı ve çok zararlı itiyadı 
bir an evvel terketmek lüzumunu ve diğer taraftan, zamana ihtiyaç gösteren bu zaruri değişikliğin 
tahakkukuna intizaren, bugünkü vaziyetin vahameti karşısında derhal, hev sahade, cezrî tasarruf yo
lunu tutmak mecburiyetini kaydetmek isteriz. 

7 Eylül Devalüasyon kararının, gerek bütçe giderlerinin, korkunç bir şekilde, artmasında, 
bilhassa özlük haklar ve daire hizmetleri üzerinde fasit dairenin teessüs etmesinde gerekse kara 
kanatlarını nerelere kadar uzatacağı pek kestirilemiyen hayat pahalılığının boğucu havasım ge
nişletmekte büyük mesuliyetler payı taşıdığını sadece itiraf edip geçmekle vaziyetin ıslah edile 
miyeceği prensipine ve bu mesnetsiz, realitelerle taban tabana zıt kararların, günlük görüş ve gi 
dişlerin Devlet Bütçesinde ayrıca yarattığı sıkıntıların yükünü de, bu kabîl kararların alınmasında 
hiçbir kabahati, taksiri bulunmıyan halka, esasen taşımakta olduğu yükün ağırlığını şiddetle his
setmekte olan vergi mükelleflerine yüklemenin asla mâkul ve âdil olamıyacağı kaziyesine sadık 
kalarak her şeyden evvel derhal alınması lâzımgelen en basiretli tedbirin, verilmesi icap eden en 
isabetli kararın «tasarruf» tedbiri ve kararı olduğu neticesine varmış bulunuyoruz. 

işte bu netice ve karardır ki, bizi tasarruf temelinin ilk taşını, Devlet Bütçesinin giderlerinde 
dâhil bulunan Milletvekilleri ödeneklerine ve yolluklarına 22 . XII . 1947 tarih ve 5142, 5143 sa
yılı kanunlarla yapılan zamların kaldırılmasını ve bu kanunlardan evvelki vaziyetlerin iadesini sağ
lamak suretiyle, atmak ve böylece tabiî ve mâkul olan ilk şarta riayet etmek lâzımgeldiğine inan
dırmış ve bütçe giderlerinde tasarruf çarelerini aramak, imkânlarını tahakkuk ettirmek vazife
siyle mükellef bulunan Milletvekillerinin bu bapta ilk feragat ve fedakârlık misalini vermekte, 
tasarruf zaruretine örnek olmakta ön safı bırakamıyacaklarına güvenerek, işbu gerekçeyi ve aşa
ğıdaki Kanun tasarısını hazırlamaya ve Yüksek Meclise sunmaya sevketmiş bulunmaktadır. 

Eskişehir Milletvekili Kayseri Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Abidin Potttoğlu Kâmil Gündeş JJakkı Gedik 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/126 
Karar No, 94 

23, II; 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu ve İM 
arkadaşının 3135 ve 4440 sayılı Kanunlara ek 
5143 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair olan 
kanun teklifleri Komisyonumuza havale buyu-
rulmuş olmakla teklif sahiplerinden Kütahya 
Milletvekili Hakkı Gedik ve Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş ve İdareci Üyelerden Sivas Mil
letvekili Muttalip öker ve Tokad Milletvekili 
Recai Güreli hazır oldukları halde incelendi ve 
görüşüldü. 

Kanun teklifinin, 3135 ve 4440 sayılı Kanun
lara ek 5143 sayılı Kanunun kaldırılmasını ve 
Milletvekilleri yollukları hakkında sözü geçen 
kanundan evvel mer'i olan kanun hükümlerinin 
iade ve tesis edilmesini istihdaf eylediği anlaşıl
maktadır. 

Kanun teklifine bağlı gerekçede 1949 yılı 
bütçesinin giderlerinde 3948 ve 1947 yıllarına 
nazaran görülen ehemmiyetli artışın bu teklifi 
Büyük Millet Meclisine sunmaya sevkeden baş
lıca âmil olduğu ifade olunmakta ve 7 Eylül 
(para ayarlanması) kararından sonra vukuage 
len bu artışlarla, özlük hakların çoğalmasından 
hâsıl olan sıkıntının vergi mükelleflerine yükle-
tilmesi uygun olmıyaeağı ve bütçenin bu duru
mu karşısında cezri tasarruf yoluna gidilmesinin 
zaruri olduğu ileri sürülmekte ve tasarruf çare
leri ararken de Milletvekillerinin örnek olmaları 
lâzımgeleceği dermeyan olunmaktadır. Bu tekli
fin 1949 yılı bütçesinin Büyük Millet Meclisine 
sunulduğu ve eski Hükümetçe Bütçe açıkların 
dan bir kısmının yeni vergilerle karşılanması 
derpiş edildiği sırada hazırlandığı anlaşılmıştır. 
Bütçe açığından bir kısmını karşılamak üzere 
evvelce Yüksek Meclise sunulmuş olan Kazanç, 
Lüks ve Yol Vergisi Kanunları bilâhara geri 
alınarak bu açığın mühim bir kısmı gider büt
çesinde tasarrufu mümkün görülen tertiplerden 
yapılan indirmelerle karşılanmış ve benzine ya
pılan 11 kuruş zam hariç olmak üzere vergi mü
kelleflerine yeni bir külfet tahmili yoluna gidil

memiştir. Milletvekilleri yolluklarına 5143 sayılı 
Kanunla yapılan zammm kaldırılması teklifine 
gelince : 

Milletvekilleri için 1613 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi gereğince 125 lira aylık esası üze-
rinden ve Harcırah kararnamesine göre yolluk 
tahakkuk ettirilmekte iken yolluk miktarı 3135 
sayılı ve 15 . II . 1937 tarihli Kanun hükmüne 
göre maktuan bin ve 4440 sayılı Kanun gereğin
ce de kezalik maktuan 1 500 lira olarak tesbit 
edilmiş idi. 

Milletvekillerinin Meclisin faaliyetine ara 
verdiği her zamanda seçim çevrelerini dolaşa
bilmeleri ve halkla Meclisin temasının çoğalması 
gerektiği ve bu sebepten dolayı ihtiyar olunan 
masrafın arttığı, diğer taraftan da nakil vasıta
larına ödenen ücretlerin yükseldiği göz önüne 
alınarak bu miktar 5143 sayılı Kanunla bir misli 
artırılmış bulunmaktadır. 

Bir sene evvel bu artırmanın • yapılmasını 
icap ettiren sebepler ve şartlar bugün de aynen 
mevcuttur. Yollukların indirilmesini ve bir sene 
evvelki hale ircaı icap ettirecek bir sebep de yok 
tur. 

Bu mülâhazaya istinat eden Komisyonumuz 
5143 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifinin reddine kaarr vermiştir. Ka
mutayın onayına arzediîmek üzere Yükgek Baş
kanlığa sunulur. 

Bu rapor 
Başkan Sözcüsü Kâtip 
Mardin Niğde Ankara 

E. Erten H. Giirsoy F. öymen 
Amasya Ankara 

A. K. Yiğitoğhı il. Gölet 
Ankara Aydın 

Dr. A. H. Selgil Ol. R. Alpman 
Bursa Çoruh 

F. Bük Dr. C. Kazancıoğlu 
Diyarbakır Edirne 

Ş Vluğ M. N. Gündüzalp 
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İsparta Kastamonu Konya Kütahya Samsun Seyhan 
K, Turan T, Coşkun M. A, Binal Muhalifim M, A. Yörüker A, R< Yiiregir 

H Gedik 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ABİDİN POTU-
OÖLU VE ÎKİ AKADAŞINTN KANUN TEK

LİFİ 

22. XII. 1947 tarih ve 5143 saydı Kamımın 
kaldırılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 22 . XI I . 1947 tarih ve 5140 sa
yılı kanun kaldırılmış ve Milletvekilleri yol
lukları hakkında 5143 sayılı Kanundan evvel 
mer'i olan kanun hükümleri aynen iade ve tah
sis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1949 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından yürütülür. 

» # « 

( 9, Sayış , 13Ö ) 





S.Sayısı: |4Û 
Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı bilançosunun sunulduğuna dair 

Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/238) 

T. C. 
Başbakanlık 25 Mayıs 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 85/22, 6 - 1728 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1942 malî yılı döner sermaye muamelâtına ait bilanço ile denetçi 
raporlarının, 1660 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre, ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/238 
Kamr No. 11 

23 .11 . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı 
kesinhesabı hakkında Başkanlığın 26 . V . 1948 
gün ve 3/238 sayılı yazısiyle havale buyurulan 
Başbakanlığın 25 . V . 1948 gün ve 6/1728 sayılı 
Tezkeresine bağlı Kanun tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığının Uygunluk Bildirimi incelenerek 
bu baptaki tasarının kabule şayan görülmesi 
ve yalnız döner sermayeye ait maddesinin he
nüz tetkik edilmemiş olan bilançonun tetkiki 
sonuna bırakılması Yüksek Meclise arzedilmesi 
üzerine mezkûr tasarı kanunlaşmış ve 5230 nu
marayı almıştır. Mezkûr İdarenin 1942 yılı dö
ner sermaye işlemlerine ait bilanço Başbakan
lığın 25 . V• . 1948 tarih ve 6/1728 sayılı Tezke
resiyle Yüksek Başkanlıktan • Komisyonumuza 
havale Duyurulmakla tetkika başlandı. 

1660 sayılı Kanun hükümleri dairesinde uz
man denetçiler tarafından yapılan tetkikatı gös
teren raporla Genel Müdürlükçe bu rapora kar
şılık olarak yazılan cevaplarla birlikte yapı
lan müzakere sonunda yukarda sözü edilen 

raporda tenkit olunan hususlardan bilâhara ik
mal ve ıslah edildiği anlaşılan kısımlarla da
iresince yapılmakta olup devam edilmesinde bir 
mahzur görülmiyen işlemler hakkında denecek 
bir şey bulunmadığından muktaza tâyini ica-
beden diğer işler hakkında ittihaz olunan ka
rarlar sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. 

1. Uzman denetçiler raporunun üçüncü fık
rasında izah olunan İstanbul Bira Fabrikasının 
makinelerine ait tadat mazbatasında mevcut 
olmadığı halde levazım şubesinden gönderilmiş 
gibi ilâve ve 1943 senesi devrine müessir olması 
itibariyle terkini kayıt meyanmda gösterilmiş 
olan 3679 lira 18 kuruş malzeme bedelinin 1943 
yılı tadat mazbatasında kaydı görülemediği gi
bi levazım şubesi mevcudatı arasında da kaydı
na tesadüf olunamamıştır. Fabrikaca tesellüm 
edildiği tevsik edilmiyen ve yalnız hesaben fab
rika kaydında görünen işbu malzeme bedelinin 
1942 yılı hesabında 1941 devrine uyulmak üze
re bir taraftan devre ilâve ve diğer taraftan da 
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bu fazlalığın tashihi cihetine gidildiği dairesin
ce açıklanmış ise de bu tarzı muamele bir teva
zünü hesap maksadiyle nazarî bir şekilde ifa 
edildiğine kanaat getirilmiş olmakla Bakanlık
ça tashihi muameleye tevessül edilmesi şayanı 
temenni görülmüştür. 

2. — Raporun 17 nci maddesinde nakil vası
taları kıymetlerinden tenzil edilmiş olan 
167 liradan 67 lirası Ankara bira fab 
rikasımn hizmetinde kullanılan araba 
atı bedeli olup terkini kayıt mazba
tası ve terkin emri görülmediği gibi bu atın 
bedeli 1943 ve 1944 bütçe kanununa bağlı D 
işaretli cetvellerde gösterilmiş olması nazarı 
dikkati calip bulunmuştur, imha ve terkin edi
len bir vasıtanın mevcut vesaiti nakliye arasın
dan çıkarılmaması mütaakıp senelerde yerine bir 
başkasının mubayaasmı temin maksadına matuf 
olduğu dairesi eevabmda bildirilmiş ise de bu 
tarzı muamele doğru görülmemiştir. 

3. — Raporun 18 nci maddesinin A fşkra-
smda 1942 yılı bütçesiyle kılıçlı için altı araba 
mubayaasına mezuniyet verilmiş olduğu halde 
Geçeç tuzlası için 475 lira kıymetinde iki at 
mubayaa edilmiş olması kadrodaki vesaitin tah
sis edildiği yerden başka mahalde istimali de
mek olduğundan bu tarzı hareket muvafık gö
rülmemiştir. 

4. — Hammadde, mamul ve yarı mamul te
kel maddelerinin sene sonu mevcutlarının tada
dına ait mazbataların tetkikmda tadat heyetle
rinin tasdik şerhinden sonra bunlar üzerinde 
bâzı zam ve tenziller icrası suretiyle tashihat ya
pıldığı gibi tadat heyetleri arasında Maliyeden 
birer memur bulundurulmasının da Maliyece 
müttehaz usul ve teamül icabından bulunduğu 
halde bu lâzimeye riayet edilmediği görülmüş 
ve sebebi hakkında vaki suale idareden verilen 
cevapta tadat mazbatalarında vuku bulan cas-
hihatın başmüdürlüklerden gönderilmekte olan 
mazbatalarla merkez kayıtları arasında bir mu
tabakat tesisi maksadına matuf olduğu ve tadat 
heyetlerine iltihak etmesi lâzımgelen mal me
murlarının vâki davetlere rağmen bu vazifeye 
icabet etmemeleri yüeünden ileri geldiği ifade 
edilmiştir. Hesapta mutabakat temini maksa
diyle bir tadat heyeti tarafından tesbit edilmiş 
olan mevcudat ve kıymetler üzerinde tashihat 
yapılması muvafık olmadığı gibi bundan böyle 
yapılacak tadatların da usul ve teamüle tevfi

kan birer malmemuru bulundurulması ve 
malmemurunun bu davete ademiicabeti takdi
rinde keyfiyetin mazbataya şerh verilmek sure
tiyle tevsiki icap edeceği münasipi mütalâa edil
miştir. 

5. —- Raporun 63 ncü fıkrasında bâzı fabri 
ka ve atelyelere ait tadat mazbatalarında fıçı, bi 
don, boş çuval, kafes, sandık, harar ve araba mu
şambası gibi malzemenin hizalarında yalnız mik
tarları gösterilmiş olup bedel zikredilmediği 
ve bâzılarında da aksine olarak bedel gösterile
rek mevzuat ve malzeme adedinin gösterilme
diği görülmüştür. Gerçi kuruşlandırılmamış 
olanların merkez muamelât şubelerince bedellen-
dirilerek bir kısmının bilançoya intikal ettiril
diği görülmüş ise de bu şekildeki muamele bu 
malzeme kalemlerinden bâzılarının unutulmuş 
olmak ve bâzılarının da mükerreren kayde geç
mek gibi hatalı muamelelere sebebiyet vereceği 
kanati hâsıl olduğundan bundan böyle bu gibi 
ambalaj malzemesiyle boş mevzuatın aded ve be
delleri gösterilmek suretiyle yeknesak bir mua
melenin tatbikimi itina edilmesi hesabat ve mua
melâtın selâmeti namına muvafık görülmüştür. 

6. — Raporun 64 ncü maddesinde Levazım Şu
besinin 202 - 203 ve 204 numaralı müteferrik 
ambarına ait 68 587 lira 93 kuruşluk malzemeye 
ait tadat mazbatası görülmemiş ve idare taraf ni
dan buldurularak ibraz edilmemiştir. Her ne ka
dar işbu mazbatanın muhteviyatını teşkil eden 
malzeme 1943 yılma devir mevcudunu gösteren 
kartlar üzerinde gösterilmek suretiyle 1943 se
nesine devir ile malzeme arasına alınmış ise de 
işbu devrin mazbata muhteviyatına uygun olup 
olmadığı ciheti tetkik edilememiştir. Devir maz
batalarının hüsnü muhafazası için icap eden dik
kat ve ihtimamın gösterilmesi lüzumlu görül
müştür. 

7. — Raporun 66 - 72 maddelerinde münderiç 
tenkitlere Komisyonumuzca da iştirak edilmiş 
olduğundan işbu tenkitlerin yerine getirilmesine 
Bakanlıkça önem verilmesi yerinde görülmüş
tür. 

8. — Tekel Genel idaresinin 1939 akçalı yılı 
Bilançosu üzerine Komisyonumuz tarafından 
evelce yazılmış olan 8 . XII . 1942 tarihli rapo
run 6 nci maddesinde 3460 sayılı Kanunun 50 
nci maddesinde tesbit edilmiş olan müesseseler 
arasında Türk Tütün Limited Şirketi de dâhil 
bulunmadığı ve şirketin sermayesinin % 55 i Hü« 
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kümete ait olup Genel îdare Bilançosunda da iş
tirakler adı altında yer almış olduğundan bu he
sabın da mütedavil sermaye hesaplariyle birlik
te uzman denetçilerce incelenmesi ve raporunun 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılmış idi. 
Bu karara uyularak şirketin 1942 bilanço ve 
muamelâtı hakkında hazırlanmış olan rapora 
nazaran 1 100 000 lirası Tekel İdaresine ait ol
mak üzere 2 000 000 lira sermaye ile faaliyette 
bulunmuş olan işbu şirketin 1942 yılı zarfında 
yaprak ve mamul tütünden 3 344 709 lira 27 
kuruş kıymetinde (3 492 684) kilo 330 gram tü
tün satmıştır. 1942 yılı zarfında şirket, Ege, 
Marmara ve Karadeniz müstahsıllarından olmak 
üzere (60 541) balyede 3 338 729 lira 11 kuruş 
kıymetinde (3 023 058) kilo gram tütün muba
yaa etmiştir. Bundan başka işbu şirket 3780 
sayılı Millî Korunma Kanununun 26 ncı madde
si hükmüne dayanılarak tütün ekicilerini koru
mak ve tütün piyasasını müstahsil lehine tut
mak için Marmara, Ege ve Karadeniz mmtaka-
larmda müdahale mubayaaları yapmak üzere 
Ziraat Bankası nezdinde açtırılmış olan 2,5 mil
yon liralık krediden 1942 senesindeki faaliyeti
ne mütaallik bilanço Ticaret Bakanlığına sunul
muş bulunmaktadır. Türk Tütün Limitet Şirke
tinin asıl sermaye faaliyetinden mütevellit ola
rak 1942 yılında ettiği gayrisâfi kâr : 

Lira K. 

1 057 350 16 Kuruş olup bundan |% 8 ve 10 
amortisman ve % 10 ihtiyat akçası ve memur ve 
müstahdemlere ayrılan ikramiye namiyle 
117 611 lira 19 kuruşun tenzilinden sonra kalan 
939 638 lira 19 kuruş safi kârdan 832 347 lira 
40 kuruş vergi olarak düşürüldükten sonra ba
kiye kalan 107 390 lira 75 kuruş iştirakleri nis
petinde 52 538 lira 92 kuruş Tekel İdaresine 

ve 27 425 lira 93 kuruş Ziraat Bankasına 27 405 
lira 93 kuruşu da îş Bankasına kâr olarak tevdi 
edilmiştir. 

Ancak hesabat ve muamelâtın uzman denet
çiler tarafından tetkiki neticesinde raporun 
28-46 maddelerinde açıklandığı üzere maaş, 
teadül ve harcırah Kanunlariyle Kazanç Vergi
si Kanununun yanlış bir şekilde tatbiki yüzün
den memurlara ve mutemetlerle bâzı istihkak 
sahiplerine fuzulen ve hilafı kanun ödenmiş 
olduğu görülen 6 417 lira 16 kuruşun anızların
dan istirdadı ve kanun tatbikatının ertesi yıllar 
sarfiyatına da sirayet etmiş olması dolayısiyle 
mütaakıp sene bilançolarında da hususu mezkû
run ait olduğu bakanlık ve uzman denetçilerin 
nazarı dikkate almaları uygun görülmüştür. 

9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 yılı 
döner sermaye muamelâtma ait bilançonun aktif 
ve pasif tablolarında yazılı bulunan rakamlarla 
kâr ve zarar hesabının müfredatını gösteren 
cetvellerin tasdikına mâni bir cihet bulunmadı
ğından 5230 sayılı Kanuna ek adı altmda kesin 
hesap tasarısından geri bırakılmış olan ve bilan
çonun onandığına dair bulunan madde ile yü
rürlüğe girdiği ve tatbika memur bakanlığı gös
terir maddenin aynen kabulü Kamutaym Yük
sek huzuruna arzolunmak üzere Yüee Başkanlığa 
sunulmuştur. 

Sayıştay Kom. Bask. Sözcü Kâtip 
Sivas Niğde Yozgad 

A. Yurdakul F. Ecer K. Erbek 
Bolu Bursa Çankırı 

G. özçağlar Z. Budunç A. t. Zeynel oğlu 
Erzurum Giresun Kütahya 

M. Çankaya ö. A. Aksoy M. Ispartalıgü 
Muğla Siird Tokad 

A. Çakır S. Çeliktuğ M. Lâtif oğlu 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN TEKLÎFt 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 yû% Bilançosu
nun onanması hakkında 5230 sayûı Kanuna ek 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1942 yılı Bdlânçosiyle kâr ve zarar hesabı onan
mıştır : . ./^ 

MADDE 2. — Bu kanun: yayımı tarihinde 
yürürlüğe g&er, J 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür 

(SkSyısırÜ&) 
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Tekel Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 1942 

AKTİF 

0. 

c. 

c. 

c. 
c. 
c. 

c. 

c. 

c. 
c. 
c. 
c. 

e. 

9 

10 

11 

Hasaplar 

I - Sabit kıymetler 
a) 

b) 

11 -
a) 
b) 

111 - Pt 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 
20 

7 

a) 

b) 

e) 
d) 

e) 
t) 
e) 

IV - ' 
v .: 

> 

Bütçeden 
1. Emlâk 
2. Makinalar 
3. Demirbaş eşya 
4. Nakil vasıtaları 
or Tuzla arazisi 

Mütedavil sermayeden 
1. Emlâk 
2. Demirbaş eşya 
3. Fabrika, alât ve edevat 
4. Tesisat 
5. Nakil vasıtaları 
6. Tuzlalar tesisatı 

Paralar 
Kasa ve bankalarda 
Yolda 

ıraya çevrilebilen kıymetler 
Tütün 
1. Yaprak 
2. Mamul 

İspirto ve ispirtolu içkilr 
1. Hammaddeler 
2. Yan mamul 
3. Mamul 

Tuz 
Barut 
1, Barut ve patlayıcı mad

deler 
2. Fişek ve teferruatı 

Kahve 
Çay 
Ambalaj ve levazım 

Tahsil olunacak senetler 
iştirakler 
îürk Tütün Limitet Şirketi : 

VI . Hasfae hesabı 

16 29i 566 
4 786 342 
1 475 981 

332 049 
1 

127 302 
1 371 594 

26 264 
52 067 
87 270 

263 217 

51 146 978 
6 108 523 

5 336 678 
2 344 269 
3 025 861 

662 837 
257 907 

49 
95 
48 
13 

— 

87 
68 
40 
96 
03 
96 

21 
5̂ 8 

73 
43 
25 

67 
92 

Müfredat 
Lira 

22 885 941 

l 927 Y17 
t 

11 025 301 
5 155 214 

57 255 501 

10 706 809 

506 551 
920 745 

1 011 161 
3 469 438 
9 742 878 

K. 

05 

90 

15 
67 

79 

41 

72 
59 

51 
38 
70 

Yekûn 
Lira 

24 813 658 

16 180 515 

83 613 087 

20 134 
1 100 000 

W W 000 

K. 

95 

• 

82 

10 

28 
— 

«*» 
1942 yüj İreaJâfc 

( a Şyısı.; UÖ.) 



31 Mayts 1943 hesap devresi Bilançosu 

PASÎF : 
Müfredat Yekûn 

Hasaplar Lira K. Lira K. 

I - Mütedavil sermaye 41 586 132 53 
II - Sabit sermaye 21 775 892 12 

III - Sigorta ihtiyatı 469 179 20 
31. V. 1943 e kadar toplanmış 
olan primler 4 35,9 941 44 
30. V. 1942 ye kadar Hazineye 

devredilmiş olan primler 3 890 762 24 

C. 6 IV - Sabit kıymetler amortismanı 996 382 22 
a) 31. V. 1943 e kadar bütçe 

sabit kıymetlerinden hesap
lanan 6 927 711 74 
30. V. 1942 ye kadar Hazine
ye devrolunan 6 423 281 21 504 430 53 

b) 31. V . 1943 e kadar müteda
vil sermaye sabit kıymetle
rinden toplanan + 491 951 69 

V - Hazine hesabı 51 417 — 
VI - Müesseseler hesabı 350 759 45 

1. Malûl gaziler 
2. Hususi İdareler 
3. Hazine Tayyare resmi 

VII - ödenecek senetler 
VIII - Alacaklı hesapları 

C. 23 a) Muhtelif alacaklılar 
1. Mütedavil sermayeden 
2. Bütçeden 

179 736 
114 015 
57 007 

5 185 437 
490 781 

77 
12 
56 

48 
41 

10 500 000 — 
34 767 355 72 

5 676 218 89 

b) Müraselât 573 395 12 
C. 24 c) Muhtelîf 28 517 741 71 

IX - Nâzım hesaplar 30 170 173 OSj 
X - Safi hasılat 135 271 732 85 

a) Sabit sermayeye ayrılan 1110 048 93 
b) Müesseseler hesabı 2 602 599 05 

1. Hususi tdareler 1 735 066 03 
2. Haşine Tayyare resmi 867 533 02 

e) Hazine hissesi. 131 559 084 87 

(S. -Syıtt: 140) 
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Hasaplar 

VII - Borçlu hesapları 
C. 21 a) Muhtelif borçlular 

1. Akreditifler ve mal 
avanslar 

2. Muhtelif diğer borçlu
lar 

3, Bütçe avansları 
4. ihtilastan mütevellit me

mur borçları 

3 250 229 

7 029 653 
26 376 

160 063 

33 

62 
88 

60 

Müfredat 
Lira K. 

10 466 323 43 

Yekûn 
Lira 

11 881 454 

b) Müraselât 
C. 22 c) Muhtelif 

VIII - Nâzım hesaplar 

947 133 64 
467 997 87 

30 170 173 

Yekûn 275 939 024 

Masraf: 
H e s a p l a r Lira K. 

c. 5 I - Bütçe masrafları 
a) Bütçe masraf tahsisatından sarfiyat 8 546 491 79 
b) Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi 

mucibince tahsisat tasarrufatından 
yapılan mahsuplar 359 152 41 

İndirilmesi icabeden masraflar : 

a) İmalât ve istihsalât maliyetine gjren 1 460 323 36 
b) Aktife alman sabit kıymetler bedeli 1 110 048 93 

II - Sabit kıymetler masrafı 
a) Amortisman 
b) Sigorta 

III • Muhtelif masraflar 

Müfredat 
Lira K. 

Kâr 
Yekûnu 
Lira 

8 905 644 20 6 335 271 

2 570 372 29 

416 915 21 
80 220 78 

695 135 

320 279 

Safi hasılat 

Yekûn 7 350 687 

135 271 732 

İL. Yekûn 142 622 420 

(S. Syısı • 140) 
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Hasaplar 
Müfredat 
Lira K. 

Yekûn 
Lira 

Yekûn 275 939 024 

zarar hesabı 
Varidat 

I 
c. 30 
c. 40 
c. 51 
c. 58 
c. 62 
c. 63 

II 

Hesaplar 

• Satış kârları 
A) tütün 
b) İspirto ve ispirtolu içkiler 
c) Tuz 
d) Barut 
e) Hahve 
*) Çay 

Bütçe varidatı 
a) Müdafaa Vergisi 
b) Muhtelif rüsum 
c) Muhtelif varidat 

Müfredat 
Lira 

49 013 763 
19 361 077 
5 541 845 
1 130 992 
8 035 532 
6 346 503 

52 496 969 
408 839 
286 893 

K. 

24 
19 
03 
75 
40 
14 

29 
21 
25 

Yekûn 
Lira 

89 429 713 

53 192 706 

142 622 420 

( S. Syısı : 140 ) 





S.Sayısı: |4| 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ulaş

tırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/427) 

T. 0. 
Başbakanlık W , XI, 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1151, 6 - 3792 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10. X I . 1948 tarihinde Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan «Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi» hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Ulaştırma Bakanlığı eamiasmdaki bütün idarelerin birer işletme mahiyetinde bulunması se
bebiyle demiryolu limanlar gibi inşa işlerinin Bayındırlık Bakanlığında mevcut yetkili daire ve 
teknik elemanları tarafından inşa edildikten sonra hizmet nevilerine göre Ulaştırma Bakanlığı 
işletmelerine devredilmektedir. Ulaştırma Bakanlığına bağlı işletmelerin hiçbirinde yeniden inşa 
edilecek olan büyük tesisatın ifasına yetecek derecede teknik eleman ve vasıta esasen mevcut de
ğildir. Bu işletmelerden kadroları ve vasıtaları en geniş olan Devlet Demiryolları ve Devlet Deniz
yolları işletmeleri bile aneak bâzı tevsi ve mütenadi tamirleri yapabilmekte yeniden işletmeye 
açılacak demiryolları ve limanlarının inşasını Bayındırlık Bakanlığı yapmaktadır, 

Bu işletmelerden Devlet Havayolları İdaresinin kadro ve teknik eleman ve vasıtaları pek a.z bu
lunduğu cihetle Şikago Anlaşmasına göre deruhde ettiğimiz beynelmilel standartlara uygun büyük 
hava liman, meydan ve pistleriyle işletme binaları ve müştemilâtının inşası ancak Bayındırlık Ba
kanlığının Yapı ve Şoseler Dairesinin teknik eleman ve vasıtalariyle ifa edilebileceği kanaatine va
rıldığından ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu i H9 . XII . W4i> 

Esas No. 1/427 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunun 10 . XI . 1948 tarihli karariyle Bü
yük Millet Meclisine sunulan ve Yüksek Baş
kanlıkça Komisyonumuza havale Duyurulan 
«Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki kanun tasarısı» Komisyo
numuzun 7 . XII . 1948 ve 21 . XII . 1948 ta
rihlerindeki toplantılarında Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlariyle Maliye Bakanlığının ve Dev
let Havayolları Genel Müdürlüğünün temsilci
leri hazır olduğu halde incelendi. 

basarının gerekçesine göre : 
8 . I I . 1946 tarihli ve 4860 sayılı Kanunla 

bu kanunun birinci maddesini değiştiren 
11 . VI . 1947 tarihli ve 5076 sayılı Kanunun 
hükümleri gereğince hava, meydan ve limanla
rının ve teçhiz ve tesislerinin yapılması veya 
yaptırılması maksadiyle Ulaştırma Bakanlığına 
43 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi için yetki verilmiş bu
lunmakta ise de Ulaştırma Bakanlığı camiasın-
daki idareler birer işletme müessesesi oldukla
rından ve bu işletme idarelerinde büyük inşa ve 
tesisleri yapmak için yeter derecede teknik ele
man ve vasıtalar mevcut bulunmadığından. 
Devlet Demiryolları ve Limanları Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından inşa edildikten sonra işle
tilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına bağlı Dev
let Demiryolları ve Limanları İdaresine devr-
olunduğu gibi. Hükümetimizce imza edilmiş ve 
Büyük Millet Meclisince onanmış bulunan Şikago 
Milletlerarası havacılık anlaşmasında beyan olu
nan standartlara uygun surette gerekli teçhiz 
ve tesisleri havi olması lâzımgelen büyük hava 
meydan ve limanlarının Bayındırlık Bakanlığı
nın teknik eleman ve vasıta! aı m ca mşa edilmesi 
muvafık ve zaruri olduğu mütalâa ve kanaati 
ile bu kanun tasarısının hazırlanmış olduğu an
laşılmıştır. 

Memleketimizde sivil hava ulaştırmacılığı 3 
Haziran 1938 tarihli ve 3424 sayılı Kanunla ku

rulan (Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü) 
teşkilâtı ile ve bir Devlet teşebbüsü olarak baş
lamıştır. 

Sivil hava ulaştırmacılığımızın, son yıllar 
içinde çok hızlı bir ilerleme ile gelişen dünya si
vil havacıığı içinde yükselmesini ve yurdumuzun 
havacılığa elverişli olan coğrafi durumuna göre 
lâyık olduğu müstesna ve önemli yeri alabilme
sini sağlamak için yurt içi ve yurt dışı havayol
larını! zm açılması ve işletilmesi ve havacılığa 
gerekli her türlü teçhiz ve tesisleri havi hava 
meydan ve limanlarımızın yapılması maksadiyle 
Devletçe haavyolları Genel Müdürlüğü bütçe
lerine her yıl miktarı artan ve son 1948 yılında 
10 965 000 liraya kadar yükselen ödenekler de 
konmuş ve verilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün ku
ruluşundan bugüne kadar geçen on yıl içindeki 
çalışma devresinde mevcut hava meydanlarımı
zın düzenlenmesine ve noksanlarının tamamlan
masına çalışılmış olmakla beraber bilhassa yurt 
içi hava seferlerine ehemmiyet verilerek (An
kara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, İskenderun, 
Afyon, Antalya, Konya, Sivas, Kayseri, Malat
ya, Elâzığ, Diyarbakır, Van, Erzurum ve Sam
sun) havayolları açılmış ve bu büyük şehirleri
miz arasında sağlanan yurt içi hava münakalâtı 
yıldan yıla artan bir seyir takip etmekte bulun
muştur. 

Sivil havacılığımızda (1944 Şikago hava an
laşmaları) nm kabulünden sonraki gelişmeler : 

Dünya sivil hava ulaştırmacılığı ile ilgili 
türlü hukuki; ekonomik ve teknik meseleleri ve 
havacılıkta emniyet ve sağlık işlerini incelemek 
üzere 1944 yılının Kasım ayında Şikago'da top
lanan (Milletlerarası Sivil Havacılık Konferan
sı) na bir delege heyeti göndermek suretiyle Hü
kümetimiz de katılmış Ve bu konferansta 7 Ara
lık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
(Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansyonu) 
ile (Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Anlaş
ması), (Milletlerarası Hava Nakliyat Anlaşma^ 

(S. Siy»-; 1*1) 



sı), (Milletlerarası Hava Servisleri Transit An
laşması) ve (Nihai Sent) Büyük Millet Mecli
since kabul olunan 5 ."VI . 1945 tarihli ve 4749 
sayılı Kanunla onanmış bulunmaktadır. 

Dünya Sivil Havacılığı ile ilgili konuları im
zalanmış ve taahhüt edilmiş olan hükümlere 
bağlıyan (Milletlerarası Sivil Havacılık Konvans-
yonu) nun birinci maddesiyle en başta gelen bir 
prensip olmak üzere (Devletlerin ülkeleri üstün
deki hava sahası üzerinde tam ve münhasır bir hâ
kimiyet hakkını haiz oldukları kabul edilmiş) ve 
beşinci ve altmcı maddelerle de âkid Devletler
den her birine konvansyondaki muayyen şartlar 
ve hükümler dâhilinde (Ülke üzerinden uçuş) 
ve (ülkede yere iniş) hakları da tanınmıştır. 

Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansyomı) 
ndaki diğer mühim bir esas da madde ile bir 
Devletin ülkesi dâhilinde (Hava kabotajı hak
kının) o Devlete ait olduğunun tanınmış ve ka
bul edilmiş olmasıdır. 

Yine Şikago'da imzalanan (Milletlerarası Ha
va Nakliyatı Anlaşması) nın birinci maddesiyle 
de (Âkid devletlerden herbirinin diğer Âkid dev
letlerle tarifeye bağlanmış Milletlerarası Hava 
servisleri "açılması hakkında iki taraflı anlaş
malar akdedebileceği esası) konulmuş bulun
maktadır. Bu esas dâhilinde olmak üzere (Dev
letimizle Birleşik Amerika, ingiltere, İsveç, 
Fransa, Çekoslovakya, Holânda, Danimarka. 
Irak, Yunanistan ve Lübnan) Devletleri arasın
da 1946 ve 1947 seneleri içinde (Hava Ulaştır
maları Anlaşmaları) yapılmış ve bu Anlaşmalar 
Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olan 
özel kanunlarla onanmıştır. 

Milletlerarası havacılıkta (ülke hâkimiyeti) 
ve (Hava kabotajı) ile (Âkid devletlerle iki ta
raflı Hava Ulaştırmaları Anlaşmaları yapmak) 
hakları yukarda zikrolunan hükümler ve esas
lar dâhilinde mahfuz olmakla beraber gerek 
(Milletlerarası Sivil Havacılık konvansiyonu) 
nunda ve gerek adları yukarda geçen diğer Ha
va Anlaşmalarında Âkid Devletleri bağlıyan 
birçok hükümler de mevcuttur. 

Âkid Devletleri bağlıyan bu hükümlerden 
(Hava meydan ve limanlarına) Taallûk edenle
rin başhcaları şunlardır: 

(Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyo
na) nun 28 ve 37 nci maddelerine göre (Âkid 
Devletler, Milletlerarası hava seferlerini kolay

laştırmak üzere kendi ülkeleri dâhilinde kon
vansiyonu mütaakıp tesbit ve tesis olunan stan
dart ve tatbikata uygun hava limanlan yap
mağı, radyo ve meteoroloji servisleri açmağı. 
standart hava, harita ve pilânları yaparak bun
lar} neşretmeyi) kabul ve taahhüt eylemişlerdir 

(Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyonu) 
nun 69 ncu maddesinde de (âkid Devletlerden bi
rinin Hava limanlarının, radyo ve meteoroloji 
servisleri dâhil olmak üzere sair hava tesislerinin 
Milletlerarası Hava seferlerinin salim ve munta
zam bir surette işlemesi için kâfi olmadığına 
Hava Konvassiyonu ile teşkil edilmiş olan «Kon
sey» ce kanaat hâsıl olduğu takdirde konseyin 
doğrudan doğruya ilgili bu akid Devletle istişa
re edeceği ve tavsiyelerde bulunacağı) zikredil-
mektedii'. 

(Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyonu) 
nun 71 nci maddesiyle de (bir âkjd Devletin mü
racaatı üzerine Milletlerarası Hava seferlerinin 
salim ve muntazam bir surette işlemesi için an
laşmalardaki standartlara göre bu tesisleri vü
cuda getirmiyen veya noksan yapan diğer âkid 
Devletin ülkesi içinde lüzumlu oları Hava liman
larının, radyo ve meteoroloji servisleri dâhil ol
mak üzere sair havacılık tesislerinin bir kısmını 
veya hepsini sağlamaya ve bu maksatla memurla
rını tâyin ederek bu işlerin bakımını ve idaresini 
eline almaj-a (Konsey) in yetkili olduğu) kabul ve 
taahhüt edilmiş bulunmaktadır. 

Hava meydan ve limanlarımızın Şikago Ha
va Anlaşmaları gereğince tesis olunan standart
lara uygun bir surette inşa edilmesi Devletimiz
ce kabul ve taahhüt edilmiş olduğundan bu veci
belerin yerine getirilmesi maksadiyle Hükümet
çe bir program hazırlanmış ve Büyük Millet Mec
lisince kabul olunan 8 . I I . 1946 tarihli ve 4860 
sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına yetki ve
rilmiştir. 

Bu kanunun birinci maddesinde (memleket 
iç ve dışında hava ulaştırmasının sağlanması 
maksadiyle yeniden meydan, pist, hangar, işlet
me binaları yapılması, mevcutların genişletil
mesi ve düzenlenmesi, bu meydanlara gerekli 
her türlü makine, teçhizat ve tesisat ve taşıt
ların satmaiınması ve yaptırılması için yıllık 
ödeme maktan & milyon lirayı geçmemek üzere 
15 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Ulaştırma Bakanı ve fa
izleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bo-
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no ihracına Maliye Bakanı yetkilidir) denilmek
tedir. 

Ulaştırma Bakanlığı kendisine verilen bu 
yetki ile standart hava meydanı ve limanları 
inşası için kabul olunan programa göre gerekli 
teşebbüslere başlamış olmakla beraber Hükü
metçe yemden yapılan hesaplarda bu programın 
15 milyon liralık ödenek ile sağlanması müm
kün olmadığı sonucuna varılmış olduğundan 
Hükümetin teklifi üzerine Büyük Millet Mecli
since kabul olunan 11 , VI . 1947 tarihli ve 
5076 sayılı Kanunun birinci maddesiyle gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
da Ulaştırma Bakanlığına verilen yetki 1947 
yılı için 8 milyon ve geri kalan yıllar için de 12 
milyon lirayı geçmemek üzere 43 milyon liraya 
çıkarılmış bulunmaktadır, 

Ulaştırma Bakanının Komisyondaki aydınla
tıcı açıklamalarına göre : 

43 milyon liralık yetki dâhilinde olmak üze
re bir taraftan mevcut hava meydanlarımızın 
ve tesis ve teçhizlerinin noksanlarının tamam
lanmasına Devlet Havayolları Genel Müdürlü
ğünce çalışılmaya bağlanmış ve diğer taraftan 
da standart hava meydan ve limanlarımızın in
hası meselesi (1. — Gerekli teçhiz ve tesislerin 
memlekete getirilmesi), (2 -• Hava meydan ve 
limanları inşa plânlarının hazırlanması kontro
lü, ve tatbikatnnn kontrolü ı. (3 - Bu plânlara 
i>:ö"re standart hava meydan ve limanlarının in-
•,a edilmesi) olmak üzere üç safhada ele alın
mış bulunmaktadır. 

Birinci safha, oları standart hava meydan 
ve limanları için gerekli teçhiz ve tesisleri için 
memlekete getirmek üzere Amerikalı -t Wes-
rmghouse .» Şirketi ile 4 740 000 dolarlık bir 
sözleşme akdedildiği gibi, ikinci safha olan in
şa plânlarının hazırlanması ve tatbikatının kon
trolü için de yine Amerikalı •« Wahıte » Şirke
ti ile 1 425 450 Dolarlık diğer bir Sözleşmenin 
akdedilmiş olduğu ve bu iki Şirketin üzerleri
ne aldıkları işleri yapmakta bulundukları an
laşılmıştır. 

Mevcut hava meydanlarındaki noksanların 
tamamlanması için şimdiye kadar Devlet Ha
vayolları Genel Müdürlüğünce sarfolunmuş 
olan para ile iki Amerikalı şirkete Sözleşme 
hükümlerine göre verilmiş olan paranın 
(1946 yılında 1 363 418,78), (1947 yılında 
(6 888 569,04) ve (1948 yılında 6 052 766,91) 

lira olmak üzere toplamının (14 304 754,73) 
lira miktarında olduğu ve bu paranın 43 milyon 
liralık yetkiye dayanılarak sarfedildiği öğrenil
miştir. 

Standart ve hava meydanı ve limanları in
şası safhasına gelince ; 

Ulaştırma Bakanı Komisyondaki açıklama
sında, kendileriyle iki ayrı sözleşme aktedilmiş 
olan « "VVestinghous » ve « White » şirketleri
nin tahhütleri hava limanlarına gerekli tesis ve 
teçhizlerin tedariki ve memlekete getirilmesi ve 
inşa plânlarının hazırlanması ve kontrolü olup 
bu iki şirketin esasen inşa işleriyle meşgul ve 
alâkalı olmadıklarını ve Milletlerarası standart
lara uygun bir surette mevcut hava meydanla
rının düzenlenmesi ve gerekli her türlü teçhiz 
ve tesisleri havi yeni hava meydan ve limanları 
inşası işinin başlı başına ayrı teknik bir çalışma 
konusu ve sahası olduğunu belirtmiş ve tasarı 
gerekçesinde de beyan olunduğu üzere Ulaştır
ma camiasında bulunan Devlet Hava 
Yolları Genel Müdürlüğünün esas itiba
riyle işletme idaresi mahiyetinde bulun
duğunu ve büyük inşa ve tesisleri 
yapmak için teknik eleman ve vasıtaları ve teş
kilâtı mevcut bulunmadığını ve bu bakımdan 
standart büyük hava meydanı ve limanları inşa
sı görevinin ve bu husustaki yetkinin Bayındır
lık Bakanlığına devredilmesi icap edeceğini ve 
Devlet Havayolları İşletme İdaresinin Bayındır
lık Bakanlığınca yapılan ve tamamlanan hava 
meydanı ve limanlarını devralarak işleteceğini 
ve bu sistemin daha iyi ve doğru olaeağnı beyan 
ve teyit eylemiştir. 

Komisyonda hazır bulunan Bayındırlık Ba
kanı da kendisinin bu görüş ye kanaatlere ta-
mamiyle iştirak eylediğini ve esasen memleket
te her türlü büyük inşa işlerinin Bayındırlık 
Bakanlığının görevi içine girmesi lâzımgeldiği-
ni ve bu bakımdan standart hava meydanı ve 
limanlarımızın yapılması işinin de Baymdırlk 
Bakanlığına devredilmesi zaruri olduğunu ve 
Bakanlıkta gerekli teknik teşkilât kurularak ve 
yetkili büyük inşa firmalariyle sözleşmeler ya
pılarak havacılığımızın gerekli bir ihtiyacı olan 
standart hava meydanı ve limanlarımızın ge
cikti rilmeksizin inşasına ve bu işin başarılması» 
na çalışılacağını sölemiştir. 

Yurt içi ve yurt dışı havacılığımızın önemli 
bir konusu olan hava meydanı ve limanlanma 
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zın inşası meselesi hakkında Ulaştırma ve Ba
yındırlık Bakanlarının etraflı açıklamaları ve 
Komisyon Üyelerinin bu husustaki görüşleri 
dinlendikten sonra standart büyük hava mey
danı ve limanlarımızın inşası görev ve yetkisi
nin Bayındırlık Bakanlığına devredilmesi esas 
itibariyle Komisyonumuzca uygun görülerek 
maddelerin konuşulmasına geçilmiştir, 

Tasarının başlığı ve maddeleri üzerindeki 
konuşmalar sonucunda Komisyonumuzca yapı
lan değişiklikler şunlardır. 

Tasarının başlığında yapılan değişiklik : 
Tasanda başlık olarak (Devlet Havayolları 

Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Ka
nun tsaarısı) ifadesi yazılmış bulunmaktadır. 
Halbuki yukarda da açıklandığı üzere tasarı 
büyük hava meydanı ve limanlarımızın inşası, 
işinin Bayındırlık Bakanlığına devredilmesi için 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu sebeple devir 
maksadını tam bir surette belirtmek için Komis
yonumuzca tasarının başlığı (Türkiye'de yapı
lacak Milletlerarası standartlara uygun hava 
meydan ve limanlariyle bunlarla ilgili bina ve 
tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca yapılması 
hakkında Kanun tasarısı) şeklinde değiştiril
miştir. 

Tasarının birinci maddesinde yapılan deği
şiklik : 

Tasarının birinci maddesi (Hava, meydan ve 
limanlarımızın inşası hususunda 4860 ve 5076 
sayılı Kanunlarla Ulaştırma Bakanlığına veril
miş olan gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki yetkinin Bayındırlık Ba
kanlığına devredildiğini ve bu yetkiye dayanı
larak bağıtlanmış sözleşme ve ekleriyle bun
lardan doğmuş ve doğacak bütün alacak ve borç
ların her çeşit hak ve vecibeleriyle birlikte Ba
yındırlık Bakanlığına geçtiğini ve ancak bu pa
yı ve tesislerin proje ve iş programlariyle mev
cut projelerde yapılacak esaslar değişiklikler 
için Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alınaca
ğını) ifade etmektedir. Bu itibarla bu birinci mad
de sadece bir (yetki devri) maddesi olmak ma
hiyetinde kalmaktadır. 

Komisyonumuz (Hava meydanı ve limanla
rının yapılması ve yaptırılması için Bayındırlık 
Bakanlığının görevi) olduğunu sarahatle ifade et
mek üzere birinci maddenin yeniden yazılmasını 
lüzumlu görmüş ve (yetki devri) hususunun da 

tasarıya yeniden ilâve olunan ikinci maddede zik
redilmesini uygun bulmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığının görevine taallûk 
eden birinci maddede : 

a) Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak ve 
yaptırılacak hava meydan ve limanlarının (ka
ra ve deniz hava limanları) olduğu, 

b) Hava meydan ve limanlarında yapılan 
teçhiz ve tesislerin (yerlerine konulması) işinin 
Bayındırlık Bakanlığınca yapılacağı, 

c) Hava meydan ve limanlarının yapılmasın
da gerekli (kamulaştırma işlemlerinin) Bayın
dırlık Bakanlığınca yapılacağı, 

d) Hava meydan ve limanlarının yapılması
na ait (her türlü istikşaf, etüd ve aplikasyonla
rın) Bayındırlık Bakanlığınca yapılacağı ve yap
tırılacağı, 

e) Hava meydan ve limanlarının inşası Ba
yındırlık Bakanlığına devrolunduğuna göre Ba 
kanlıkta yetkili (teknik büroların) kurulacağı, 

f) Hava meydan ve limanlarının ve teçhiz 
ve tesislerinin yapılması ve yaptırılması işinin 
(Bayındırlık Bakanlığının görevi) olduğu, 

g) Bayındırlık Bakanlığınca tamamlanan 
ve işler bir hale getirilen hava meydan ve li
manlarının işletme ile ilgili teçhiz ve tesisleriy 
le birlikte Ulaştırma Bakanlığına devir ve tes 
lim olunacağı ve teslim alınan hava meydan ve 
limanlarının (her türlü bakımı devamlı tamirle 
rinin ve işletmelerinin) Ulaştırma Bakanlığına 
ait olduğu, 

Hükümlerinin zikir ve tasrih edilmesi Ko
misyonumuzca uygun görülerek birinci madde 
bu esaslar dâhilinde yeniden yazılmıştır. 

Tasarının birinci maddesinin son fıkrasında 
hava meydan ve limanlarına ait (Yapı ve tesis 
lerin proje ve iş programları ve mevcut proje
lerde yapılacak esaslı değişiklikler için önceden 
Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alınır) denil 
mekte ise de hava meydan ve limanlarının inşa 
sına taalluk eden proje ve programlar hakkında 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları arasın
da gereken sözlü ve yazılı danışmaların yapı! 
ması esasen tabiî bir keyfiyet olduğundan ka 
nun metninde böyle bir lüzumun zikir ve tas 
rih edilmesine Komisyonumuzca mahal görül
memiştir. • 

(Yetki devri) hakkında tasarıya yeniden ilâ
ve olunan ikinci maddenin, de esasları, 
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Vakarda söylendiği üzere 4860 ve 5076 sayılı 
kanunlar gereğince Ulaştırma Bakanlığına ve
rilmiş olan gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi yetkisinden geri kalan kısmının Ba
yındırlık Bakanlığına devredildiği tasarıya ye
niden ilâve olunan ikinci maddede zikrolunmuş 
ve bu yetki ile beraber Ulaştırma Bakanlığınca. 
sözleşme ve ekleriyle bunlardan doğmuş ve 
doğacak bütün alacak ve borçların ve bu mak
satla alınmış olan ve (Halen isletmede kullanıl-
mıyan) her türlü teçhiz ve tesislerle aletler, 
makineler, malzeme ve vasıtaların da aynı şart
lar içinde Bayındırlık Bakanlığına devredildiği 
ikinci maddede tasrih edilmiştir. 

(Hava meydan ve limanlarının pazarlıkla. 
yaptırılması yetkisi) hakkında tasarıya yeni
den ilâve olunan üçüncü maddenin lüzumu, 

2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunun
daki (Teminat akçası isteme şartı, eksiltmede 
en aşağı bedel vermiş olana ihale mecburiyeti) 
ile bu türlü sair tahdidi hükümlerin Şikago 
Milletlerarası Hava Anlaşınalariyle yurdumuzda 
inşasını taahhüt etmiş bulunduğumuz standart 
Hava meydan ve Limanlarını inşaya talip ola
cak firmalar hakkında da tatbik olunması, yurt 
içi ve yurt dışı havacılığımızın gelişmesi bakı
mından âcil bir ihtiyacımız olan bu meydan ve 
limanların inşaatını geciktirecek ve geriye bı
rakacak ve Şikago Anlaşmalariyle kabul ettiği
miz taahhütlerimizin yerine getirilmesine engel 
olabilecek mahiyette görüldüğünden (Bu işleri 
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu hü
kümlerine bağlı olmaksızın Bakanlar Kurulu ka -
rariyle ve pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık 
Bakanlığının yetkili olması) Komisyonumuzca 
faydalı ve zaruri görülmüş ve bu sebeple 1 asarı-
ya üçüncü madde ilâve olunmuştur. 

Tasarının ikinci maddesi Komisyonumuzca 
dördüncü madde olarak kabul edilmiş ve bu mad
de başlangıcı (Birinci ve ikinci maddeler) ola
rak düzeltilmiştir. 

Tasarının (3, 4, 5) nci maddeleri Komisyonu
muzca (5, 6, 7) nci maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Yukarda arzolunan esaslar dâhilinde Komis
yonumuzca hazırlanan tasarının yeni metni ili
şiktir. 

Yukarda arzolunduğu üzere Şikago Hava 
Anlaşmaları ile sivil havacılığa ait hukuki, eko

nomik ve teknik birçok meseleler ve havacılık 
taki sağlık ve emniyet konuları kararlara bağ
lanmış ve Âkid Devletler bu hususlarda birçok 
vecibeleri taahhüt etmiş bulunmaktadırlar. Tür 
kiye'mizde bu vecibeleri kabul ve taahhüt eden 
Âkid Devletler arasındadır, böyle olduğu halde 
sivil havacılığa taallûk eden bütün bu işlerle 
meşgul olacak bir merci henüz teşkil edilmiş de
ğildir. Ulaştırma Bakanlığına bağlı olan (Dev
let Havayolları Genel Müdürlüğü) de doğrudan 
doğruya bir işletme idaresidir. Bu sebeple Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı bir (Sivil Havacılık 
Dairesi) nin kurulacağı hakkında Ulaştırma Ba 
kanının anıklaması Komisyonumuzca memnun
lukla karşılanmış ve bu dairenin teşkilâtına ve 
görevlerine taallûk eden özel kanan tasarısının 
Hükümetçe bir an evvel hazırlanarak Büyük Mil
let Meclisine sunulması temenniye şayan gö
rülmüştür. 

Yurt içi ve yurt dışı havacılığımızın asıl ve ih
tiyacı olan hava meydan ve limanlarımızın biran 
evvel inşasiylc ilgili olan ilişik kanun tasarısı
nın (ivedilikle konuşulması) nin Kamutaya ar
zına Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince tasan Bütçe Komisyonu
na verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. 
Başkanı 

Çoruh 
A. R. Ercin 

Ankara 
/. R. Ay aslı 

Edirne 

Sözcü Kâtip 
Niğde Erzurum 

V. Sandal S. Altuğ 
Aydın Çanakkale 
.¥. Aydın B. Gökçen 

1 m zada bulunanı ad 
îstanbul 

M. E. Ağa oğulları Orgl. C. C. Toydemir 

İstanbul 
tf. Yürüten 

Kayseri 
F. SfJer 

Kütahya 
Dr. A. İ. Gürse 

imzada bulunamadı 
İzmir 

Dr. K. Örs 
f m zada bulunamadı 

Kütahya 
A. Bozbay 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

>y Tir, V. Demir 
İmzada, bulunamadı 

Ordu' Samsun Sivas 
Amiral H. Gökdalay Y. Kalgay II. Işık 
îmzada bulunamadı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu *B . / / • -1949 

Esas No. 1/427 ' 
Karar No. 96 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki kanunda değişiklik ya
pılması hakkında Ulaştırma Bakanlğınca hazırla
nıp Başbakanlğın 20.XI.1948 tarihli ve 6/3792 
sayılı tezkeresiyle Yüksıek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Ulaştırma Komisyonu raporiyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle Ulaştırma Ba
kanı Kemal Satır ve Devlet Havayolları Genel 
Müdürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4860 sayılı Kanun ile 
memleket iç ve dışında hava ulaştırmasının sağ
lanması maksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binaları yapılması, mev
cutların genişletilmesi ve düzenlenmesi, 
bu meydanlara gerekli her türlü ma
kine, teçhizat ve tesisat ve taşıtların 
satın alınması veya yaptırılması için yıllık öde
me miktarı (5) milyon lirayı geçmemek üzere 
(15) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Ulaştırma Bakanına' 
ve faizleriyle birlikte bu miktarları geçmemek 
üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanına yetki 
verilmiş ve bilâhara 5076 sayılı Kanun ile de 
ödeme miktarı 1947 için (8) ve geri kalan yıllar 
için (12) milyon lirayı geçmemek üzere yüklen
me yetkisi (43) milyon liraya çıkarılmıştır. 

Genel Müdürlük, bu yetkiye dayanarak ve 
Şikago hava anlaşması gereğince memleketin 
iki yerinde, İstanbul ve Ankara'da birinci ve 
Adana da ikinci sınıf olmak üzere üç hava lima
nının yapılması için teşebbüse girişmiş ve mem
leketimizde henüz bu vadide yetişmiş elemanlar 
mevcut olmadığından bunların projelerinin tan
zimi, inşaat ve makine teçhizatının yerlerine ko
nulması işleri iki Amerikan firmasına ihale 
ederek işe başlamış bulunmaktadır. Ancak; 

a) Genel Müdürlüğün eldeki meydanlarmm 

tamiri işleriyle uğraşmak üzere iki kişilik küçük 
bir kadrosu mevcut bulunmakta olup bu kadro 
ile böyle büyük bir işin teknik murakabesinin 
kabil olamıyacağı ve bu imkânı sağlıyacak kad
ronun temini halinde dahi ilerde böyle bir kad
roya ihtiyaç kalmıyaeağmdan belki de burası 
için gerekli personel temini bile mümkün olmı-
yacağı, olsa dahi ilerde bu kadronun dağıtıl
ması zarureti hâsıl olacağı ve memlekette bu iş
lerden anlar uzmanların yetişmesinin sağlana-
mıyacağı, 

b) Genel Müdürlük münhasıran bir işletme 
müessesesi olması itibariyle, işletme işleri dışın
da bir de inşa işleriyle uğraşmasının doğru olmı-
yacağı ve Devlet Demiryollarında, yollar, liman
lar ve bilûmum Devlet yapılarında olduğu gibi 
bu işin de Bayındırlık Bakanlığının daimî gö
revleri içinde yer alması ve inşadan sonra işlet
meye devir ve teslimi suretiyle gerek işletmenin 
selâmeti ve gerekse daimî bir çalışma konusu 
olacak bu mevzuda da uzman personel yetişme
sinin teminini mümkün kılacağı, 

c) İnşa işi, ister Bayındırlık Bakanlığınca. 
ister Genel Müdürlükçe yapılsın, gerekli ödenek 
Hazinece temin edileceğinden bütçe bakımından 
da bir fark hâsıl olmıyacağı göz önünde bulun
durularak teklif edilen tasarı ile bu inşa görevi
nin ve bu göreve bağlı yukarda adı geçen iki 
kanunla verilmiş bilûmum yetkilerin Bayındır 
lık Bakanlığına devri hususu temin edilmek is
tenildiği alman izahlardan anlaşılmış ve tasarı 
esas itibariyle Komisyonumuzca da kabule değer 
görülmüştür. 

Komisyonumuz, Ulaştırma Komisyonu metni
ni görüşmeye esas tutmuş ve bu metne göre, 
yalnız adı geçen kanunlara dayanılarak inşa
sına başlanmış meydanların değil, bundan böy
le inşa edilecek gerek beynelmilel standartla
ra uygun ve gerekse uygun olmıyan bilûmum 
hava meydanlariyle limanlarının Baymdırfhk 
Bakanlığınca inşası derpiş edilmiş bulunduğun-

C&.S89&: W.:) 
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dan başlıkta buna göre düzeltme yapılmış ve 
birinci, ikinci, üçüncü maddeleri ayniyle kabul 
edilerek dördüncü maddede bîr ibare düzelt
mesi yapılmıştır. 

Kanunun beşinci maddesi 4860 ve 5076 sa
yılı kanunların ilgası hakkındadır. Halbuki bu 
kanunların ilgası halinde birtakım malî hü
kümlerin de ortadan kalkacağı ve işin bu yön
den aksayacağı göz önünde bulundurularak adı 
geçen kanunların bu tasarıya geçmiyen hüküm
lerinin yaşamasını temin maksadiyle ilganın 
doğru olmıyacağı neticesine varılmış ve bu 
madde tasarıdan çıkarılmıştır, 

Hükümetin 4 ve 5 nci maddeleri beş ve al
tıncı maddeler olarak ayniyle kabul edilmiş ve 
bu suretle hazırlanan tasarı Kamutayın onayı-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme

si, hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 . I I . 1946 tarihli ve 4860 sa
yılı Kanunun 11. VI . 1947 tarihli ve 5076 sayı
lı Kanunla değiştirilen birinci maddesiyle memle
ket iç ve dışında hava ulaştırmasının sağlanması 
maksadiyle yeniden meydan, pist, hangar, işletme 
binaları yapımı, mevcutların genişletilmesi ve dü
zenlenmesi, bu meydanlara gerekli her türlü ma
kine, teçhizat ve tesisat ve taşıtların satın alın
ması veya yaptırılması için Ulaştırma Bakanına 
verilmiş olan gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi yetkisi Bayındırlık Bakanlığına devro-
lunmuş ve bu yetkiye dayanılarak bağıtlanmış 
sözleşme ve ekleri ile bunlardan doğmuş ve doğacak 
bütün alacak ve borçlar her çeşit hak ve vecibele
riyle birlikte adı geçen Bakanlığa geçmiştir. An
cak bu yapı ve tesislerin proje ve iş programları 
ve mevcut projelerde yapılacak esaslı değişiklik
ler için önceden Ulaştırma Bakanlığının mü
talâası alınır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilmiş ve girişilecek yüklenmeler karşılığı her yıl 

,{.S« Saç 

na arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul» 
muştur. 

Başkan 
Mardin 

R, Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 
Ankara 

Dr. A. H. Selgü 
Bursa 

Başkan V. 
Diyarbakır 
t H> Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Ankara 
N. C. Akkerman, 

Çoruh 
F. Bük Dr, 0. Kazancıoğlu 

İzmir 
S. Dikmen 

Manisa 
F* Kurdoğlu 

Kastamonu 
T, Coşkan 

R. 

Sözcü 
Ankara 

M. Eriş 

Ankara 
C. Gölet 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Diyarbakır 

Ş. Vluğ 
Malatya 
M. S. Eti 

Tokad 
A. Sevengü 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Türkiye*de yapılacak Milletlerarası Standartla^ 
ra uygun Hava meydan ve Limanları üe bunlar
la ilgili bina ve tesislerin Bayındırlık Bakanlığın

ca yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Her türlü Hava Ulaştırması
nın sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binalariyle bunlarla ilgili teçhiz 
ve tesisleri havi Kara ve Deniz Limanlarının 
yapılması ve yaptırılması ve yerlerine konul
ması, halen mevcut olanların genişletilmesi ve 
düzenlenmesi ve bu hususta gerekli kamulaş
tırma işlemleriyle her türlü istikşaf, etüd ve 
Aplikasyonların yapılması ve yaptırılması ve 
bunlara ait teknik büroların kurulması, ve bu 
işlerin yapılması için gerekli her türlü taşıt ve 
makinaların satın alınması ve yaptırılması Ba
yındırlık Bakanlığının görevidir. 

Bayındırlık Bakanlığınca tamamlanan ve 
işler bir hale getirilen Hava meydan ve Liman
ları işletme ile ilgili teçhiz ve tesisleriyle birlik
te Ulaştırma Bakanlığına devir ve teslim olu
nur. 

Teslim alman Hava meydan ve Limanlarının 
her türlü bakımiyle devamlı tamirleri ve işletil
meleri Ulaştırma Bakanlığına aittir. 

MADDE 2. — 8 . I I . 1946 tarih ve 4860 sa
yılı Kanunun, 1 1 . V I . 1947 tarih ve 5076 sayıli 

ası s 141 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Türkiye'de yapılacak bilûmum hava meydan ve 
limanları ile bunlarla ilgili bina ve tesislerin Ba
yındırlık Bakanlığınca yapılması hakkında Ka

nun tasrısı 

MADDE 1. — Ulaştırma Komisyonunun bi
rinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ulaştırma Komisyonunun ikin-
d maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 141) 
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Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerin 
Bayındırlık Bakanlığı kısımlarında özel bölüm
lere konulacak ödeneklerle ödenir, 

MADDE 3. — 8 . I I . 1946 tarihli ve 4860 sa
yılı ve 11. VI . 1947 tarihli ve 5076 sayılı Kanun
lar kaldırılmıştır. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye, Bayındır 
lık ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
H, Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakam 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y, Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakam 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakamı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Başkanı 
E. Erifirgü 

Ulaştırma Bakanı 
Giüek 

Çalışma Bakanı 
T, B, Balta 

Ulaş. K 

Kanunla değiştirilen birinci maddesi hükmü 
gereğince Ulaştırma Bakanlığına verilen 
43 000 000 milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi yetkisinden ge
ri kalan kısmı ve Ulaştırma Bakanlığınca bu 
yetkiye dayanılarak bağıtlanmış sözleşme ve ek
leriyle bunlardan doğmuş ve doğacak bütün ala
cak ve borçlar ve bu maksatla alınmış olan ve 
halen işletmede kullanılmıyan her türlü teçhiz 
ve tesisler, aletler makineler, malzeme ve vasıta
lar ayrı şartlar içinde Bayındırlık Bakanlığına 
devredilir, 

MADDE 3. — Bu işleri 2490 sayılı artırma 
Ve eksiltme hükümlerine bağlı kalmaksızın Ba
kanlar Kurulu karariyle ve pazarlıkla yaptırma
ya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 4. — Birinci ve ikinci maddeler 
gereğince girişilmiş ve girişilecek yüklenmete-
rin karşılığı her yıl Bütçe Kanunlarına bağlı 
A işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kı
sımlarında özel bölümlere konulacak ödenek
lerle ödenir. 

MADDE 6. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin beşinci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

( S. Sayısı : 141) 
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MADDE 3. — Ulaştırma Komisyonunun üçün
cü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Birinci ve ikinci maddeler ge
reğince girişilmiş ve girişilecek yüklenmelerin 
karşılığı her yıl Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısımların
da özel bölümlerine konulacak ödeneklerle öde
nir 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir, 

mmtm 

( S. Sayısı : 141) 





S. Sayısı: 142 
1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 1942 yılı Kesinhesabı hakkında Ka

nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/235, 1/425) 

1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi: (3/235) 

T. C. 
Sayıştay 10 Mayıs 1948 

{ V. 278821 
8ayi l S. 1025 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Umumi muvazeneye dâhil dairelerin 1942 akçalı yılı kesinhesaplarına ait Uygunluk Bildirimi
nin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
Seyfi Oran 

Genel Uygunluk Bildirimi 

1. — Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak ilgili Bakanlıklarca dü
zenlenip birer nüshası da Sayıştaya gönderilen 1942 Malî yılı Kesinhesaplan Sayıştayca incelenip 
yargılanmış olan sayman hesapları ve Hazine genel hesabiyle karşılaştırılarak uygunluk derecesi 
ve ayrılık sebepleri bunlara ilişkin cetvellerde gösterilmiş ve işbu genel uygunluk bildirimine 
esas teşkil eden Sayman hesaplarının yargılanması neticelerindirilerek ödetümesi gereken pa
ralar ayrıca hükme bağlanmıştır. , 

2. — Hazine genel hesabında 8 209 lira 45 kuruş ödenek dışı harcama gösterilerek bunun için 
kesinhesap kanun tasarısiyle mütemmim ödenek istenilmekte ise de : Bu harcamadan Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları bütçelerine taallûk eden ceman 359 lira 72 kuruşunun muhasipliklerce 
tahsil edilmiş bulunduğu anlaşılmakla bu miktar için mütemim ödenek verilmesine mahal gö
rülememiştir. Ve ancak geri kalan miktardan; 6 lirasının Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde (1937-
1945 yıllarına ait karşılıksız borçlar) adiyle açılan bölümden ve 6 329 lira 43 kuruşunun Millî 
Savunma Bakanlığı (Kara kısmı) bütçesinin 1005 Geçen yıl borçları tertibinden harcandığı ve bu
nun da 1942 yılı genel muvazene kanununun 17 ve 14. maddeleriyle verilen yetkiye dayanılarak 
bütçenin diğer bölümlerinden sözü edilen tertiplere aktarma yapılması gerekirken dairelerince 
her nasılsa bu muamelenin yapılmamış olmasından ileri geldiği ve Hazine genel hesabında Jan
darma Genel Komutanlığı Bütçesinin 469 ve 495. bölümlerinden ödenek dışı harcanan miktar 382 
lira 74 kuruş olarak gösterilmekte ise de Sayıştay kayıtlarına göre bu miktarın 80 lira 66 kuruş 
noksaniyle 302 lira 8 kuruştan ibaret bulunduğu ve yine Hazine genel hesabında Millî Savun
ma Bakanlığı - Hava kısmı - Bütçesinin 1014. bölümünden ödenek dışı harcanan miktar 1 131 li
ra 56 kuruş olarak gösterilmekte bulunmuş ise de Sayıştay kayıtlarına nazaran bundan başka 
aynı bütçenin 1022. bölümünden 343 lira 8 kuruş daha ödenek dışı harcama yapıldığı anlaşılmak-
la ceman 8 112 lira 15 kuruş için mütemmim ödenek verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür. 

3. — 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 74. maddesi hükmüne tevfikan incelenen tavizat hesap
larının müfredatını gösteren cetvellerdeki tahakkukat ve tahsilat miktarları kesinheaapta gösteri-
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ien miktarlara uygun olmadığından müfredat kayıtlarının düzeltilmesi suretiyle aradaki farkın 
giderilmesi lüzumu Maliye Bakanlığına yazılmış olduğundan gelecek yıllar hesaplarında bunların 
düzeltileceği tabiî .bulunmuştur. 

4. —Muhtelif kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Belediye ve özel İdarelerce Hazine ke
faletiyle yapılan istikrazlardan : 

A) 1146 sayılı Kanun hükmüne tevfikan Kayseri Belediyesince yapılan istikrazdan dolayı 
bu belediyenin Hazineye borçlandığı 86 914 lira 66 kuruştan 1942 Malî yılı sonuna kadar 81 331 
lira 65 kuruşunun tahsil edilerek geri kalan 5 583 lira 01 kuruşunun tahsiline devam olunduğu, 

B) 1489 sayılı Kanuna istinaden îzmir Belediyesince yapılan istikrazdan dolayı bu belediye
nin Hazineye borçlandığı 1 872 393 lira 57 kuruştan 1942 malî yılı sonuna kadar 1 465 204 lira 
61 kuruşunun bâzı vergilerden ayrılan belediye hisselerinden mahsup edilmek suretiyle tahsil 
olunarak geri kalan 407 188 lira 96 kuruşunun tahsiline devam edildiği; 

C) 2279 sayılı Kanun hükmüne tevfikan tzmir Vilâyeti özel İdaresince İş ve Ziraat Banka* 
larından yapılan istikrazlardan dolayı bu îdarenin Hazineye borçlandığı 183 183 lira 63 kuruş
tan 1942 malî yılı sonuna kadar 86 519 lira 47 kuruşunun tahsil edilerek geri kalan 96 664 lira 
16 kuruşunun tahsiline devam edilmekte bulunduğu ve Çoruh Vilâyeti özel İdaresinin aynı su
retle Ziraat Bankasından yaptığı istikraz dolayısiyle Hazineye borçlandığı 20 591 lira 80 kuruş
tan yirmi bin lirasının tahsil olunarak geri kalan 591 lira 80 kuruşunun tahsiline devam olun
duğu; 

D) 1941 yılı Uygunluk Bildiriminin 4. maddesinin A fıkrasında arzolunan ve 3192 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak Hazinece Ziraat Bankası nezdinde açılan krediden mütevellit 
olarak Antakya, Sinob ve Erzincan vilâyetleri özel İdarelerince Hazineye borçlanılan ceman 161 157 
lira 22 kuruşun henüz tahsil edilmediği görülerek bu hususta Maliye Bakanlığı ile tekrar yapı
lan yazışma neticesinden malî durumları zaif olan bu idareler borçlarının ödenmesinin sağlan
ması için bâzı esaslar ve kolaylıklar düşünüldüğü fakat henüz bir sonuca varılmadığı anlaşılmıştır. 

5. 1941 yılı Uygunluk Bildiriminin 4. maddesinin B fıkrasiyle 2156, 2528 sayılı kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak Ankara İmar Müdürlüğünce Hazine kefaletiyle yapılan istikraz
dan mütevellit olarak bu müdürlüğün Hazineyeborçlandığı mebaliğin tahsil edilmediği arzolun-
muştu. Bu kere Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışma sonunda sözü edilen borcun 1947 yılı içinde 
tamamen mahsup edildiği anlaşılmıştır. 

6. İşbu Uygunluk Bildirimine bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde tutulmak şartiyle 
Hazine Genel Hesabiyle Kesinhesap Kanun tasansında gösterilen rakamların kabule şayan, 
bulunduğunu arzeyleriz. 10 . V . 1948 

Sayıştay Başkanı D. 1 Başkanı D. 2 Başkanı D. 3 Başkanı 
Seyfi Oran Faik Eke Âlim özgen Y. Z. Arslan 

D. 4 Başkanı Üye üye Üye 
Refik Bakuy Müeyyet Menemencioğlu M. İhsan Erenli Nazmi Başak 

Üye Üye Üye Üye 
Fahri özbudun M. Ali Apak A. Âli Hemen Ali Ragıp ögel 

Üye Üye Üye Üye 
A. Kemaiettin Ar^ay Fikret Aktvlga A. Talât Dengel Faruk Işık 

Üye Savcı 
Fuat lUşkerdeş Enver Arkım 

(S. Sayısı: 142) 



1942 yılı Kesinkesabı hakkında Kanım tasana (1/277) 

T. C. 
Başbakanlık 31 Mayıs 1944 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tekik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 163, 6 - 1463 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1942 malî senesi hesabı katisi hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 11 . V . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu-
cibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraceğlu 

1942 Senesi Hesabı katı Kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Muhasebei Umumiye Kanununun 101 nci maddetsinde, Vekillerden herbirinin kendi bütçesine 
ait masraf hesabı katî cetvellerini senei maliye nihayetinden itibaren 9 ay zarfmda iki nüsha olarak 
tanzim ile bir nüshasını Maliye Vekâletine diğer nüshasını da' Divanı Muhasabata göndereceği ve Ma
liye Veâkleti de kendi Vekâletine ait masraf cetvelini bu müddet zarfında Divanı Muhasabata gön
dermekle beraber Devletin Umumi Varidat ve masraflarını muhtevi Hazine hesabı umumisini senei 
Maliyenin sonundan itibaren nihayet 17 ay zarfında ihzar ederek Divanı Muhasabata irsal ve Hesabı 
Katî Kanun Lâyihasiyle birlikte Büyük Millet Meclisine takdim edeceği yazılıdır. 

1942 Hazine Hesabı Umumisi; Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye Kanunlariyle tâyin olu
nan müddetten altı ay evvel Yüksek Meclise arzedilmiş bulunuyor. 

1942 senesi Bütçesinin Malî sene zarfında geçirdiği safahatı tahlil eden Hesabı Katî Kanun Lâyi
hasına merbut cetvel ve tablolarda görüleceği üzere 1942 senesinde (Hususi Kanunları mucibince kar
şılığı fevkalâde membalardan temin edilen masraflar dâhil olmak üzere) (913 751 349) lira (96) ku
ruş bütçe sarfiyatı olmuştur. 

1942 Malî senesinde haliyeden (fevkalâde membalar varidatı dâhil olmak üzere)1 (1 164 496 742) 
lira (15) kuruşluk varidat tahakkuk ettirilmiş ve geçen seneler bakayasından müdevver (82 375-
574) lira (54) kuruşla birlikte (1 246 872 316) lira (96) kuruş tahakkukata karşı Haliyeden 
(958 115 743) lira (47) kuruş ve Şahikadan (20 017 545) lira (76) kuruş ki ceman (978 133 289) 
lira (23) kuruş tahsilat yapılmıştır. 

Aynı sene zarfında Maliye, Maarif, Nafıa Vekâletleri, Millî Müdafaa Vekâleti (Kara ve Hava 
kısımları) ve Jandarma Genel Komıtanlığ'uc!' fasıl itibariyle (8 209) lira (45) kuruş tahsisat 
harici sarfiyat yapılmış ve alâkalı Memurlar hakkında idari takibatta bulunulmakla beraber hiz
metin ifa edilmiş olması itibariyle işbu sarfiyat mukabilinin mütemmim tahsisat olarak kabulü za
ruri görülmüştür. 

Bütçeye konulan ve muhtelif kanunlarla ilâve ve tenzil edilen tahsisatın 1942 Hal! senesi niha
yetinde baliğ olduğu (943 612 110) lira (38) kuruşa tahsisat harici sarfiyatın ilâvesinden ve vu-
kubulan tediyatın tenzilinden sonra (27 347 955) lira (42) kuruş tahsisat bakiyesi kalmış ve mez
kur bakiyenin imhası ioabetmekte bulunmuştur. 

Bu esasları ihtiva eden hesabı kati kanun lâyihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

(S. Sayın: 142) 
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Sayıştay Komisyonu Raporu 

T B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/425,3/235 

Karar No. 6 

1 .XII . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

1942 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Baş
bakanlığın 31 . V . 1944 gün ve 71-163/6-1463 
sayılı tezkeresiyle teklif olunan Kanun tasarısı 
ve Sayıştaydan gönderilen genel uygunluk bil
dirimi Komisyonumuza havale olunmakla ka
nunun tarif ettiği şekilde düzenlenmiş bulun
duğu anlaşılan Hazine genel hesabı ve uygun
luk bildirimi Sayıştay Başkanı Seyfi Oran ve 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü 
Behçet Erdoğmuş hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Genel uygunluk bildirimi 
1. — Sayıştay tarafından düzenlenmiş olan 

genel uygunluk bildiriminin birinci fıkrasında 
1942 Bütçe yılı Kesinhesaplarımn Sayıştayca 
incelenmiş ve yargılanmış olan Sayman idare 
hesaplariyle ve Hazine şenel hesabiyle karşılaş
tırılarak uygunluk derecesi ve ayrılık sebepleri 

Yapılan incelemede 

Hazine genel hesabının 
Fazlası Noksanı 

Lira K. Lira K. 

131 799' 34 B. M. M. 

745 796 69 

353 01 

Maliye. 

D. Borç. 

ilişkin çizelgelerde gösterilmiş olduğu beyan 
edilmiştir. Buna nazaran yapılan incelemede : 

A) ödenekler s 
1942 yılı Bütçesiyle kabul edilen 394 326 988 

liranın uygunluk bildiriminde yazılı rakamlara 
uygun olduğu görülmüştür. 

Munzam ve fevkalâde ödenekler : 
Genel uygunluk bildiriminde munzam ve 

fevkalâde ödenekler özel kanunlan gereğince 
1941 yılından devredilen 93 649 621 lira 99 ku
ruş dâhil ve 1943 yılına devredilen 77 817 729 
lira 09 kuruş hariç olmak ve çeşitli kanunlarla 
bütçenin bâzı bölümlerinden tenzilen fevkalâde 
ödenek olarak verilmiş olan 1 946 663 lira eklen
mek suretiyle 948 547 989 lira 53 kuruş olarak ya
zılı bulunduğu halde Hazine genel hesabında 
672 196 lira 23 kuruş fazlasiyle 949 220 185 lira 
76 kuruş gösterildiği anlaşılmıştır, 

Saymanlık Müdürlüğünce düzenlenen Kesinhe-
sapta (Sığmak inşaatı) na ait özel bölümden 
harcanan miktara müsavi olarak 181 799 lira 
34 kuruş gösterildiği halde Hazine genel hesa
bında yalnız 1942 yılında Maliye Bütçesinden 
nakledilen 50 000 liranın gösterildiği. 
Muhasebei U. Kanununun 48. maddesi gereğin
ce mukannen hizmetlere ait 239. bölüme 
2 854 203 lira 31 kuruşun ilâveten gösterilmesi 
icabederken 3 600 000 liranın eklenmiş olduğu. 
Yine Muhasebei U. Kanununun 48. maddesi ge
reğince mukannen ^hizmetlere ait 322. bölüme 
255 259 lira 38 kuruşun ilâveten gösterilmesi 
icabederken 255 612 lira 39 kuruşun eklenmiş 
olduğu. 

(S, Sayısı ; 142) 
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Hazine genel hesabının 

Fazlan Noksanı 
l i r a K. Lira K. 

308 58 Maliye. 

8 131 88 

18 Maliye. 

50 308 51 M. S. Kara 

20 201 80 
14 37 

M. S. Deniz. 
Harita 

4 873 51 M. S. Hava 

817 000 96 
144 804 73 

144 804 73 Toplam 

672 196 23 Hazine genel hesabının fazlası 

anlaşılmış ve buna göre Uygunluk bildiriminde 
gösterilen 948 547 989 lira 53 kuruş ödenek 
olarak kabul edilmiştir. 

B) Fevkalâde- ödeneklerin tamamının de-
virleriyle birlikte Kesinhesaplarda gösterilme
mesi noktasından yapılan incelenme: 

Genel olarak Bakanlıklardan Sayıştaya gön
derilen Kesinhesaplarda çeşitli kanunlarla kabul 
edilen fevkalade ödenekler ayrı ve özel bölüm
lerde ve ancak harcanan miktarda gösteril
mekte olduğu ve buna karşılık Sayıştayca Uu-
gunluk bildirimine bağlanan cetvellerde kanun
ları gereğince yıldan yıla devri iktiza eden 
ödeneklerin devirlerine mahsus sütunlar bu
lunduğu cihetle fevkalâde ödeneklerin tama
mının ele alınarak uygunluk ve ayrılık derece
lerini tesbit etmek kabil olmadığı göz önünde 

Mahallî hisselere ait nâzım tahsilatın Maliye 
Kesinhesabında ödenek gösterilmesi gerektiğin.* 
den Sayıştay kaydiyle dairesi kaydı arasında 
tahsilat itibariyle mevcut farkın ödeneklere de 
sirayet ettiği. 
Nâzım tahsilatın aynen ödenek gösterilmesi ge
rektiği halde Maarif ve Ziraat Bankası hissele
rine ait tahsilatın bu hisselerden sarfiyat olma
dığı düşüncesiyle ödenek gösterilmemiş olduğu. 
Amortisman Sandığı zararı olup 1374 sayılı 
Genel Kurul Karanna uygun olarak irat ve mas
raf gösterilecek olan 1940 - 1942 . yıllarına ait 
346 613 lira 47 kuruşun sehven 18 lira fazlasiy-
ie 346 631 lira 47 kuruş gösterildiği. 
Bakanlık Kesinhesaplarında özel bölümlerde 
sarfiyat kadar ödenek gösterilmekte olduğun
dan gerek toplama müessir fark ve gerekse bö
lümler arasında mubayenet olarak sarfiyatta 
tesbit olunun miktarların bu sarfiyata karşılık 
tutulan ödeneklere de sirayet etmiş olduğu. 
(Kara) kısmındaki sebeplerle fark hâsıl olduğu, 

tutularak Kesinhesaplarda devirlere mahsus 
sütunlar açılması ve bu suretle bu hesaplarda 
fevkalâde ödeneklerin tamamının gösterilmesi 
gerektiği yolundaki Sayıştay kararına karşılık 
Maliye Bakanlığınca 28 . VI . 1948 gün ve 
124602 - 2/6837 sayılı yazıda 1947 yılından iti
baren kesinhesapların ve bunları cami olan 
Hazine genel hesabının bu esaslar dairesinde 
düzenleneceğinin bildirildiği; 

Gerçi Hazine genel hesabına merbut (Fev* 
kalâde ödenek ve sarfiyat) cetveli adiyle bir 
cetvel mevcut ise de bu cetvelde her Bakanlık 
ve daire bütçesinde açılan Özel bölümlere ait 
ödenek ve sarfiyat çok kere memzucen bir kalemde 

gösterildiğinden Sayıştay müfredat kayıtlarının 
toplamına göre mubayenet ve mutabakatın han* 
gi özel bölümde olduğunun kolaylıkla tesbit 

{% Sayısı: 143) 
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edüemiyeeeği anlaşılmış olmakla beraber Kesin» 

hesaplardaki gibi yalnız harcanan miktarda 
fevkalâde ödeneğin bilinmesi maksadı temin 
edemİyeceğinden devirleriyle birlikte fevkalâ
de ödeneklerin tamamının gösterilmesi makaa-
diye düzenlenmiş olan fevkalâde ödenek cetve
linin incelenmesine geçilmiştir. 

Sayıştay kaydına göre 1941 yılından devredi
len miktar dâhil olmak üzere 1942 yılı sonun
da fevkalâde ödenek toplamı 561 095 084 lira 

53 kuruş bulunduğu halde fevkalâde ödenek 
cetvelinde 4 553 243 lira 86 kuruş faalaaiyle 
565 648 328 lira 39 kuruş gösterildiği ve aşağı
daki sebeplerden ileri geldiği tesbit edilmiştir. 
Uygunluk bildirimine bağlı cetvellere doğru 
olan müfredat kayıtları esas ittihaz edilmiş ol
duğuna ve fevkalâde ödenek cetvelinde ise bâzı 
eksik ve fazlalar bulunduğuna göre uygunluk 
bildirimindeki miktarlar kabule şayan görül
müştür. 

Fevkalâde ödenek cetvelinin 
Fazlası Noksanı 

lira K. Lira K. 

165 797 67 B. M. M. 

78 186 35 Maliye. 

892 23 Maliye. 

İS MaUye. 

3967 sayılı Kanunla sığınak inşaatı için verilip 
1941 yılında harcanmadığından 1942 yılma 
devredilen 165 797 lira 67 kuruşa 1942 yılında 
Maliye Bütçesinden nakledilen 50 000 liranın 
eklenmesi suretiyle bu bölümdeki fevkalâde 
ödenek miktarı 215 797 lira 67 kıtruşa yüksel
miş ve bundan 1942 yılı içinde harcanan 181 799 
lira 34 kuruş B. M. M. Saymanlık Müdürlü
ğünce düzenlenen Kesinhesapta ödenek ve gider 
gösterilmiş olduğu halde fevkalâde ödenek cet
velinde yalnız 50 000 liranın fevkalâde ödenek 
olarak gösterildiği. 
2300 sayılı Kanunla yapılacak emval satış be
dellerinin Maliye Bütçesinde açılacak özel bir 
bölüme irat ve ödenek kaydedilmesi ve bu ka
nunu değiştiren 3276 sayılı Kanun gereğince bu 
ödenekten bütçe yılı içinde harcanmıyan kısmı
nın gelecek yıla devri iktiza ettiği halde müf
redat kayıtlarında 1941 den 1942 ye ve 1942 de 
bir harcama olmadığımdan 1943 yılma devredi
len bu paranm Bakanlık kesin hesabına olduğu 
gibi fevkalâde ödenek cetveline de dâhil edilme
diği. 
Muhasebei U. Kanununun 55 nci Md. gereğince 
Besni ve Ardanuç Hükümet Konakları inşaatı 
için teberru edilip müfredat kayıtlarına inti
kal ettirilen bu paralar harcanmaması sebebiyle 
1941 den 1942 ye ve 1942 den 1943 yılma dev-
redildiği halde Bakanlık kesin hesabına ve fev
kalâde ödenek cetveline alınmadığı. 
1941-1942 yıllan Amortisman sandığı zararı 
346 613 lira 47 kuruş olduğu halde kesin hesap
ta ve fevkalâde ödenek cetvelinde sehven 846 631 
lira 47 kuruş gösterildiği. 

(& Ğayıeı: 143) 
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Fevkalâde ödenek cetvelinin 
Faciası Noksanı 

Lira K. lira & 

34 503 35 D. Borçlan. 

24 Güm. ve Tekel 

690 17 Jandarma. 

47 762 60 Sağlık. 

1 891 
1 040 

19 
87 

Sağlık. 
Sağlak 

6 100 Millî Eğitim. 

(4275 sayılı Kanun gereğince akdedilecek M. Sa
vunma istikrazı masrafları) özel bölümünde 
mevcut 175 000 liradan 1942 yılında harcanmı-
yarak 1943 yılına devredilen 23 962 lira 30 ku
ruş ile 4057 sayılı Kanun gereğince ödenek kay
dedilip 1941 den 1942 yılına ve 1942 den 1943 
yılına devredilen 10 541 lira 05 kuruşun toplamı 
olan 34 503 lira 35 kuruşun kesin hesaba ve 
fevkalâde ödenek cetveline dâhil edilmediği. 
3967 sayılı Kanunla açılan (Gümrük Muhafaza 
Genel Komutanlığı birlikleri masrafları) özel 
bölümüne 1941 den devren 9 879 lira 30 kuruş 
ödenek kaydedildiği halde kesin hesapta harca
nan miktar kadar ödenek ve fevkalâde ödenek 
cetvelinde 24 lira noksaniyle 9 855 lira 30 kuruş 
gösterildiği. 
3967 sayılı Kanunla açılan (Çeşitli Jandarma 
hizmetleri) özel bölümünden 1941 yılma 199 789 
lira 45 kuruşun devretmesi icabettiği halde 690 
lira 17 kuruş noksaniyle 199 099 lira 28 kuruş 
devredildiği ve bu farkın 1940 yılı uygunluk 
bildiriminde gösterildiği ve 1942 yılı Hazine 
genel hesabı düzenlenirken de bu cihetin göz 
Önünde bulundurulmadığı. 
Muhasebei U. Kanununun 55. maddesi gereğin
ce 578. bölümün 1. Devlet Hastaneleri madde
sine teberruat olarak eklenen bu paradan Ke-
sinhesaba harcanan miktar kadarı alındığı ve 
1943 yılma devredilen 6 437 lira 89 kuruşun 
alınmadığı ve fevkalâde ödenek cetvelinde ise 
bu ödeneğin tamamı gösterilmediği. 
Yine 55. madde gereğince (Heybeliada Verem 
sanatoryumu inşaat masrafı) ve (Devlet hasta
neleri) adı ile açılan özel bölümlere kayıt ve 
1941 den 1942 ye ve 1942 den 1943 yılına dev
redilen teberruatın Kesinhesaba ve fevkalâde 
ödenek cetveline dâhil edilmediği. 
Muhasebei U. Kanununun 55. maddesi gereğin
ce 719. üniversite masrafları bölümüne teberru
at olarak kaydedildiği halde Kesinhesapta har* 
canan miktarda ödenek gösterildiği ve fevkalâ
de ödenek cetveline de tamamının dâhil edilme» 
di£L 

( a Sayısı : 142 ) 
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Fevkalâde ödenek cetvelinin 
Fazlan Noksanı 

Lira K, Lira K 

6 472 50 Millî Eğitim. 

175 000 Millî Eğitim. 

5 122 39 Millî Eğitim. 

31 223 10 Millî Eğitim. 

134 361 03 Bayındırlık. 

258 486 86 Bayındırlık 

19 500 Ticaret. 

Yine 55. madde gereğince (Muhtaç üniversite 
talebelerine yardım) adiyle açılan özel bölümün 
1941 yılından devri 6 472 lira 50 kuruş olduğu 
halde Kesinhesapta harcanan miktarda ödenek 
gösterildiği ve fevkalâde ödenek cetveline tama-
minin dâhil edilmediği. 
(Yüksek Mühendis Okulu uçak şubesinin lâbo-
ratu varının ve tesis levazımının karşılığı) 
adiyle açılan özel bölümün 1941 yılından devri 
olan bu para aynen 1943 yılına devredildiği 
halde Kesinhesaba ve fevkalâde ödenek cetveli
ne dâhil edilmediği. 
%12 pansiyonlar masrafları özel bölümüne öde
nek kaydedilen miktar 397 981 lira 46 kuruş ol
duğu halde Kesinhesapta harcanan miktarda 
ödenek gösterilmiş ve fevkalâde ödenek cet
velinde ise maddi hata neticesi olarak 5 122 
lira 39 kuruş fazlasiyle 403 103 lira 85 kuruş 
gösterildiği. 
,% 12 pansiyonlar hasılatına ait olarak fevka
lâde ödenek cetvelinde aynca gösterilen bu pa
ra esasen yukarda yazılı 397 981 lira 46 kuru
şa dâhil bulunduğundan fuzulen hesaba alınmış 
olduğu. 
Fevkalâde ödenek cetvelinde gösterilen (3194, 
3420, 3628, 3782 ve 3803 sayılı kanunlar gere
ğince konulan tahsisat) 24 665 261 lira 11 ku
ruş ise de muhtelif bölümlere ait uygunluk bil
dirimi cetveline bağlı listede görüldüğü üzere 
çeşitli inşaat bölümlerine ait fevkalâde ödenek 
toplamı - 12 006,50 lira teberruat dâhil olmak 
üzere - 24 799 622 lira 14 kuruş bulunmasından 
ileri geldiği. 
3010 sayılı Kanunla 1941 yılından devredilen 
802 242 lira 81 kuruştan 1942 yılında mahsup 
edilen 543 755 lira 95 kuruşun Kesinhesapta ve 
fevkalâde ödenek cetvelinde ödenek olarak gös
terildiği ve 1943 yılma devredilen 258 486 lira 
86 kuruşun bu hesaplara alınmadığı. 
4628 sayılı Kanunla (Yaş ve kuru sebzelerin ih
racı) adı altında açılan özel bölümün 1941 devri 
olup aynen 1943 yılına devredildiği halde Ke
sinhesaba ve fevkalâde ödenek cetveline. 
dâhil edilmediği 

: 142) 



Fevkalade ödenek cetvelinin 
* Fazlan Noksanı 

Lira K. Lira K. 

— 9 — 

5 447 089 19 M. Savunma. 

5 483 452 68 930 208 82 
930 208 82 

4 553 243 86 

Çeşitli kanunla verilen ödenekleri ihtiva eden 
muhtelif savunma hizmetleri özel bölümüne ait 
olarak fevkalâde ödenek cetvelinde 461 705 967 
lira 98 kuruş gösterilmiş, ise de M. Savunma 
Kara, Hava, Deniz, As. Fab. ve* Harita kısım
ları ve her kısma ait özel bölümün maddeleri 
itibariyle ve Bütçe ve Malî Kontrol kayıtları
na mutabık olarak tesbit edilen paralar toplamı 
456 258 878 lira 79 kuruş bulunduğundan fev: 
kalâde ödenek cetveli 5 447 089 lira 19 kuruş 
fazladır. 
— 5 080 800 lirası çeşitli kanunla M. Savunma
ya verilen fevkalâde ödenekten muhtelif karar
namelerle Bayındırlık Bütçesinde özel bölüm
lere nakledildiği halde fevkalâde ödenek cet
velinde aynı zamanda M. Savunmaya dâhil edil
miş olmasından; - 345 664 lira 51 kuruşu Sa
yıştay kayıtlarına da mutabık olan bütçe ve 
Malî Kontrol müfredat kayıtlarına nazaran he
sap hatası neticesi olarak fevkalâde ödenek cet
veline katılmasından 
— Geri kalan 20 624 lira 68 kuruş da Hazine 
genel hesabının noksanı olarak 1941 uygunluk 
bildiriminde fark gösterilen miktara tetabuk 
etmekte olup 1942 genel hesabının İ941 Kesin-
hesap Kanunundan daha önce düzenlenmiş bu-
lunmasi hasebiyle Maliyece düzeltilememiş bu
lunmasından, ileri geldiği 

.(& Stym 142) 
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C) Ödenek dı§ı giderler : 
1942 yılı Hazine Genel hesabında yazılı öde

nek iuiktarına nazaran 8 209 lira 45 kuruşun 

ödenek dışı harcama gösterilerek bunun için ke
sin hesap KanuAu tasarısının 3. maddesi .ile ta
mamlayıcı ödenek istenmekte ise de bu giderlerin: 

Lira JBL 

841 
18 
6 

329 

72 

43 

302 08 Jandarma 

I 474 64 

Maliye i Saymanlıklarca tahsil edilmiş olduğundan mütemmim ödenek ve-
Millî Eğitim ^ rilınesine mahal olmadığı 
Bayındırlık 1937 - 1941 yıllarına ait karşılıksız borçlar bölümünden 
Millî Savunma 100a nci gecen yıl borçları tertibinden harcandığı, bunların 1942 
(Kara) , yılı Bütçe Kanununun 17 ve 14 neü maddeleriyle verilen yetkiye 

dayanılarak bütçenin diğer bölümlerinden sözü edilen tertiplere 
aktarma yapılması gerekirken dairelerince her nasılsa bu muamele
nin yapılmamış olmasından ileri geldiği. 
169 ve 495 nci bölümlerde (dairesi kesin hesabında 382 lira 74 ku
ruştur.). 

Millî Savunma 1014 ncü Bölümden, 1 131 lira 56 kuruş ve 1022 nci bölümden 343 
(Hava) lira 8 kuruş olmak üzere 1 474 lira 64 kuruştur. (Dairesi kesin 

hesabında 1014 ncübölümderı yalnız 1 131 lira 56 kuruştur). 

8 471 87 
262 42 Jandarma ve Hava dairesi kaydının Sayıştay kaydına nazaran (341,08—80,66= 

— farkı 
•8 209 45 • 

Yukarda yazılı sebeplerle 8 112 lira 15 kuruş 
için tamamlayıcı ödenek verilmesi Uygunluk Bil
diriminin 2 nci maddesinde açıklanmıştır. 

D) Giderler: 
Uygunluk bildiriminde gider toplamı 

918 509 735 liru 51 kuruş olduğu halde Hazi
ne Genel hesabında 918 601 875 lira 14 kuruş 
gösterilmiştir. Uygunluk bildiriminde yazılı te
diye miktarları Sayman idare hesapları üzerin
de Sayıştayca belgelere dayanarak yapılan 
incelemeler ve yargılamalar sonucunda tesbit 
edilmiş olduğu cihetle Komisyonumuzca uygun
luk bildiriminde yazılı miktar gider olarak ka
bul edilmiş ve bağlı cetveller ona göre düzenlen
miştir. 

E) Ödenek bakiyesi .-
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 27 525 7.11 lira 
44 kuruştan ibaret olup bundan 503 560 lira 
93 kuruşu Maliye Bakaubğı ve 261 812 lira 57 
kuruşu Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ait ol
mak üzere ceman 765 373 lira 50 kuruşun gele
cek yıla devri 2 521 014 lira 45 kuruşun da 
3010 sayılı Kanun gereğince ödeneğinden mev

kut tutulması lâzımgeldiğı anlaşıldığından iş
bu miktarlar çıkarıldıktan sonra üst tarafı olan 
26 760 337 lira 94 kuruşun iptali gerekmiş ve 
bağlı cetveller bu esasa göre düzenlenmiştir. 

F) Gelirler: 

Tahakkukat: 
Uygunluk bildiriminde 1 252 915 934 lira 

40 kuruş gösterildiği halde Hazine Genel hesa
bında 1 252 835 876 lira 65 kuruş olduğu görül
müştü ı. 

Tahsilat: 
Uygunluk bildiriminde 983 777 352 lira 51 

kuruş gösterildiği halde Hazine genel hesabın
da 983 749 496 lira 49 kuruş olduğu görülmüş-
tÜl. 

Gerek tahakkukat ve gerek tahsilattaki 
farklar Sayıştayca hesapların yargılanmaları 
sırasında düzeltilmesine hükırıolunan kayıtların 
ve izale edilmesi gerekli ınübayenetlerin bu ka

rarlar dairesinde Hazinece düzeltilmemiş olma
lından ileri geldiği anlaşıldığından uygunluk 
bildiriminin esae ittihaz edilmesi uygun görül 
nıüş ve bağlı cetveller oiıa göre düzenlenmiştir. 

T&-Sayısı •".•'142 
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2. — Genel uygunluk bildiriminin ikinci fık

rasında behsedilen ödenek dışı harcama hakkın
da yukarda birinci fıkrada izahat, verilmiş ve 
buna nazaran 8 112 lira 15 kuruş için mütem
mim ödenek verilmesi uygun görülmüştür. 

3. — Sayıştay Kanununun 74 m-ü maddesi 
hükmü gereğince incelenen tavizatın müfreda
tım gösteren cetvellerdeki tahakkukat ve tahsi
lat miktarları kesinhesaplarda gösterilen mik
tarlara uygun olmadığından müfredat kayıtla
rının düzeltilmesi suretiyle aradaki farkın kal
dırılması lüzumunun idare hesaplarının Sayış-
tayca yargılanması sırasında ve 1942 yılı kesin-
hesaplarmm Genel Kurulda müzakeresi sonun
da Maliye Bakanlığına yazıldığı uygunluk bil
diriminin 3 neü fıkrasında açıklandığına ve 
Maliye Bakanlığından alman. 28 . 6 . 1918 gün 
ve 124 602 - 2/6.837 sayılı karşılıkta bir kısım 
Saymanlıklara ait farkları 1946 yılı bütçe gelir 
cetvelleri üzerinde yapılan inceleme sonunda 
fark kalmadığının anlaşıldığı ve hesaplarında 
fark bulunan Saymanlıklara da tebligat yapıl
dığı beyan edildiğine göre bu işin bir an önce 
sona. erdirilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

4. — 1942 yılı Kcsinhesap Kanununa ait Sa
yıştay uygunluk bildiriminin dördüncü madde
sinde : 

Muhtelif kanunların verdiği yetkiye daya
nılarak Belediye ve özel idarelerce Hazinenin 
kefaletiyle yapılan istikrazlardan: 

1. 1146 sayılı Kanuna tevfikan Kayseri Be
lediyesine yapılan istikrazdan dolayı bu beledi
yenin Hazineye borçlandığı 86 914 lira 66 ku
ruştan 1942 sonuna kadar 81 331 lira 65 kuru
şun tahsil edilerek 5 582" lira 1 kuruş bakiye 
kaldığı yazılı bulunmaktadır. 

Bu para 11 . 8 . 1944 tarihinde tamamen 
tahsil edilmiştir. 

2. — 1489 sayılı Kanuna istinaden İzmir Be
lediyesine yapılan istikrazdan dolayı belediye
nin Hazineye borçlandığı 1 872 393 lira 57 ku
ruştan arta kalan 407 188 lira 96 kuruşun tah
siline devam edildiği yazılıdır. 

Fu para da 13 . 5 . 1944 tarihine kadar ta
mamen tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

3. — 2279 sayılı Kanun hükmüne tevfikan 
izmir İli özel İdaresince İş ve Ziraat Bankala

rından yapılan istikrazlardan bu idarenin Ha
zineye borçlandığı paradan gayriez tahsil geri
ye kalan 96 664 lira 16 kuruşla Çoruh İli özel 
idaresinin, aynı suretle borçlandığı paradan ar
ta kalan 591 lira 80 kuruşun tahsiline devam 
edildiği yazılı bulunmaktadır. 

İzmir özel İdaresinin borcu 12 . 10 . 1944 
tarihinde ve Çoruh özel İdaresinin borcundan 
274 lira 50 kuruş 11 . 5 . 1944 tarihinde 317 li
ra 30 kuruşun 20 . 3 . 1946 tarihinde olmak üze
re her iki özel idarenin boreu tamamen tahsil 
edilmiştir. 

4. 3192 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak Antakya, Sinob, Erzincan Özel İda
relerinin yapılan istikrazlardan bu idarelerin 
Hazineye borçlandıkları 161 157 lira 22 kuru
şun henüz tahsil edilmediğinin görüldüğü ve 
Maliye. Bakanlığı ile yapılan yazışmalar netice
sinde malî durumları zayif olan bu idareler 
borçlarının ödenmesinin sağlanması için bâzı 
esaslar ve kolaylıklar düşünüldüğü ve fakat 
henüz bir sonuca varılmadığı yazılı bulunmak
tadır. 

Beyannamede mevzuubahis 161 157 lira 22 
kuruştan: 

30 000 00 Lirası Sinob İline 
60 962 78 > Erzincan » 
70 194 44 * Hatay » 

161 157 22 

aittir. 
A) Sinob iline ait olan 30 bin lira, 1936 

yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesiyle veri
len salâhiyete müsteniden Ziraat Bankası nez-
dinde, Hazine kefaletiyle açtırılan kredi olup 
kefaleti dolayısiyle Hazinece ödenmiştir. Bu 
olacağın verilmesi hususu mütaaddit defalar 
Sinob Valiliğine yazılmış ise de muhtelif tediye 
imkânsızlıkları ileri sürülerek ödenmemiştir. 
Nihayet gösterilen tediye kolaylıkları dolayı
siyle 1946 yılından itibaren her yıl beş bin 
lira ödeyebileceğini bildirmiştir. 1946 ve 1947 
yılları taksitleri olan 10 000 lira tahsil edilmiş 
geriye 20 000 lira borçları kalmıştır. 1948 yılma 
ait taksitin 1949 yılı Bütçesine konulmak sure
tiyle her iki taksitin birden verileceği bildiril
miş ise de bu teklifin Hazinece kabul edilmediği 
mahalline tebliğ edilmiştir. 

( S, Sayısj : }$2 ) 
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B) 60 Ö62 lira 7S kuruş, S27Ö sayılı Kanu

nun verdiği yetkiye dayanılarak Erzincan özel 
İdaresinin kefaletimizle Ziraat Bankasından al
dığı 60 bin liraya aittir. Borcu zamanında ver
mediğinden faiziyle birlikte 60 962 lira 75 ku
ruş Hazinece ödenmiştir. Tahsili hakkında yapı
lan takibata rağmen Valilik her defasında te
diye imkânsızlıkları göstermiştir. Neticede 1947 
yılından itibaren senede 20 bin lira ödiyeceğini 
bildirmiştir. 1947 ve 1948 yıllarına ait taksilt-
leri tahsil edilmiştir. Halen 20 fW>2 lira 78 ku
ruş borçları kalmıştır. 

C) Hatay ilîne ait olan 70 194 lira 44 ku
ruş 2279 sayılı Kanun gereğince Hatay özel 
İdaresinin Hazine kefaletiyle Ziraat Bankasın
dan aldığı 70 000 liradır. Borcunu zamanında 
ödemediğinden Hazinece ödenmiştir. Tahsili 
hakkında yapılan takibata rağmen Valilik her 
defasında tediye imkânsızlıkları göstermiştir. 
Nihayet 1948 yılından itibaren senevi 14 000 
lira verileceğini bildirmiştir. 1948 yılma ait 
olan 14 bin lira 21 . 6 . 1948 tarihinde tahsil 
edilerek halen 56 196 lira 44 kuruş borçları kal 
mistir. 

5. 1941 yılı Uygunluk Bildiriminin 4 ncii 
maddesinde B fıkrasında 2 156, 2 528 sayılı Ka
nunların verdiği yetkiye dayanılarak Ankara 
İmar Müdürlüğünce Hazine kefaletiyle yapılan 
İstikrazdan mütevellit olarak bu müdürlüğün 
Hazineye borçlandığı mebaliğin tahsil edilmedi
ği arzedilmiş olmakla beraber en son maliye Ba
kanlığından alınan cevaptan borcun tamamının 
1947 yılı içinde mahsup edildiğinin anlaşıldığı 
1942 yılı Uygunluk Bildiriminin 5 nci maddesiy
le açıklanmıştır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul 
edilen gider, gelir, ödenek miktarlarına göre 
değişik olarak düzenlenen kanun tasarısı Ka
mutayın yüksek tasvibine arzedîlmek üzere su
nuldu. 

Sayıştay Ko. Baskım Sözcü Kâtip 
Sivas 

A. Yurdakul 
Bolu 

C. (hjçağlar 
Oamnteb 

fi. ,1. Ahsm, 

\Tiğde Yozgad 
T. Ecer K. Erbek 

Bursa Erzurum 
Z. Budunc M. Çankaya 

Muğla Tokatf 
..1. Çalnr M. Lâtif oğlu 

HÜKÜMETİN T E T K L İ F / 

1042 m.ati Senesi Hesabı Katı Kamun lâyihası 

MADDE 1. -r- 1942 senesi umumi masrafları 
bağlı (A) cetvelinde gösterildiği üzere 
(913 751 349) lira (96) kuruştur. Hususi Ka
nunları mucibince fevkalâde varidatla karşıla
nan masraflar da bu miktara dâhildir. 

MADDE 2. — Mezkûr sene Haizine umumi 
varidatı, bağlı (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(978 133 289) lira (23) kuruştur. Hususi ka
nunlarla elde edilen fevkalâde .varidat da bu mik
tar içindedir. 

MADDE 3. — Aynı sene zarfında Maliye, 
Maarif, Nafıa Vekaletleriyle Millî Müdafaa Ve
kâleti Kara ve Hava kısımları ve Jandarma Ge
nel Komutanlığınca fasıl itibariyle tahsisat hari
ci sarfolunan (8 209) lira (45) kuruş mütem
mim tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİR 

Hayrşlay Komisyonunun değiştirici 1942 Bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 1942 Bütçe yıh genel giderle
ri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(918 fî09 735) lira (51) kuruştnr. 

MADDE 2. — Aynı yıl genel gelirleri ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(983 777 352) lira (51) kuruştur. 

MADDE 3. — 1942 Bütçe yılı içinde (A) cet
velinin özel sütununda gösterilen ve ödenek di-
şmda kalan (8 112) lira (15) kuruş tamamlayıcı 
ödenek olaark kabul edilmiştir. 

{ S, Sayısı : 142 ) 
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MADDE 4, — 3 neü maddedeki mütemmim 
tahsisatın umumi tahsisata ilâvesinden sonra te-
diyattan bakiye kalan (27 347 955) lira' (42) 
kuruş tahsisat imha edilmiştir. 

• MADDE 5. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri rarihinden 

MADDE 6. — Bu kanunun irrasma Maliye 
Vekili memurdur. 

Baş. V. Ad. V. M. M. V. 
>>. Saraçoğlu A. R. Türel .1. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Ma-. T 
Hilmi Uran .V. Menemencioğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
Yücel. S. Bay Fuad Sirmm 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. 77. Alotaş Smd H. Ürpvblii Ş. R. HaMpoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F, Cabesoy O. Siren 

•Sayış. K 

MADDE 4. — Mahallî hisselerle pansiyonlar 
gelirinin % 88 ine ait olup nâzım hesapta tedvir 
edilmekte olan ve tahsilat miktarları ödenek 
addolunan paralardan 1942 bütçe yılı içinde sari" 
olunmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen (765 373) lira (50) kuruş gelir ve Öde
nek kaydedilmek üzere 1943 Bütçe yılına dev
redilmiştir. 

MADDE o. — Gelecek yıllarda mahsubu ya 
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen (2 521 014) lira '45) kuruş öde
nekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 6. — Ödenekten 1942 Bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) cetvelinde gös
terilen (26 760 337) lira (94) kuruş yok edilmiş 
tir. 

MADDE 7. Ru kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE S. Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı vürütür. 

(S. Sayı» • H2 



A 

'Panıamlay 
Ödenekler «ÎI ödenek 

B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. 

1 
2 
o 
4 
5 
<) 

tn 7 

W 8 

1 9 
î. W s 11 
» 12 

13 
14 
15 
16 

" 17 
i 18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhur Başkanlığı 
Sayıştay 
Başbakanlık 
Danıştay 
Basını ve Yayın Genel. Müdüriütm 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Mü. 
Diyanet tşleri Başkanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet borçları 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Mü. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Baymdırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Tîmm Bakanlığı 

6 634159,34 
m 678263 

851721 
2 361439 

391 638 
1 692 €84 

330 525 
879 401 
880 S35 

125 458 314,23 
IH 414 924,03 

.9 105120,24 
. 7 011193 

12 308 892 
23 554158,14 
3 988 900,59 

20 882 784,87 
15 062 895,71 
2 027 452 

38 603 711,90 
45 983 €38,27 
3 533 783 
2 975 352 
1754020 
9 484 627,12 

CETVELİ 

1943 
Odenek akt 
toplamı < liderler öd 
Lira K. Lira K. L 

6 634159,34 
678 363 
851723 

2 361439 
391 638 

1. 692 684 
330 525 
879 401 
880 835 

125 458 314,23 
111414 924,03 

9 105 120,24 
7 011193 

12 308 892 
23 554 460,22 
3 988 900,59 

20 882 784,87 
15 062 895,71 
2 027 452 

38 603 711,90 
45 983 644.27 
3 5,33 783 
2 975 352 
1754 020 

. 9 484 627,12 

6 471 808,79 
657 580,24 
816 639,40 

2 344 332,85 
364 958,01 

1 6 0 4 6 0 2 -
305 010,81 
610 264,92 
840 706,76 

121443 595,98 503 
106 024200,07 

8 455 443,55 
6 651 845,24 

11862 608,63 
23 173 396,67 

3 642 123,58 
15 424 599,79 
13 955 356,55 

1. 888 813,25 
36 572 575,58 261 
41935 332,25 
:*» 314 941,07 
2 754 201,56 
1 436 356,24 
8 761 349,52 
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î 
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3 

i 

5 
6 
7 
8 
9 
İÜ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
81 
32 
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Ödeneğin çeşidi 
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Büyük Millet Meclisi 

Ödenekler 
Lira K. 

Ödenek 
Harcırah 
Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre venleeek 
zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 ncı maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Ücret 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat 
Levazım 
Muhtelif masraflar 
Millî Saraylar masrafı 
Riyaset otomobili masrafı 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak 
tedavi, yol ve saire masraflar! 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüphane masrafı 

•Beynelmilel Parlâmentolar İttihadına işti
rak hissesi 
Posta telgraf memurla r m a verilecek fazla 
mesai yevmiyesi 
İnşaat ve tamirat 
3090 sayılı Kanuna müsteniden yeni yapı
lacak Meclis binasının inşaat masrafları 
ve istimlâk bedeli 
Tesisat ve demirbaş 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Geçmiş yıllara ait tahsîsatsız borçlar 
Maaş 
Muvakkat tazminat 
Umumi masraflar 
4221 sayılı Kanuna göre verilecek er tayın 
bedeli 
Sığmak inşası 

Giderler 
Lira K. 

i 245 567 
892 701 

205 106 

221 048 
25 920 
8 000 
32 500 
93 5p0 
161 800 
7 000 
14 200 
1 000 
1 500 
4 550 
300 
676 

2 500 
21 000 
6 000 

1 70Û 

4 242 617 56 
882 700 '* 

188 486 77 

0 
213 325 
24 795 
7 899 

28 557 
93 473 

161 555 
5 516 

12 693 
183 

1 484 
4 277 

140 
676 

2 496 
20 947 
5 858 

1 030 

36 
54 
76 
42 
41 
42 
91 
15 
12 
13 
54 
47 

91 
96 
73 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K 

2 949 44 
10 001 

17 216 23 

l 
7 722 64 
1 124 46 
100 24 

3 942 58 
26 59 
244 58 

1 483 09 
1 506 85 
816 88 
15 87 
272 46 
159 53 
0 

4 09 
52 04 
141 27 

670 

Toplam 

75ü 
55 000 

350 000 
4 000 
l 000 
1 000 
9 424 
14 756 
1 394 
27 841 

10 020 
181 799 34 

6 634 159 34 

755 
70 291 

271 593 
3 102 
248 
0 

9 413 
10 710 
1 150 
14 688 

9 340 
181 799 

8 471 808 

29 
21 

10 
12 
87 

72 
10 
80 
98 

10 
34 

79 

71 
14 708 

' 78 406 
897 
751 

1 000 
10 

i 045 
243 

13 155 

m 679 
# 0 

163 350 

79 

90 
88 
13 

28 
90 
20 
02 

90 

m 
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i. 

35 
36 

37 

38 
39 
40 
41 

ödeneğin çeşidi 

Reisicumhur ödeneği 
Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek 
zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gre-
ğinee verilecek tekaüt ikramiyesi 
Yaverler ve baştabip ödeneği 
Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti 
Umumi masraflar, memur ve müstahdemr 
1er iaşesi 

Toplam 

ödenekler 
Lira K. 

186 568 

56 485 

1 
10 761 
4 548 

70 000 

350 000 

678 363 

Giderler 
Lira 

186 567 

51 581 

0 
10 160 
3 729 

56 405 

349 135 

657 580 

K. 

92 

72 

28 
12 
60 

60 

24 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

08 

4 903 28 

1 
600 72 
818 88 

13 5^4 40 

864 40 

20 782 76 

45 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek 
zamlar 

46 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere 
ğince verilecek tekaüt ikramiyesi 

47 Ücret 
48 Muvakkat tazminat 
49 Mefruşat ve demirbaş 
50 Levazım 
51 Müteferrika 
52 Mütenevvi masraflar 
53 Riyaset otomobili masrafı 
54 Daimî memuriyet harcırahı 
55 Muvakkat memuriyet harcırahı 
56 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
57 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
58 Posta ve telgraf ücreti 
59 3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak te

davi, yol ve saire masrafı 
60 Kitap mubayaa, tabı masrafile Sayıştay 

mukarrerat mecmua ve tercüme, cem ve 
telif ve tabı masrafları 

61 Meslekî muvakkat kurs masrafı 
62 Küçük tamirler 
63 Geçen yıl borçlan 
64 Eski yıllar borçlan 

Toplam 

Sayıştay 

664 380 30 

14 280 
26 479 
81 648 
4 500 

XI 480 
5 000 

16 230 
3 000 
1 500 
1 000 
2 700 

50 
1 184 

2 000 

1 000 
3 300 
5 000 

142 70 
847 

851 721 

641 704 

14 280 
23 850 
74 448 
4 468 

16 786 
4 990 

15 859 
2 882 

942 
997 

2 595 
46 

1 184 

1 999 

948 
3 096 
4 999 

109 
447 

816 639 

31 

18 
68 

95 
94 
63 
90 
98 
85 
56 

63 

70 
71 
70 
42 
26 

40 

22 675j 99 

0 
2 628 82 
7 199 32 

32 
693 05 

9 06 
370 37 
117 10 
557 02 

2 15 
104 44 

4 
0 

37 

51 30 
203 29 

30 
33 28 

- 399 74 

36 081 60 
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Başbakanlık 

B 

65 
66 

67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

32 
83 
84 

85 
86 

37 
88 

Ödeneğin çeşidi 
Ödenekler 
Lira K. 

Başbakan ödeneği 9 272 
Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile
cek zamlar 93 281 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi 1 440 
Ücret 31 251 
Muvakkat tazminat 10 404 
Mefruşat ve demirbaş 4 000 
Levazım ! 2 350 
Müteferrika 2 200 
Başbakanlık otomobili masrafı 8 965 
Hizmet otomobilleri ve motosiklet masrafı 6 000 
Mütenevvi masraflar 4 500 
Daimî memuriyet harcırahı 300 
Muvakkat memuriyet harcırahı 1 400 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 6 500 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 400 
Posta ve telgraf ücreti * 10 051 
3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak 
tedavi, yol ve saire masrafları 400 
Matbaa masrafı 130 600 
Hizmet kamyoneti masrafı 2 000 
3558 sayılı Kanun mucibince yapılacak 

Devlet matbaası bina projesinin ihzarı masrafı 1 
Tahsisatı mesture 1 990 400 
Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve 
tevhidi, yevmiye ve umumi masrafı 45 687 
Geçen yıl borçları 35 
Eski yıllar borçları 1 

Toplam 2 361 439 

74 

Giderler 
Lira K. 

9 271 56 

87 183 17 

35 
07 
83 
83 
59 
93 
63 
26 
46 
03 
18 

1 440 
28 201 
8 702 
3 904 
1 946 
2 162 
7 869 
5 714 
3 935 

39 
935 

5 994 
0 

10 051 

0 
129 554 04 
1 400 44 

0 
1 990 400 

45 591 74 
34 74 
0 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

44 

6 097 83 

3 049 
1 701 

95 
403 
37 

1 095 
285 
564 
260 
464 
505 
400 

65 
93 
17 
17 
41 
33 
37 
74: 
54 
97 
82 

400 
J 045 96 

599 56 

1 

95 26 
I 00 

2 344 332 85 17 106 15 

Danıştay 
90 

91 

92 
93 
94 
95 
96 
97 

Maaş ve 4178 sayılı Kanuna 
zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 

göre verilecek 

maddesi muci 
bince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar •£ 

295 313 

18 000 
15 367 14 
39 900 

2 000 
5 200 
1 800 
2 608 

279 202 

18 000 
14 990 
33 946 

i 065 
4 860 
1 059 
2 359 

16 

42 
29 
90 
66 
42 
80 

16 110 

0 
376 

5. 953 
934 
339 
740 
248 

84 

72 
71 
10 
34 
58 
20 

( S. Sayısı : 142 ) 



— 19 
Yok edilen 

ödenekler Giderler ödenekler 
B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

98 Riyaset otomobili masrafı 
99 Daimî memuriyet harcırahı 

100 Muvakkat memuriyet harcırahı 
101 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
102 Posta telgraf ücreti 
103 3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak te

davi, yol ve saire masrafı 
104 Kitap ve risale masrafı 
105 Geçen yıl borçları karşılığı 
106 Eski yıllar borçları 
107 Karışıhksız borçlar 

2 000 
500 
100 
300 

2 570 

200 
970 
373 86 
1 

.4.435 

1 660 
233 

. 80 
300 

1 482 

0 
913 
367 
0 

4 435 

97 
77 

72 

04 
86 

339 
266 
20 
0 

1 087 

200 
56 
6 
1 
0 

03 
23 

28 

96 

Toplam 391 638 00 364 958 01 26 679 99 

Basın ve Tayın Genel Müdürlüğü 

108 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile
cek zamlar 84 672 

109 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi 

110 Merkez ücretleri 
111 Muvakkat tazminat 
112 Mefruşat ve demirbaş 
113 Kırtasiye ve matbu evrak 
114 Müteferrika 
115 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
116 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
117 Posta ve telgraf ücreti 
118 Daimî memuriyet harcırahı 
119 Muvakkat memuriyet harcırahı 
120 Yabancı memleketler harcırahı 
121 3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak te

davi, yol ve saire masrafları 
122 Nakil vasıtaları 
123 Melbusat ' •** 
124 Tenvir ve teshin f 

125 İcar bedeli 
126 Kongre ve konferanslar ve beynelmilel te

maslar 
127 Neşriyat, turizm ve propaganda 
128 Fotoğraf ve film işleri için ecnebi memle

ketlere staja gönderilecek memur ve müs
tahdemlerin tahsisat ve harcırahları 

129 Ajans tahsisatı 
130 Türkiye radyo istasyonları ile stüdyola

rının idare ve isletme masrafları 708 209 

1 
225 482 
11 772 
4 000 
3 500 
3 000 
13 000 
1 500 
1 942 
500 

3 921 
1 001 

100 
9 601 
6 200 
2 600 

24 560 

1 
284 540 

1 
300 000 

63 805 

0 
196 610 
7 955 
3 807 
3 249 
2 726 
11 453 

182 
1 942 
331 

3 587 
972 

0 
8 286 
6 140 
2 072' 
24 545 

0 
279 770 

0 
300 000 

684 806 

27 

77 
69 
63 
06 
34 
89 
32 

03 
57 
5)2 

60 
85 
32 
66 

08 

88 

20 866 

1 
28 871 
3 816 
192 
250 
273 

1 546 
1 317 

0 
168 
333 
28 

100 
1 314 

59 
527 
14 

1 
4 769 

1 
n 

23 402 

73 

23 
31 
37 
94 
66 
11 
68 

97 
43 
48 

40 
15 
68 
34 

92 

12 
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B. 

131 

13i 

133 

134 
135 
136 

Ödeneğin çeşidi 

Mukaveleli yerli ve yabancı radyo müte
hassısları 
Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek 
mühendis ve teknisiyenlerin tahsisat ve 
harcırahları 
Beynelmilel Radyo Difizyon Birilğine ve
rilecek iştirak hissesi 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Teşkilât Kanunu tatbikî masrafı 

ödenekler 
Lira K. 

50 

Giderler 
Lira K. 

Tok edilen 
Ödenekler 
Lira K. 

50 

1 450 
1 078 

1 . 
1 

t 692 684 

1 333 
1 022 

0 
0 

1 604 602 

26 
26 

... 

116 
55 
1 
1 

88 082 

74 
74 

m^_ 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

140 Maaş ve 4178 öayüı Kanuna göre verile
cek zamlar 

141 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi muci
bince verilecek zamlar 

142 Merkez ücretleri 
143 Vilâyetler ücretleri 
144 Muvakkat tazminat 
145 Demirbaş ve nıakina alım bedeli 
146 Merkez levazımı 
147 Merkez müteferrikası 
148 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
149 Vilâyetler levazımı 
150 Vilâyetler müteferrikası 
151 Mütenevvi masraflar 
152 Daimî memuriyet harcırahı 
153 Muvakkat memuriyet harcırahı 
154 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
155 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafJ 
156 Pasta ve telgraf ücereti 
157 3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak te

davi, yol ve saire masrafları 
158 Kitap ve risale masrafları 
159 Beynelmilel îstatsitik Enstitüsüne yardım 
160 Beynelmilel kongrelere iştirak masrafı 
161 Umumi nüfus sayımı 
162 Geçen yıl borcu 
163 Eski yıllar borçları 

Toplam 

117 526 

1 
53 328 
26 869 
21 420 

451 
2 801 
1 650 
100 

1 200 
300 

2 611 
0 

750 
150 
250 

11 848 

600 
35 900 

800 
1 

51 907 21 
1 
60 79 

80 526 

109 643 

0 
51 115 
18 897 
18 747 

426 
2 714 
f 615 
100 

1 199 
148 

2 359 
0 

669 
17 
249 

11 84S 

574 
35 850 

695 
0 

48 081 
0 
55, 

305 010 

15 

»09 
74 
84 

S'2 
85 

67 
75 
95 

26 
54 
m 

57 
51 
89 

23 

29 

81 

7 

*> 
7 
k> 

3 

882 

! 
212 
971 
672 
25 
86 
34 
0 
0 

151 
251 
0 
80 
132 
0 
(1 

25 
49 
104 
1 

825 
1 
5 

25 514 

85 

91 
26 
16 

18 
15 

33 
25, 
05 

74 
46 
34 

43 
49 
11 

98 

50 

19 
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Devlet Meteoroloji tşleri Geaeİ Müdttrlüğti 

B. Ödeneğin çeşidi 
ödenekler 
Lira K. 

165 

166 

167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 

184 
185 
186 
187 
188 
189 

190 
191 

Maaş ve 4178 saydı Kanuna göre verile
cek zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere
ğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Vilâyetler müteferrik müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Nakil vasıtaları 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Mütensevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi. yol ve saire masrafları 
Tesis ve tamir 
Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 
Beynelmilel Meteoroloji masrafları 
Kurs ve staj masrafları 
Staj ve ihtisas ve meslekî tetkikler 
Telsiz ve her türlü muhabere ve dinleme 
alet ve cihazlariyle Rasat levazım ve alet 
lerî mubayaa, tesis, tecrübe ve işletme mas 
rafları 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

497 071 

192 1941 yılı karşılıksız borçları 

Giderler 
Lira 

298 459 

1 
39 639 
95 858 
17 724 
1 500 
6 6jQ0 
2 500 
3 251 
4 000 
8 950 
2 500 
30 600 
7 321 
5 500 
5 500 
200 

56 490 

500 
8 377 
4 000 
1 001 
6 888 
134 

0 
29 068 
77 082 
13 517 

798 
. 5 169 

2 224 
1 928 
3 418 
8 195 
2 327 
29 116 
5 786 
4 687 
4 944 

10 
56 490 

133 
6 411 
3 323 
818 

4 166 
0 

71 712 
1 000 
G06 
78 

51 419 
645 
95 
27 

Toplam 87» 401 610 264 

Diyanet İşleri RetoUği 

195 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile 
cek zamlar 761 613 

196 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere. 
ğiûce verilecek tekaüt ikramiyesi 8 600 

197 Merkez ücretleri 6 016 

732 409 

8 388 
5 734 
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B. Ödeneğin çeşidi 

198 Vilâyetler müteferrik müstahdemleri üc
retleri 

199 Muvakkat tazminat 
200 Müstehikkini ilmiye maaş ve tahsisatı fev

kalâdesi 
201 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
202 Merkez levazımı 
203 Merkez müteferrikası 
204 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
205 Vilâyetler levazımı 
206 Vilâyetler müteferrikass 
207 Mütenevvi masraflar 
208 Daimî memuriyet harcırahı 
209 Muvakkat memuriyet harcırahı 
210 Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 
211 Posta ve telgraf ücreti 
212 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi, yol ve sair masrafı 
213 Dinî eserlerin mubayaa, telif, tercüme. 

tabı ve neşir masraflar! 
214 Geçen yıl borçları 
215 Eski yıllar borçları 
215 A> 1930 - 1941 yılları karşılıksız borçları 

Toplam 

X. 

ödenekler 
Lira K. 

28 361 
8 532 

22 644 
1 000 
800 
400 

1 100 
5 500 
1 600 
14 500 
1 000 
310 
350 
937 

Giderler 
Lira 

27 571 
7 228 

19 005 
l 000 
606 
292 
949 

5 036 
1 171 
12 298 

878 
306 
344 
937 

K 

33 
76 

94 

37 
16 

42 
15 
28 
97 
62 
32 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

789 67 
1 303 24 

3 638 06 
0 

193 63 
107 84 
151 
463 58 
428 85 

2 201 72 
121 03 
3 38 
5 68 
0 

700 333 78 366 22 

10 000 
1 600 
2 490 
2 782 

880 835 

9 888 
1 060 
2 483 
2 782 

840 706 

65 
06 
34 

76 

111 
539 
6 
0 

40 128 

35 
94 
66 

24 
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Maliye Bakanlığı 

B. 

216 
217 
218 

219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 

239 
240 

Ödeneğin çeşidi 

Bakan tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 oci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Vilâyetler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
Motosiklet masrafları 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Devir ve teftiş harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak tedavi, yo) ve 
saire masrafları 
Mukannen masraflar 
Vergi ve tasfiye işleriyle iştigal *>den Komisyonla.)-
masrafı 

ödenekle t 
Lira 

5 320 
7 594 580 

70 000 
458 500 

2 698 424 
248 520 
18 000 
47 500 
16 000 
7 000 
2 000 
69 983 
185 000 
35 000 
650 932 
128 000 
86 000 
130 000 
212 000 
46 000 
2 000 

600 000 
• 
34 674 

3 871 365 

131 500 

K. 

76 

86 

50 
74 

Giderler 
Lira 

5 319 
7 333 291 

68 940 
387 262 

2 353 822 
218 694 
17 982 
44 705 
15 419 
6 797 
2 000 
63 825 
172 126 
32 770 
558 491 
78 929 
58 676 
129 531 
165 700 
44 417 
395 

587 862 

18 137 
3 871 365 

31 361 

K 

6 
6 

1 
4 
6 
9 
7 
7 
1 
3 

6 
1 
7 
2 
2 
0 
4 
7 
1 
1 
4 

0 
7 

2 



B. Ödeneğin çeşidi 

241 Cibayet masrafı 
242 Muamelâetı nakdiye 
243 Atii tahsildarlara verilecek hayvan bedeli 
244 Ecnebi mütehassıslar ve malî tetkik heyeti masrafları 
245 Avrupaya gönderilecek müfettişler harcırah) 
246 •* Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye m e 

murlarının tahsisat ve harcırahı 
247 Kavanin, nizamat ve mukarreratı maliye telfik ve tertip 

masrafı 
248 KÜtap, mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masruf J 
249 Mektep ve kurs masrafı 
250 2857 sayılı Kanun mucibince mubayaa olunacak nakil va

sıtaları 
251 İstimlâk ve tefevvüz işleri 
252 Tesbit ve tevzi ve mübadil işleri 
253 Tamirat (Bütçe Kanunundaki yerlere ve masraflara) 
254 Menkul ve gayrimenkullcrin müşterek masrafları 
255 Damga Matbaası 
256 Geçen yıl borçları 
257 Eski yıllar borçları 
258 Masarifi gayrimelhuza 
259 Darüşşafakaya yardım 
260 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardıın 
261 Kız ilaya yardım 
262 Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü bütçesine yardım 
263 Halkevlerine yardım 
264 135,1 sayılı Kanun mucibince sarfolunaeak Ankara Şehri 

îmar masrafı 
265 Ford mukavelenamesi mucibime verilecek prim karşılığı 

Ödenekler Giderler 
Lira K Lira K 

112 000 75 970 96 
1 036 446 33 677 797 35 
237 420 206 931 27 
8 250 4 119 51 

1 

1 

6 000 
28 500 
152 07O 

218 451 
333 5p0 
581 435 S0 

1 650 000 
72 000 
135 000 
136 924 63 
78 922 73 
100 000 
120 000 
50 000 

1 271 800 
572 400 

2 200 00o 

185 000 
1 

6 000 
19 469 
143 752 

131 204 
311 549 
527 771 

1 435 563 
25 478 
134 711 
127 5J95 
46 325 
36 42İ 
120 000 
50 000 

1 271 800 
572 400 

2 200 000 

185 000 

47 
81 

80 
64 
43 
78 
47 
74 
45 
95 
m 



B. Ödeneğin çeşidi 

266 İhtiyat tahsisatı 
867 MUİS İktisat ve Tasarruf Cemiyetine yardım 
268 2777 sayılı Kanun mucibince yapılacak Siyasal Bilgftar 

Okulu masrafları karşılığı 
269 Türk Tarih Kurumuna yardım 
270 Türk Dil Kurumuna yardım 
271 2814 sayılı Kanunun 13 ncû maddesi mucibince Ziraat 

Bankasına verilecek fevkalâde ihtiyat akçesi 
272 Balkan Birliği Cemiyetine yardım 
273 2871 sayılı Kanun mucibince Hususi İdarelere yapılacak 

tediyeler karşılığı 
274 Havayolları Devlet İşletme İdaresi Bütçesine yardım 
275 Orman Bütçesine yardım 
276 Türk Maarif Cemiyetine yardım 
277 İstanbul Kambiyo Bürosu Bütçesine yardım 
278 Tiftik Cemiyetine yardım 
279 Ağaç Koruma Cemiyetine yardım 
280 Yarış ve Islah Encümenine yardım 
281 Atatürk Anıtının proje masrafı 
282 Ankara mezarlığı için yardım 
283 Ankara Belediyesine yardım 
284 Türk Hukuk Kurumuna yardım 
285 Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü Bütçesine yardım 
286 Sermayesine mahsuben Devlet Ziraat İşletme Kurumuna 
287 Balıklı Rum Hastanesine yârdım 
288 3867 sayılı Kanunun tatbiki karşılığı 
289 Kanunu mucibince sermayesine mahsuben Sümer Banka 

yapılacak tediyeler karşılığı 
290 Kanunu mucibince sermayesine mahsuben Etibanka yapı

lacak tediyeler karşılığı 

ödenekler 
lira K, 

461 
9 000 

0 
118 000 
İ15 000 

1 000 000 
6 000 

2 608 060 56 
1 030 000 
2250 000 

50 000 
7 000 
20 000 
20 000 
33 000 
248 946 96 
250 000 
250 000 
10 000 
300 000 
500 000 
30 000 
300 000 

10 025 000 

Giderler 
Lira 

9 000 

118 000 
115 000 

1 000 000 
6000 

2 556 100 
1 030 000 
2 250 000 

50 000 
7 000 
20 000 
20 000 
33 000 

250 000 
250 000 
10 000 
300 000 
500 000 
30 000 
226 699 

10 025 000 

21 150 000 21 150 000 



B. ödeneğin çeşidi 

291 4071 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tatbiki masrafı 
292 4178 sayılı Kanun mucibince yapılacak tediyeler karşılık

larına mahsuben Hususi idareler ve Belediyeler Bütçele 
rine yardım 

298 4126 sayılı Kanun mucibince Erzurum Erzincan Beledi 
yelerine yapılacak ikraz karşılığı 

294 Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Bütçesine 
yardım 

295 Türk Coğrafya Kurumuna yardım 
296 Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçesine yardım 
297 Yeşilay Cemiyetine yardım 
298 Müterakim borçları için Hususi tdare Bütçesine yardım 
299 ITastahanelere yardım ve inşaatı 
300 4306 sayılı Kanuna göre giyim ve yiyim eşyası masrafı 
301 Kanunu mucibince Varlık Vergisi tatbik* masrafı 
302 Afyon Vilâyetine yardım 
303 1935 -1941 seneleri karşılıksız borçlarına 

H. F. 3586 sayılı Kanun eski yıllar mahsubatı 
» 1942 Bütçe Kanununun 7 nci maddesi mucibince 
* 1942 Bütçe Kanununun 26 nci Devlet alacağına mukabil 

jçeçen ve eski senelerde tefevvüz edilmiş ve edilecek emval 
bedeli 

» 2425 sayılı Kanun mucibince Şeker Şirketine ödenecek 
mebaliğ 

» 3967 sayılı Kanun mucibince pasif koruma 
» 3849 sayılı Kanun mucibince Hükümet konakları inşaatı 

1942 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 27 nci mad 
desi mucibince İstanbul Liman Şirketinin Hazineden bh 
kıye alacağına karşı 

s Atatürk Anıtının inşaatı masrafı 

ödenekler Giderler 
Lira K Lira K 

5 000 379 

5 500 000 5 459 361 2 

500 000 500 000 

100 000 
5 000 

300 000 
24 000 
300 000 

2 374 132 
4 350 000 
1 000 000 
200 000 
7 755 
27 044 
9 151 

6 837 

1 564 051 
S 745 
47 508 

341 055 
16 385 

37 

12 

12 
92 

32 
70 

100 000 
5 000 

300 000 
24 000 
300 341 

2 262 693 
4 331 121 
185 634 
200 000 

7 002 
27 044 
9 151 

6 337 

1 564 051 
8 745 
47 508 

341 055 
16 385 

7 
3 
8 

6 
3 

1 

1 
9 

32 
7 



B ödeneğin çeşidi 

Vakıflar Umum Müdürlüğü ödenek mukataa ve taviz be 
deli 
4307 sayılı Kanun Nebati Yağlar 
Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi mucibince İstanbul Li
man Şirketi hisse senetlerinin mubayaa bedeli 
4385 sayılı Kanun Ziraat Bankasına pancar fiyatı farkı 
4226 sayılı Kanun mucibince Kibrit ve Çakmak İnhisarları 
işletme idaresi sermayei mütedavilesine 
2102 sayılı Kanun mucibince eski yıllar mahsubatı 
2794 sayılı Kanun mucibince Amortisman Sandığı serma
yesine ilâve 
4313, 3697 sayılı Kanun inhisarlar Umum Müdürlüğü 
mütedavîl sermayesine 
2794, 3136, 3322 numaralı Kanunlar mucibince Amortis
man Sandığı muamelelerinden mütevellit 1940 ilâ 1942 
malî zararı 
4313, 4524 sayılı Kanunlar gereğince inhisarlar İdaresi 
Hazine hissesinden mütevellit 1941 - 1942 yılları varidat 
fazlası olup sermayeye ilâvesi icabeden 
2300 sayılı Kanunla yapılacak işler karşılığı 
Besni Hükümet konağı inşaatı 
Ardanuç Hükümet konağı inşaatı 

Toplam 

ödenekler 
Lira K 

Giderler 
Lira K 

25 000 
184 000 

25 000 
94 600 7 

2 879 37 2 879 3 
7 527 728 38 7 527 728 3 

4 500 000 4 5*00 000 

334 61 334 6 

1 223 230 l 223 230 

l 274 800 l 274 800 

346 613 47 346 613 4 

23 882 192 93 23 882 192 9 
0 
0 
0 

Nâzım sarfiyat 
122617843 18 119106685 8 
2 840 471 05 2 336 910 1 

GENEL TOPLAM 125458314 23 121443595 9 

Maliye Bakanhğınca ödenek dışında sarfedilen 341 lira tahsil edilmiştir 



*m. 28 ~± 

Derle» Borçlan 

Yok edilen 
ödenekler Giderler ödenekler 

B. Ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

305 3322 sayılı Kanun mucibince çıkarılan 
1938 ikramiyeli daihili istikrazın faiz ve 
itfa bedellriyle komisyon, sigorta ve sair 
bilûmum masraflan karşılığı 789 000 788 776 41 223 59 

306 2094 sayılı Kanun mucibince çıkarılan ik
ramiyeli dahilî istikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komisyon, sigorta ve sair bilû
mum masraflar karşılığı 1 138 000 1 137 831 58 168 42 

307 2463 sayılı Kanun mucibince çıkarılan tah
villerim faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, 
sigorta ve sair bilûmum masraflan karlı
lığı 2 844 000 2 838 874 04 5 125 96 

308 4057 sayılı Kanun mucibince çıkarılan tah
villerin faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, 
sigorta ve sair bilûmum masrafları karşılığı 1 425 000 1 419 434 54 5 565 46 

309 Mahsubu umumi Kanunu mucibince 
rilecek tasfiyei düyun tahvillerinin 1932 -
1942 seneleri faiz ve amortismanlariyle 
nakden verilecek tahvil kesirleri komisyon, 
sigorta ve sair masrafları karşılığı 80 000 67 736 92 12 263 08 

310 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı 
Kanunlara tâbi borçlarla mülga Hatay 
Devletinden müdevver borçlar karşılıjğı 

311 Cumhuriyet Merkez Bankası hesabı 
312 Ziraat Bankası hesabı 
313 Düyunu umumiye senelik mürettebat ve 

bilûmum masarifi 
314 2670 ve 3022 sayılı Kanunlar mucibince 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
verilecek taksît bedeli 135 500 134 622 80 877 20 

315 1722 sayılı Kanun mucibince kibrit istik
razı faiz ve itfa mürettebatı 1 083 500 1 063 874 91 19 625 09 

316 3525, 3738 ve 4171 sayılı Kanunlar muci
bince yapılan kredi ve istikrazlar karşılığı 16 191 615 11 835 196 22 4 356 418 78 

317 664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 sayılı 
Kanunlar mucibince çıkarılan bonolar ve 
bu mahiyetteki borçlar 3 458 718 3 110 611 66 348 106 34 

318 Fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve 
1715 sayılı Kanun ve müzeyyelâtı ile diğer 
kanunların tesbit ettiği hadler dâhilinde 
çıkarılan Hazine bonolarından doğan borç
ların faiz ve itfa bedelleri (tasarruf bono
ları için Amortisman Sandığına verilecek 
üoret dâhil) 40 701 831 95 40 406 739 55 205 092 40 

100 000 
5 255 995 
2 942 498 

3 963 800 

44 177 
5 241 997 
2 942 497 

3 826 078 

09 
35 
23 

74 

55 822 
13 997 

0 

137 721 

91 
65 
77 

26 

(S. Sayme 142) 



B. Ödeneğin çeşidi 

319 2434 sayılı Kanun mucibince temin olu
nan kredi taksiti 

320 Mahkûmünbih borçlar 
321 Vatanî hizmet mukabili maaş ve tahsisatı 

fevkalâdeler 
322 Mütekait, dul, yetim maaşları ve tahsisat

ları 
323 4178 sayılı Kanuna göre verilecek çocuk 

zammı 
324 551 sayılı Kanun mucibince harb malûlle

rine verilecek arazi bedeli 
325 Millî Müdafaa İstikrazı ikramiye, komis

yon ve saire masrafları 
325 Yölyüs berger bonoları karşılığı 
A 
32Sj 2708 sayılı Kanun mucibince çıkarılan bo

noların itfa karşılığı 
P.M. 4275 sayılı Kanun mucibince akdedilecek 

Millî Mtidafa İstikrazı bilûmum masraf
ları 
Akhisar Tütüncüler Bankası hisse bedeli 

* Kibrit istikrazı itfa bedeli 
» Diyarbakır ve Elâzığ İstasyonlarından 

Irak ve İran hudutlarına uzatılacak de* 
miryoiu inşaatına ait istikrazın ilk masrafı 
karşılığı 

Ödenekler 
Lira K. 

Giderler 
Lira K. 

800 000 
164 026 

750 154 29 
160 782 63 

30 900 29 510 66 

23 755 259 38 23 755 269 38 

Yok edikti 
Mtaekler 
Lira K. 

49 845 71 
3 243 3? 

3 389 35 

250 000 

80 000 

120 000 

64 362 

592 381 

151 037 
17 500 

5 280 000 

70 

182 599 

56 820 

99 706 

5j92 380 

151 037 
17 500 

5 280 000 

38 

71 

29 

70 

87 400 

23 180 

20 293 

64 362 

0 

62 

W 

7* 

Toplam 111414924 03 106024200 07 5 390 723 96 

<& san*: us) 



CKhnrük ve 

8- ödeneğin çeşidi 

326 Vekil tahsisatı 
327 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek zamlar 
128 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek 

tekaüt ikramiyesi 
129 Merkez ücretleri 
330 Vilâyet ücretleri 
331 Muvakkat tazminat 
332 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
333 Merkez levazımı 
334 Merkez müteferrikası 
335 Vekâlet otomobil masrafı 
336 Nakil vasıtaları masrafı 
337 Vilâyetler mefruşat ve demirbaş 
338 Vilâyetler levazımı 
339 Vilâyetler müteferrikası 
340 Mütenevvi masraflar 
341 Daimî memuriyet harcırahı 
342 Muvakkat memuriyet harcırahı 
343 Müfettişler harcırahı 
344 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahı 
345 Yüksek tahsilli memurlara Gümrük staj harcırahları 
346 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
347 ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
348 Posta VB telgraf ücreti 
349 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire 

masrafı 
350 Mukannen masraflar 
351 Gümrük ambarlarında eayi olan eşya tazminat» 
352 Mütenevvi masraflar 

Tekel Bakanlığı 

ödenekler 
Lira K-

5 320 
1 795 302 

8 640 
46 681 
29 215 
47 244 
4 000 
14 300 
8 000 
4 200 
2 300 
19 000 
39 950 
16 000 
67 598 
30 600 
22 600 
31 760 

1 
1 

9 400 
300 

41 180 

12 700 
162 864 81 

300 
17 951 

Uiderler 
Gira 

5 319 
! 652 572 

8 340 
43 107 
25 861 
39 528 
3 832 
12 014 
7 508 
3 860 
1 897 
16 466 
37 760 
14 419 
61 463 
25 465 
18 329 
28 910 

0 
0 

9 168 
36 

41 180 

11 377 
152 490 

0 
12 024 

K. 

60 
24 

57 
09 
84 
88 
02 
30 
76 
48 
24 
45 
12 
87 
12 
58 
81 

6 
36 

14 
22 

22 



B. ödeneğin çeşidi 

353 Muharreratı umumiye ve sair matbuaların tabı, teelit, kağıt 
ve sadr levazımı masrafı 

354 Pasif korunma umumi masrafı 
355 Tartı alâtı mubayaa ve tamir masrafı 
356 tnşaat ve tamirat 
357 Gümrük kursları masrafı 
358 Geçen yıl borçları 
359 Eski yıllar borçlan 

A/359 Ecnebi memleketler harcırahı 
360 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek zamlar 
361 1683 sayıh Kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecei 

tekaüt İkramiyesi 
362 Ücret 
363 3779 sayılı Kanun gereğince erbaşlara verilecek nakdî mükâ 

fat 
364 Muvakkat tazminat 
365 Mefruşat ve demirbaş 
366 Kırtasiye 
367 Müteferrika 
368 Mütenevvi masraflar 
369 Daimî memuriyet harcırahı 
370 Muvakkat » » 
371 Müfettişler harcırahı 
372 Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 
373 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
374 3335 sayılı Kanunla yapılacak tedavi yol ve sair masraf) 
375 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye masrafları 
376 Kara nakil ve deniz muhafaza vasıtalarının masrafları 
377 Hayvan mubayaa ve tasmta masrafları 
378 Muayyenat 
379 Levazımı askeriye 
380 Ecza ve sıhhi malzeme 

ödenekler 
Lira K. 

4 000 
2 540 
1 800 

58 596 
31 246 
5 000 
1 750 
6 730 

2 428 182 

1 620 
381 090 

500 
18 444 
3 OOf » 
3 650 
10 000 
53 151 If. 
45 635 
23 500 
4 000 
4 000 
100 

2 935 
10 00ü 
165 100 
4 000 

2 806 47a 
362 000 
10 960 

Giderler 
Lira 

3 494 
459 
673 

18 581 
27 105 
4 237 
460 

6 296 
2 238 65il 

720 
330 792 

500 
13 967 
2 872 
3 569 
8 527 
49 871 
43 813 
22 709 
3 759 
3 386 

0 
1 916 
9 193 

155 614 
3 635 

2 694 730 
360 985 
10 802 

K 

69 
20 
85 
8 
22 
9 
15 

2 

73 

7 
39 
20 
84 
64 
1 
93 
5 
5 

34 
89 
8h 

2 
53 
2 



B. ödeneğin çeşidi 

381 ölen ve şehit düşenlerin cenaze, tekfin ve kain? inse mjfe 
rafı 

382 İstihbarat masrafı 
383 Nakliyat 
384 inşaat ve tamirat 
386 Muhafaza kurs masrafları 
366 Geçen yıl borçlan 
387 Eski yıllar borçları 
388 1937 -1941 yuları karşılıksız borçları 
H. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı birriikleri masraf s 

TOPLAM 

Ödenekler Giderler 
Lira K Lira. R 

500 
40 000 
83 000 
10 000 
30 470 
35 608 
2 948 
7 793 
7 390 

85 

43 

298 
40 000 
77 523 
9 522 
28 449 
28 405 
2 139 
7 444 
7 390 

22 

54 
99 
78 
97 
52 
7 
43 

9 106 120 24 « 455 443 65 



İçişleri Bakanlığı 

Yok edilen 
Ödenekler Giderler ödenekler 

B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

390 Vekil tahsisatı 5 320 5 319 60 0 40 
391 Maaş vo 4178 sayılı Kanuna göre verilecek 

zamlar 5 188 113 5 028 175 26 159 937 74 
392 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge

reğince verilecek tekaüt ikramiyesi ve 
1700 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince verilecek ikramiye 

393 Merkez ücretleri 
394 Vilâyetler müteferrik müstahdemleri üc 

retleri 
395 Muvakkat tazminat 
396 1437sayıh Kanun gereğince verilecek avans 
397 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
398 Merkez levazımı 
399 » müteferrikası 
400 Vekâlet otomobil masrafları 
401 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
402 » levazımı 
403 » müteferrikası 
404 Mütenevvi masraflar 
405 Daimî memuriyet harcırahı 
406 Muvakakt memuriyet harcırahı 
407 Müfettişler harcırahı 
408 2850 sayılı Kanun gereğince Köy ve ma

hallelerde yapılacak askerî yoklamalarda 
bulunacak Nüfus memurları harcırahı 

409 Kongre ve staj masrafları 
410 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
411 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
412 Posta ve telgraf ücreti 
413 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi, yol ve saire masraf? 
414 Devir harcırahı 
415 2510 ve 2848 sayılı Kanunlar gereğince 

kültür idare, emniyet ve dâhilde ahar ma
hallere nakil masrafları ve bu hususlar 
için istihdam edilecek muvakkat memur
lar ücretiyle harcırahları ve diğer bilcüm 
ie masraflar 

416 Nüfus masrafı 
417 Mecmua masrafı 
418 4089 sayılı Kanunun ikinci maddesi ge

reğince açılacak kaymakamlık kurslariyle, 
nahiye müdürlüğü kursları masrafları. 

77 000 
61 105 

239 094 
63 540 

1 
6 704 

.30 750 
5 000 
7 686 
30 500 
89 000 
16 500 
85 000 
90 000 
53 200 
76 000 

1 
1 925 
5 729 

1 
150 000 

8 700 
153 507 50 

61 344 
57 800 

226 878 
56 893 

6 673 
28 779 
4 874 
6 091 
28 799 
86 924 
15 565 
77 147 
74 641 
50 668 
56 857 

1 890 
5 476 

150 000 

5 335 
132 709 

43 

86 
10 

89 
51 
11 
74 
62 
85 
47 
27 
08 
30 
32 

23 
65 

95 
51 

15 656 
3 304 

12 215 
6 646 

1 
30 

1 970 
125 

1 594 
1 700 
2 075. 
934 

7 852 
15 358 
2 531 
19 142 

1 
34 
252 
1 

3 364 
20 797 

57 

14 
90 

11 
49 
89 
2ü 
38 
15 
53 
73 
92 
70 
68 

77 
35i 

05 
99 

1 
13 000 
2 000 

56 272 

10 892 
129 

35 748 

19 
50 

90 

.1 
2 107 
1 870 

20 523 

Sİ 
50 

10 
(S- Sayısı : 142) 



34 

R 

419 

420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 

ödeneğin çeşidi 

Siyasal Bilgiler Okulunda okutturulacak 
talebe masrafı 
Motosiklet masrafı 
Umumi müfettişler ücretleri 
İdare masrafları 
Harcırah 
Otomobil ve nakil vasıtaları masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 - 1941 yılı karşılıksız borcu 
Mebus seçimi masrafı 
1936 - 1940 yılı karşılıksız borçlan 

ödenekler 
Lira K 

0 
1 300 

1.00 770 
16 380 
10 000 
11 000 
18 000 
22 325 50 
12 549 

300 000 
3 219 

Giderler 
Lira 

953 
80 554 
16 153 
8 000 

10 237 
17 614 
21 498 

9 916 
268 080 

3 218 

K. 

99 
96 
12 
28 
18 
26 
67 
68 
76 

Yok ediieı 
Ödenekler 
Lira 

347 
20 215 

226 
1 999 

762 
385 
827 

2 632 
31 91ü 

0 

i 

K 

01 
01 
8>ı 
72 
82 
24 
33 
3*J 
24 

Toplam 7 011 193 6 651 845 24 359 347 76 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
431 

432 

433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 

443 
444 
445 
446 

447 

448 
449 

450 

Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile
cek zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücreti 
Vilâyetler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi mu
cibince verilecek para mükâfatı 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Emniyet müfettişleri ve emniyet polis mü
fettişleri harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı, 
ücretli muhabere ve mükâleme bedeli ve 
polis telefonlarının mubayaa, tesis, tamir 
ve levazım işletme masrafları 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı Kanun mucibince teşkilât men
suplarının hususi müesseselerde yapılacak 
ücretli tedavi ve yol masrafları 
Levazım 

7 686 324 

20 000 
111 359 
90 325 

230 000 
3 000 
7 000 
4 000 

25 000 
67 000 
13 300 

1 000 
106 590 
84 300 
30 000 

10 700 

7 388 669 

15 540 
78 585 
83 784 

229 025 
2 372 
6 800 
3 812 

24 846 
66 174 
13 046 

1 000 
104 884 

77 202 
28 250 

8 724 

95 

65 
06 

38 
89 
53 
74 
03 
50 

44 
25 
32 

74 

297 

4 
32 
6 

1 

654 

460 
773 
540 
975 
627 
199 
187 
153 
825 
253 

705, 
7 097 
3 

1 

749 

975 

05 

35 
94 

62 
11 
47 
26 
97 
50 

56 
75 
68 

26 

25 200 
120 000 

2 625 
420 000 

92 

24 254 
119 542 

1 718 
417 687 

06 

36 
89 

!»45 
W--

907 
2 312 

94 

56 
11 

(S. Sayısı t 142) 
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B. ödeneğin çeşidi 
ödenekler 
Lira K. 

24 420 
31 000 
58 000 
203 500 

Giderler 
Lira K. 

20 972 
30 488 53 
51 438 81 
203 500 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

3 448 
511 47 

6 5,63 İM 

5 00() 

2 400 
600 

260 501 
29 548 

4 666 

720 
420 

222 099 
20 226 

18 

42 
81 

333 

1 680 
179 

38 401 
9 322 

82 

58 
19 

451 Mütenevvi masraflar 
452 Nakil vasıtaları masrafı 
453 Polis karokolları tamir masrafı 
454 İstihbarat masrafı 
455 Polis mecmuası, gazete ve emniyet bülten

leri ve meslekî eserler gibi polis neşriyatı 
tabı ve iptidai maddeler telif ve tercüme, 
makale ve müteferrik masraflar 

456 1475 sayılı Kanun mucibince verilecek 
tazminat 

457 Beynelmilel müessesata iştirak masrafı 
468 Polis mektepleri masrafı 
459 Prevantoryom ve sanatoryom masrafları 
460 3201 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi mu

cibince staj ve beynelmilel kongre ve kon
feranslara iştirak ve zabıta işleri ilmî tet
kikleri için yabancı memleketlere gönde- , 
rilecek memurların harcırah, yevmiye ve 
tahsil masrafı 1 1 

461 Süvari polis hayvanları mubayaa, levazım 
ve takım masrafları 50 501 49 966 47 534 53 

162 4220 sayılı Kanıma göre verilecek er ta-
tayın bedeli 

463 Geçen yıl borçları 
464 Eski yıllar borçları 

H. P. 1937 - 1941 yılı karşılıksız borçlan 
* Polis Kolleji inşaatı bilûmum masrafları 

Toplam 

2 569 083 
8 500 
7 740 
374 08 
0 

12 308 892 

2 551 206 03 
7 121 65 
3 652 96 
207 98 
0 

11 862 608 63 

17 876 97 
1 378 3;̂  
4 087 04 
166 10 
0 

446 283 37 

( S. Sayısı : 142 ) 



Jandarma 

B. Ödeneğin çeşidi 

466 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek zamlar 
467 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 

tekaüt ikramiyesi 
468 Ücret 
469 Muvakkat tazminat 
470 Merkez mefruşat re demirbaşı 
471 Kırtasiye 
472 Merkez müteferrikası 
473 Komutanlık otomobili masrafı 
474 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
475 Vilâyetler levazımı 
476 Vilâyetler müteferrikası 
477 Mütenevvi masraflar 
478 Daimî memuriyet harcırahı 
479 Muvakkat memuriyet harcırahı 
480 Müfettişler harcırahı 
481 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
482 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
483 Posta ve telgraf ücreti 
484 Tayinat 
485 Levazımı askeriye 
486 Levazım ve teçhizatı harbiyt ve fenniye 
487 Nakliyat 
488 Sıhhi ve baytarı ilâç levazımı 
489 Tamirat ve inşaat 
490 İkramiye ve tazıninaı 
491 Nakil vasıtaları 
492 Memleket dâhil ve haricinde ücretli *ıhhi aıüessaselercU1 

tedavi ettirileceklerin masrafı 

Komutanlığı 

Tamamlayıcı 
Ödenekler ödenekler 
Lira K. Lira K 

4 758 431 

38 880 
95 354 
50 400 

500 
1 800 
2 000 
.1 800 
5 000 

327 243 
17 000 
109 924 
140 000 
87 056 
12 000 
7 500 

1 
62 500 

14 003 459 
2 763 801 

65 000 
484 829 
25 063 
148 960 
16 517 
"6 5)00 

181 49 

6 000 



B. Ödeneğin çeşidi 

493 Spor masrafı 
494 Subaylara verilecek hayvan tavizi 
495 Jandarma mektepleri masrafı 
496 Matbaa masrafı 
497 Satınalma komisyonlan, Dikimevi, jandarma ambarları 

muayene heyeti masrafı 
498 Geçen yıl borçlan 
499 Eski yıllar borçları 
600 1936 - 1941 yıllan karşılıksız borçlan 

a. F. 1937 - 1941 yıllan karşılıksız borçlan 
» 1941 Bütçesinden 1942 Bütçesine nakledilen levkalâde tafr 

sisat 

Toplam 

ödenekler 
Lira K. 

1 000 
20 000 
60 259 
3 400 

8 001 
51 835 
22 422 
6 456 

320 

138 143 14 

23 554 158 14 

Tamamlayıcı 
ödenekler 
Lira 

120 

302 

K 

59 

08 



— 38 — 
Dışişleri Bakanlığı 

B. 

505 
506 

507 

508 
509 

510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 

517 
518 
519 
520 
521 
522 

523 

524 

525 
526 
527 
528 
529 

530 

531 
532 
533 
H 

ödeneğin çeşidi 

Bakan ödeneği 
Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile
cek zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nei maddesi gere
ğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri 
ücreti ve akça farkı 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Mütenevvi masraflar 
Posta ve telgraf ücreti 
Posta telgraf ve telefon ücreti 
Merkez müteferrikası ve nakli nukut 
masrafı 
Vekâlet otomobil masrafı 
Elçilik ve konsolosluklar masrafı 
Elçilik otomobilleri mubayaa bedeli 
Daimî memuriyet harcirahı 
Muvakkat memuriyet harcirahı 
3335 sayılı Kanun gereğince yorulacak te
davi ve yol ve saire masrafları 
Beynelmilel müesscsata ve Milletler'Cemi
yetine iştirak hissesi 
Ecnebi elçilerle misafirlerin ibate, izaz, 
ziyafet ve mihmandarlarının harcirahı ve 
masraflariyle bahçe ve tamir masrafı 
Nakil vasıtaları masrafları 
Telif ve neşriyat 
Matbaa masrafı 
Kongre, konferans ve komisyonlar 
Hakem, mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma 
komisyonları 
Vekâlet kütüpanesinin tanzim ve İslahı 
için istihdam edilecek mütehassıslar üc
reti 
3502 sayılı Kanunun tatbiki masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar boraları 
5194 sayılı Kanun la verilen ödenek 

ödenekler 
Lira K. 

Giderler 
Lira K. 

5 320 5, 319 60 

2 333 031 86 2 136 943 92 

12 000 
115 

301 
48 
o 
8 
7 
1 

042 

224 
552 
000 
500 
500 
509 

169 000 

19 710 
5 5,00 

497 292 
6 000 

114 
105 

100 
346 

1 000 

2 700 

73 081 
10 000 
4 000 

950 
77 195 

1 

35 

10 800 
103 845 

297 325 
40 839 

1 875 
7 544 
7 475 
1 408 

160 357 

14 506 
5 223 

436 983 
6 000 

99 207 
101 035 

06 

53 
40 
10 
71 
04 

54 

57 
14 
74 

4Î0 16 

2 306 03 

69 221 95 
9 103 60 
3 800 20 

370 41 
56 351 70 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K 

40 

L96 087 94 

1 200 
11 196 94 

3 898 47 
7 712 60 

124 90 
955 29 
'M 96 

İ01 
8 612 46 

5 203 13 
276 86 

60 308 26 

14 892 92 

4 310 2S 

529 84 

393 97 

3 859 40 
896 40 
199 80 
579 59 

20 843 30 

1 

Toplam 

l 
0 

35 171 
30 422 
2 751 

3 988 900 

14 
65 
59 

59 

34 643 
26 414 
2 751 

3 642 123 

47 
27 
59 

58 

1 
0 

Ü27 
4 008 

346 777 

67 
38 

01 

( S. Sayısı ı 142) 



dağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 

B. ödeneğin çeşidi 

535 Bakan tahsisatı 
536 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek 

zamlar 
537 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere

ğince verileck tekaüt ikramiyesi 
538 Memurlar ücreti 
539 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar ücret 

ve masrafları 
540 Vilâyetler ücreti 
541 Muvakkat tazminat 
542 1437 numaralı Kanunun iki masrafı 
543 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
544 Merkez levazımı 
545 Merkez müteferrikası 
546 Vekâlet otomobili masrafları 
547 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
548 Vilâyetler levazımı 
549 Vilâyetler müteferrikası 
550 Mütenevvi masraflar 
551 Daimî memuriyet harcırahı 
552 Muvakkat memuriyet harcırahı 
553 Müfettişler harcırahı 
554 Ecnebi memleketlere gönderileceklerin 

harcırahı 
555 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
556 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
557 Posta ve telgraf ücreti 
558 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi, yol ve saire masrafı 
559 Sâri ve salgın hastalıklarla mücadele mas

rafı 
560 Trahom mücadele masrafı 
561 Zührevi hastalıklarla mücadele masrafı 
562 Sıtma mücadele masrafı 
563 Verem mücadele masrafı 
564 Mütenevvi masraflar 
565 Sağlık propagandası ve alelûmum neşriyat 

masrafları 
566 Millî Türk Tıp Kongresi masrafı 
567 Seyyar küçük sıhhat memurlarına hususi 

kanun mucibince verilecek yem bedeli 
568 înşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 
569 Küçük tamir masrafları 

ödenekler 
Lira K. 

5 320 

3 063 885 

26 240 
407 461 

85 966 
2 675 457 

79 25,8 
1 

î 000 
9 980 
2 500 
2 380 
17 000 
32 500 
4 673 
35 750 
60 000 
15 000 
18 000 

1 
2 500 
700 

43 571 

Giderler 
Lira 

5 

2 534 

21 
323 

319 

751 

480 
110 

84 526 
2 204 865 

61 

8 
2 
1 
15 
31 
4 
31 
49 
12 
17 

2 

43 

453 

961 
229 
249 
762 
329 
446 
336 
282 
365 
506 
483 

389 
402 
571 

K. 

60 

15 

68 

91 
61 
63 

75 
58 
72 
60 
12 
87 
42 
79 
23 
75 
99 

91 
66 

Yok edilen 
ödenekleı 
Lira 

0 

529 133 

4 760 
84 350 

1 439 
470 591 
17 804 

1 
38 

1 750 
250 
617 

1 670 
1 053 
336 

4 467 
10 634 
2 493 
516 

1 
110 
297 

K. 

40 

85 

32 

09 
39 
37 

25 
42 
28 
40 
88 
13 
58 
21 
77 
25 
01 

09 
34 

1 318 378 24 939 76* 

132 800 
147 000 
125 000 
755 000 
260 000 
7 500 

20 000 
1 

201 120 
442 000 
6 000 

105, 734 
126 370 
111 990 
631 984 
252 140 
4 686 

18 494 

118 223 
344 593 

653 

52 
54 
60 
99 
75 
50 

84 

52 
14 
90 

27 
20 
13 
123 
7 
2 

1 

32 
97 
5 

065 
629 
009 
015 
859 
813 

505 
\ 

896 
406 
346 

48 
46 
40 
01 
25 
50 

16 

48 
86 
10 

( S. Sayın : 142) 
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Vok edilen 

ödenekler Giderler ödenekler 
l i. Ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

570 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek 
doktor ve eczacıların harcırahları tahsil ve 
tedavi masrafları 7 2(10 4 262 90 2 937 10 

571 Hususi müessese ve cemiyetlerle eşhasa ait 
yardımlar 1 000 290 710 

572 Çok çocuklu analara yardım 1 575 000 l 497 371 97 77 628 03 
573 Tekâmül tedrisatı masrafı 1 1 
574 Zehirli ve boğucu gazlardan korunma le

vazımı ve mubayaa bedeli 500 5,00 
575 Umumi sıhhat işleri müesseseleri masrafı 83 200 81 355 21 1 844 79 
576 Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ve hıfzıssıh-

ha mektebi 255 000 237 947 61 17 052 39 
577 Tedris müesseseleri masrafı 594 750 592 135 38 2 614 62 
578 Hastaneler sıhhi ve içtimai muavenet mü-

esseseleri masrafları 2 694 54S 71 2 637 641 09 56 907 62 
579 Doğum ve çocuk bakım evleri 212 000 201 687 04 10 312 96 
580 Geçen yıl borçları 11 639 11 330 06 308 94 
581 Eski yıllar borçları 2 206 1 800 02 405 98 
582 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile

cek zamlar 117 706 102 567 67 15 138 33 
583 Muvakkat tazminat 6 324 5 900 28 423 72 
584 Muhacir iskân işleri l 400 000 I 141 197 21 258 802 79 
585 Yalova Kaplıcalarına yardım 60 000 '60 000 
586 Maske imalâtı için 1 500 000 î 500 000 

H. P 4054 sayılı Kanunun ikinci maddesi gere
ğince 3228 numaralı Kanun gereğince An
kara'da yapılacak Tıp Fakültesi inşaat ve 
tesisatı ve Trabzon Hastanesi ikmali inşa
atı için 174 828 16 174 828 16 

» Şeker almaya geçimi müsait olmryan ço
cuklu ailelere, hastalara ve kimsesiz çocuk
lara parasız veya ucuz fiyatla tevzi edile
cek şeker bedeli ve masrafı 3 500 000 2 207 68 3 497 792 32 
Heybeliada Verem Sanatoryumu inşaat; 
masrafı 0 
Devlet hastaneleri 0 

Toplam 20 882 784 87 15 424 599 79 5 458 185 08 

S. Say»; : 142 ) 
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Adalet Bakanlığı 

B. Ödeneğin çeşidi 

590 Vekil tahsisatı 
591 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile

cek zamlar 
592 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere-

ğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
593 Merkez ücretleri 
594 Vilâyetler ücretleri 
595 Muvakkat tazminat 
596 Merkez mefruşat ve delirbaşı 
597 Merkez levazımı 
598 Merkez müteferrikası 
599 Vekâlet otomobili masrafları 
600 Temyiz Mahkemesi Riyaset ve Başmüd-

deiumumilik otomobilleri masrafları 
601 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
602 Vilâyetler levazımı 
603 Vilâyetler müteferrikası 
604 Mütenevvi masraflar 
605 Daimî memuriyet harcirahı 
606 Muvakkat memuriyet harcirahı 
607 Müfettişler harcirahı 
608 Staj harcirahı 
609 Meşhut Suçlar Kanunu gereğince mesai 

saatleri haricinde dairelerinde nöbet bek
lemeye mecbur olan hâkim, müddeiumu
mi ve kâtiplere verilecek ücret 

610 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
611 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
612 Posta ve telgraf ücreti 
613 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi, yol ve sair masrafları 
614 Mütenevvi masraflar 
615 Nakil vasıtaları 
616 Telif, tercüme, Adliye ceridesi 
617 Adlî Tıp işleri müessesesi masrafı 
618 Ceza ve tevkif evleri masrafı 
619 Ceza ve tevkif evlerinin inşaat ve esaslı 

tamiratı 
620 Mahkûm çocuk ıslah evleri umumi mas

rafları 
621 Ceza ve tevkif evleri ve mahkûm çocuk 

ıslah evleri mütedavil sermayesi 
622 Geçen yıl borçları 
623 Eski yıllar borçlan 

Ödenekler 
Lira K. 

5 320 

8 917 791 28 

92 000 
139 431 
926 127 
180 924 

3 000 
17 200 
7 219 
2 800 

3 700 
26 100 
188 000 
17 400 
131 927 
117 000 
43 000 
50 000 

2 

Giderler 
Lira 

5 319 

8 230 743 

70 668 
123 082 
822 935 
174 175 
2 981 
17 145 
6 691 
2 565 

3 534 
24 257 
179 218 
13 486 
122 580 
90 946 
35 829 
35 020 

K. 

60 

33 

13 
62 
15» 
59 
13 
27 
72 

38 
08 
46 
01 
28 
19 
83 
27 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira 

687 047 

21 332 
16 348 
103 191 
6 748 

18 
54 
527 
234 

165 
1 842 
8 781" 
3 913 
9 346 

26 05j3 
7 170 
14 979 

2 

K. 

40 

95 

87 
38 
85 
41 
87 
73 
28 

62 
92 
54 
99 
72 
81 
17 
73 

1 
8 000 

50 
323 616 

7 426 
252 100 
10 975 
20 000 
26 560 

2 804 171 

15 000 

53 000 

"25, 000 
25 553 72 
20 080 

7 694 
1 

323 616 

6 877 
232 157 
4 778 
19 425 
22 047 

2 657 794 

10 947 

47 790 

24 999 
24 543 
16 632 

20 
89 

48 
42 
58 
30 
74 
73 

64 

92 

75 
19 
86 

1 
305 
48 

548 
19 942 
6 196 
574 

4 512 
146 376 

.4 052 

5 209 

0 
1 010 
3 447 

80 
11 

52 
58 
42 
70 
26 
27 

36 

08 

25 
53 
14 

(8. Sayın; 143) 
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Ödeneğin çeşidi 

624 1930 - 1936 yılları karşılıksız borçları 
A624 Ceza ve tevkif evleri, mahkûm çocuk ıs

lah evleri masrafı 
K1. M. 2548 ve 3892 sayılı kanunlar gereğince 

ceza evleri inşaatı 

625 

626 

627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 

644 
645 

646 

647 
648 
649 
650 
651 

Tapa ve Kadastro 
Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile
cek zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nei maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Vilâyetler müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcirahı 
Muvakkat memuriyet harcirahı 
Müfettişler harcirahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak 
tedavi, yol ve sair masrafları 
Kadastro ve tapu tahrir heyetleri masrafları 
Tapu işlerine yardım etmek için istihdam 
edilecek muvakkat memurlar ve daktilo
lar ücreti 
İskândan müdevver muamelâtın tescili 
için istihdam olunacak muvakkat memur 
ve daktilolar ücret ve harcirahlariyle sair 
masraflar 
Tapu ve kadastro tatbikat 'kursu 
Staj, tahsil ve kongre masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1932 - 1939 yılları ve karşılıksız borçları 

ödenekler 
Lira 

1 205 

25 000 

576 216 

15 062 895 

K. 

71 

71 

Giderler 
Lira 

718 

17 933 

576 216 

13 955 356 

Genel Müdürlüğü 

1 616 945 

20 280 
25 .855 
72 940 
30 85/> 

640 
2 750 
900 

3 155 
17 549 
2 240 
31 850 
19 500 
12 000 
10 500 
1 450 

1 
9 478 

1 500 
CS 228 

l 520 759 

16 980 
22 250 
71 776 
27 549 

331 
2 460 
894 

2 898 
15 416 
1 978 
28 968 
16 803 
9 905 
10 436 
l 202 

9 478 

541 
58 476 

3 045 2 991 

Toplam 

i S. Sayısı ; 142 

52 784 
3 

2 515 
4 577 
17 910 

27 452 

43 588 

2 402 
4 121 
16 600 

1 888 818 



Mim Eğitim Bakanhğı 

B. ödeneğin çeşidi 

655 Bakan ödeneği 
656 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek zamlar 
657 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek 

tekaüt ikramiyesi 
658 Merkez ücretleri 
659 Vilâyetler ücretleri 
660 Muvkkat tazminat 
661 2517, 3007, 3834 ve 3976 sayılı kanunlar gereğince verile

cek ücretler 
662 Kanunları gereğince askerlik dersleri öğretmenlerine ve

rilecek ücretler 
663 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
664 Merkez levazımı 
665 Merkez müteferrikası 
666 Vekâlet otomobili masrafları 
667 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
668 Vilâyetler levazımı 
669 Vilâyetler müteferrikası 
670 Mütenevvi masraflar 
671 Daimî memuriyet harcırahı 
672 Muvakkat memuriyet harcırahı 
673 Müfettişler harcırahı 
674 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
675 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
676 Posta ve telgraf ücreti 
677 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve sai 

re masrafları 

Ödenekler 
Lira K 

5 320 
9 093 558 32 

110 000 
155 830 

1 916 199 97 
201 523 80 

l 643 359 57 

245 096 36 
5 500 
9 339 
6 300 
3 800 
4 000 
10 620 
3 400 

127 920 
56 320 60 
44 559 88 
92 208 54 
10 983 10 

770 
57 911 

10 320 

Giderler 
Lira 

5 319 
S 733 800 

• 102 552 
120 202 

1 643 878 
194 188 

1 596 591 
• 

234 064 
5 498 
9 337 
6 214 
3 476 
3 739 
8 974 
3 020 
91 994 
48 132 
32 150 
86 438 
10 678 

556 
57 911 

S 049 

K 

6 
1 

9 
8 
3 

7 

5 
6 
9 
9 
9 



6. ödeneğin çeşidi 

678 Besim ve heykel sergilerinin kuşat masraflarına yardım 
ile mükâfat ve mubayaa olunacak eserleri bedeli 

679 Tetkik, program, kılavuz, talimatname, kitap, dergi ve sair 
kütüphane masrafları 

680 Maarif Matbaası makine, tesisat ve levazımiyle matbaada 
yaptırılack genişletme, değiştirme ve yeniden kurma ve 
nakil işlerinin iltizam ettiği her türlü yapı ve tesis mas
raf lariyle satınalmaeak makinalar bedeli ve matbaa ser 
mayesine yardım 

58i Derleme masrafları 
682 Neşir masrafları 
<68'" Ulusal di) ve tarihimize ait eserlerin neşri masrafları 
684 Okullar için bastırılacak ders ve terbiye vasıtalariyie 

idare evrakı ve müze yayınları 
•>85 inönü Ansiklopedisi birosunun her türlü tesisat, kira. 

telefon, malzeme ve neşir hazırlıklariyle telif ve tercüme 
ve tetkik, ilmî kontrol ve müstahdemler elbisesi ve diğer hes 
türlü masraflar ve kütüpane için alınacak kitaplar, ten
vir ve teshin masrafları, uzman ve müstahdem ücretleri 

686 Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret ve masrafları 
687 Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara iştirak ve 

ilmî tetkik için gönderileceklerin harcirahı, beynelmilel 
meslekî tedrisat cemiyetine iştirak hissesi 

688 Ortaöğretim öğretmenleri kursları masraf, hareirah ve 
ücretleri 

689 Ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 

690 Ecnebi memleketlerdeki talebe müfettişliği masrafları 
691 Halkı tenvir hizmetleri masrafı 

Ödenekler 
Lira K 

3 500 

13 500 

Giderler 
Lira 

2 567 

11 453 

K 

52 

40 

61 00ü 60 987 38 

75, 000 
1 200 

322 871 
40 000 

74 999 
1 175 

320 925 
38 356 

76 
26 
90 
60 

40 000 38 579 14 
190 993 83 177 208 8 

2 880 

t 

45 ̂ 69 
7 893 
8 011 

46 
23 

125 040 
6 422 
7 418 

63 
52 
04 



B. ödeneğin çeşidi 

692 Köy Okullariyle enstitülerin eğitmenleri ve gezici başöğ
retmen ve öğretmenleri ve Köy Enstitü mezunlarına 3803 
sayılı Kanuna göre verilecek ücret ve bilûmum masraflar 

693 Pravantoryum ve sanatoryum masrafları 
694 Yüksek öğretim okulu masrafları 
695 Gazi öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 
696 Siyasal Bilgiler Okulu 
697 İstanbul Kandilli Rasathanesi masrafı 
698 Güzel Sanatlar Akademisi 
699 Ankara Devlet Konservatuvarı 
700 Riyaseticumhur Filârmonik Orkestrası 
701 Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası ile Devlet Kon 

servatuvarı yabancı mütehassıs ve öğretmenleri, muvakka 
ten davet edilecek yabancı orkestra şefi ve virtiozlere ve
rilecek ücret ve masraflar 

702 Lise ve ortaokullar, öğretmen okulları masrafı 
703 Kamp masrafı 
704 Devletçe deruhde edilen masraflar 
705 Okul kütüphanelerine alınacak kitap, ve mecmua bedelleri 

ve bunlara ait masraflar 
706 Leyli ve yarım leyli ve nihari meslek okulları masrafı 
707 Bütün meslek okulları masrafı 
708 Meslek ve ticaret kursları ve akşam okulları bilûmum mas 

rafları 
709 Meslek okulları, ecnebi mütehassıs ve muavinleri ve tercü-

manlariyle ecnebi öğretmen ve usta ücretleri ve masrafları 
710 Avrupa'ya staj için gönderileceklerin yol masraflariyle 

bunlara her ay maktuan verilecek ücret karşılığı 
711 Kütüphaneler masrafı 

ödenekler 
Lira K 

i 281 637 96 
110 565 
97 921 
200 153 
•l>»01 170 
20 200 
57 076 
164 365 
16 015 

Giderler 
Lira 

6 223 296 
110 528 
97 801 
186 446 
296 083 
19 966 
55 228 
158 317 
14 974 

K 

1 
0 
8 
7 
2 
1 
5 
0 
7 

115 084 
731 502 
120 398 
534 866 

850 

10 
105 636 
718 964 
120 199 
520 366 

849 

9 
6 
72 
8 
8 

1 784 995 20 l 757 565 2 

537 810 629 084 2 

239 200 236 085 4 

106 063 92 71 552 9 
1 

24 290 23 829 8 



B. Ödeneğin çeşidi 

712 Müze ve âbideler masrafı ' 
713 Okul müzesi ve terbiyevi eserler masrafiyle okul müze» 

için satınalınacak eşya bedeli ve katalog neşriyatı, eşya 
ve sergi nakil masrafları ve seyyar sergilerde bulunacak 
memurların harcırah ve yevmiyeleri, müze tathiriyle mal 
zemesi masrafları 

714 Tesisat levazımı 
715 Tamir ve istimlâk masrafı 
716 Geçen yıl borçları 
717 Eski yıllar borçlan 
718 Maaş ve ücret 
719 Üniversite masrafları 
720 Maaş, ücret 
721 Masraflar 
722 Maaş ve ücret 
723 Fakültelerin bütün masrafları 
724 İzmir Arsıulusal Fuarında yapılacak kültür Pavyonu içi» 

Fuar Komitesine yardım ve sergi masraf* 
725 Maaş ve ücretler 
726 îdare masrafları 
727 Kitap, mecmua, tercüme, telif ve tab'iye masraflar* 
728 Ecnebi öğretmenler ücret ve masrafları 
729 Kanunları gereğince askerlik dersleri öğretmenlerine ve

rilecek ücret 
730 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi, y>l ve «air^ 

masrafları 
731 Geçen yıl bonçları 
732 Eski yıllar borçlan 
733 Maaş ve ücret 

ödenekler Giderler 
Lira K. Lira K 

1 570 
119 790 
92 800 
26 053 
21 288 

1 774 865 
1 183 243 
326 498 
130 738 
144 048 
t29 150 

491 044 
329 643 
23 500 
102 040 

48 
85 

50 

1 560 
118 128 
88 785 
25 095 
18 462 

t 549 549 
1 178 817 
280 054 
127 236 
107 497 
119 747 

357 472 
310 746 
15 395 
65 427 

8 
0 
5 

3 
1 
1 
3 
8 
3 

4 

6 
7 

153 810 75 147 691 1 

500 293 0 

200 
500 8 1 

1 000 
218 725 165 302 2 



B. 

734 

735 
736 

737 

738 
ff.F. 

H.F. 

N. 

ödeneğin çeşidi 

Kanunları gereğince askerlik dersleri öğretmenlerine 
verilecek ücret 
Teknik Okulu masrafları 
4304 sayılı Kanunla meslekî ve teknik okulları açılması 
ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki kanun gereğince 
yapılacak bilûmum hizmetler karşılığı 
4345 sayıb Kanun gereğince: 2005 sayılı Kanun gereğince 
açılan pansiyonlarda kendi hesaplarına okuyan talebelere 
Devletçe parasız okutturulan talebenin iaşe masraflarına 
yardım 
1937 -1941 yılları karşılıksız borçlan 
Cerrahpaşa'da yapılmakta olan birinci hariciye ve Göz 
Klinikleriyle Haseki ve Guraba Hastanelerinde Üniversi
teye bağlı kliniklerin inşaat, tesisatının ikmali masrafı 
Köy Enstitülerinin maaş, ücret ve her türlü masrafları 
Bütçe Kanununun 17. maddesi gereğince 1937 • 1941 
yılları karşılıksız borçları 
Ankara'da yapılacak fakülte ve mekteplerle İstanbul 
Üniversitesinin inşaat, tamirat ve tesisatı 
Muhtaç Üniversite talebelerine yardım 
Muallim mekteplerine muavenet (% 10 1ar) 
Pansiyonların tesisat, amortisman, inşaat ve tamirat 
karşılığı (%12 Ier) 

Hazineye ait giderler toplamı 
% 88 1er pansiyonlar masrafı 

ödenekler 
Lira K. 

Giderler 
Lira K 

500 
274 525 

518 72 
373 758 68 

3 006 600 2 989 772 90 

567 000 
38 556 

151 737 
4 726 

1 436 

64 237 
4 487 
5 000 

167 347 

36 
85 

08 

63 
50 

43 

565 154 
34 825 

151 737 
4 726 

1 436 

64 237 
4 487 
5 000 

167 347 

60 
67 

36 
85 

08 

63 
50 

43 

8682828427 84088960 52 
2 775 427 63 2 513 615 0 

GENEL TOPLAM 88 603 711 90 86 672 676 68 
Millî Eğitim Bakanlığınca ödenek dışında sarfedilen 18 lira 72 kuruş tahsil edilmiştir. 



Bayındırlık Bakanağı 

B. 

741 
742 

743 

w 

I 

744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 

758 
759 
760 
761 
762 

763 

764 

ödeneğin çeşidi 

Bakan ödeneği 
Maaş ve 4178 sayılı Knuna göre verilecek 
zamlar 
1683 sayılı Kanununun 58 nci maddesi ge
reğince verilecek tekaüt kramiyesi 
Merkez ücretleri 
Vilâyet ücretleri 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
3888 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince yerilecek kurs yevmiyeleri 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi, yol ve saire masrafları 
Yollar ve büyük köprülerin inşaat ve ta
mirat masrafı 
Sular 

3 000 

5 916 247 
170 317 

Ödenekler 
Lira K, 

5 320 

l 716 202 

6 720 
354 275 
324 600 
84 984 
8 100 
17 900 
11 000 
4 500 
5 400 
11 000 
6 000 
16 800 
25 000 
30 000 

1 
10 000 
6 500 
900 

20 331 

Tamamlayıcı 
ödenekler 
Lira K. 

Giderler 
Lira 

5 319 

1 459 270 

6 720 
301 631 
260 775 
72 716 
7 960 
15 043 
9 557 
2 993 
3 55j2 
7 942 
3 207 
13 027 
15 092 
23 269 

0 
7 840 
5 541 
112 

20 331 

K. 

60 

90 

22 
79 
41 
80 
80 
08 
79 
37 
76 
97 
38 
34 
22 

13 
18 
27 
00 

2 922 99 

5 367 032 
123 636 

15 
22 



B. ödeneğin çeşidi 
ödenekler 
Lira. K, 

765 Mütenevvi aletler ve levazım 4 500 
766 Kitap ve fennî risaleler bedeli ile fennî 

eserlerin ve haritaların tabı ve telif 
masrafları, alelûmum telif ve tercüme ve 
nafıa eserleri modelleri için verilecek 
ücret ve mükâfat ve film muba
yaa bedeliyle muktazi masraflar ve Mü
hendisler Birliği ile Teknik mezunları 
Birliğine nakden yapılacak yardım 25 000 

767 Beynelmilel müessese ve cemiyetlere işti-
gb rak hissesi ve masrafları 100 
02 768 Ecnebi mütehassıs, mühendis ve tercü-
£j manlar ücret ve harcirahları 62 836 76 
* 769 Ecnebi memleketlere gönderilecek memur-
w 1ar harcırahı 4 000 
& 770 Staj için ecnebi memleketlere gönderile-

cek memurlar harcırahı ve masrafları 1 
771 449, 625, 692, 787, 1158, 2405, 2134, 2114, 

2611, 2184, 3262, 3745, 3813, ve 3879 sa
yılı kanunlar mucibince yapılmış ve ya
pılmakta olan Demiryol ve Limanlar in
şaat bedelleriyle diğer müteferrik mas-

' raflar 12 757 337 10 
772 Geçen yıl borçları 20 000 
773 Eski yıllar borçları 4 635 24 
774 İnşaat, istimlâk ve esaslı tamirat mas

rafları 3 685 005 83 
775 Hafriyat masrafları 15 000 
776 Ücretler 42 024 
777 İdare masrafları 3 950 98 

Tamamlayıcı 
ödenekler Giderler 
Lira K. Lira K 

3 289 5 

24 016 4 

0 

30 751 057 
16 709 

3 084 

3 436 454 
11 225 
31 018 

3 317 

44 839 

1 550 5 



ödenekler 
B. Ödeneğin çeşidi Lira K. 

778 Mütemadi tamirat 9 00ü 
779 Geçen ve eski yıllar borçları karşılığı 749 02 
780 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik 

•işleri Etüd İdaresine yapılacak yardım 200 000 
781 Ankara Şehri lâğımlarının inşaat ve te

sisat masraflariyle bu işlerde istihdam 
edilecek mütehassıs mühendis, fen me
muru, ressam ve sürveyanlarm ücret, yev
miye ve harcirahlariyle usta ve amele 
yevmiyeleri, alınacak alât ve edevat ve 
malzeme bedelleriyle nakliyeleri kırta
siye, matbu evrak ve tabiye ve bilûmum 
marafları 700 000 

782 Ankara'da yaptırılmakta olan Gençlik 
Parkı bilûmum ücret ve marafları 100 000 

783 iskenderun Limanındaki bataklığın kuru
tulması, doldurulması ve bilûmum masraf
ları 200 000 

784 Tokad, Çorum ve Balıkesir Vilâyetleri dâ
hilinde yer sarsıntısından müteessir olan 
mmtakalarda yapılacak işler ve yardımlar 1 500 000 

H. P. Muvazenei Umumiye Kanununun 17 nci 
maddesi gereğince 1937 ve 1941 yıllan 
karşılıksız borçları 290 17 

» Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci 
maddesi gereğinee Zeyre Köyü ilkokul in
şaatı 157 

* 3194 - 3 3132 No. lı Kanun haricinde ev
velce yapılmış ve yapılmakta bulunan ba
rajlar, kanallar, setler ve imalâtı sınaiyenin 
işletmeleriyle mütemadi tamir masrafları, 

Tamamlayıcı 
ödenekler Giderler 
Lira K. Lira K 

6 00 296 1 

157 

8 924 6 
671 7 

200 000 

94 305 9 

187 574 3 

1 487 388 0 



B. ödeneğin çeşidi 

hüsnü muhafaza ve işletmeleri içn istih-
dam edilecek mühendis, fen memuru, am
bar, fidanlık, savak, lâboratuvar ve elek
trik memurları; makinist ve makinist mu
avini, makine yağcısı, şoför, kanal, makine, 
telörgü, ambar, ve baraj bekçileri, bahçı
van ve muavinleri, odacı, usta, amele ve 
saire gibi müstahdemin ücretleriyle ve Çu
buk Barajı su havuzunun kontrolü için 
mubayaa edilecek motor bedeli ve işletme 

OT masrafı ve sair bilûmum masraflariyle hal-
02 km yapacağı su işlerine yardım 
«3 H. F . 3420 sayılı Kanun gereğince Sason bölge-
~ sinde yapılacak köprüler inşaatı 
HI » 3849 sayılı Kanun gereğince yol ve köp 
w rüler inşaatında çalıştırılacak Nafıa ta-

kımlarnın maaş, iaşe, mahrukat ve sair 
bilcümle masrafları, yol ve köprüler inşa
atı ve bilûmum masrafları 

» 3628 sayılı Kanun gereğince Erzurum - Sa
rıkamış ye Adapazarı, Bolu, Ismetpaşa 
hattı ile Ankara iltisak hatları tetkikat; is
tikşaf ve etüd masraf lan ve asko malzemesi 
için yapılacak tedîyat ve Sivas - Erzurum 
ve Malatya iltisak hatları mütaahhit-
lerine verilecek nakit ile poliçeler karşılı
ğı ve işbu hattın bilcümle ücret ve masraf
ları ve 1931 - 1937 senelerinde ödenemiyen 
masraflar karşılığı 

Tamamlayıcı 
Ödenekler Ödenekler Giderler 
Lira K. Lira K. Lira 

7 855 68 7 855 

6 652 99 6 652 

4 065 681 89 4 065 681 

49 785 45 49 785 



ödenekler 
B, ödeneğin çeşidi Lira 

H. F , 3802 sayılı Kanun gereğince iskele inşaatı 
ve bilûmum masrafları karşılığı ve yol, 
iskele ve meydanların inşaatı ve istik
şaflarında çalıştırılacak bilûmum me
murin ve müstahdeminin yevmiye ve har-
cirahlariyle muvakkat müstahdeminin 
yevmiye ve harcirahları ile muvakkat 
müstahdemin ücreti, mezkûr inşaatlar için 
gelen malzemenin vapurdan tahliyesi, am-

^ barlarda muhafazası, iş merkezlerine şevki 
w ve sair her neyi idari masraflar karşılığı 
m ve Marmara havuzunda yapılacak iskele 
^ inşaatı ve malzeme mubayaası, nakliye, 
~ tahmil ve tahliye bedel ve masraflariyle 
M- yapılacak iskelelerin masarifi umumiyesi 
M (müstahdemler ücret ve yevmiyeleriyle 

harcirahları dâhildir.) Van Gölü için yap
tırılacak ve tamir edilecek vesaitin inşa, 
tamir masraflariyle bu hususa muktazi 
her nevi malzeme bedelleri karşılığı ve 
iskenderun'da yaptırılacak iskelenin ma
sarifi umumiyesi (Müstahdemler ücret ve 
yevmiyeleri dâhildir.) 475 865 

H. F. 3182 - 3483 sayılı Kanun gereğince büyük 
su işleri 8 959 713 

*» 3849 - 3879 sayılı Kanunla yapılacak olan 
Zonguldak - Kozlu hattının inşaat bedel 
ve marafları 2200 sayılı Kanun gereğince 
yapılan &ivas - Erzurum ve Malatya iltisak 
hatları inşaat bedel ve masrafları, 3262 ve 
3813 numaralı kanunlara göre yapılacak 

Tamamlayıcı 
ödenekler 
Lira K. 

Giderler 
Lira K 

475 865 34 

8 959 713 60 



B. ödeneğin çeşidi 
ödenekler 
Lira K. 

olan Diyarbakır - î rak hudut ve Elâzığ -
İran hudut hatları ile Bitlis Şube hattının 
inşaat bedel ve masrafları ve Diyarbakır 
Garnizonunun istasyona bağlanması ve 
yapılacak iltisak hatlarının bilûmum 
masrafları ile Sivas - Erzurum hattı üze
rinde askerî duraklar inşası karşılığı t 385 414 36 

H. F . 3849 sayılı Kanun gereğince zelzele mın-
tak asında yayılacak işler ve yardı salar 251 469 88 

» Meriç nehrinde yapılacak ıslahat ve 
(n ameliyat masrafları 0 
32 Na. S. 3010 sayılı Kanım gereğince geçen ve eski 
vj seneler mahsubatma 543 755 95 
- H. F. 3037 - 3420 Trabzon - Iran transit yolu 0 
^ Na. S. 1525 sayılı Kanun gereğince şose ve köp 
fe rüler inşaatına yardım 1 779 903 90 

H. F. 2519 sayılı Kanunla İstanbul Adliye Sara
yı inşaatı 0 

Na. S. 3487 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gere
ğince Gümrük Eesmi ve diğer vergiler 
karşılığı 367 855 13 

H. F. 3628 sayılı Kanunla İstanbul - Edirne as
falt yolu ve İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle tâyin edilecek diğer yollar 0 

Toplam 45 983 638 27 

Tamamlayıcı 
ödenekler Giderler 
Lira K. Lira K 

1 385 414 

251 469 

0 

543 755 
0 

1 779 903 

0 

367 855 

3 

8 

9 

9 

1 

6 00 41 935 332 2 



— 64 — 
İktisat Vekâleti 

Yok edilen 
Ödenekler Giderler ödenekler 

B Ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

5 320 

301 5,82 

1 500 
345 134 
276 660 
53 016 
8 000 
13 000 
7 500 
4 250 
l 750 
7 500 
3 500 
4 000 
30 950 
4 000 
29 000 
24 500 
6 000 

t 
13 000 

924 
7 042 

1 000 
5 000 

5 319 

266 130 

1 440 
299 678 
218 634 
39 245 
7 810 
11 876 
6 776 
3 863 
i 116 
4 674 
1 694 
3 080 
28 393 
1 931 

22 123 ' 
23 740 
2 834 

0 
12 710 

618 
7 042 

583 
4 943 

60 

35 

02 
88 
16 
14 
91 
07 
43 
17 
88 
77 
67 
14 
76 

k15 
08 
96 

7ü 
34 

44 
13 

0 

35 451 

60 
45 455 
58 025 
13 770 

189 
1 123 
723 
386 
633 

2 825 
1 805 
919 

2 556 
2 068 
6 876 
759 

3 165 
1 

289 
305 
0 

416 
56 

40 

65 

98 
12 
84 
86 
09 
93 
57 
83 
12 
23 
33 
86 
21 
85, 
92 
04 

28 
66 

50 
87 

3 0 3 

18 000 
8 000 

2 798 76 
5 096 89 

15 201 24 
2 903 11 

î 0 î 

790 Vekil tahsisatı 
791 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile 

cek zamlar 
792 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere 

ğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
793 Merkez ücretleri 
794 Vilâyetler ücretleri 
795 Muvakkat tazminat 
796 Merkez mefruşat ve demirbaşı. 
797 Merkez levazımı 
798 Merkez müteferrikası 
799 Vekâlet otomobil masrafları 
800 Motosiklet masrafı 
801 Vilâyetler levazımı 
802 Vilâyetler müteferrikası 
803 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
804 Mütenevvi masraflar 
805 Daimî memuriyet harcırahı 
806 Muvakkat memuriyet harcırahı 
807 Müfettişler harcırahı 
808 fş müfettişleri harcırahı 
809 Eönebi memleketler harcırahı 
810 Resmî telefon tesis ve mükâlemc bedeli 
811 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
812 Posta ve telgraf ücreti 
813 3335 sayılı Kanım gereğince yapılacak 

tedavi, yol ve saire masrafları 
814 Telifat neşriyat ve propaganda 
81.5 Kongreler ve beynelmilel müessesat mas

rafları 
816 Ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ve kâ

tipleri 
817 Havzai Fahmiye ve diğer madenler 
818 Teşviki Sanayi Kanunu gereğince verile

cek prim karşılığı 
819 Krom madenleri ve Ereğli Havzası ocak 

lan ve diğer madenlerin ruhsat tezkeresi 
ve imtiyaz sahibine 2818 sayılı Kanunun 
6. maddesinin A, B, C, bentleri gereğin
ce verilecek tazminat ile aynı madenler
deki tesisat karşılığı olarak ruhsat tezke
resi veya imtiyaz sahiplerine verilecek 
tazminat 2 000 679 98 1 320 02 

( S . Sayun . 142} 



- 65 -

B. 

820 

821 

822 
823 
824 
825 

ödeneğin çeşidi 

Sanat modelleri mubayaa ve tevzii ile 
meşher neşriyat ve propaganda masraf
ları 
işçi Sigorta idaresi masrafı ve 3008 sayılı 
Kanunun 89. maddesinin tatbiki masrafı 
Tamirat masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tet
kik Arama Enstitüsüne yapılacak yar
dım 

Toplam 

Ödenekler 
Lira K. 

383 000 

12 000 
1 500 
3 000 
2 150 

1 950 000 

S 533 783 

Giderler 
Lira 

367 844 

8 304 
1 367 
2 521 

66 

1 950 000 

3 314 941 

K. 

26 

26 
33 
68 
14 

07 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

15 155 74 

3 695 74 
132 . 67 
478 32 

2 083 86 

0 

218 841 93 

Ulaştırma Bakanlığı 

830 
831 

832 

833 
834 
835 
836 

837 

838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 

849 
850 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile
cek zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere-
ğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Vilâyetler ücretleri 
Muvakkat tazminat 
Kanunları gereğince askerlik dersi mual
limlerine verilecek ücret 
Vekâlet binasının tefrişi ve demirbaşı ve 
masarifi umumiyesi 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobil masrafı 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masraf-
lariyle ücretli muhabere ve mükâleme be
deli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak 
tedavi, yol ve saire masrafları 

5 320 

654 497 

8 000 
109 640 
184 481 
41 200 

1 200 

5 319 

461 280 

7 200 
99 575 

158 861 
33 023 

60 

18 

17 
27 
69 

0 

93 216 

800 
10 064 
25 619 
8 176 

40 

82 

83 
73 
31 

830 63 369 17 

6 0Ö0 
11 600 
4 600 
2 800 

15 000 
14 000 
7 000 

32 100 
8 000 

15 000 
15 800 

24 250 
8 748 

2 000 

5 636 
9 326 
3 274 
2 791 
8 752 

10 077 
5 449 

26 886 
5 422 

13 798 
8 067 

23 744 
8 748 

168 

90 
34 
60 
73 
48 
31 
97 
92 
38 
12 
66 

01 

27 

363 
2 273 
1 325 

8 
6 247 
3 922 
1 550 
5 213 
2 577 
1 201 
6 932 

505 
0 

1 831 

10 
66 
40 
27 
52 
69 
03 
08 
62 
88 
34 

99 

73 
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* " . Yok edilen 

ödenekler Giderler ödenekler 
B, Ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

3 400 
2 600 

1 
0 

195 000 

233 000 

2 632 
2 245 

0 
0 

193 877 

219 981 

18 
23 

78 

87 

767 
354 

1 
0 

1 122 

13 018 

82 
77 

22 

13 

851 Resim, fennî edevat ve aletler levazımı ve 
fotoğraf makine ve malzemesi mubayaa 
ve tamir masrafları l 000 336 45 663 55 

852 Meslekî mecmua, kitap ve harita mubaya
ası, telif ve tercüme ücret ve mükâfatla
rı, tabı teclit, neşir bedeli ve masrafları, 
film ve film makinesi mubayaası, film, 
developman ve saire masrafları istihba
rat ve propaganda masraflariyle bu mak
satlara müteferri alelûmum yardımlar 

853 Nakil vasıtaları masrafları 
854 Ecnebi mütehassıs, tercüman ve kâtipleri 
855 Ecnelbi memleketlere gönderilecek me

murlar harcırahı 
856 Yüksek deniz ticaret mektebi masrafları 
857 Liman ve sahil hizmetleri 
858 Liman İdaresinin deniz nakil vasıtaları 

masrafları 
859 Devlet Reisine ait deniz vasıtalarının bil

ûmum işletme mubayaa, inşaat ev müte
ferrik masrafları ve sigorta ücretleri için 
Denizyolları idaresine verilecek mebaliğ 

860 Geceleri vazife gören liman memurlarına 
verilecek ücret 

861 Tamir ve inşaat masrafı 
862 Geçen yıl Iborçları 
863 Eski yıllar borçları 
864 Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü 

için yeniden yaptırılacak tersane ve ge
milerin her türlü bedel ve masrafları 

Toplam 

Ticaret Bakanlığı 

865 Bakan ödeneği 5 320 5319 60 40 
366 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile 

cek zamlar 291 089 255 195 35 894 
367 1683 sayılı Kanunun 58 ııci maddesi gere

ğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
868 Merkez ücreti 
S69 Vilâyetler ücretleri 
870 Muvakkat tazminat 
871 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
872 Merkez levazımı 
873 Merkez müteferrikası 
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36 800 
665 925 
8 000 
2 000 

3 590 
3 600 

750 000 

2 975 352 

21 546 
665 925 
6 533 
1 081 

3 378 
651 

737 776 

2 754 201 

16 

69 
14 

66 
39 
58 

56 

15 253 
0 

1 466 
918 

211 
2 948 
12 223 

221 150 

84 

31 
86 

34 
61 
42 

44 

2 640 
546 489 
368 786 
64 400 
5 000 
11 500 
6 500 

1 200 
464 200 
292 157 
44 155 
4 793 
7 608 
6 373 

48 
21 
84 
67 
31 
06 

1 440 
82 288 
76 628 
20 244 

206 
3 891 
126 

52 
79 
16 
33 
69 
94 



m 

B. Ödeneğin çeşidi 

874 Vekâlet otomobili masrafları 
875 Vilâyetler levazımı 
876 Vilâyetler müteferrikası 
877 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
878 Mütenevvi masraflar 
879 Daimî memuriyet hareirahı 
880 Muvakkat memuriyet thareirahı 
881 Müfettişler harcırahı 
882 Ecnebi memleketler harcirahı 
883 Resmî telefon, tesis ve mükâkme masrafı 
884 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
885 Posta ve telgraf ücreti 
886 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi, yol ve saire masrafları 
887 Dahilî ve haricî sergiler ve numune meş

herleri masrafları 
888 Telif at, neşriyat, propaganda ve yar

dımlar 
889 Kongreler ve beynelmilel müessesat mas

rafları 
890 2834 sayıh Kanunla 3018 sayılı Kanunun 

7 nci maddesine göre kurulu teşekkülle
rin idare masraflarına yardım 

891 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan için ma-
kina, alât, edevat ve ecza mubayaa ve 

Ödenekler 
Lira- K. 

3 300 
9 434 
4 000 
5 000 

44 000 
12 000 
24 000 
32 000 
19 000 
19 000 
11 971 
13 886 

1 500 

82 761 

34 996 

7 700 

Giderler 
Lira 

2 584 
5 271 
3 063 
3 473 

41 390 
5 280 

22 415 
30 174 
14 406 
17 470. 

5 204 
13 855 

52 

64 881 

27 810 

2 980 

K. 

43 
27 
56 
42 
51 
64 
82 
45 
21 
78 
59 
83 

38 

72 

37 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

715 57 
4 162 73 

936 44 
1 526 58 
2 609 49 
6 719 36 
1 584 18 
1 825 55 
4 593 79 
1 529 22 
6 766 41 

30 17 

1 448 

17 879 62 

7 185 28 

4 719 63 

8 860 6 635 2 225 

892 
893 
894 
895 
896 
Î . P . 

900 
901 

902 

903 
904 
905 

tamir masrafları 
Ticaret ateşelikleri masrafları 
Motosiklet masrafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
Karşılıksız borçlar 
Yaş ve kuru sebzelerin ihracı 

Toplam 

Tanm 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile 
cek zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge
reğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Vilâyetler ücretleri 
Muvakkat tazminat 

8 000 
91 244 

1 250 
11 727 
6 262 

405 
0 

1 754 020 

Bakanhğı 

5 320 

2 423 165 
i 

20 000 
93 730 

888 172 
73 000 

4 019 
66 358 

725 
11 408 

" 5 889 
0 
0 

1 436 356 

5 319 

2 295 421 

18 240 
83 350 

762 176 
60 671 

98 
59 
42 
16 
94 

24 

60 

17 

94 
69 
70 

3 980 
24 885 

524 
318 
372 
405 

0 

317 663 

0 

127 743 

1 760 
10 379 

125 995j 
12 328 

02 
41 
58 
84 
06 

76 

40 

83 

06 
31 
30 
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ödeneğin çeşidi 

906 Vekâlete merbut âli mektep mazunlarma 
1437 sayılı Kanun gereğince verilecek 
avans 

907 Kanunları gereğince askerlik dersleri 
muallimlerine verilecek ücret 

908 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
909 Merkez levazımı 
910 Merkez müteferrikası 
911 Vekâlet otomobili masrafları 
912 Motosiklet masrafı 
913 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
914 Vilâyetler levazımı 
915 Vilâyetler müteferrikası 
916 Mütenevvi masraflar 
917 Daimî memuriyet harcirahı 
918 Muvakkat memuriyet harcirahı 
919 Tetkik ve mubayaa için dış memleketlere 

gönderileceklerin harcirahı 
920 Müfettişler harcirahı 
921 Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 
922 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
923 Posta ve telgraf ücreti 
924 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi, yol ve saire masrafları 
925 Telifat, neşriyat ve propaganda 
926 Fennî levazım ve aletler 
927 Kongre ve teknik toplantılar ve beynel

milel teşekküllere iştirak ve yardım 
928 Hayvan ıslah ve sağlık zabıtası encümen

leri hakkı huzuru 
929 Yerli, ecnebi teknierler, ustabaşı ve müte-

hasıslar ve tercüme büroları müstahdem
leri 

930 Staj ve ihtisas masrafları 
931 Mektep ve kurslar 
932 Mücadele 
933 Tarla ziraatı ıslah, deneme, üretme ve 

temizleme müessesesi 
934 Bağ ve bahçe ziraatı ve müesseseleri 
935 Böcekçilik, tavukçuluk müesseseleri 
936 3437 sayılı Tütün inhisarı Kanununun 

tatbiki masrafı 
937 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu tatbiki 

masrafı 
938 Mektepler ve kurslar 
939 Mücadele 

Ödenekler 
Lira K. 

10 000 

500 

Giderler 
Lira K. 

7 400 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

2 600 

2 500 
4 000 
14 000 
7 850 
4 850 
1 400 
20 000 
23 000 
3 000 
47 170 
33 000 
23 500 

3 50i 
15 000 
7 500 
1 000 
45 000 

3 500 
14 000 

1 

6 500 

1 

18 300 
2 

407 800 
540 155 

170 676 
561 224 
55 300 

l 968 
3 922 
13 650 
7 769 
4 671 
1 391 
15 658 
18 823 
2 223 
43 827 
26 819 
18 383 

3 501 
14 855, 
7 349 
168 

45 000 

2 259 
13 773 

0 

o 053 

0 

15 939 
0 

398 493 
426 111 

164 226 
526 276 
54 587 

43 
91 
41 
22 
20 
64 
88 
94 
57 
13 
16 
70 

50 
32 
46 

15 
86 

57 

76 

63 
88 

68 
89 
07 

53i 
77 
349 
80 
178 
8 

4 341 
4 176 
776 

3 342 
6 180 
5 116 

0 
144 
150 
831 
0 

1 240 
226 
1 

446 

1 

2 860 
2 

9 306 
114 043 

6 449 
34 947 

712 

57 
09 
59 
78 
80 
36 
12 
06 
43 
87 
84 
30 
* 

50 
68 
54 

85 
14 

43 

24 

37 
12 

32 
11 
93 

500 

2 000 
37 750 
421 765 

1 842 
34 632 
381 100 

38 
23 

158 
3 117 
40 664 

62 
77 
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ödeneğin çeşidi 

940 2342 sayılı Kanun gereğince hayvan sağ
lığı memurlarına verilecek yem bedeli 

941 İslah, teksir ve tetkikat 
942 Geçen yıl borçları 
943 Eski yıllar borçları 
944 Merinos işleri 
945 Pamuk işleri 
946 Sergi ve fuarlara yardım 
947 Zirai Kombinalar ve tohum temizleme 

evleri 
948 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile 

cek zamlar 
949 Ücretler 
950 Muvakkat tazminat 
951 Enstitü ve lâboratuvarlar ve levazım ve 

işletmeleri umumi masrafları 
952 Yüksek Ziraat Enstitüsü idare levazımı 
953 Talebe ve stajyer talebe masrafı 
954 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
955 3335 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi, yol ve saire masrafları 
956 Umumi masraflar karşılığı 
957 Tamirat ve su tesisatı masrafları 
958 Nakil vasıtaları masrafları 
959 Geçen yıl borçları 
960 Eski yıllar borçları 
961 1931 - 1941 malî yılları karşılıksız borç

ları 
962 3788 sayılı Çay Kanunu gereğince Ziraat 

Bankasına yapılacak tediye karşılığı 
F. M. 3037, 3194, 3420. 3628, 3849, 4054 ve 4228 

sayılı kanunlar gereğince yaş ve kum 
meyvaların ıslahı masrafı 

Ödenekler 
Lira K. 

31 990 
1 014 641 

18 360 
8 733 59 

277 500 
175 870 

737 41 

236 320 

358 655 
310 781 
50 000 

118 000 
80 000 

318 300 
40 500 
1 000 

27 877 
7 000 
6 000 
1 000 
65,0 

11 800 

380 000 

Giderle! 
Lira 

19 998 
1 005 919 

16 931 
,3 797 

261 014 
148 293 

0 

208 937 

324 380 
278 590 
33 544 

117 990 
71 752 

317 431 
33 721 

76 

27 771 
6 565 
4 747 
448 
92 

11 702 

380 *000 

K. 

15 
34 
62 
11 
45 
76 

62 

91 
55 
80 

17 
20 
78 
80 
50 

26 
61 
66 
31 

16 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

11 991 85 
8 721 6ü 
1 428 38 
4 936 48 

16 485 55 
27 5,76 24 

737 4! 

27 382. 38 

34 274 09 
32 190 45 
16 455 20 

9 83 
8 247 80 
868 22 

6 778 20 
923 50 

105 74 
434 39 

1 252 34 
551 69 
558 

97 84 

0 

780 12 780 09 0 03 

Toplam 9 484 627 12 8 761 349 62 i723 277 60 
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Millî Savnnma 

B. ödeneğin çeşidi 

965 Vekil tahsisatı 
966 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek zamlar 
967 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek 

tekaüt ikramiyesi 
968 3779 sayılı Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri gereğine» 

gedikli erbaşlara verilecek ikramiyeler ve mükâfat 
969 Ücret 
970 Muvakkat tazminat 
971 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
972 Mefruşat 
973 Kırtasiye 
974 Müteferrika 
975 Vekâlet otomobil masrafları 
976 Matbu evrak ve defterler 
977 Daimî memuriyet harcırahı 
978 Muvakkat memuriyet harcırahı 
979 Müfettişler harcırahı 
980 Resmî telefon tesis ve mükâleme ücreti 
981 Ücretli muhahere ve mükâleme bedeli 
982 Posta ve telgraf ücreti 
983 Muayyenat . 
984 Levazımı askeriye 
985 Levazım ve teçhizatı hartnye ve fenniye ve tahkimat, mas

rafları 
986 Levazımı sıhhiye 
987 Gaz ve maske masrafları 
988 Türkiye dâhilinde tedarikine imkân görülmiyen malze

menin mubayaası için ecnebi memleketlere gidecek olan 
heyetlerle tetkik ve tetebbu maksadiyle gidecek olan he
yetlerin ve Avrupa'da komutanlık namına saz stajı ya
pan talebelerin harcırahı 

Bakanlığı (Kara) 

Ödenekler 
Lira K. 

5 320 
T2 711 206 

Tamamlayıcı 
ödenekler 
Lira K 

255 000 

10 000 
1 306 740 

270 000 
135 000 
99 992 
78 108 

133 398 
1940 

93 000 
420 129 
256 258 

64 100 
56 090 
27 969 

204 000 
26 122 071 
s 258 354 

2 379 837 54 
257 924 50 
177 000 

1 000 



B. ödeneğin çeşidi 

989 Hava koruma masrafları 
990 Veteriner eşya ve malzeme ve serum tecrübe hayvanları 

mubayaası meslekî neşriyat ve askerî veteriner okulu ile 
meslek gedikli okulunda fevkalâde derece ile neşet eden
lere şeref ve tergip mükâfatı 

991 Hayvan mubayaa ve tazmini 
992 Nakliyat 
993 Yabancı memleketler fabrikasına gideceklerin harcırah 

masrafları 
994 Manevra masrafları 
995 Nakil vasıtları 
996 Staj ve tahsil masrafları 
997 Memleket içi ve dışındaki Türk şehitlerinin tezkir ve ip-

kaı namı için yapılmış ve yapılacak şehitliklerin bilû
mum'levazım ve inşa masrafları ve bekçi ücretleri 

998 İnşaat, tamirat, tesisat ve istimlâk 
999 Tahdidi hudut komisyon harcırahı ile idare masraflar' 

1000 Ecnebi mütehassıslar 
1001 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönderile

cek subaylar ve memurlar harcırahı 
1002 Askerî mektepler masrafı 
1003 Askerî müze masrafı 
1004 1493 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye 
1005 Geçen yıllar borçları 
1006 Eski yıllar borçları 
1007 Fen ve sanat II. Müd. tecrübe ve muayene masrafları 
1008 Maznun olarak askerî mahkemelere ceîbolunacakîarla 

şahit ve elümtkuf olarak gönderiieıceklerin masrafları 
H. 1938 - 1940 yıllan karşılıksız borçları 

1009 1928 - 1940 yılları karşılıksız borcu 
H. Muhtelif müdafaa hizmetleri 
•» Trakya'da açılan arteziyen kuyuları masrafı 

Tamamlayıcı 
Ödenekler Ödenekler 
Lira K. Lira K 

63 270 
23 525 

1 5<)2 776 

5 000 
228 724 
69 721 
W 047 

10 000 
2 133 493 

2 000 
60 000 

20 000 
35 000 
2 000 
18 600 
11 475 

279 916 
18 000 

9 300 
57 271 
162 561 

128 830 238 

52 

\ 

02 

92 

84 

5 000 

6 329 4 



B. ödeneğin çeşidi 

H. 3010 sayılı Kanım gereğince eski Y. Mahsubatı 
» Motorlu vasıtalar mubayaa bedeli ve îera Vekilleri Heye 

tikarariyle tâyin olunacak diğer hususlara ait masraflar 
» Devlet Demiryolları şebekesi üzerinde Devlet Demiryol 

lan ve Limanlan İdaresine askerî bakımdan yaptırılacak 
inşaat ve tamirat masrafları 

Toplam 

Millî Savunma 

1010 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek zamlar 
1011 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek 

tekaüt ikramiyesi 
1012 3779 sayılı Kanunun 10 ve 11 nci ve 1059 sayılı Kanunun 

5 nci maddeleri gereğince verilecek mükâfat. 
1013 Ücret 
1014 Muvakkat tazminat 
1015 3485 sayılı Kanun gereğince verilecek zamaim ve tazminat 
1/016 2853 sayılı Kanun gereğince verilecek ihtisas yevmiyesi 
1017 Temsil tahsisatı ve akça farkı 
1018 Mefruşat ve demirbaş 
1019 Kırtasiye ve tersim malzemesi 
1020 Müteferrika 
1021 Mütenevvi masraflar 
1022 Daimî memuriyet harcirahı 
1023 Muvakkat memuriyet harcirahı 
1024 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
1025 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
1026 Posta ve telgraf ücreti 
1027 Muayyenat 
1028 Levazımı askeriye 

Tamamlayıcı 
Ödenekler ödenekler 
Lira K. fjira K 

9 393 08 

56 450 36 

407086199 78 6 329 43 

Bakanlığı (Hava; 

2 678 788 79 , 

3 000 • 

1 131 56 

300 
858 171 
20 000 
688 076 
17 940 
14 954 
6 000 
5 550 
8 000 
25 000 
15 000 
50 000 
6 000 
2000 
7 060 

860 323 42 
646 415 72 

34:? 08 



B. ödeneğin çeşidi 

1029 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
1030 Ecza ve malzemei tıbbiye ve teçhizatı sıhhiye 
1031 Nakliyat 
1032 1493 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye 
1033 Atış, bombardıman, uçuş, telsiz, fotoğraf, malzemeyi sîya-

net, tamirhanelerde yüksek mesai, ihtira tamir prototip in
şaat ve buna mümasil işler için ikramiye ve mesai ikramiyesi 

1034 Tayyarecilik eserleri tercüme ve neşriyatı ve tabı, teclit 
masrafları ve tasnif ve bunlara ait fennî ve meslekî kitap
lar ile mecmua ve eserler alımı 

1035 Manevra masrafı 
1036 Hava meydanları ile yolları ve depoları inşa ve istimlâki 
1037 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanların ücret ve masrafları 
1038 Staj, tahsil ve tetkik ve saire için ecnebi memleketlere gön

derileceklerin harcırah, tahsisat ve saire masrafları ite 
memlekette lisan tahsil ettirilmesi masrafı 

1039 Memleket dâhil ve haricinde ücretli müessesatı sihhiyede 
tedavi ettirilecek hasta ve mâlûlinin tedavi masrafları 

1040 Askerî mektepler masrafı 
1041 Amele yevmiyesi 
1042 3575 sayılı Kanun gereğince askerî fabrikalar tekaüt ve 

muavenet sandığı aidatı 
1043 Geçen yıl borçları 
1044 Eski yıllar borçlan 
H. 3010 sayılı Kanun gereğince eski seneler mahsubatı 
İL Muhtelif müdafaa hizmetleri 
Na. 3292 sayılı Kanun gereğince levazımı harbiye, inşaatı 

harbîye, borçlar ' * 
Millî Millî piyongo levazım ve teçhizatı hânbiye ve fenniye 

piyan. 3670 sayılı Kanun gereğince 

Toplam 

ödenekler 
Lif a K. 

1 100 000 
20 000 

199 818 85 
1 000 

Tamamlayıcı 
ödenekler 
Lira K 

1 000 

9 626 36 
14 957 84 
457 140 
200 000 

75 000 

6 000 
20 000 

900 000 

47 600 
5 545 
5 160 
4 301 

27 909 445 

39 156 

990 816 

37 919 148 
• 

94 
08 
69 
30 

60 

85 

44 1 474 64 



- M 
Milli Savunma Bakanlığı (Deniz) 

W. ödeneğin çeşidi 

1046 Maaş ve 4178 sayılı Kamına göre verilecek 
zamlar 

1047 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge
reğince verilecek tekaüt ikramiyesi 

1048 Ücret 
1049 Muvakkat tazminat 
1050 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1051 1144 ve 4145 sayılı kanunlar gereğine*' 

verilecek denizaltı ve dalgıç tahsisatı 
1052 .2858 sayılı Kanun .gereğince verilecek ilı-

tısftîs yevmiyesi 
1053 Mefruşat 
1054 Müteferrika 
1055 Mütenevvi masraflar 
1056 Daimî memuriyet harcırahı 
1057 Muvakkat memuriyet harcırahı 
1058 Muhabere işleri 
1059 Muayyenat 
1060 Levazımı askeriye 
1061 Levazım ve teçhizatı harbiye 
1062 Sefain ve mevaki levazımı 
1063 Levazımı sıhhiye 
1064 Nakliyat 
1065 Kitap, mecmua ve risale masrafları 
1066 Nakil vasıtaları masrafı 
1067 1493 sayılı Kanun gereğince verilecek 

ikramiye 
1068 Memleket dâhil ve haricinde ücretli mii-

essesatı sıhhiyede tedavi ettirileceklerin 
masrafları 

1069 3779 sayılı Kanunun 10 ve 11 nci madde
leri gereğince gedikli erbaş ikramiyesi ve 
mükâfatı 

1070 Ecnebi mütehassıslar 
1071 Ecnebi mütehassıslar 'harcırahı 
1072 Staj, tahsil ve tedavi masrafları 
1073 Deniz vasıtaları isletme masrafı 
1074 Deniz mektepleri masrafları 
1075 Geçen yıl borçları 
1076 Eski yıllar borçları karşılığı 
1077 Maznun olarak askerî mahkemelere celi) 

olunacaklarla şahit ve ehlivukuf olarn'k 
davet edileceklerin masrafları 

Ödenekler 
Lira K. 

i: 958 412 

20 000 
270 419 
11 560 
13 432 

169 964 

7 200 
S 000 
8 000 
14 000 
14 939 
25 000 
15 932 

1 093 745 
399 198 

t 444*000 
752 940 
42 300 
39 000 
2 000 
1 5Ö0 

6 000 

(liderler 
Lira 

2 940 851 

14 640 
261 742 
11 557 
13 035 

166 635 

7 188 
7 953 
7 710 
13 998 
12 751 
24 765 
13 704 

1 077 286 
392 528 

1 381 228 
744 104 
36 817 
35 633 
1 925 
421 

5 969 

K. 

47 

24 
85 

99 

21 
99 
42 
68 
25 
21 
44 
15 
95 
05 
36 
33 
07 
77 
60 

83 

Yok edilen 
ödenekle ı 
Lira 

17 560 

5 360 
8 676 

2 
397 

3 328 

11 
46 
289 
1 

2 187 
234 

2 227 
16 458 
6 669 
62 771 
8 835 
5 482 
3 366 

74 
1 078 

30 

K. 

53 

76 
15 

01 

79 
01 
58 
32 
75 
79 
56 
85 
05 
95 
64 
67 
93 
23 
40 

17 

3 000 3 000 

500 
194 

17 059 
86 657 
4 300 
15 000 
3 078 
7 920 

0 
0 

10 398 
86 042 
4 2.08 
14 347 
3 056 
7 232 

33 
11 
44 
90 
05 
27 

500 
194 

6 660 
614 
91 
652 
21 
687 

67 
89 
56 
10 
95, 
73 

500 98 09 401 91 
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ödenekler Giderler 
B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira 

1078 3575 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
As. Faibrikalar Tekaüt Sandığı aidatı 23 000 23 000 

1079 Karşılıksız borçlar 325 800 12 448 
H. Muhtelif müdafaa hizmetleri 
» Ağır mania ve mayın mania ağlarının 

inşa masrafları 17 424 344 39 17 424 344 
3010 sayılı Kanun gereğince geçen sene 
ve eski seneler mahsubatı 67 903 37 67 903 

Toplam 25 296 796 76 24 828 528 

Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü 

1080 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre veri 
lecek zamlar ' 735 164 677 509 

1081 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge 
reğince verilecek teküit ikramiyesi 5 000 4 800 

1082 Müstahdemler ücreti 530 900 487 543 
1083 Muvakkat tazminat 45 216 41 621 
1084 İhtisas yevmiyesi 23 500 19 801 
1085 Mefruşat demirbaş ve musiki aletleri 2 500 2 395 
1086 Kırtasiye 4 000 3 798 
1087 Müteferrik ve muhafız köpekleri iaşesi 7 500 5 247 
1088 Mütenevvi masraflar 6 500 6 216 
1089 Harcirahlar 32 880 31 579 
1090 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 5 000 4 968 
1091 Ücretli muhabere masrafı 1 350 660 
1092 Posta ve telgraf ücreti 3 648 1 848 
1093 Muayyenat 125 750 109 148 
1094 Levazımı askeriye 93 790 84 800 
1095 Sıhhi ve bayteri levazım ve ecza 3 660 1 988 
1096 Sevkiyat 10 000 7 595 
1097 Fennî kitap ve risalelerle her nevi abone 

ve gazete ve kitap mubayaa ve abonman 
bedelleri 500 332 

1098 1493 sayılı Kanun gereğince verilecek 
ikramiye 

1099 İnşaat, tamirat ve tesisat masrafları 
1100 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanların 

ücret ve masrafları 
1101 Staj 
1102 Fabrikaların umumi masrafları 
1103 3575 sayılı Kanun gereğince askerî fab

rikalar tekaüt ve muavenet sandığı aidatı 
1104 Geçen yıl borçları 
1105 Eski yıllar borçları 

2 000* 
120 350 

20 000 
137 218 
457 302 

93 840 
5 5£0 
21 932 

1 968 
39 576 

19 275 
111 097 

3 393 075 

93 840 
5 080 
8 727 

( S. Sayısı : 142 ) 
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Yok edilen 

Ödenekler Giderler ödenekler 
ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

1106 244J sayılı Kanun gereğince inhisarlara 
ödenecek malzeme taksiti 300 300 

H. 30.10 sayılı Kanun gereğince geçen \ e «.ski 
seneler mahsubatı 133 397 73 133 397 73 

H. Muhtelif müdafaa hizmetleri 23 173 378 76 23 173 378 76 

Toplam 28 802 126 49 28 471 573 86 330 552 63 

Harita Oenel Müdürlüğü 

ÜİO Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile
cek zamlar 

l l i l 1683 sayılı Kanunun 58 nei maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi 

1112 Ücretler 
1113 Muvakkat tazminat 
1114 657, 2022, 2024 sayılı kanunlar mucibince 

verilecek tazminat uçuş ve taamiye 
J115 Mefruşat ve demirbaş 
1116 Kırtasiye 
1117 Müteferrika 
1118 Mütenevvi masraflar 
1119 Harcırah 
1120 Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 
1121 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
1122 Posta ve telgraf ücreti 
1123 Muayyenat 
1124 Levazımı askeriye 
1125 Levazımı sıhhiye 
1126 Nakliyat 
1127 Makina ahit, edevat ve demirbaş eşya ve 

levazımının mubayaa ve tamirat mas
rafları 

1128 Hayvan alımı 
1129 Nakil vasıtaları masrafı 
1130 1493 numaraJı Kanun mucibince verile

cek ikramiye 
1131 İnşaat, tamirat, tesisat 
1132 Ecnebi memleketlere gönderilecek subay

larla staj ve tahsil için gidecek subay ve 
talebenin harcirah ve mektep masrafla-
riyle tahsil ücretleri ve memleket dâhi
linde mektep kurs masrafları ve yevmi
yeleri 

1133 Matbaa masrafları 39 354 20 37 231 34 2 122 86 

159 091 4J 

8 160 
75 103 
45 000 

49 983 
500 

2 000 
3 000 
1 850 
7 500 
100 
200 
630 

103 000 
58 000 
1 100 
25 000 

58 468 
500 

21 000 
1 000 

26 369 
30 000 

411 801 

8 160 
73 343 
45 000 

47 898 
443 

1 999 
2 934 
580 

6 822 
97 
70 
630 

94 800 
34 110 

690 
23 580 

45 996 
0 

19 956 
1 000 

23 877 
22 496 

81 

90 

20 
92 
04 

25 
82 
52 

38 
81 

63 

35 

12 

44 
77 

47 

1 

289 

t) 
759 
0 

2 085 

1 

8 

56 

65 
270 
677 
2 

129 
0 

199 
23 889 

1 

12 

İ 

2 
7 

410 
419 

471 
spo 
043 
0 

491 
503 

60 

10 

80 
08 
96 

75 
18 
48 

62 
19 

37 

ti.S 

88 

56 
23 
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ödeneğin çeşidi 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Muhtelif müdafaa hizmetleri 

Toplam 

ödenekleı 
Lira 

393 
693 

575 189 

1 593 185 

K 

59 
80 • 
62 

62 

Giderler 
Lira 

385 
683 

575 189 

1 479 780 

K. 

33 
80 
62 

05 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

8 26 
10 
0 

113 405 57 

B - CETVELİ 

M. Gelirin çeşidi 

Kazanç Vergisi 
Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri 
Ticari ve sınai.teşebbüslerle sair işlerden 
Hizmet erbalbmdan 
Hayvanlar Vergisi' 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Madenler rüsumu 
Gümrük vergileri 
Gümrük Resmi 
Ardiye ücreti ve 3023 sayılı Kanunla İstanbul ve 
İzmir Limanı İdaresinden alınacak maktu ücret 
2456 ve 2672 sayılı kanunlar mucibince Gümrük
lerde kullanılan bâzı evraka yapıştırılacak mü
dafaa pulu hasılatı 
Muamele Vergisi 
İthalât Muamele Vergisi 
İmalât Muamele Vergisi 
Bankalar ve sigorta şirketleri Muamele Vegisi 
Dahilî istihlâk vergileri 
Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler İstihlâk 
Vergisi 
İthalâttan alınan muhtelif maddeler İstihlâk 
Vergisi 
İmalâttan alman muhtelif maddeler İstihlâk Ver
gisi 
Su ve Kara Av Vergileri 

1942 Bütçesinde 
yazılı olan mu-

hammenat 
Lira K. 

790 000 
35 000 000 
15 400 000 

22 500 000 
5 600 000 

740 000 
740 000 

21 000 000 

25,0 000 

90 000 

12 000 000 
35 600 000 
4 350 000 

39 207 000 
3 300 000 

2 500 000 

5 400 000 

10 000 000 
600 000 

Tahsilat 
Lira K. 

870 144 7b 
49 059 961 05 
20 872 789 43 

22 626 857 36 
5 643 052 65 
815 766 38 

1 179 069 02 

31 130 258 01 

270 967 30 

275 111 38 

25 374 432 44 
51 391 062 72 
5 958 337 66 

29 160 532 45 

3 529 160 91 

2 655 031 42 

6 034 030 40 

12 509 744 U 
1 564 418 33 ( S. Sayısı : 142 ) 
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17 
18 

19 

20 
21 
22 

1 
2 
3 

1 

li. M. Gelirin çeşidi 

9 Nakliyat Vergisi 
10 Sefineler Rüsumu 
11 Damga Resmi 
12 Tapu harçları ve kaydiyeler 
13 Mahkeme harçları 
14 Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 
15 Noter harçları 
Kî Diğer harçlar 

1 Nüfus harçları 
2 Eczane ve ecza dolapları ve ihtisas vesika harç-

lan 
3 İhtira beratı harçları 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 
Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto ve ispitolu içkiler 
ve rovelver, fişek ve patlayıcı maddeler 
Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu miktar 
Kibritten alman Müdafaa Vergisi 
Oyun kâğıdı 
Devlet ormanları hasılatı 
İcar bedeli 

2 Ecri misiller 
1 Menkul mallar satış bedeli 
2 Peşin para ile satılan gayrimenkulier satış bedeli 
3 Taksitle satılan gayrimenkulier satış bedeli 
4 Borçlanma taksitleri satış hasılatı 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Posta, telgraf ve telefon 
Darphane ve damga matbaaları 
Resmî matbaalar hasılatı 
TJmuıni mektepler hasılatı 
Diğer müesseseler hasılatı 
Konya Ovası Sulama İdaresi hasılatı 
Radyo hasılatı 
İmtiyazlı demiryollarından alman 
Fenerler hasılatı mukabili alman 
Mükerrer Sigorta Şirketinden alınan 
Mukavelesi mucibince Musul Petrollerinden alı 
nan 

1 Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 
2 Faiz 

Tayyare Resmi 
Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli evrak 

23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

30 

37 
38 
39 

1942 Bütçesinde 
yazılı olan mu-

hammenat 
Lira K. 

5 100 000 
100 000 

12 100 000 
2 000 000 
2 150 000 

çlan 230 000 
900 000 

Tahsilat 
Lira 

7 266 227 
101 902 

15 987 422 
3 140 248 
2 525 491 
1 262 166 
1 286 5,24 

K. 

97 
81 
04 
30 
02 
32 
65 

35 000 50 292 17 

6 000 
8 000 
45 000 

60 500 000 
L 425 000 

30 000 
4 950 000 

40 000 
0 

40 000 
220 000 
700 000 
980 000 
850 000 
180 000 

0 
0 

40 000 
25 000 
25 000 
180 000 
60 000 
970 000 

0 
120 000 
225 000 

620 000 
750 000 

i 000 000 
3 200 000 

5 000 
210 000 

6 794 
9 403 

240 822 

66 988 000 
1 408 293 

30 419 
4 127 729 

39 133 
0 

306 100 
110 656 

1 935 758 
1 306 530 
l 029 344 
300 774 

0 
0 

109 047 
33 270 
55 371 
210 830 
94 994 

1 184 424 
0 

54 974 
241 334 

621 734 
804 441 

1 790 825 
3 262 420 

802 
262 652 

48 
25 
24 

41 
27 
90 
25 

96 
04 
32 
77 
38 
27 

78 
51 
11 
37 
05 
49 

67 
95. 

76 
71 
35 
38 
50 
81 
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B. M. Gelirin çeşidi 

40 

41 

42 

43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 

50 
H. 

1 

2 
3 
1 
2 
1 
2 

1 
2 

Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Mer* 
kez Bankasından alman 
Teftiş mukabili şirketlerden alman 
Teberrüat 
Tavizattan istirdat 
Mülga vergiler bakayası 
Para cezaları 
Zam cezaları 
istanbul Üniversitesi hasılatı 
Müteferrik hasılat 
iktisadi Buhran Vergisi 
Hizmet erbabından 
Sair kazanç erbabından 
Muvazene Vergisi 
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
Binalardan alman Müdafaa Vergisi 
Posta, telgraf müraseleieriyle telefon abone be* 
deUerinden alman Müdafaa Vergisi 
ihracattan alman Müdafaa Vergisi 
4305 • ve 4345 sayılı kanunlar gereğince Varlık 
Vergisi 
Kanunu mahsusları mucibince fevkalâde varidat 
2510 sayılı iskân Kanunu gereğince verilen tas
fiye vesikalarından 1942 Bütçe Kanununun 7 nci 
maddesine tevkif an yapılan mahsubat 
2463 sayılı Kanun gereğince Sivas - Erzurum tah
vili satışından hâsıl olan 
2548 sayılı Kanun gereğince ceza evleri ve mah
keme binaları inşası karşılığı olarak irat kay
dolunan 
2871 sayılı Kanun gereğince hususi idarelerden 
vergi farkı olarak alınıp irat kaydolunan 
3132 ve 3483 sayılı kanunlar gereğince büyük su 
işleri için Ziraat Bankasından istikraz olarak alı
nıp irat kaydedilen 
4226 sayılı Kanun gereğince inhisar idaresinden 
alman Müdafaa Vergisi 
4057 sayılı Kanun gereğince Demiryolları istik
razından elde edilen paralar 
4240 ve 4242 sayılı kanunlar gereğince Yüksek 
Mühendis Mektebi ile Teknik Okulunda okuttu
rulacak talebelerin masrafı kaşılığı olarak Posta 
ve Telgraf ve Devlet Demiryolları idaresinden 
alınarak irat kaydolunan 

1942 Bütçesinde 
yazılı olan mu-

hammenat 
Lira K. 

112 340 
80 000 

0 
220 000 
100 000 
750 000 

2 250 000 
130 000 

4 000 000 

17 600 000 
4 600 000 
21 800 000 
14 700 000 
2 100 000 

1 800 000 
9 000 000 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tahsilat 
Lira 

114 000 
65 865 
111 435 
289 658 
251 823 
997 718 

3 988 108 
134 089 

25 540 515 

23 035 410 
6 05Ş 10^ 
27 985 593 
17 998 883 
2 868 227 

2 145 036 
21 928 875 

270 348 929 
43 074 226 

9 151 

1 000 

576 266 

1 355 358 

8 959 713 

47 684 000 

6 080 496 

K. 

18 
82 
08 
29 
51 
27 
89 
93 

79 
19 
04 
87 
04 

59 
51 

40 
54 

71 

94 

60 

10 

109 881 
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Gelirin çeşidi 

2550, 3327 ve 3777 sayılı kanunlar gereğince ka
çakçılıktan mütahassıl mebaliğden ayrılan %20 
ler 
4225 sayılı Kanun gereğince Şeker İstihlâk Ver
gisinden ayrılarak muhtelif dairelerin bütçeleri
ne konulan tahsisattan 1942 Bütçe Kanununun 
29 nen maddesine tevfikan yapılan mahsubat mu
kabili irat kaydolunan 
4275 sayılı Kanun gereğince Millî Müdafaa is
tikrazı için çıkarılan tahviller mukabili irat kay
dolunan 
4239 sayılı Kanun gereğince Beden Terbiyesi Ge 
ael Direktörlüğü hesabına okutturulacak talebe
lerin masrafı karşılığı olarak mezkûr idareden 
alman para mukabili irat kaydolunan 
3670 sayılı Kanun gereğince Millî Piyango İdare
sinden alman paralardan irat kaydolunan 
4385 sayılı Kanun gereğince pancar fiyat farkı 
karşılığı olarak Maliye Vekâleti Bütçesine konu
lan tahsisat mukabili irat kaydolunan 
2794 sayılı Kanun gereğince Amortisman Sandığı 
sermayesine ilâve olunan mebaliğ karşılığı irat 
kaydolunan 
459 sayılı Mahsubu Umumi Kanunu gereğince 
verilen tahvillerin 1942 Bütçe Kanununun 16 ncı 
maddesine tevfikan yapılan mahsubat 
2005 sayılı Kanun gereğince pansiyon hasılatın
dan ayrılan %12 ler olarak irat edilen 
1525 sayılı Kanun gereğince şose ve köprüler 
inşaatına yardım olarak hususi idarelerden alı
nan 
3292 sayılı Kanun gereğince Tyyare Cemiyetin
den teberru edilen paralardan irat kaydolunan 
2098 sayılı Kanun gereğince muallim mektepleri
ne muavenet olarak hususi idare bütçelerinden 
tefrik edilen %10 lardan irat kaydolunan 
2487 sayılı Kanun gereğince Hükümete ait bir kı
sım malzemenin gümrük resmi olarak mahsuben 
irat edilen 
4110 sayılı Kanun gereğince 1941 yılı varidat 
fazlası olarak İnhisar İdaresi mütedavil serma
yesine ilâve edilen 
4313 ve 4524 sayılı kanunlar gereğince 1941 • 1942 
yıllan varidat fazlası olarak İnhisarlar İdaresi 
mütedavil sermayesine ilâve edilen 

1942 Bütçesinde 
yazılı olan mu-

hammenat 
Lira K. 

Tahsilat 
Lira K. 

10 874 59 

13 419 174 21 

24 991 037 70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18 000 

990 816 

7 527 728 

1 223 230 

6 310 

167 347 

1 779 903 

39 156 

85, 

38 

59 

43 

90 

60 

5 000 

418 021 83 

1 274 800 

23 882 192 93 

( 8 Sayısı : 142 • 
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M. Gelirin çeşidi 

1942 Bütçesinde 
yazılı olan mu-

hammenat 
Lira K. 

Tahsilat 
Lira 

2794 sayılı Kanun gereğince Amortisman San
dığınca elde edilen kâr olup irat kaydolunan (za
rarda !bu madde içindedir.) 0 1 590 600 

Toplanı 

Vilâyet hissesi 
Maarif hissesi 
Belediye hissesi 
Ziraat Bankası iane hissesi 
Pansiyonlar %88 1er 
Darülaceze fakir ve muhtaçlara yardım hissesi 
Asker ailelerine yardım hissesi 

Toplam 

GENEL TOPLAM 

394 S28 340 

__,-

0 

978 161 453 

360 268 
5 365 

1 627 912 
2 766 

2 775 427 
220 588 
623 570 

5 615 898 

983 777 852 

( S. Sayısı .- 142 ) 





S. Sayısı: 143 
Samsun Milletvekili Hüsnü Çalar'ın Dilekçe Komisyonunun 6 XII1948 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1405 sayılı Kararın Kamutay'da 
görüşülmesine dair önergesi ve Bütçe Komisyonu raporu (4/131) 

Ankara, 29 ArdUk 1949 
Türkiye Büyük Millet Mecliei Yüksek Başkanlığına 

Mevzuata uygun olarak emekliye ayrılan ve Askerî Yargıtaya açtığı dâvanın ve karar tas» 
hini isteğinin reddi suretiyle hakkındaki emeklilik işlemi kesinleşmiş bulunan Emekli Piyade 
Yarbayı Avni Kurtkaya hakkında; Dilekçe Komisyonunca ittihaz olunan ve 16 . XII . 1948 tarih 
ve 20 sayılı « Dilekçe Komisyonu Haftalık Karar Cetveli » nde çıkan 7 . VI . 1948 tarih ve 1405 
sayılı kararda : 

« Menfi sicil verildiği takdirde mucip sebepleri ihtiva eylemesi Sicil Nizamnamesi icabından 
bulunduğu gibi Bakanlık mümessillerinin Komisyonumuza tevdi eyledikleri iki tahrirat mündere-
çatı ile anlaşılmakta bulunduğu cihetle mevzuata aykırı bulunan dilekçi hakkındaki emeklilik mu
amelesinin iptaline karar verildi » denilmiştir. 4 

Halbuki, ne Dilekçe Komisyonuna tevdi olunan belgelerde ve ne de Emekli Yarbay Avni Kurt
kaya hakkındaki işlemlerde kanuna ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir cihet bulunmamakta
dır. 

Şoyleki; 
30 Ağustos 1944 tarihinde yükselme sırasında bulunan ve o tarihte 191 nci Piyade Alayı Ko

mutan Vekili olan Yarbay Avni KurtkayaJnın sicilleri üst rütbeye yükselmesine engel bulun
masından Ordu Sicil Yönetmeliği esaslarına göre 3360 saylılı Kanunun birinci maddesinin (G) 
fıkrasına göre hakkında emeklilik işlemi yapılmış bulunmaktadır. Bu işlem karşısında Emekli 
Yarbay Avni Kurtkaya usulen Askerî Yargıtaya başvurarak emeklilik işleminin kaldırılmasını 
idari kaza yoliyle istemiştir. Bu istek üzerine Askerî Yargıtaycn ittihaz olunan 3 Mayıs 1945 
tarih ve 2550 sayılı kararda: 

(Davacının 1944 sicili terfüni karşılıyaeak mahiyette olmadığından Millî Savunma Bakanlığın
ca hakkında ittihaz olunan işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu bakımdan isteğinin reddine ve 
geriye kalan (300) kuruş ilâm harcının davacıdan alınmasına 3 Mayıs 1945 tarihinde oy birliğiyle 
karar verildi) denilmiştir. 

Emekli Yarbay Avni Kurtkaya Yargıtaym bu kararma kanaat etmiyerek karar tashihi cihe
tine gitmiş ise de bu husus hakkında Yargıtayca 13 Aralık 1946 tarihinde ittihaz olunan kararda: 

(Davacının yeniden mahkemeye getirilip incelenen sicillerinde, en yüksek sicil üstlerinden ikisinin-
26 Ağustos 1944 tarihini taşıyan sicil notlarının üst. rütbeye yükselmesine yeterli olmadığı ve Sicil 
Yönetmeliğinin 3€ nen maddesine uysun bulunduğu görülmüş olup albaylığa yükseltildiği yolunda 
yapılmış olan tebliğin ilgili memurların hatasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bu husus davacı için 
müktesep bir hak teşkil edem iveceğinden ve 3410 sayılı Kanunun değişik ikinci maddesi; yetkili üst
ler tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenen sicillerinin idari dâva konusu olamıyacağını âmir 
bulunmuş olduğundan kabule değer görülmiyen karar düzeltilmesi sisteminin aynı kanunun 15 nci 
maddesine tevfikan reddine 13 Aralık 1946 tarihinde oy birliğiyle karar verildi denilmekle) karar 
tashihi isteği de reddedilmiş bulunmaktadır. »w~ 

Görülüyorki Millî Savunma Bakanlığınca dilekçi hakkında yapılan muamelede mevzuata bir aykı
rılık olmadığı gibi ayrıca bu muamele üzerinde yargıtaym kesinleşmiş bir kararı karşısında dahi bu-
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Ilınmaktayız. Şu vaziyette Anayasanın mahkeme kararlannm hiçbir suretle bozulamıyacağma dair olan 
54 ncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile tearuz halinde bulunan Dilekçe Komisyonunun 
7 . VI . 1948 tarih ve 1405 sayılı kararının Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını İçtüzü
ğün 57 nci maddesine tevfikan arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Hütnü Çakır 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 
Kâğıt îş. No. 3021 

Dilekçe Ko. No, 2815,4-131 

10 . UJ . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Hakkındaki Emeklilik işleminin iptali sure
tiyle düzeltilmesini istiyen Yarbay Avni Kurt-
kaya'nın dilekçesi Komisyonumuzca incelenmiş 
ve hakkında ittihaz olunan kararın mevzuata 
aykırı görülmesi hasebiyle emeklilik işleminin 
iptaline 7 . VI . 1948 tarihinde karar verilmişti. 

1405 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Samsun Milletvekili Hüsnü 
Çakır'm önergesi Komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve 
bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçi hakkında en yakın ve daima alâkalı 
olan Tugay ve Kor komutanlarının müsait sicil 
vermesine mukabil çok uzakta bulunan Ordu 
Müfettişinin menfi tarzda mütalâa beyan etme-
sinin sicil yönetmeliğinin hükümlerine göre mu
cip sebepleri ihtiva etmemesi sebebiyle yapılan 
emeklilik işlemi mevzuata aykırı görülmüş ve 
Komisyonca emeklilik işleminin iptaline karar 
verilmişti. Vâki itiraz üzerine Komisyona gelen 
Millî Savunma Bakanı Samsun Milletvekili 
Hüsnü Çakır'm Komisyona verdiği izahta, su
bayların zatişlerine ait bu kabil işlemlerin an
cak 3410 sayılı Kanuna göre ve idari kaza vo
liyle Askerî Yargıtayda incelenebileceği ve di
lekçinin de Askerî Yargıtaya baş vurduğu ve 
neticede yapılan işlemin doğru bulunduğu be-
yaniyle isteğinin Askerî Yargıtayca reddedildi
ği ve binaenaleyh Yargıtaym bu kaziyei muha
keme halini almış olan ilâmı muvacehesinde Di
lekçe Komisyonunun bir tasarruf icrasına Ana
yasa hükmü ile salâhiyettar olmadığı belirtilmiş

tir. Bu tonu üzerinde Komisyonda yapılan gö
rüşmede tebellür eden noktai nazarlar : 

1. — Askerî Yargıtayın bu kabîl kararları 
idaridir. Binaenaleyh idari kararlar Dilekçe Ko
misyonunca tetkik edilebilir. 

2. — Askerî Yargıtay kanunla kurulu ve 
Türk Ulusu namına hüküm vermeye yetkili ka-
zai bir organdır. İşler idari olmakla beraber sâ
dır olan kararlar kâzai mahiyeti haizdir ve bu 
kararlar üzerinde Dilekçe Komisyonunun tetkik 
salâhiyeti yoktur. ' 3410 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde askerî şahısların zat işlerine taallûk 
eden ve idare yoliyle aleyhine müracaat yolu kal
mamış olan kararlar ve işlemler hakkındaki dâ
valar bu kanun hükümlerine göre Askerî Teni
yiz Mahkemesinde görülür ve karara bağlann1 

denilmesine ve üçüncü maddenin (C) fıkrasında 
da salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı mülâhaza 
ve kanaatleri üzerine emekliliğe sevk hakkında it
tihaz olunan kararların ve tatbik olunan işlem
lerin ancak şekil, salâhiyet, esas cihetlerinden 
1)iriyle mevzuat hükümlerine aykırı olmasından 
dolayı iptali için menfaatleri haleldar olanlar ta
vafından dâva açılabileceğini âmir bulunmasına 
ve Askerî Yargıtayın dilekçi hakkındaki 3 Mayıs 
1945 gün ve 2550 sayılı kararında, Millî Savun
ma Bakanlığınca ittihaz olunan işlemde mevzua-
ta aykırılık görülemediği yolunda açık ve kesin 
olarak ve işin esasına girişilerek ret kararı veril-
nıig olmasına binaen Komisyon Başkanı Sivas 
Milletvekili Fikri Tirkiş ve üyelerden Elâzığ 
Milletvekili Fahri Karakaya, Kayseri MiUetve-
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kili Kâmil Gündeş, Bolu Milletvekili Lûtfi Gö
ren'in muhalefetleriyle eski kararın kaldırılma- -
Bina ve dilekçi hakkında bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına çoğunlukla karar verilmiş
tir. 

Keyfiyet Yüksek Kamutayın tasvibine are-
olunur. 
Dilekçe Komisyonu 

Başkam Sözcü Kâtip 
Sivas Urfa Ağrı 

Muhalifim V. Gergtr M, Aktan 
G?„ F. TirUs 

Aydın 
N. Akkor 
İmzada 

bulunamadı 
Bolu 

Muhalifim 
L. Cförtn 

İsparta 
Ş. Yalvaç 
Kayseri 

K. Gündeş 

Balıkesir 
F. Bilâl 
İmzada 

bulunamadı 
Elâzığ 

Muhalifim 
F. Karakaya 

Kars 
Z. Orhon 

Mardin 
.4, KaUv 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Elâzığ 
H. Kipoğlv 

Kastamonu 
B. Tümtürh 
Zonguldak 
N, Tarkan 

tmzada bulunamadı 

(S, Bayttı < X4S) 





S. Sayısı: 144 
Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkında Kanun tasa

rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/509) 

T. C. 
Başbakanlık M .II . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1281, 6/565 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . I . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
fjj. Günalta 

Gerekçe 
1. 2505 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince bilûmum askerî okullarla ordu hesabına üni

versite ve veteriner fakültelerinde tahsil etmekte olan öğrencilerden ahvali sıhhiyeden gayri 
sebeplerle çıkarılanlar okullarda meccanen okudukları müddete ait masrafları defa
ten ödedikleri takdirde yaşıtları gibi muameleye tâbi olmak üzere serbes bırakılmak
ta ve bu suretle serbes kalan öğrenciler sivil okullara devam ederek lise tahsilini bitir
mekte ve yedek subay hakkını sahip 'bulunmaktadırlar. 

2. Bu okullardan yine ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılanlar meccanen okudukları 
okul masraflarını vermedikleri takdirde 5100 sayılı Kanuna tâbi tutularak er veya çavuş olmak 
üzere kıtalara sevkedilmekte ve aynı kanunun birinci maddesinin (D) fıkrası gereğince bunlardan 
istiyenler, gerekli şartları haiz iseler^ gedikli erbaş yetiştirilmektedirler. 

3. Bu suretle okul masrafını ödiyenlerin yedek subay olmaları ve ödemiyenlerin yedek suhay ol
mamaları gibi adalete uymıyan bir durum meydana gelmektedir. 

Bundan başka, hattâ olgunluk imtihanında muvaffak olmasa dahi sivil liseyi1 bitiren bir öğren
ci yedek subay olduğu halde askerî liseyi bitirmiş ve harfa okuluna ve ba'kanlık adına üniversi
tenin muhtelif fakültelerine devam etmekte olan öğrenci bu tahsil esanasmda muvaffak olmadığı 
takdirde çavuş olarak birliklere verilmekte ve yukarda arzolunan (D) fıkrası gereğince bunlar 
ancak gedikli erbaş olabilmektedirler. 

4. Üçüncü maddede arzolunan aykırılığın ve adaletsizliğin kaldırılması amaciyle işbu kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. 



Mülî Savunma i 

T. B. M. M. 
Millî Ü avunma Komisyonu 

Esas No. 1/509 
Karar No. 13 

Yüksek 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Yük
sek Başkanlığa yunulan ve 14 . I I . 1949 tarihin
de -Komisyonumuza hamille buyurulan kanım 
tasarısı ile gerekçesi 21 . Tl . 1949 tarihinde top
lanan Komisyonumuzda; Milli Savunma ve Ma
liye Bakanlıkları temsilcikti de hazır olduğu 
halde okunup görüşüldü. 

Millî Savunma. Bakanlığı temsilcilerinin ta-
» 

mamlayıcı izahlarına nazaran; 
Bilûmum Askeri umulana Ordu hesabına 

Üniversitelerin muhtelit" fakültelerinde okumak
ta iken sağlık dui'umiarından başka sebeplerle 
okullardan çıkarılanlar haldanda Adaletle kabili 
telif görıilmiyen bâzı işlemler yapılmak zarureti 
karşısında kalınmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Şöyle ki ; 
Sağlık durumlarından gayri sebeplerle askerî 

lise ve orta okullardan çıkarılanlar : 18 yaşını 
bitirmiş iseler hemen ve biıirmemişlerse bitirdik
leri vakit yoklamaları yapılmaksızın emsalleriyle 
birlikte er olarak kıtaya sevk edilir ve askerlik: 
müddetlerini ifa ettikten sonra cezai mahiyette 
olarak bunlara okulda bulundukları müddetin 
yarısı kadar da fazla askerlik hizmeti yaptırılı
yor. 

Harb Okul kiriyle ordu hesabına diğer yüksek 
öğretim kurumlarında bulunan öğrencilerden 
dtu'ste başarı gösteremiyenlerlc subay olanı lya-
caklarma dair okul idare kurulu tarafından ve
rilen kararla okuldan çıkarılanlar 3514 sayılı 
Ceza Kanunu mucibince suçlu değil iseler ça
vuşlukla kıtaya veriliyor. 

Bunlar da; Askerî lise ve orta okullardan 
kıtaya çıkarılanlar gibi muvazzaflık hizmetinden 
başka; parasız okudukları müddetin yarısı kadar 
fazla hizmete tâbi tutuluyorlar. Bunlardan isti-
yenler lâzım olan şartları haiz iseler ve muvaz
zaflık hizmetinden başka 12 yıl hizmeti taahhüt 
ederlerse gedikli erbaş yetiştiriliyorlar. 

Görülüyor ki Askerlik hizmeti burada bir ce
za olarak kullanılıyor. 

Bu suretle muameleye maruz kalanlar ordu-

Komisyonu raporu 

15 . III. 1949 

Başkanlığa 

da faydalı bir unsur olamıyor ve muhitleri üze
rinde de kötü tesirler yaratn'or. 

Şayet, bunlardan vakti hali müsait olup da 
tahsil masraflarını defaten ödeyenler serbest bı
rakılarak bu eczadan kurtulmak imkânını bulu
yor. Sivil liselerde okumak suretiyle yedek su
bay olabilmek hakkına da. sahip oluyorlar. 

B;ı parayı od ey em iy enler ise ; er veya çavuş 
olarak askerliklerini eezasiyle beraber yapıyor
lar. 

Bu suretle zengin ve fakirler ayrı ayrı mua
meleye tâbi tutulmuş oluyor ve bir smıf farkı 
vücuda geliyor. 

Bundan başka; Milli Bğitim Bakanlığına 
bağlı liselerde okuyanlarla Askerî okullarda 
okuyanlar hakkında cereyan eden askerlik mua
meleleri de bir birinin aynı değildir ve askeri 
okullarda okuyanlar aleyhine bir fark mevcut
tur. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda; 
bir sınıfta birbiri üzerine iki defa terfii sınıf 
edemiyener belge alıyor ve özel okullara devam 
ederek muvaffak olabilirlerse öğretimlerine de
vam edebiliyorlar ve bu suretle yedek subay 
olabilmek hakkına da sahi]) oluyorlar. 

Buna mukabil; Askerî okullarda; (Bir sı
nıfta değil; bütün tahsil müddetince iki defa 
terfii sınıf edemiyealer ise : Okuldan çıkarılı
yor ve yukarda arzedilen şekilde askerlik mua
melesine tâbi tutuluyor. Yani birisi yedek su
bay oluyor diğeri ise ancak ister ise gedikli er
baş olabiliyor ve bu suretle de bir haksızlık ya
pılmış oluyor. 

Hattâ; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul
larda tahsil edenlere yapılan daha müsait mua
meleye. karşı; harb okulunda ve fakültelerde; 
ordu hesabına okuyanlardan bu okullarda ders 
t e başarı gösteremeydp alâkaları kesilen askeri 
öğrencilerin liseyi bitirmiş olmaları da dikkat 
nazara alınmıyor. Haklarında arzedilen şekilde 
askerlik işlemi yapılıyor. Bunlardan: istiyenler 
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diğer gerekli şartları da haiz iseler ancak ge
dikli erbaş olabiliyorlar. 

Sivil liseleri bitirmiş olanların yedek subay 
olmalarına mukabil bunların ancak gedikli er
baş olabilmeleri aşikâr bir haksızlıktır. Bu hak
sızlıkları ve ikiliği önlemek ve sıhhi durumla
rından başka sebeplerle okullardan çıkarılanla
rı da memleket için daha faydalı bir durumu 
sokmak sıhhi durumları sebebiyle çıkarılanlar
la Askerî Ceza Kanununun 154 neü maddesine 
dâhil suçlarla; Genelkurmay Başkanlığınca ıne-
nedilmiş efali işlemiş olanlar hakkında bugüne 
kadar tatbik edilmekte .olan işlem aynen yapıl
mak üzere, Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanmış ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri
nin beyanına nazaran; Askerî Alî Şûranın da 
tasvibine iktiran eylemiş olan bu kanun tasarısı 
üzerinde yapılan uzun tartışmalardan sonra 
kanun tasarısı çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Yalnız Millî Savunma Bakanlığınca hazırla 
ııan kanun tasarısında; birçok kanunların muh
telif maddelerinde atıflar yapılmış bulunması 
tatbikatta bâzı yanlışlıkları mucip olması ihti
mali bulunduğu düşünülerek; bu atıfları müm
kün mertebe azaltmak suretiyle yanlışlık ihti
mallerini önlemek üzere, kanun tasarısı Komis

yonumuzca yeniden yazılmıştır. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Ko. Başkam Sözcü 
Kastamonu Hatay 

Korgl. A. Alptoğan Gl. E. Durukan 
Kâtip 

Çankırı Ankara Ankara 
Dr. Akif Arkan . M. Aksoley Korgl N. Tınaz 
İmzada bulunamadı. 

Balıkesir Çankırı Erzincan 
Org}, t. Çalışlar Ol Z. S oy demir Ziya Ağca 

İmzada bulunamadı. 
Emimin Erzurum Gazianteb 

Eyüp Sabri Akgöl Ot* V. Kocagilney O}. A. Atlı 
imzada bulunamadı. 

Gümüşane İçel Kars 
N. Erdoğan Dr. Aziz Koksal //. Tugav 

imzada bulunamadf 
Kayseri Kırklareli 

(il. Salih Avgın korgl. Kemal Doğan 
İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Kocaeli Konya 
Koramiral Ş. Okan Dr. II. Alata§ 

Seyhan Varı 
8. Tekelioğlu E. Oktav 

Ifc 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî öğrencilerden başarı göster miy enler Jıak-
kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Askerî lise ve Ortaokullardan 
ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebep
ler dışında çıkarılanlar askerlik kanunu hüküm
lerine tâbi olmak üzere serbest bırakılırlar. 

MADDE 2. — Harb okulları ile Ordu hesa
bına diğer yüksek öğrenim kurumlarında bu
lunan öğrencilerden: 

A) Okul ve Kurum yönetmenliklerine göre 
derste başarı gosterjpmiyenlerin alâkaları ke
silerek serbest bırakılır ve bunlar hakkında 
1111 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin (O) 
fıkrası dikkat nazara alınmak üzere 1076 sa-

MlLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU DEĞİŞTİ-
RİŞÎ 

Askerî Öğrencilerden başarı gösteremiyenler hak
kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Askerî lise ve orta okullardan 
ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebepler dı
şında çıkarılan öğrenciler Askerlik Kanunu hü
kümlerine tâbi olmak üzere serbest bırakılırlar. 

İkinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebep
lerle çıkarılanlar hakkında bu (C) fıkrası hük
mü uygulanır. 

MADDE 2. — Harb okullariyle ordu hesabı
na diğer yüksek Öğrenim kurumlarında bulunan 
öğrencilerden: 

A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre 
derste başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesilerek 
serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Askerlik 
Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Askerî 
Memurlar hakkındaki Kanun hükümleri uygu-
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m. 
yüı Kanun htikmü uygulanır. 

B) Sağlık durumları dolay isiyle Millî Sa
vunma hesabına tahsile devamlarına imkân gö-
rülemiyenler serbest bırakılırlar. Bunlardan is-
tiyenler ve şartları haiz olanlar 4637 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin I I I fıkrası hükümle
rinden faydalanırlar. 

C) Askerî Ceza Kanununun muaddel 154 
ucu maddesine göre ahlâk bakımından subay 
olamıyacakları okul idare kurulları tarafından 
verilen kararla okuldan çıkarılanlar askerlik 
görevlerini er olarak yaparlar. 

m, s. %. 
lanır. 

B) Sağlık durumları dolayısiyle Millî Sa
vunma hesabına öğrenimlerine devamlarına im
kân görülemiyenler serbest bırakılırlar. 

Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı. 
dişçi şubelerinin ikinci vo daha yukarı sınıfların
da iken sağlık durumları subay olmak şartım 
kaybeden ve fakat sivil memur olmıya elverişli 
bulunduğu tam teşekküllü bir sağlık kurulu ı.ı-
poru ile tesbit edilen öğrencilerden istiyenler; 
yedirme, giydirme ve barındırma giderleri mev
cut yurt ve kurumlarda veya diğer suretle ilgili 
Bakanlıklar tarafından sağlanmak üzere bulun 
dukları yüksek öğrenim dalında bu bakanlıklar 
hesabına öğrenimlerine devam ederler. Bu kabîl 
öğrenciler meslek öğrenimlerini ve yedek subay
lık görevlerini bitirdikten sonra hesabına öğre
nim yaptıkları bakanlık emrinde 15 yıl mecburi 
hizmet yaparlar. 

C) 1. Sahtekârlık, hırsızlık, emniyeti suiis
timal, dolandırıcılık, yalan yere yemin, yalan ye
re şahitlik, iftira, dilencilik, genel âdap ve ni
zama ve Vatan aleyhine işlenmiş suçlardan biriy
le bir aydan fazla hapis, veya ağır hapis veyahut 
kamu haklarından mahrumiyet cezalariyle öğren
ci sıfatiyle kazandıkları her türlü hakların as
kerlik ödevinden başka, yedek subay ve gedikli 
erbaş olmak ve askerî hizmet ve memuriyetle w 
ve okullara girmek hakkının ziyama hüküm ui-
yerler; 

2. Öğrenci tarafından okunması veya taşın
ması Genel Kurınay Başkanlığmca yasak edilmiş 
olan kitap ve her türlü matbua ve sair yazıları 
emir hilâfına okuduğu ve taşıdığı; 

3. Gayritabiî mukarrenette bulunduğu veya 
bu fiili rızasiyle kendisine yaptırdığı; 

Okulların yetkili kurulları tarafından yapıla
cak tahkikatla sabit olan öğrencilerin kayıtlan 
silinmekle beraber askerlik ödevlerinden başka, 
askerî hizmet ve memuriyetlere ve askerî okullara 
girmek hakkından mahrum edilmelerine karar gi
yen ve bu kararı kesinleşenler; 

Serbest bırakılırlar. Bunlar hakkuıda Asker
lik Kanunu hükümleri uygulanır. Askerlik ödev
leri er olarak yaptırılır. 

D) (a, b, c) fıkraları dışında diğer sebep
lerden ötürü çıkarılanlar hakkında da 2 nci mad
denin (A) fıkrasına göre işlem yapılır. 
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MADDE 3. — Sağlık sebepleri dışında okul
larla Yüksek öğrenim kurumlarından çıkarı
lanlara Devlet tarafından yapılan bilûmum 
masraflar faizi ile birlikte mukavelesi muci
bince ödettirilir. 

MADDE 4. — Sağlık sebepleriyle okuldan 
çıkarılanların askerlik işlemleri sağlık ve tahsil 
durumlarına göre tesbit olunur. Kendilerine 
yapılan masraflar geri alınmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun yayımından 
evvel 5100 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tu
tulmuş olanlar isterlerse bu Kanun hükümle
rinden faydalanırlar. 

MADDE 5. — 20 . VI . 1947 tarihli ve 5100 
sayılı Kanun ve 18 . VI . 1934 tarihli ve 2505 
sayılı Kanunun 8 ve 9 ncu maddeleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 6. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanım vavımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğhı 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
G. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §f. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Safor 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa! ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayait 

Taran Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat 8. Sirer 

M. S. K. 

MADDE 3. — Sağlık sebepler dışında okul
larla, yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan 
öğrencilere Devlet tarafından yapılan bilûmum 
masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince 
ödettirilir. 

«fa. 
MADDE 4. — Sağlık sebepleriyle okuldan çı

karılan öğrencilerin askerlik işlemleri öğrenim 
derecesine ve sağlık durumlarına göre tesbit olu
nur. Kendilerine yapılan masraflar geri alınmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan evvel 4260 ve 5100 sayılı Kanun hükmüne 
tâbi tutulmuş olanlar isterlerse bu kanun hük
münden faydalanırlar. 

MADDE 5. — 20 Haziran 1947 tarih ve 5100 
»ayılı Kanunla 4 Ağustos 1944 tarih ve 4637 sa
yılı yine 6 Haziran 1947 tarih ve 4260 sayılı Ka
nunların yürürlükte bulunan hükümleri ve 2505 
sayılı Kanunun 8 ve 9 ncu maddeleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. 
nen kabul edilmiştir 

Hükümetin 7 nci maddesi ay-

M n # « ^ ı M m 
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S.Sayısı: |48 
Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması ile 
eklerinin ve bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına dair 
olan Protokolün ve mezkûr Anlaşmaya ek olarak Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasında An
kara'da imzalanan Anlaşma ve eki mektupların onanması hak

kında Kanun tasarısı ve geçici Komisyon raporu (1 /521) 

T. C. - • - • , 

Başbakanlık ,? . / / / . 1949 
Muamelât Gem! Müdürlüyü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1183, (i/1036 

Büyük Millet Meclisi Yükaek Başkanlığına 

*• Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . 111 . 1949 tarihinde Yüksek Mec
lise. sunulması kararlaştırılan, Avrupa Memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması ile ek-

•lerinİD ve bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına dair olan Protokolün ve mezkûr Anlaşma
ya ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iieBirleşik Kırallık Hükümeti arasında Ankara'da 
imzalanan Anlaşma ve eki mektupların onanması hakkındaki kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişik
lerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla avzederhtı. 

Başbakan 
»Ş\ G-ünaltay 

Gereke* 

Sözleşmesi 8 . VII . 1948 tarih ve 5252 sayılı Kanunla (manan Paris'teki Avrupa Ekonomik iş
birliği Teşkilâtınca hazırlanan ve İşbirliğine dâhil memleketler taralından 16 Ekim 1948 tarihin
de Paris'te imzalanan «Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması», Avrupalılar-
arası tediyatı kolaylaştırmayı ve bu suretle kendi aralarındaki mübadeleleri geliştirerek Avrupa 
Ekonomik kalkınmasının biran evvel tahakkukunu sağlamayı istihdaf etmektedir. 

Filhakika harbi takip eden iki yıl zarfında hemen bütün Avrupa memleketleri muhtaç bulun
dukları en mühim maddeleri Amerika pazarlarından temin edebilmek üzere dolar tedariki zarureti 
ile karşılaşmışlar ve binnetiee dış ticaretlerini serbest dövizle mal satmak ve zayıf dövizlerle mal mu
bayaa etmek gibi fiilen tahakkuku imkânsız bir istikamette yöneltmeye gayret eylemişlerdj. Bu
nun neticesi olarak Milletlerarası tediyatta birçok güçlükler meydana çıt^mış ve Milletlerarası tica
ret ve bu güçlüklerin tesiri altında günden güne zayıflama yoluna girmişti. 

Avrupa İşbirliğine dâhil memleketler bu durum muvacehesinde, kendi aralarındaki altın ve döviz
le tediyatı mümkün mertebe azaltmak ve ödemeleri kolaylaştırmak için iki taraflı ödeme ve hesap
laşmalar yerine çok taraflı ödeme ve hesaplaşmaları mümkün kılacak bir sistem bulmaya çalışmışlar 
ve bu çalışmanın neticesi olarak da «Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» nı 
meydana getirmişlerdir. 

Anlaşma esas itibariyle Âkid Tarafların Merkez Bankaları tarafından tutulan hesap bakiye
lerinin çok taraflı bir takasa tâbi tutulmasını istihdaf etmekte ve ayrıca tediye muvazeneleri faz
lalık; veren memleketlerin. Amerika'dan E. K. P. kanaliyle görecekleri yardım mukabilinde, ken-
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dilerine karşı tediye muvazenesi açık olan memleketlere. Anlaşma'da tevhit edilmiş bulunan mik
tarları geçmemek şartiyle, tiraj hakları tanımaları gerekmektedir. 

Ancak, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafından 1948-1949 ilk kalkınma yılma ait 
Millî Kalkınma programlarının tetkiki ve Marsh ali Plânına iştirak eden memleketleree mezkûr 
yıl içinde Amerika Birleşik Devletlerinden talep olunan kredi miktarlarının tâyini sırasında, bu 
memleketlerin 1948-1949 devresinde birbirleriyle, olan tediye muvazenesi durumlarının da teshil 
Hdilmesi kararlaştırılmış ve bu. meselenin incelenmesi hususi bir komiteye havale olunmuştu. 

Mezkûr Komite, her memleketin diğer iştirak eden memleketlere karşı 1948 yılı ilk altı aylık" 
tediye muvazenesi rakamlarını esas olarak almış vo hu rakamların ifade ettikleri açık veya faz
lalıkların 1948-1949 bir yıllık devresi için tediye muvazenesi durumlarına tekabül edeceğini ka
rarlaştırmışın'. 15u rakamlar, netice itibariyle. Ki Ekim 1948 tarihinde Paris'te imza olunan «Av
rupa Memleketleri arasında ödeme ve takas Anlaşmasının C ekinin üçüncü tablosuna aynen ge
çirilmiş ve tediye muvazenesinde alacaklı görünen memleketlerin borçlu memleketler lehine hu 
miktarlar nispetinde bir tiraj hakkı tanımaları karar altına alınmıştır. 

Memleketimizi 1948-1949 devresinde L!8,fi milyon dolar alacaklı ve H.8 milyon dolar borçlu 
gösteren bu rakamlardan bâzılarının hakiki durumu ifade etmediğini Avrupa. Ekonomik İşbirliği 
Teşkilâtı nezdinde iddia, eyliyen Paris'teki Delegasyon Başkanımız, bu Anlaşmayı im/ahırken 
Anlaşma metnine «Türkiye Hükümeti işbu anlaşma hükümlerini tasvip etmekle beraber (' Lahi
kasında Türkiye'ye dair olarak verilmiş bulunan rakamların sıhhati hakkında ihtirazı kayıt dermc-
yan ve teşkilâtın müzahereti ile bu rakamların düzeltilmesi zımnında alâkalı memleketlerle bir 
itilâfa varmak maksadiyle en kısa bir müddet zarfında mümkün olan bütün gayretleri sarf edecek
tir » şeklinde bir ihtirazı kayıt koydurmuştur. 

Bu kaydın vaz'ını mucip rakam ihtilâflarından biri ve en mühimini Birleşik Krallık ile memleke
timiz arasındaki tediye muvazenesinin tesbitindeki Anlaşmazlıktı. Net ekim memleketimizin, bu devre 
içinde ingiltere'ye karsı tediye muvazenesi bakımından lam borçlu bir durum arzedeceği Delegasyon 
luğumuz Başkanlığınca iddia olunmuş ise de İngiltere vemsilcisi bahis konusu tediye muvazenesinde 
tevazün olduğunu ileri sürerek hu iddiasını Anlaşmaya ek listeyi' geçirtmişti. İngiltere Hükümeti 
hakiki vaziyete tekabül etmiyen bu durumu memleketimizden bu yıl içinde normalin fevkinde fazla 
ithalât yapmak suretiyle sağlıyacağmı da bu arada vadeimişti. 

Bu durum muvacehesinde, iki memleket arasındaki Ticari mübadelelerin inkişafı imkânlarını -e 
tiraj hakkı mevzuunu müzakere etmek ve bu bapta bir anlaşmaya varabilmek üzere bir İngiliz Ti
caret Heyeti 1948 Kasım ayı sonunda Ankara'ya gelmiştir. 

Bu suretle başlıyan müzakereler sonunda, Birleşik 'Krallık Hükümeti, Avrupa Ekonomik işbirli
ği Teşkilâtının tasvibi şartı ile, Türkiye lehine 8 milyon dolar i ularında İngiliz liralık bir tiraj 
hakkı tesis etmeyi teklif etmiş ve bu teklif kabul olunmuştur. Bunu uıütaakıp '25 Ocak 1949 tarihin
de Ankara'da Hükümetimizle 'İngiltere Hükümeti arasında bu esasları tesbit eden bir Anlaşma imza
lanmıştır. 

lrzıın görüşmelerden sonra, akdine imkân hâsıl olan bu Anlaşma, Paris'teki Avrupa Ekonomik' 
İşbirliği Teşkilâtına «Avrupa Memleketleri araşınca Odeuıe ve Takas Anlaşması» na vaz'olunan kaydı 
ihtirazimizin haklı bir dâvadan mütevellit olduğunu göstermiştir. 

ingiltere ile yapılan Anlaşmayı mütaakib, tanımıyacağımız tiraj hakları arasında ihtilâfı mucip 
son noktanın da halli yoluna gidilmiş ve nitekim İngiliz Anlaşmasının Avrupa Ekonomik İşbirliği 
Teşkilâtınca tasdiki şartı ile Yunanistan'a ayni devre içinde 13 milyon Birleşik Amerika Dolan 
mukabili Türk Lirası ile bir tiraj #hakkı tanıyacağımız Paris'teki Teşkilâta ve Yunan Hükümetine 
lebliğ olunnraştur. 

Bu vaziyet muvacehesinde, «Avrupa Memleketleri Arasında Ödeme ve Takas Anlaşmasına ko
nulan kaydı ihtiraziniu de kaldırılması için Paris'teki Delegasyon Başkanlığına talimat verilmiş-
th\. 

Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı Konseyi İngiltere ile yapılan Aıüaşmayı tasdik eylemiş ve 
Birleşik Kırallığın lehimize 8 milyon dolar karşılığı İngliz Lirasiyle tanıdığı tiraj hakkı «Avrupa 
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Memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» nâ ek (C) lahikasının' 3 ncü tablosunda mevcut 
imiş gibi muamele yapılacağını açıklıyarak Anlaşmaya koyduğumuz ihtirazi kaydı da kaldırmıştır. 

Bütün bu meselelerin hallini mütaakip, bu kere hazırlanan bağlı kanun tasarısının birinci madde
si : yukarda sözü geçen «Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» nın onanma
sına mütaallik bulunmaktadır. 

İkinci maddesi ise anlaşmıya tevfikan karşılıklı olarak yapılan tediyelerin, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca, Maliye Bakanlığı ile mezkûr banka arasında 17. V I . 1948 tarihinde akit ve 
">256 sayılı Kanunla onanmış bulunan Sözleşme gereğince yapılacağı ve bu tediyeler neticesinde 
hâsıl olacak safi Hazine borcunun mütaakip yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle tediye oluna
cağı hükmünü ihtiva eylemektedir. 

Üçüncü maddede de, İngiltere Hükümetinin lehimize tanıdığı 8 milyon dolar tutarındaki tiraj 
hakkına mütedair Anlaşma ve eklerinin onanmasına aitti?. 

Her bakımdan menfaatimize uygun görüldüğü,için imzalanmış bulunan «Avrupa Memleketleri 
arasında Ödeme ve Takas Anlaşması ile bu Anlaşmaya ek olarak» Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasında yapılan Anlaşma» ve «ki mektupların onanması, Türkiye 
Büyük Milllet Meclisinin tasvibine arzolunmuştur. 

Bütçe, Dışişleri, Maliye ve TiMrtt Komisyonlarından »eçilfrn üç«r üyedsn k u r a k » Geçici Komis 
yon raporu 

T. ti. SI. M. 
Kanna Konıisı/oıi 

Esas No. 1:521 
Karar No. 2 

!4 . III . IÜ-İ!) 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 14 . fil . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Avrupa 
Memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaş
ması ile Eklerinin ve bu Anlaşmanın Geçici ola
rak uygulanmasına dair olan protokolün ve 
mezkûr Anlaşmaya ek olarak Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükünıe-
1i arasında Ankara'da imzalanan Anlaşma ve 
eki mektupların onanması hakkındaki kanun 
tasarısı Kamutayın 2'.\ . III . 1949 tarihli top
lantısında Flütçe, Maliye. Dışişleri ve Ticaret 
Komisyonlarından seçilen üçer üyeden kurulan 
Komisyonumuza havale edilmekle Devlet Ba
kanı Nuru Hah Esat Sümer ve Dışişleri Bakanı 
Necmettin Sadak'in huzıırlariyle görüşülüp in
celendi. 

Hükümet gerekçesinin tetkikinden ve veri
len izahlardan anlaşıldığına, nazaran Avrupa 
İktisadi İşbirliğine katılan Türkiye. Avustur
ya, Belçika, Danimarka, Frausa. Yunanistan, 
Trlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, 

Yüksek Başkanlığa1 

Dolanda Portekiz, Birleşmiş Kırallık, İsveç, 
İsviçre, ve Almanya'nın Fransa, Birleşik Kı
rallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgali al
ımdaki mmtakalar Başkomutanları ve Serbesl 
Triyeste ülkesi, İngiliz ve Amerikan Mıntaka 
sı Komutanları arasında Pariste, lfi Ekim 1948 
de imzalanan (Avrupa Memleketleri Arasında 
Ödeme ve Takas Anlaşması), üye memleketler 
arasında mevcut tediye zorluklarını imkân da
iresinde azaltmak ve bu suretle ticari mübade
leleri artırarak müşterek iktisadi kalkınmaya 
yardım etmek amacını gütmektedir. Bu anlaş
ma, üye devletler arasında imzalanmış iki ta
raflı ödeme anlaşmalariyle müesses karşılıklı 
tediyeler arasında çok taraflı tediyelere mahal
lî bir yol açmaktadır. Böylece tıkanmış bulu
nan veya böyle bir duruma girmeye müstaii 
olan iki taraflı tediye ve mübadele mekanizma
larının işlemeye devam etmeleri sağlanmak is
tenmiştir. 

Vazolunan usulün esas prensipi üye memle
ketlerin aralarında mevcut iki taraflı hesapla-
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rın "bakiyeleri arasında takas ve mahsup mua--
meleleri yapmaktır. 

Bu maksadı tahakkuk ettirmek için işbirli
ğine katılan devletler arasında, yapılan görüş
meler Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde Avrupa-
lılararası ödeme ve takas anlaşmasının akdine 
müncer olmuştur. Bu görüşmeler sırasında adı 
geçen anlaşmanın (C) işaretli ekinin TU numa
ralı tablosuna vazolıınan rakamlar arasında 
Türkiye'nin 28.5 milyon dolarlık bir keşide hak
kı tanımasına mukabil 8,8 milyon lolârhk bir 
keşide hakkından istifade etmesi derpiş olun
ması, bunun ise Türkiye'nin İngiltere ile olan 
ticaret ve tediye münasebetlerinin fiilî duru
muna uygun olmaması mülâhazası ile tarafımız
dan itirazı mucip olmuş ve bu yüzden Hüküme
tlimiz bir kaydı itirazı serdetmiş idi. Bu konu
da bilâhara Hükümetimizle Birleşik Kırallık 
Hükümeti arasında cereyan etmiş olan müza
kereler sonunda İngiltere ile ticaret ve tediye 
muamelelerimizin hacmi bir yıl zarfında aley
himize 8 milyon dolarlık bir açık arzedeeeği ka
bul olunmuş ve bu açığı karşılamak üzere Bir
leşik Kırallık Hükümetinin Türkiye Hükümeti
ne 8 milyon dolarlık bir keşide hakkı tanıması 
gerektiği neticesine varılmıştır. Komisyonumu
zun tetkik konusunu teşkil eden Anlaşma bu 

kayıttan sonra akdolunmuştıvr. 
Bu iki anlaşma ile Hükümetimiz bir yandan 

Avrupa memleketlerinden yapmak zorunda ka
lacağı ithalâtı karşılamak için gerekli imkân
ları'elde etmiş ve aynı zamanda diğer üye mem
leketlere tanımış olduğumuz keşide hakları do-
layısiyle ihracatını da artırmış ve mukabilinde 
iktisadi kalkınmasında ilgili program ve proje
leri için dolar sağlamış olacaktır. 

Komisyonumuz, izah olunduğu veçhile çeşit
li yönlerden faidesi ve amelî değeri bulunan İm 
iki anlaşma ile eklerinin onanması hakkındaki 
tasarı maddelerini, Hükümet teklifi veçhile ay
nen ve oybirliği ile kabul etmiştir. Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su-
nulıu'. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Samsun 
T. Bihrl 

Ankara 
-1. Çıtlml-cıı. 

Edirne 
.»/. X. (Iiiıtrfiizdlp 
istanbul Kocaeli 
S. A,la (o İ. S. Yiğit 

.Toka d 
{'. Kovalı 

Sözcü Kâtip 
Ankara îzmir 

M. Eriş S. (hlyah 
Aydın 

Dr. #.' Ahn 
Ciazia.nteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 

Dr. E. Fırat 
Trabzon 
A.H. Işıl 
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llOKİTJVlETtK TKKLÎEİ 

Türkiıp, A vııslurya, fi ele i ket, Danimarka* 
Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya-, 
L'ûksemhurg, Xorvee, f[olanda, Portekiz, Birle
şik Kıratlık, İsveç, İsviçre ve Almanya'nın Fran
sa, Birleşik Kıratlık ve Amerika Birleşik Dev
letleri işgali altındaki bölgeler flaş Komutanları 
re, serbest Triyesh İlkesi İngiliz ve Amerikan 
bölgesi komutanı arasında Paris'te 16 tikini 
1.9İS de imzalanan «Avrupa Memleketleri a va

nan el u Ödeme ve Takas Anlaşması» re eklerinin 
ve bu Anlaşmanın geçici olarak uyguhtnmetsınn 
dair olan l>rolokoiün ve mezkûr Anletşmeıyu ek 
utarak Türkiye Cumhuriyeti Jf ük irmeliyle Bir
leşik Kırallık Hükümeti arasvnda :j.~> Ocak 1949 
da Ankara'da imzalanan Anlaşma ve eki mek

tupların onanması baklanda- Kanun Tasarısı 

11 ADİ)K 1. --• Türkiye , Avusturya, lieleika, 
Dan imarka . Fransa, Yunanis tan , İ r landa , l / lan
da, İ ta lya. Lüksenıburg. \ o r v e c , Molanda. Por
tekiz, Birleşik Kırallık, İsveç;, İsviçre ve Alman
ya'nın. F r a n s a , Birleşik Kıra l l ık ve Amer ika Bir
leşik Devletleri işgali alt ı l ıdaki hül leler Baş 
Komut anlar ı ve Serbest Triyesle İ 'lkesi İngiliz 
ve Amerikan bölgesi komutanı arasında Paris,-
te l() p]kim 1948 de imzalanan «Avrupa memle
ketler i a ras ında Ödeme ve Takas Anlaşması» 
ve ekleriyle İni Anlaşmanın geçici olarak uygu
lanmasına dai r olan Protokol onanmışt ır . 

M A D D E 2. -•• Bu Anlaşmanın, icap et t i rdiği 
karşı l ıkl ı ödemeler Maliye Bakanl ığı ile Türki 
ye Cumhuriyet, Merkez Bankası arasında 
17 . (i . 1948 ta r ih inde akdedi len ve 525(> sayılı 
Kanunla onanan Sözleşme gereğince yapıl ı r ve 
Hazinenin borçlu kalacağı safi bakiyeler müte
akip yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle te
diye olunur. 

MA DDK 8. — Paris ' te 16 Kkim 1948 tari
hinde imza edilen «Avrupalıla»'arası Ödeme ve 
Takas Anlaşması* na ek olarak Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti 
arasında 25 Ocak 1949 da Anka ra ' da imzalanan 
ve mezkûr Hükümet in 1 Temmuz 1948 - 30 Hazi

ran 1949 devresi için Türkiye Cumhuriyet i Hü
kümeti lehine sekiz milyon Birleşik Amerika 
Devletleri Doları tu tar ında bir t i ra j hakkı tanı
yacağına dair bulunan Anlaşma ve Ekleri onalım 
m ıstır. 

M A DDK 4. 
yürür lüğe girer. 

MADDE 5. 
yü rü tü r . 

Başbakan 
8. (rünaltay 

Devlet Bakanı 
İV. E. Sümer 

Millî Savunma. Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
Ar. Hadeık 

Millî Eği t im Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
(\ .S'. Barla* 

fiüınrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. S. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Hatır 

Bu kanun vavmu ta r ih ind i 

Bu kanunu Bakanlar Kuru lu 

Devlet Bakanı 
Rasb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
İçişleri Bakam 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındır l ık Bakanı 

S. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı* 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid O rai 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 
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— 6 — 
AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA ÖDEME VE TAKAS ANLAŞMASI 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan Irkında, İzlanda, İtalya, Lükseınburg, 
Norveç, Felemenk, Portekiz, Birleşik Krallık, İsveç. İsviçre, Türkiye, Fransa. Birleşik Krallık 
ve Birleşik Amerika devletlerinin Almanya'daki işgal bölgeleri Baş Komutanları ve Tiryeste ser
best ülkesi İngiliz - Amerikan Bölge Komutanı; 

16 Nisan 1948 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa İktisadi İşbirliği Sözleşmesinin 4 neü mad
desinde derpiş edildiği veçhile, Avrııpahlararası ödemelerin daha büyük bir serbestiden istifadesi 
yolunda ilerlemek, 

Aralarında tamamen çok taraflı bir ödeme sistemi tesisi maksadiyle yeni tedbirler ittihazı müm
kün oluncaya kadar tatbik edilmek üzere derhal mahdut bir takas plânı kabul etmek, 

Arzusiyle ve 
Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Konseyinin (Aşağıda Konsey denilmektedir) (x) kararını ve 

Amerikan yardımının tevzi tarzını tavsiye eden kararın 16 Ekim 1948 tarihinde kabul edilmiş oldu
ğunu, 

Konsey tarafından Ticaret politikası hakkında alınan 16 Ekim 1948 tarihli kararı. 

Göz önüne alarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Fasıl : I 

Madde — 1 

a) Âkid taraflar işbu anlaşmada derpiş edilen şartlar dairesinde para takasları icra edecek
lerdir. Bu takaslar 18 nci (x) 16 Ekim 1948 de işbu metni tasdik eden madde medlûlünce birinci 
ve ikinci katagori takaslardır. Bu takasların gayeleri akıd tarafların kendi döviz transfer politikaları 
ve ödeme anlaşmaları gereğince her zaman müsaide edebilecekleri muameleleri kolaylaştırmaktır. 

b) Takas edilmesi mümkün olan bakiyeler, 5 nci madde hükümleri mahfuz olmak kaydıyle, 
Merkez bankalarından biri tarafından diğer Merkez bankaları namına tutulan hesapların bakiyele
ridir. Bu anlaşmaya j>öre Merkez bankaları, Merkez bankaları, veya âkıd taraflarca gösterilen diğer 
para mercileridir. 

Madde — 2 

Konseyin 10 Eylül 1948 tarihli kararı tatbikatından olarak Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
ile (aşağıda teşkilât denilmektedir) aralarında akdedilen anlaşma mucibince hareket eden Milletler
arası Tediyat Bankası «Banque des Reglements Internationaııx (aşağıda ajan denilmektedir) işbu 
anlaşmada derpiş edilen takas ajanı olarak tavzif edilmiştir. 

Madde — 3 

a) İşbu anlaşmada derpiş edilen takaslar teşkilât tarafından ajana verilen direktiflere göre her 
ay icra olunur. 

b) Ajan her ay, teşkilâta bir ay zarfında icra edilen takaslar hakkında raporlar ita edor. 

Madde — 4 

a) Birinci katagori takaslar, akıd tarafların önceden muvafakati alınmaksızın icra olunur. 
b) İkinci katagori takaslar, her ikinci katagori takasla doğrudan doğruya alâkalı olan âkıd ta

rafların önceden muvafakatine bağlıdır. •* V * V ** v"" 
c) Âkıd taraflar, ikinci katagori takasları kabulü taahhüt etmemekle beraber, ajan tarafındatı 

bu takaslara mütaallik bütün şartlar göz önüne alınarak yapılan mâkul her teklifin gerçekleşmesi-
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— 7 — 
ni kolaylaştırmak üzere tam bir işbirliğine amade olduklarını beyan ederler. 

d) Ajan ikinci kategori takasları icra ederken bilhassa Akıd Taraflar arasında altın veya dö-viz 
tediyesinden ve mübadele veya ödemelerde inkıta lardan içtinap olunmasının arzu edildiğini göz 
önüne alarak, "alacaklı ve borçlu arasında en fazla güçlük arzeden münasebetleri daha kolay bir haie 
getirmeye yarıyan takasları teshile gayret edecektir. 

e) işbu maddenin hiçbir hükmü, bir âkıd tarafın, ajan tarafından tesis edilebilecek ikinci katego
ri takasların tamamını veya bir kısmını, önceden muvafakati alınmaksızın kabule amade olduğunu 
ajana bildirmesine mâni değildir. 

Madde — 5 : 

a) Ajan, âkıd taraflardan birinin talebi üzerine, muayyen bir ayın takas edilebilir bakiyeleri
nin hesabında işbu âkıd tarafa ait bâzı bakiye katagorilerini takas dışı bırakabilir. Takas dışı bırakı
labilecek bakiye katagorileri ve bunların tajuıs dışı bırakılması talebinde takip edilecek usul, işbu 
anlaşmanın mütemmim cüz'ünü teşkil eden A lahikasında gösterilmiştir. 

b) İşbu maddenin a paragrafı mucibince muayyen bir aya ait takaslar dışında bırakılan hiç
bir bakiye, takas dışı bırakılması talebinde bulunan âkıd tarafça, işbu anlaşmanın imzasından önce 
akdettiği her hangi bir ödeme anlaşmasına tevfikan talep edilecek ve bahis mevzuu aya ait takaslar
dan hemen sonra yapılabilecek olan altın ve dövizle tesviyelere; mütaallik hesaplara ithal olunamaz. 

Madde — 6 

Her âkıd taraf, Merkez bankalarından gayri bankaların, diğer âkıd taraflar paralarından 
anormal bakiyeler bulundurulmasına yol açacak şekilde hareket etmemeyi ve umumi olarak bu ba 
kıyeleri takasa gayrimüsait şekilde plase etmemeyi taahhüt eder. 

Madde — 7 

a) iki Âkıd Tarafça, işbu anlaşmanın imzasından önce akdedilen bir tediye anlaşmasına tevfi
kan, muayyen bir ay zarfında altın veya dövizle bir tesviye kabili talep oldukça bu tesviye, mez-

* kür aya ait takasların icrasına kadar tehir olunur. 
b) Mezkûr aya ait takaslardan sonra yapılması gereken altın veya döviz ile tesviyenin der

hal icrası iktiza eder, bu mahiyetteki her tesviyenin barçlu tarafından ajan ve teşkilâta bildiril
mesi lâzımdır. 

e) İşbu maddenin uygulanması neticesinde bir Âkıd Tarafça diğer Akıd Tarafa kabul edilen 
kredi marjının devamlı surette tecavüzü halinde alacaklı tarafın diğer Âkıd Tarafla mutabık 
olarak muhtelif tedbirler kabul etmesine bu maddenin hiçbir hükmü mâni değildir. 

Madde — 8. 

a ) Her Âkıd Tarafın ajana aşağıdaki hususatı bildirmesi lâzımdır: 
1. Ajanın diğer Âkıd Taraflarla mevcut ödeme Anlaşmalarımı mahiyet ve tatbikatını bilmesi

ne lüzumlu bütün malûmatı; 
2. Takaslara müsait hale getirilmiş olan hesap veya hesapların ve Âkıd Tarafça 5 nci maddeye 

göre takas dışı bırakılmak istenilen bakiyelerin aylık bir cetveli; 
3. Raporu tevdi eden tarafın takasların icrasında tatbikini kabule Amade bulunduğu, kendi

siyle her Âkıd Taraf arasında kararlaştırılmış tek kambiyo kurunu gösterir aylık bir rapor; 
4. Alâkalı Âkıd Tarafça diğer Âkıd Taraflara mezkûr ay zarfında altın veya döviz ile icra 

edilen tediyata ait bir .cetvel; 
5. İşbu Anlaşmanın 2 nci faslına göre istimal edilebilecek para miktarlarının ajan tarafından 

tâyinine imkân verecek olan bütün malûmat; 
o. Ajanın vazifesini görmeye faydalı olduğu Âkıd Tarafça tahmin edilen diğer bütün malûmat. 
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b) . Kambiyo paritesi mütecanis olnnyaıı Âkıd Tarafların işbu maddenin a paragrafının 2 ve 3 
neü tâli paragrafları uyarınca bildirilen kambiyo kurları ye bakiyeler İm Anlaşmanın cüz'ü ünitem-
minini teşkil, eden B lâhikasmdaki hükümlere tevfikan tâyin olunurlar. 

Fosil : II 

Madde ~- 9 

a) Bu anlaşmaya tevfikan l>() Haziran 1.949 tarihinde sona eren yıla ait tediye muvazenesinin 
diğer âkıd bir tarafa karşı, bu son âkıd tarafın mutabık kalınmış mevcut menabii de hesaba katıl
mak şartiyle, alacaklı olacağı tahmin edilmiş bulunan her âkıd taraf, diğeri lehine tiraj hakları 
tesis eder. 

b) Birleşik Devletler İktisadi İşbirliği İdaresi ta rafından, alacaklıya temin edilecek mal ve 
hizmetlerin (aşağıda şartlı yardım denilecektir) Birleşik Amerika doları ile olan kıymetine teka
bül etmek üzere, her alacaklı tarafından, bu anlaşmaya tevfikan her borçlu lehine tesis edilen tiraj 
hakları işbu anlaşmanın mütemmim cüz'ünü teşkil eden (.' lahikasında gösterilmiştir. 

e) Şayet alacaklı Birleşik Devletler İktisadi İşbirliği İdaresinden bir gûna tediye vecibesi ol
maksızın muadil meblâğda bir şartlı yardım görmüşse hiçbir borçlu alacaklı tarafından lehinde 
tesis edilmiş olan tiraj haklarına mukabil her hangi bir meblâğ tediyesine mecbur değildir. 

d) llrv hangi iki âkıd tarafın münasebetlerinde bu fasılda geçen «Alacaklı» ve «Borçlu» tâbir
leri, âkıd taraflardan yekdiğerine karşı O lahikasının 3 numaralı tablosunda alacaklı ve borçlu 
görülenleri ifade eder. 

11 Madde — 10 

Tiraj hakları ancak işbu anlaşma ahkâmına güre emre Amade kılınır ve istimal olunur. Emre 
âHinde kılınacak ve istimal olunacak mebaliğ B Jâ'ıikası hükümlerine göre hesap edilirler. 

Madde — 11 

a w Tiraj hakları işbu maddenin b paragrafı hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle. bunları emre 
amade kılan âkıd tarafın parasiyle veya bu âkıd tarafla diğer bir âkıd taraf arasındaki ödemeler
de bir diğer para mutaden kullanılıyorsa bu para ile enire amade kılınır. Akıd taraflardan her biri 
en geç '1\ Ekim 1948 tarihinde, tiraj haklarını bu paragrafa uygun olarak hangi para ile emre 
amade kılınacağını ajana bildirecektir. 

I.)') İki Akıd Taraf, biri tarafından diğeri lehine tesis edilen tiraj haklarının bu maddenin 
(a) paragrafı uyarınca emre amade kılınması gereken paradan başka bir para ile emre amade 
kılınmasında en geç :>1 Ekini 1948 tarihinde mutabık kalabilirler. 

İki Âkıd Taraf bu mahiyetteki bütün mutabakatlar hakkında en geç :>1 Ulum 1948 tarihinde 
ajana bir rapor göndereceklerdir. 

el işbu maddenin (b) paragrafı hükümleri dairesinde İki Âkıd Taraf arasında yapılan Anlaş
ma. bu Akıd Tarafları bilâhara birinin diğeri lehine tesis ettiği tiraj haklarının gerek ikisinden 
birinin parasında gerek muahhar Anlaşma sırasında mütekabil ödemelerinde mııtâdeu kullanı
lan bir para da emre amade kılınmasını derpiş eden bir Anlaşma akdinden-men'edemez. 

İki Âkıd Taraf bu mahiyetteki muahhar Anlaşmalarını ınütaakıp ajana bu hususta bir rapor gön
dereceklerdir. 

Madde — 12. 

Tiraj haklarına tekabül eden meblâğlar, ajan istediği zaman derhal ajanın emrine ânıade kılı
nacaktır. Şu kadar ki. bir Âkit Taraf, şartlı yardımdan muadil miktarlar kati olarak kendisine 
tfffiz olunmadıkça, mezkûr mebaliği ajan emrine koymaya mecbur tutulamaz. 
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Madde — 13 

Bir Âkıd Taraf tehüVher hangi bir para ile tesis edilen tiraj haklarına tekabül eden ve 
12 nci maddede derpiş olunan talepler bu Âkıd Tarafın (C) lahikasında yazılı olduğu veçhile 
mezkur para ile olan takarrür etmiş mevcut menabü tükenmedikçe dermeyan edilemez. 

•7""» """̂  - * 

Madde — 14 

Ajan, işbu anraşmıada derpiş edilen takaslarda bu fasıl mucibince emre amade kılman mebaMği 
a^ğtdftkî hükümlere tevfikan istimal etmelidir: 

a. 1. Ajan muayyen bir ay içinde, herhangi bir paradan olan bir meblâğı, her alacaklı ve 
borçlu arasında bahis mevzuu aya ait açığın yekûnunu ge^miyecek surette ve borçlunun mevzuu-
baMa para ile olan mukarrer mevcut menabi bakiyesinin bu açığı kapatmağa kifayet etmiyen 
kısmı miktarınca kullanmağa yetkilidir. 

2. HeAangi bir ay zarfında böyle bir para ile olan bir meblâğ 12 nci maddenin tatbiki neti
cesi olarak emre fcmade bulunmıyorsa, bu meblâğın tamamı veya bir kısmı emre amade oldukça 
ajan tarafından, işbu paragrafın birinci tâli paragrafı hükmünce istimal edilebilecek, meblâğdan 
fazla olarak muahhar bir ay zarfında kullanılabilir. 

b) Ajan, bir borjglunun aşağıdaki şartlar dairesinde yapacağı talep üzerine bu maddenin a 
paragrafı mucibince istimal edebileceği meblağlardan fazla olarak, muayyen bir paranın bir kıs
mını veya tamamını kullanabilir; 

1. Borçlu lehine tiraj hakkı tesis eden her âkıd tarafa karşı aylık açığı işbu meblâğın is
timali ile azalması iktiza eden her âkıd tarafın tiraj hakkı tesis eden âkıd tarafa karşı bir ala
caklı bakiyesi bulunmamak, veya 

2. Tiraj hakkı tesis eden âkıd tarafın önceden muvafakati alınmış olmak. 
•e) -Ajanın bu maddenin a paragrafı mucibince kullanmağa mezun olduğu muayyen bir para 

yekûnu her hangi bir ay zarfında işbu fasıl mucibince emre amade olan para miktarını tecavüz 
ettiği takdirde, ajan mezkûr parayı bu parada aynı ay zrfmda açığı olan âkıd taraflar arasında 
prensip itibariyle, açıklariyle mütenasip olarak tevzi eder. Mamafih bu mütenasip tevzide, müba
dele ve,tediyelerin mkıtaından ve mümkün mertebe altın ve döviz tediyesinden çekinilmenin ar
zu edildiğini .göz önüne alarak mutedil bâzı düzeltmeler yapabilir. 

Madde— 15 

31 Mart 1949 tarihinde sona eren 9 aya ait takaslarda âkıdlerden biri tarafından diğer âkıd 
taraf lehine tesis edilen ve (O) lâhikasmda gösterilen tiraj hakları baliğmden % 75 ten fazlası 
elnre amade kılınamaz ve istimal olunamaz. Bu nispet hususi hallerde teşkilât kararı ile artırıla
bilir. 

Madde —16 

a) Bir âkıd taraf gerek bir Tediye Anlaşması mucibince gerek diğer âkıd tarafın parasından 
bir alacaklı bakiyesi olmaması dolayısiyle, bu âkıd 1 Ekim 1948 tarihinden itibaren kabili talep olan, 
bir altın veya döviz tediyesi yapmış ise ve eğer bu tediye sırasında lehine bu diğer âkid tarafça te
sis edilen tiraj hakları ajan tarafından 12 ve 15 nci maddeler sebebiyle istimal edüemiyorsa, ajan 
tediyeyi yapan âkid tarafm talebi üzerine ve mezkûr 12 ve 15 nci maddeler tiraj haMarmm isö-
maline artık mâni bulunmamak kaydiyle bu tiraj haklarının zikri geçen şerait dairesinde ödenmiş 
olan altm ve döviz baliğlerinin kısmen veya tamamen tekrar iştirasına tahsis edilmesine imkân 
vermek üzere gerekli tedbirleri alacaktır. 

b) İşbu maddenin (a) paragrafında derpiş edilen talep ve tedbirler hale göre 12 veya 15 nci 
madde hükümlerinin, tiraj haklarının istimaline mâni teşkil etmekten hâli kalacağı aya ait takaslar
da icra ve tatbik olunur. 
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c) Ajanın işbu madde hükmüne tevfikan her hangi bir ayda kullanabileceği meblâğ, 14 ncü 

madde gereğince mezkûr ay için istimal edebileceği meblâğlara ilâve olunur. 

Madde —17 

a) Tiraj haklarının işbu anlaşmanın 9 ncu maddesi mucibince tesis olundukları veçhile nor
mal olarak istimal edileceği derpiş edilmektedir. İşbu maddenin b, c ve d paragraflarında derpiş 
edilen revizyonlara tevessül mevzuubahis olduğu zaman bu cihetin nazara alınması iktiza eder. 

b) Bir âkıd tarafın talebi üzerine tiraj haklarının baliği ve tarzı tevziinin revizyonuna an
cak aşağıdaki hallerin hududunda tevessül olunabilir : 

1. Mücbir sebep veya âfet hali 
2. Borçlunun, kâfi surette gayret sarfetmesine rağmen kendisine bahşedilen tiraj haklarının 

tamamını veya bir kısmını istimal etmeye imkân bulamadığına Konseyi ikna eylemesi 
3. Alacaklının, bir borçlu lehine tesis eylediği tiraj hakları tamamı veya bir kısmının tesis 

maksatları için artık bu borçluya lüzumu kalmamış olduğuna Konseyi ikna eylemesi. 
c) Konsey işbu madde mucibince tahaddüs edebilecek olan hallerle iştigal etmek üzere müna 

sip teşekküller meydana getirecektir. 
d) Konsey, tiraj hakları baliğlerinin revizyonu ve tekrar tevzii hakkında Birleşik Devletler 

tktisadi İşbirliği İdaresine sunulacak tavsiyeleri kararlaştıracaktır. 

Fasıl ; m 

Madde — 18 

a) -«Birinci katagori takas» bir âkıd taraf için aşağıdaki neticelerin bir kısmını veya tamamını 
tevlit eden ameliyeye denilir : 

1. Bir veya mûtaaddit alacaklı bakiyelerinin eşit değerde azalışına mukabil bir veya mûtaad
dit borçlu bakiyelerinin azalışı, veya, 

2. Kendi lehine tesis edilmiş tiraj haklarına tekabül eden mebaliğin istimali suretiyle, tiraj 
haklarını tesis eden âkıd tarafa karşı olan mezkûr ay açığının bir kısmı veya tamamının mahsubu, 

14 ncü madde a. 2 paragrafının tatbiki ile istimali mümkün bulunan mebaliğ mevzuubahis oldu
ğu ahvalde, bu âkıd tarafa karşı, geçmiş bir veya mûtaaddit ayların kapanmamış açığının tamamı 
veya bir kısmının mahsubu, 

Şu cihet de mukarrerdir ki tiraj haklarına tekabül eden meblâğlar, işbu paragrafın 2 nci tâli 
paragrafı mucibince açıkları takas etmek hususunda istimal edilmedikleri nispette, 1 numaralı 
tâli paragraf ahkâmınca alacaklı bakiyeler mevzuubahis imiş gibi muameleye tâbi tutulurlar. 

b) «ikinci kategori takas» işbu maddenin (a) paragrafında mevzuubahis edilen muameleler
den gayri olarak ameliyeden önce mevcut olan vaziyete nispetle yeni bir bakiyenin artması veya 
yeni bir bakiyenin meydana gelmesi neticesini tevlit eden ameliyeye denir. 

* - * - » • • $ • - * - - -

Madde — 19. 

Bir Âkıd Taraf bu Anlaşmaya göre ajana bir malûmat verirken, bu malûmatın neşir ve ilân 
edilmemiş olması dolayısiyle mahrem telâkki olunmasını arzu ettiğini bildirdiği takdirde, ajan 
bu malûmatı kullanırken vâki iş'arı göz önünde bulundurmaya mecburdur. 

"f Madde — 20. 

a) Portekiz veya İsviçre Merkez Bankalarınca veya namlarına tutulan bir hesap bakiye
sinin istimalini gerektiren her takas îsviçre veya Portekiz'in ve ayni zamanda raütekabilen ala
caklı veya borçlu olanın önceden muvafakatini istilzam eder, 
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b) Portekiz veya İsviçre Hükümetleri Konseyin tasvibine iktiran etmek kaydiyle her an bi

rinci kategori takasların kâffesini, önceden muvafakatleri alınmaksızın kabule karar verebilirler. 
Bu tasvipten itibaren işbu maddenin (a) paragrafı ahkâmının hale göre Portekiz veya İsviçre'ye 
ve ayni zamanda karşılık, alacaklı ve borçlularına uygulanması sona erer. 

c) Bu Anlaşmanın 11 nci faslı Portekiz ve İsviçre'ye tatbik edilmez. 

Madde — 21. 

îşbu Anlaşma maksatları zımnında, her hangi bir Âkıd Tarafla Birleşik Devletler İktisadi İş
birliği İdaresi arasında bu Âkıd Tarafa Amerika Birleşik Devletleri doları tediye ve ikrazı için 
hususi bir Anlaşma akdedilmiş ise işbu Anlaşmanın 11 nci faslı; mezkûr hususi Anlaşmanın iş
bu Anlaşma maksatları için tatbikma mütedair Âkıd Tarafça Birleşik Devletler İktisadi İşbir
liği İdaresiyle mutabık kalınarak teklif ve Konseyce tasdik edilmiş şartlar altında uygulanacaktır. 

Bu şartlar Konseyce tasvip edilmelerini mütaakıp umumi kâtip marifetiyle ajana bildirilecek
tir. 

Madde — 22. 

a) İşbu Anlaşma tatbikatına nezaret teşkilât tarafından deruhde edilecektir. 
b) İşbu Anlaşmanın tatbiki veya tefsirinde bir mesele zuhur ettiği takdirde bu konu her 

Âkıd Tarafça gerekli kararları alabilecek olan Konsey huzuruna götürülebilir. 

Madde — 23. 

a) İşbu Anlaşma tasdik edilecektir. 
b) Tasdiknameler, her tevdii bütün imza edenlere tebliğ edecek olan Teşkilât Umumi Kâtibi

ne tevdi olunacaktır. 
c) İşbu Anlaşma tasdiknamelerinin bütün imza cdenlerce tevdiinden itibaren yürürlüğe gi-

recktir. 

Madde — 24. 

a) İşbu Anlaşma sona ermeden önce kullanılmamış olan tiraj hakkını iptal edilmeyip mebdeinde 
bahşettikleri şartlardan daha az müsait olmıyan şartlarla lehlerinde tesis olundukları Âkıd Taraf* 
ların emirlerinde kalmakta devam edeceklerdir. 

b) Kullanılmamış olan tiraj haklarının anlaşmanın hitamını takip eden devre zarfında istimali 
usulü teşkilâtın zamanında yapacağı görüşmelerin konusunu teşkil edecektir. 

' • • - " -'" Madde — 25. 

a) İşbu anlaşma, 24 ncü madde müstesna, 1949 Haziran ayma ait takasların tamamlanmasına 
kadar yürürlükte kalacaktır; işbu anlaşma bundan sonra da âkıd taraflarm mutabık kalacağı şartlar 
dairesinde yürürlükte kalabilecektir. 

24 ncü madde, istimal edilmiyen tiraj hakları katı olarak tüketilinceye kadar yürürlükte kala
caktır. 

b) Âkıd taraflar en geç 1 Mayıs 1949 tarihinde, teşkilât delaletiyle harekete geçerek işbu anlaş
manın ne şekilde işliyeceğini ve lüzum mevcut ise yürürlükte kalmasını tetkik edeceklerdir. 

c) Bu anlaşmanın meriyette tutulmaması lâzımgeldiği tezahür ettiği takdirde âkıd taraflar ara
larında birinin talebi üzerine aşağıdaki hususları önlemek için gerekli tedbirler hakkında tavsiyeler 
hazırlamak üzere bir veya mütaaddit komiteyi tavzif edebilirler 

1. Mübadele veya tediyelerde inkıtaları. 
2. Altın veya döviz tediyelerini. 
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3. îşbu anlaşma hükümleri gereğince mümkün olabilecek olan altın ve döviz tek*** mubayaa* 

lârını icradaki imkânsızlığı, 
4. işbu anlaşmaya tevfikan icra edilen takaslardan mütahassıl bakiye değişiklikleri neticesi 

olarak anlaşmanın hitama ermesinden itibaren mâkul bir müddet içinde husule gelebilecek olan diğer 
mümasil neticeleri. 

Madde — 26. 

îşbu anlaşma 18 Kasım 1947 tarihinde Paris'te imzalanan birinci çok taraflı para takası anlaşma
sına Eylül 1948 ayına tekabül eden takasların tamamlanmasından itibaren nihayet verir. 

Lahika . (A) 

Takas dışı bırakılan bakiyeler 

I - işbu Anlaşmanın 5 nci maddesi mucibince aşağıdaki bakiyeler takas dışı bırakılabilir: 
a) Aşağıdaki kategorilerden bir veya diğerine normal olarak giren işletme akçeleri; 
1. Merkez Bankalarının normal işletme akçaları yani cari ödeme emirlerini karşılamaya ve 

normal banka münasebetlerini muhafazaya kifayet eden akçalar, 
2. Vadeli kambiyo muamelelerinden husule gelen açıkları karşılamaya muhassas bakiyeler, 
3. Kısa bir müddet sonunda vâdesi gelecek olan banka kredilerine kuvertürlük etmeye mu

hassas bakiyeler, 
b) Spesifik sermaye masraflarının finansmanı için sarahaten icra edilen sermaye muame

leleri hâsılını teşkil eden bakiyeler, 
c) Altına yahut Birleşik Devletler dolarına serbestçe tahvili kabil olan ve cari ticaret mua

melelerinden veya ödeme Anlaşmalarından tahassül etmiyen bakiyeler. 
d) îşbu Anlaşmanın imzası tarihinde yürürlükte bulunan ödeme Anlaşmalarında mevcut hu

susi hükümler dölayısiyle borçların mürettebatına veya diğer ahdî vecibelerin icrasına tahsis 
edilen bâzı ihracatın hâsılını teşkil eden diğer bakiyeler, 

e) Ekonomilerinin hassaten zirai olan bünyesi itibariyle Türkiye ve Yunanistan'ın kendi
lerine kredi marjı bahşeden ödeme Anlaşmaları akdetmemiş oldukları diğer Âkıd Tarafla para
sından olan bakiyelerini» mâkul bir kısmı, 

Şu cihet de kaydolunur ki, bu bakiyeler, birinci defa olarak takas dışı bırakıldıkları tarihi ta
kip eden sene zarfında sahip olundukları memleketlerden yapılacak ithalât bedellerinin tediyesinde 
kullanılacaktır. 

n -
a) Sahip olduğu bir bakiyenin, bu lahikanın yukarda yazılı hükümlerinden birinin tatbiki ile 

takas dışı bırakılmasını istiyen her Âkıd Taraf ajana bu dışarda bırakılma hususunu hangi hük
me tevfikan arzu ettiğini işaret etmeli ve bu konuda kâfi derecede tafsilâtlı malûmat vermelidir. 

b) Ajan istenilen dışarı bırakma konusunda verilen malûmatın kendisini tatmin etmediğine 
kaani olduğu takdirde tamamlayıcı malûmat istiyebilir. 

c) Ajan bu tamamlayıcı malûmat ile tatmin edildiğine kaani olmadığı takdirde bu konuda 
teşkilâta bir rapor sunmaya ve bu raporun bir nüshasını talebi yapan Âkıd Tarafa göndermeye 
mecburdur. 
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Lâhikft.(B) 

I. - Mütecanis şanj paritesi bulunmıyan Akıd Taraflarca 8 nci maddede derpiş edilmiş olan ra
porlar hususunda bakiyelerin ve kambiyo rayiçlerinin tâyini için aşağıdaki usulün tatbiki lâzımdır. 

a) Mütecanis şanj parkelerine malik olan Akıd Taraflara karşı mütecanis şanj pariteleri olma
yan Akıd Taraf parasiyle olan borçlu ve alacaklı bakiyeler ajana, parası mütecanis olan tarafla* 
rm parasiyle ve iki alâkalı Akıd Taraf arasında mukarrer kambiyo rayicinin tatbiki ite;, heaaplan-
dıktan sonra bildirilir. 

Bu suretle takarrür eden kambiyo rayicinin taraflar arasındaki cari muamelelerde hakikaten 
istimal edilen rayiçler olması lâzımdır. Rayiçler değişik veya birden fazla ise mukarrer rayiç bu 
rayiçlerin tevzin edilmiş vasatisine göre tesis edilmek lâzımgelir. 

b) Mütecanis şanj paritesi olmıyan iki Akıd Taraf arasındaki borçlu ve alacaklı bakiyeler, mü
tecanis şanj pariteleri olan bir Akıd Tarafın parasiyle ifade edilmemişler*» iki Akıd Taraf asasın
da mukarrer kambiyo rayiçleri hesaplandıktan sonra takaslar için 'ajan tarafından istimal edilen 
hesap vahidi ile ajana bildirilir. 

c) Akıd Taraf bildirdiği bakiyelerin hesap usulünü,ve kambiyo kurlarıma hesaplarda ne 
veçhile tâyin edilmiş olduğunu göstermiye lüzumlu anasırı keza ajana bildirir. 

II. - Aylık açıkların hesaplanması ve her ay ömre amade kılınması ve istimal: edilmesi lâamge-
len tiraj haklarına tekabül eden meblâğların tâyin edilmesi için aşağıdaki usulün kullanılması lâ
zımdır: 

a) Ajan Akıdler arasındaki net bakiyeleri tâyin ve bu net bakiyeleri kendisine bildirilen rayiç
ler esası üzerinden hesap vahidine tahvil eder, bu suretle ajan aylık açık ve fazlaları, her ay istimal 
edilmek üzere emre amade kılınacak ve istimal edilecek tiraj hakları baliğlerini tâyin etmeye muk
tedir olur. 

b) Bir Akıd Taraf m parasının kambiyo rayici değiştiği takdirde alâkalı Akıd Taraflar bu parite 
değişikliğine takaddüm eden tarihte aralarında kapanışta mevcut bakiyeleri ve şanj garantisine 
mütaallik hükümlerin uygulanması ile icra edilen düzeltmelerin tafsilâtını ajana bildirirler. Alâkalı 
Akıd Taraflar keza işbu Anlaşmanın 8 nci madde a. 3 paragrafı mucibince ajana yeni kambiyo ra
yiçlerini gösterir bir rapor gönderirler. 

Bu malûmat ajana aylık açık ve fazlaların ve emre amade kıl maca k tiraj haklan baliğlerinin ?te-
sabmda kambiyo rayici değişikliklerini göz önünde bulundurmak imkânını verir. 

III - Her hangi bir aya ait takasların icrası zımnında tiraj haklarma tekabül «den meblâğların 
istimali de dâhil olmak üzere ajan tarafından Akıd Taraflara hesap parasiyle veya mütecanis şemj 
paritesi olan Akıd Taraflar parasiyle bildirilen kamlar, lüzum görülürse Akıd Taraflarca işba 
lahikanın I nci paragrafına tevfikan takarrür eden rayiçler esası üzerinden mütecinia şanj paritesi 
olmıyan Akıd Tarafların parasına tahvil olunur. 
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Lahika-(O) 

Tablo : 1 

Mukarrer mevcut membalar 

Aşeğıcfcki tablo işbu Anlaşmanın 13 ncü maddesinde zikri geçen mukarrer mevcut membalarm 
baliğini gösterir 

, ' îşbu Anlaşmanın imzasından ev-
Mukarrer mevcut membala- vel hesaplanan mukarrer mevcut 

Mukarrer mevcut nn parasiyle tesahup edildiği membalarm baliğinin Dolarla mu-
Âkıd taraflar membalarm baliği Âkıd Taraflar adili (milyonla) 

Yunanistan 3.23 £ Sterling Birleşik Krallık 13 
italya 11,17 £ Sterling Birleşik Krallık 45 
Bizon 35,22 isveç K. İsveç, 9,8 

Yekûn 14,39 £ Sterling . 58 
Yekûn 35,32 isveç K, 9,8 
Umumi yekûn 67,8 

Tablo : H 

Tiraj haklan 

a) Tablonun 2 numaralı sütunu 30 Haziran 1949 tarihinde sona eren yıla ait cari tediye muva
zenesi, mukarrer mevcut membalar nazara alındıktan sonra, diğer bir âkıd tarafa karşı alacaklı ol
duğunu tahmin eden âkıd taraflardan her birinin îşbu anlaşmanın 9 ncu maddesi mucibince tesis 
ettiği "tiraj haklan yekûnunun baliğini gösterir 

b) 3 numaralı sütun âkıd taraflardan her biri lehine tesis edilen tiraj haklarına tekabül eden 
umumi yekûnu gösterir. 

e) îşbu tabloda ve III numaralı tabloda yazılı olan meblâğlar aşağıda yazılı şartlar dairesinde 
düzeltme konusu olacaktır: 

1. Âkıd taraflardan her hangi biri tarafından verilen tiraj hakları yekûnundan, bu akitçe âkıd-
lerden diğer her hangi birine yapılmış olan satışlardan mütevellit tediyeler için Birleşik Devletler 
tktisadi İşbirliği İdaresi tarafından 1948 tarihli İktisadî İşbirliği Kanunu gereğince 1948 üçüncü 
üç aylık devresine mahsus olarak kabul edilen avansların baliği tenzil olunur. 

2. Âkıd taraflardan her hangi biri lehine tesis edilen tiraj hakları baliğinden bu âkıdce diğer 
her hangi bir âkıd tarafından satın alınan mahsulâtın tediyesi zamanında 1948 yılı 3 ncü 3 aylık dev
resi için zikri geçen kabul edilmiş avanslar baliği düşülecektir. 

Teşkilâtın Umumi Kâtibi işbu paragrafın 1 ve 2 numaralı tâli paragraflarında zikri geçen avans
lar baliğlerinin bildirilmesini Birleşik Devletler Ekonomik tşbirliği İdaresinden istiyecektir. Umumi 
Kâtip işbu paragrafın 1 ve 2 numaralı tâli paragraf lanna tevfikan düzelttiği baliğleri konseyin tas
vibine arzedecektir. 

Konseyin tasvibini mütaakıp bahis mevzuu baliğler işbu tablo ile III ncü tabloda gösterilmiş olan 
baliğler yerine ikame edilecek ve Umumi Kâtip tarafından en geç 31 Ekim 1948 tarihinden ajana bil» 
dirilecektir. 

i S. Sayısı : 148 ) 



— •15 -

d) Tiraj haklarının mütekabil baliğleri, Birleşik Devletler İktisadi İşbirliği İdaresiyle Konseyin 
tasvibi şartiyle, bir âkıd tarafın istimal edemediği her avans miktarına kadar mütaakıp düzeltmelere 
mevzu teşkil eder. 

Tablo : (II) 

Tiraj hakları 

Sütün I 

. 
• • * •• £ • • ü t ' ' •*; ' 

Avusturya 
Belçika . Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
İtalya 
Holânda 
Norveç 
İsveç 
Türkiye 
Birleşik Kıralbk 
Bizon 
Z. F. 0. A. 

Sütün 11 
1 numaralı sütunda gösterilen 
Âkıd Taraflarca diğer Âkıd Ta
raflar lehine tesis edilen tiraj 

hakları baliğleri yekûnu 

Birleşik Milletler Dolâriyle 
muadilleri 

{Milyon olarak) 
3,1 

218,5 
5,1 
9,7 

. — ' 
47,3 
11,3 
16,5 
34,8 

^fc 28,5 
312,.. 
108,8 
14,8 

Sütün III 
Diğer Âkıd Taraflarca 1 numara
lı sütunda gösterilen Âkıd Taraf
lar lehine tesis edilen tiraj hak

ları baliğleri yekûnu 

Birleşik Devletler Dolâriylç mu
adilleri 

(Milyon olarak) 
66,6 
11,0 
11,9 

333,-
66,8 
27,~ 
83,-. 
48,3 
9,8 
8,8 

30,~ 
983 
15,6 

810,4 810,4 

Not: Birleşik Kıralbk için yazılan rakamlar (İrlanda ve İzlanda dâhil) isterlin sahasında bulu
nan memleketleri yani kambiyo murakabesi hakkındaki İngiliz mevzuatına göre « Schedu-
led Territorie» » leri de ihtiva etmektedir. 

Tablo : m 

Tiraj haklarının tafsilâtı 

a) Aşağıdaki tablo ikişer ikişer alman âkıd taraflar arasında II numaralı tabloda gösterilen 
tiraj hakları baliğlerinin mufassal tevezzü şeklini gösterir. 

b) Aşağıdaki tablo keza isimleri hizasında ve isimleri altındaki sütunlarda görülen rakam* 
lann irae ettiği veçhile işbu anlaşmanın II nci faslına göre yekdiğerine karşı alacaklı ve borçlu 
olan âkıd tarafları da göstermektedir, 

t a Sa*î»ı -: UB) 



Bütün rakamlar milyon olarak gösterilmiştir.. 
işaret edilen tiraj hakları baliğlerinin lehlerinde tesİB edilmi 
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J*St3 
Avusturya 
Belçika 
Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
İtalya 
Holânda 
Norvç 
İsveç 
Türkiye 
Birleşik Krallık 
Bizon 
Z. F . 0 . A. 
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21,8 
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6,0 
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— 

11,0 11,9 333,0 66,8 48,3 9,8 27,0 83,0 
(1) Yukarıda yazılı olan tiraj haklan baliği kısmen Biz 

catı tahminlerine müstenittir. Bu rakamlar 30 Ekim 1948 tarihi 
değişecek olursa doğrudan doğruya yardım tahsisiilo tiraj hakları 
eden 11 Eylül 1948 tarihli Konsey kararının 7 nci paragrafından 
zumlu olabilir (Doe. n. C. «48» 158). 

(2) Birleşik Krallık için verilen bu rakamlaıa (irlanda ve izl 
yani kambiyo murakabesi hakkındaki ingiliz mevzuatına göre «S 
leri de dâhildir. 
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îşbu anlaşmanın altına gereği veçhile yetkilendirilmiş olan tam salahiyetli temsilciler mealini 

tasdikan imzalarını koymuşlardır. 
Tasdikli bir sureti Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Umumi Kâtibi tarafından bütün imza 

edenlere gönderilmek üzere bu umumi kâtip nezdinde kalacak olan tek nüshalı bu anlaşma Paris'
te 16 Ekim 1948 tarihinde her ikisi de aynı veçhile muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce 
olarak tanzim edilmiştir. 

AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA TAKAS VE ÖDEMELERE AİT ANLAŞ-
MANIN MUVAKKATEN TATBİKINA DAİR PROTOKOL 

Bugün imza edilen Avrupa memleketleri arasında ödeme ve takaslara ait anlaşmayı (Aşa
ğıda anlaşma denilmektedir) imza edenler anlaşmaya muvakkat olarak derhal yürürlük ver
mek arzusiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

1. Bu protokolde taraf olanlar, anlaşma 1 Ekini 1948 tarihinden itibaren neticelerini ver
miş gibi işbu anlaşına hükümlerini muvakkat olarak tatbik edeceklerdir. 

2. İşbu protokol bugünden itibaren yürürlüğe girecek ve anlaşmanın yürürlüğe girmesine 
kadar yürürlükte kalacaktır. 

3. a) Bu protokolde her âkıd taraf Avrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtı Umumi Kâtibine en 
az 3 ay evvel yazılı bir çekilme ihbarı tevdii suretiyle bu protokolden çıkabilir. 

b) Bu ihbarın tevdii tarihinden 3 ay sonra veya bu ihbarda tesbit edilebilecek olan her hangi 
bir muahhar tarihte ihbarı yapan taraf bu protokole taraf olmaktan çıkar. 

e) Umumi Kâtip işbu paragraf mucibince tevdi edilmiş olan her ihbarı bu protokol taraf
larının kâffesine ve ajana bildirecektir. 

4. 3 ncü paragraf mucibinee bir çekilme ihbarı yapıldığında bu protokolde taraf olanlar 
teşkilât vasıtasiyle harekete geçerek taraflardan birinin talebi üzerine aşağıdaki hususları önle
mek için lüzum görülebilecek olan tedbirler hakkında tavsiyeler hazırlamaya bir veya mütaaddit 
komiteler tavzif edeceklerdir. 

I - Mübadele ve tediyelerde inkitaları; 
II - Altın veya dövizle Ödemeleri; 

III - Anlaşma mucibince bu halin haricinde mümkün olabilecek olan altın veya döviz raşaları 
icrasmdaki imkânsızlığı veya; 

IV - Anlaşmaya tevfikan icra edilen takaslardan müteşekkil bakiye değişiklikleri neticesi ola
rak çekilme ihbarının hüküm ifade edeceği tarihten itibaren mâkul bir müddet zarfında tahassüî 
edebilecek olan diğer mümasil neticeleri. 

Komite veya komiteler çekilme ihbarının hüküm ifade edeceği tarihte istimal edilmemiş ola
rak kalabilecek olan tiraj haklan vaziyetini de tetkik edeceklerdir. 

Aşağıda imzaları bulunan salahiyetli temsilciler işbu anlaşmanın altına mealini tasdikan im
zalarını koymuşlardır. 

Tasdikli bir sureti Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Umumî Kâtibi tarafından bütün imza 
edenlere gönderilmek üzere bu Umumi Kâtip nezdinde kalacak olan tek nüshalı bu anlaşma Pa-
rVte 16 Ekim 1948 tarihinde her ikisi de aynı veçhile muteber olmak üzere Fransızca ve İngiliz
ce olarak tanzim edilmiştir. ' 

(S. Sayısı : 148 ) 
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PARİS'TE 16 EKİM 1948 DE İMZA EDİLEN AVRUPALILAR ARASI TEDİYE VE TAKAS 
ANLAŞMASINA EK OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK 

KRALLIK HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti 
aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışiardu" : 

Madde — 1. 

a) Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının (bundan sonra Teşkilât diye anılacaktır) tasvibine 
muallâk olmak üzere, Birleşik Krallık Hükümeti, 16 Kasını 1948 de imzalanan Avrupalılar Arası 
Tediye ve Takas Anlaşmasının (bundan sonra Avrupa Tediye Anlaşması diye anılacaktır) maksa
dına uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lehine sekiz milyon Amerika Birleşik Devletleri 
Dolarına tekabül eden bir tiraj hakkı tesis edecektir. 

b) Tiraj hakkına tekabül edip bu maddenin (a) fıkrasında mezkûr meblâğ, Birleşik Krallık 
Hükümeti tarafuıdan Avrupa Tediye Anlaşmasının krokinin üçüncü tablosunda Türkiye lehine 
tesis edilmişcesine, emre hazır bulundurulacaktır. 

Madde — 2. 

a) İşbu Anlaşma onanacaktır. 
b) Tasdiknameler Teşkilât Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 
c) işbu Anlaşma, tasdiknamelerin imza sahiplerince tevdiinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
Yukardaki hususlar üzerinde mutabık kalan, bu maksatla yetkilendirilmiş imza sahipleri, işbu 

Anlaşmayı imzalayıp mühürlerini koymuşlardır. 
Ankara'da 25 Ocak 1949 tarihinde Türkçe ve ingilizce olarak iki nüsha tanzim edilmiştir, iki 

metinde her hususta aynı derecede muteber telâkki edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Birleşik Krallık Hükümeti adına 
Fuad Canm David Victor Ktlhj 

îngütere Büyükelçiliği Ankara: 25 Ooak 1949 

Ekselans, 

16 Ekim 1948 de Paris'te imza edilen Avrupalüararası Tediye ve Takas Anlaşmasına ek olarak 
Türkiye Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti arasında bu
gün imzalanan Anlaşmaya temas etmekle şeref kazanırını. 

İşbu Ek Anlaşmaya derhal ve muvakkat bir mer'iyet temini aran edildiğinden, aşağıdaki husus
ları teklif etmekle şeref duyarım : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Krallık Hükümeti, Ek Anlaşmanın tasvip edil-
mesi için, mümkün olan süratle Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına müracaatta bulunacaklar
dır. 

2. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafuıdan Ek Anlaşmanın tasvibi üzerine, bu Anlaş
ma, 1 Şubat 1949 tarihinden itibaren yürürlükte balunnyormuşoasına muvakkaten tatbik mevkii
ne konulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mutabık kaldığı takdirde, işbu takrir ile Ekselansınızın bu hu-
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sostaki cevabının HükÜmetkrimis arasında bir Anlaşma olarak telâkki edilmesini teklif etmekle 
şeref kaşanırım. 

Bu fırsattan bilistifade en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Ekselans, Sir D*vid Kdfy, 
Puad Carım 

Umumi Kâtip 
Dışişleri Bakanağı 

Ankara ""'"' 

Dı§i§leH Bakanli&ı Ankara, 26 Ocak 1949 

Ekselans, 

Bugünkü tarihle göndermek iûtfunda bulunduğunuz meali aşağıda yazılı takriri aldığımı bil
dirmekle şeref duyarım : 

«16 Ekim 1948 de Paris'te imza edilen Avrapahlararası Tediye ve Takas Anlaşmasına ek ola
rak Türkiye Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında 
bugün imzalanan anlaşmaya temas etmekle şeref kazanırım. 

işbu ek anlaşmaya derhal ve muvakkat bir meriyet temini arzu edildiğinden, aşağıdaki hu
susları teklif etmekle şeref duyarım. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Kırallık Hükümeti, ek anlaşmanın tasvip edil
mesi için, mümkün olan süratle Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına müraeatta bulunacaklardır. 

2. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafından ek anlaşmanın tasvibi üzerine, bu anlaşma, 
1 Şubat 1949 tarihinden itibaren yürürlükte bulunuyormuşcasma muvakkaten tatbik mevkiine 

konulacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mutabık kaldığı takdirde, işbu takrir ite Ekselansınızın bu 

husustaki cevabının Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma olarak telâkki edilmesini teklif etmekle 
şeref kazanırım. 

Bu fırsattan bilistifade en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.» 
Yakardaki metin muhteviyatından tamamen bilgi edindim ve Hükümetimin bu hususlar hakkında

ki mutabakatını teyit etmekle memnuniyet duymaktayım. Bu fırsattan bilistifade en derin saygı
larımın kabulünü rica ederim. 
Ekselans, 

Sir David Kelly Fuad Cdrm 
K. C. M. G. M. C. 

İngiltere Büyük Elçisi 
Ankara. 

(& Sayı» * 148) 





S. Sayısı: 149 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Ajanı «ıfatiyle hareket eden Export - Import Bankası 
arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon dolar
lık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka

nununa ek Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/523) 

Ba§bakankk 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Sayı: 71-1314, 6/1065 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ajanı sıfatiyle hare
ket eden Export - tmport Bankası arasında 2 . XI . 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon do
larlık kredi anlaşmasının onanmasına dair 5282 sayılı Kanuna ek olarak Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . III . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Avrupa Ekonomik Kalkınması için yapılmakta olan 
yardımdan Vaşington'daki (E. C. A) Ekonomik İşbirliği İdaresince, memleketimize, 3 Nisan 1948 -
31 Aralık 1948 devresi için tahsis olunan 30 milvonluk dolar kredisine ait olmak üzere Hükü
metimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatı ile hareket eden Export - Import 
Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde Vaşing+on'da akdolunan Anlaşma 5282. sayılı Kanunla 
tasdik edilerek 28 . XII . 1948 tarihinde neşrolunmuştur. 

Bu Kredi, ilk yardım ve kalkınma yılma ait olarak ihzar oluann 10 ve 50 milyon dolarlık iki 
programımızla tesbit olunan ceman 60 milyon dolarlık kredi talebimiz üzerinden ilk dokuz aylık 
devre için verilen bir avans mahiyetinde telâkki olunmuştu. 

Ekonomik İşbirliği İdaresi (E. C. A), bu kere, 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının bâzı 
hükümlerini tadilen ve bu Anlaşmaya ek olarak, 3 Nişan 1948 - 31 Mart 1949 tarihleri arasındaki 
12 aylık devre için memleketimize ikraz suretiyle yapılacak yardımı karşılamak üzere 1948 sene
sinin son dokuz ayı için verilen 30 milyon dolarlık krediyi 38 milyon dolara iblâğ eden yeni bir 
Kredi Anlaşmasının imzalanmasını teklif etmiş ve bu teklif uygun görülerek Anlaşma akdolun-
muştur. 

Bu yeni Anlaşma, 5282 sayılı Kanunla tasdik olunan ilk Kredi Anlaşması hükümlerini esas iti
bariyle aynen ihtiva etmekle beraber lehimize bâzı değişiklikleri de derpiş eylemektedir. 

Bu değişiklikler şunlardır: 
1. Kredi miktarı, 30 milyondan 38 milyon dolara çıkarılmışlar. 
2. Kredinin taahhüde bağlanma müddeti 30 Hasiran 1949 dan 31 Aralık 1949 tarihine kadar 

temdit olunmuştur, * 



3. Kredi miktarının tenzil olunabileceğine ait eski Anlaşmadaki hüküm çıkarılmış bulunmak
tadır. 

4. Ekonomik işbirliği idaresi tarafından yapılacak tediyat Bvvelâ şarta muallâk yardıma 
mahsup edilecek ve bu tamamen kullanıldıktan sonra kredi istimal edilecektir. 

5. Hükümetimizce yeni kredi miktarı için eski emre muharrer senet yerine kaim olmak üzere 
yeni bir emre muharrer senet tanzim kılınacaktır. 

Bu konuda, bu kere hazırlanan ekli kanun tasarısının birinci maddesi, 5282 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin mevzuunu teşkil eden 30 milyon dolarlık kredi anlaşmasını tadil eden yeni anlaş
ma ve eklerinin tasdikma mütedairdir. 

Tasarının ikinci maddesi ise, 5282 sayılı Kanunun ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri hüküm
lerinin, bu kere arttırılan 8 milyon dolarlık munzam kredi kısmı için de aynen meriyette kalaca

ğını derpiş etmektedir. 
Bu yeni Kredi Anlaşması, memleketimiz menfaatlerine tamamen uygun görülmekle akdolunmuş 

ve kanuniyet kesbedebümesi zımnında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek Tasvibine arzolun-
muştur. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon İS. III. 1949 
Esas No : 1/523 

Karar No : S 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatiyle ha
reket eden Export - Import Bankası arasında 
2 . XI . 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon do
larlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair 
5282 sayılı Kanuna ek olarak Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
19 . I I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanun tasarısı Kamutayın 
25 . I I I . 1949 tarihli toplantısında Komisyonu
muza havale olunmakla Devlet Bakanı Nurullah 
Esat Sümer ve Dışişleri Bakanı Necmettin Sa
dak'm huzuriyle görüşülüp incelendi. 

Hükümet gerekçesinin tetkikmdan ve veri
len izahlardan anlaşıldığına göre, Amerika Bir
leşik Devletlerince Avrupa Kalkınma Programı 
(ERP) dâhilinde memleketimize yapılmakta olan 
yardımın Nisan - Aralık 1948 devresine ait ilk 
kısmı olarak Washington'daki iktisadi işbirliği 
idaresi tarafından ikraz yolu ile 30 milyon dolar 
tahsis edilmiş ve buna ait anlaşma 2 Kasım 1948 
tarihinde Washington'da Hükümetimizle Birle
şik Devletler Ajanı sıfatiyle hareket eden Export 
- Import Bankası arasında imzalandıktan sonra 

24. XI I . 1948 tarih ve 5282 sayılı Kanunla onan
mıştır. 

Bu kerre, iktisadi işbirliği idaresi (ECA), 
ilk yardım senesi için Türkiye'ye ikraz yolu ile 
yapılacak yardımın, sekiz milyon dolarlık bir 
ilâve ile artırılmasını kabul ederek, otuz milyon 
dolarlık evevlki anlaşmayı tadil etmek ve 3 . IV. 
1948 - 31. I I I . 1948 devresine şâmil bulunmak 
üzere 38 milyon dolarlık bir ikraz miktarı tâyin 
eylemiştir. 

Teklifin Hükümetçe de kabul edilmesi üzerine 
bu yolda yapılan anlaşmaya göre evvelce takar
rür etmiş olan 30 milyon dolar 38 milyon dolara 
çıkarılmakla beraber, bunun kullanılma müddeti 
de evvelki anlaşmada derpiş olunan 30 Haziran 
1948 den 31 Aralık 1949 a uzatılmıştır. 

Bundan başka ilk anlaşmanın ihtiva ettiği ik
raz miktarının (E. C. A.) ca indirilebileceği hak
kındaki hüküm de yeni anlaşma ile kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Bu suretle Amerikan iktisadi işbirliği ida
resince memleketimize 3 . IV. 1948 - 31 . I I I . 1949 
devresi için 38 milyon dolarlık şartsız bir yardım 
yapılması, ve bu yardımın 31. XII . 1949 tari-
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hine kadar kullanılması ihtiyar ve imkânı tahak
kuk edecektir. Diğer taraftan ilk devrede İkti
sadi İşbirliği İdaresinden ayrıca 11,7 milyon do
larlık şarta bağlı bir yerdim da sağlanmıştır ki, 
bu da Avrupa İktisadi İşbirliğine katılan memle
ketlere, 16 Ekim 1946 tarihli Avrupalüararası 
ödeme ve takas anlaşması hükümleri dâhilinde, 
tanıdığımız keşide haklarından bizim lehimize ta
nınan keşide hakları mahsup edildikten sonra ka
lan safi bakiyenin karşılığıdır, ve borçlanmaksı-
zrn kullanabileceğimiz dolarları ifade etmektedir. 

Yeni imzalanan ve 2 Kasım 1948 tarihli 30 
milyon dolarlık ikraz anlaşmasını tadil eden 38 
milyon dolarlık ikraz anlaşmasının yukarda özet

lenen hükümleri Komisyonumuzca muvafık mü
talâa edilerek Hükümet teklifinin aynen kabulü
nün Kamutaya arzına oy birliği ile karar veril
miştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Ko. Baş. 

Samsun 
C. Bilsel 
Ankara 

A. Çubukçu 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 

Dr. H. Fvrat 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Aydın 
Dr, S. Akın 

İstanbul 
'S. Adato 
Tokad 

C. Kovah 

Kâtip 
İzmir 

S. Odyak 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Kocaeli 

1. S. Yiğit 
Trabzon 

A. R. Işıl 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatiyle hare
ket eden Exort - Import Bankası arasında 2 Ka
sım 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon dolarlık 
kredi anlaşmasının onanmasına dair 5282 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Ajanı sıfatiyle hareket eden Export - Import 
Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde Va-
şington'da imzalanan ve 5282 sayılı Kanunla 
onanan 30 milyon dolarlık Kredi anlaşmasını ta
dil ile kredi miktarını 38 milyon dolara iblâğ 
eyliyen E. C. A. İdarecisinin ihbar mektubu, 
Kredi Anlaşması ve Ekleri onanmıştır. 

MADDE 2. — 5282 sayılı Kanunun ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddeleri 38 milyon dolar
lık kredinin tamamı için uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Başbakan 

§. Oünaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
//. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
G. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr, Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat §}. Sirer 
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İhbar mektubu 

4 Mart 1949 
Azizim Bay* Büyük Elçi, 
Kredi esası üzerinden Hükümetinize 8 milyon dolar miktarında ek bir yardım sağlanacağım 

bildirmek için bu mektubu yazmaktayım. Bu suretle 1948 takvim yılının son üç çeyreği ile 1949 
takvim yılının birinci çeyreği zarfında Hükümetinize verilecek kredi miktarı 38 milyon dolara 
baliğ olmaktadır. 

Kredi miktarındaki artış, eski Kredi Anlaşmasındaki miktarı artırmak suretiyle bu Anlaşmayı 
tadil edecek yeni bir Anlaşma ve aynı şartları ihtiva edecek ve fakat yeni miktar üzerinden 
tanzim edilecek ve 1948 yılının son üç çeyreği için tanzim edilmiş eski emre muharrer senedin ye
rine ikame edilecek yeni bir emre muharrer senet ile yürürlüğe konacaktır. Mevzuubahis yeni 
Kredi Anlaşması ve yeni emre muharrer senet bu mektuba sırasiyle (A) ve (B) lâhîkalariyle bağlı 
numunelerin şekil ve muhtevasına uygun olacaktır. Yeni Kredi Anlaşmasının ve yeni emre muharrer 
senedin tanzim ve tevdiini mütaakıp eski emre muharrer senet iptal edilmek üzere size teslim 
edilecektir. 

Kredi esası üzerinden Hükümetinize verilecek 8 milyon dolarlık ek yardım (bundan son
ra kredi miktarı olarak anılacaktır.) Aşağıdaki hüküm ve şartlara uygun olarak sağlanmaktadır. 

a) Kredi esası üzerinden yapılacak yardım dolayısiyle icra olunacak ödemeler bir numaralı 
(E. C. A.) talimatnamesinin halen mevcut veya zaman zaman tadil edilecek hükümlerine tevfi
kan ve bu talimatnamede musarrah veaaika müsteniden yapılacaktır. 

b) Bu krediye müsteniden yapüaeak tediyelerin tedviri için lüzumlu veya arzuya şayan gö
rülen imza ciro veya müsaadelerin idareciye verilmesi Hükümetinizden talep edilecektir. 

c) 31 Aralık 1949 tarihine kadar E. C. A. taraf nidan yapılan ödemeler veya idareci tarafın
dan mezkûr tarihe kadar girişildiği kabul edilen taahhütler hariç, işbu kredi 31 Aralık 1949 ta
rihinde munkazi olacaktır. 

işbu (C) paragrafı gereğince aşağıdaki haller taahhüt telâkki olunacaktır: 
31 Aralık 1949 da veya bu tarihten evvel, 31 Aralık 1949 dan sonra teslim edilecek emtia ve 

hizmetler için ilzam edici bir anlaşma yapılmış veya mufassal plân ve şartnameleri icabettiren 
ve mahiyetleri itibariyle 31 Aralık 1949 da veya bu tarihten evvel taahhüde bağlanamıyan eşya 
ve hizmetlere mütaallik olup 31 Aralık 1949 da fiilen müzakere edilmekte olan kontratlar. 

Her iki halde de Hükümetiniz, kredi limitini muhafaza için idareciye bu iki halle ilgili olay
ları (Henüz akdolunmamış kontratların nihai takribi fiyatları dâhil) 31 Aralık 1949 dan evvel 
tevsik eyliyecektir. Bu vesikaların alınmasını mütakıp idareci : 

(ı) 31 Aralık 1949 tarihinde veya bu tarihten evvel akdedüdiği tevsik edilen ve kendisi ta
rafından kabul edilen kontratların tutarını tesbit eyliyerek Hükümetinizi haberdar etmek; 

(ıı) Taahhüt edildiği kabul olunan miktarlar için Washington'da kâin Export - tmport Bank 
nezdinde gerekli ödeneği ayırtmak; 

(m) Bu şekilde tefrik olunan ödeneğin tediyesini temin etmek; 
(iv) Bu gibi kontrat ve müzakerelerin taahhüt edilen miktara nazaran daha az bir ödeme 

ile neticelenmesi halinde Vaşington'da kâin Export - Import Bank'a tevdi edilen emre muharrer se 
nette gerekli indirmelerin yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır. 

d) Halen yürürlükte bulunan veya bundan sonra yürürlüğe konacak Amerika Birleşik Devlet
leri Kanunları veyahut Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir ajanı veya bir dairesinin 
mevcut veya ilerde tanzim olunacak bir talimatı gereğince, bu anlaşma-ile finanse edilecek her han 
gi bir malın veya hizmetin imal, istihsal, alım, satım ve ihracı Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
ajanı veya bir dairesi tarafından ruçhan hakkı, tahsis emri, permi veya lisans verilmesini istilzam 
eylediği hallerde, bunların temini hususunda İdareci, her hangi bir vecibe veya sorumluluk deremde 
etmez. 

Hükümetinize yazılan 29 Ekim 1948 tarihli ihbar mektubu, evvelce verilen 30 milyon dolarlık 
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kredinin inkıza tarihini, İdareci tarafından taahhüt edildiği kabul edilen miktarlar hariç, 30 Hazi
ran 1949 olarak tesbit etmekte idi. 8 milyon dolarlık işbu ek kredinin inkıza tarihi ise 31 Aralık 1940 
olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Her iki tarih arasında bir yeknasaklık temini maksadiyle 30 
milyon dolarlık kredinin inkıza tarihinin 30 Haziran 1949 dan 31 Aralık 1949 a alınması teklif edil
mektedir. 

Mevzuubahis 4 takvim yılı çeyrekleri için tatvip olunacak program dairesinde memleketinize 
meşrut yardım şeklinde kesin tahsisler yapıldığı takdirde memleketiniz için icra olunacak tediyeler 
ilk önce meşrut yardıma ve bilâhara krediye mahsup edilecektir. 

Lütfen, ana hatları yukarda belirtilen ve 8 milyon dolarlık krediye taallûk eden plân ile 3Ü 
milyon dolarlık kredinin inkıza tarihinin tadili hakkında ileri sürülen teklifin tarafınızdan kabul 
edildiğini bu mektubun merbut suretini imza ve iade suretiyle işaret buyurunuz. 

Memleketinizin programlarının tatbikmda her hangi muhtemel bir gecikmeyi bertaraf etmek için 
bu şekilde bir kabulün işbu mektubun taşıdığı tarihten itibaren 20 gün zarfında gönderilmesi bil-
hassa rica olunur. 

Samimî duygularımla. 

idareci 

ANLAŞMA 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ (BUNDAN SONRA TÜRKİYE OLARAK İSİMLENDİ
RİLECEKTİR) İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ AJANI SIFATİYLE VA 
ŞİNGTON D. C. DE KÂİN EXPORT - UlPORT BANKASI (BUNDAN SONRA EXİMBANK 
OLARAK İSİMLENDİRİLECEKTİR) ARASINDA 2 KASIM 1948 TARİHİNDE AKDEDİLEN 

BELİRLİ ANLAŞMAYA EK ANLAŞMA 

2 Kasım 1948 tarihli Anlaşma ile Bxinıbank Ekonomik İşbirliği Kanunu hükümleri gereğin
ce Türkiye lehine 30 milyon doları aşmamak üzere bir kredi tesis etmiş ve bu anlaşmanın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte Türkiye Eximbank'a 2 Kasım 1948 tarihli bir emre muharrer senedi, kredi ge
reğince temin edilecek avanslardan doğacak borçların karşılığını teşkil etmek üzere tanzim vo tev
di etmiş bulunmakta idi. 

Anılan kredi anlaşması gereğince ve mezkûr emre muharrer senet mukabilinde Eximbank Tür
kiye'ye dolarlık avans tediyatında bulunmuştur. 

Ekonomik İşbirliği İdarecisi bu defa, 1948 tarihli Ekonomik İşbirliği Kanunu hükümleri gere
ğince Türkiye'ye açılan kredinin 38 milyon dohlra çıkarıldığı hakkında bir karara varıldığından 
Eximbank'ı haberdar eylemiş ve idareci Amerika Birleşik Devletleri Hazine Nâzın adına bir em iv 
muharrer senet tanzim etmek suretiyle bu iş için bir fon tahsis eylemiştir. 

Bu itibarla aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
1. Eximbank tarafından Türkiye lehine 2 Kasım 1948 tarihli anlaşma gereğince 30 milyon do

lan tecavüz etmemek üzere açılan kredi 38 milyon doları tecavüz etmiyecek şekilde artırılmıştır. 
2. Bu anlaşmanın akdi ile birlikte Türkiye işbu anlaşmaya A lâhikasiyle bağlı emre mukar

rer senet örneğine göre Eximbank lehine 38 milyon dolarlık resülmali natık bir emre muharrer 
senedi tanzim ve tevdi etmiş ve bilmukabele Eximbank Türkiye'ye yukarda anılan 2 Kasım 1948 ta
rihli emre muharrer senedi teslim etmiştir. 

3. Kredi gereğince şimdiye kadar Türkiye'ye yapılan dolarlık avans tediyatı bu anlaşmama 
akdi ile birlikte tanzim ve Eximbank'a. tevdi edilen emre muharrer senede mahsup edilecektir. 

4- Eximbank'a aşağıdaki vesaik tevdi edilmedikçe ilk kredi miktarı olan 30 milyon doların 
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fevkinde her hangi bir tediye yapılmıyacaktır : 
a) Bu anlaşma ve emre muharrer senedi ve mevzuubahis kredi miktarındaki artışı Türkiye adı

na taahhüt ve imza eyliyen şahsm yetkisini gösteren bir belge, 
b) Kredinin artan miktarına müteferri anlaşmanın akdi için lüzumlu yetkinin istihsali huşun

da Türkiye'nin bütün tedbirleri aldığını ve kredi gereğince temin edilecek avanslardan doğacak 
borçların karşılığını teşkil etmek üzere tanzim olunan 38 milyon dolarlık emre muharrer senedin 
anlaşma hükümlerine göre Türkiye'ye tam ve muteber bir vecibe tahmil ettiği hususunda Exim-
bank'ı tatmin eden bir Türkiye Adalet Bakanı veya Eximbank'ca kabule şayan görülecek diğer bir 
Hukuk Müşavirinin mütalâası, 

5. 2 Kasım 1948 tarihli Anlaşmanın her hangi bir şekilde tahdide tâbi tutulamıyacak olan 
;"J ncü ve 4 ncü paragrafları da dâhil olmak üzere mezkûr anlaşmanın yukarda değiştirilmiyen hü
kümleri tam olarak yürürlükte kalacak ve bu anlaşma ile tesbit edilen kredi arttınmına da şâmü 
olacaklardır. 

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vaşington D. C. de kain Export - Import Ban
kası arasında usulüne tevfikan ve 2 nüsha olarak yukarda zikredilen tarihte akdedilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Sxport • Import Bankası 

A • Lahikası 

Emre muharrer senet 

Washington D. C. 
,1948 

V. S. A. 38 000 000r 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, tesellüm edilmiş değer mukabili olarak işbu senetle, Ame
rika Birleşik Devletlerinin bir ajanı olan Export - Import Bank of Washington'a veya haleflerine veya 
irae edeceği diğer şahıslara, otuz sekiz milyon (U. S. $ 38 000 000,-) dolardan ibaret resülmali, veya 
mezkûr resülmalden işbu senet mukabilinde avans olarak verilebilecek miktarı işbu senette derpiş 
edilen taksitlerle ödemeyi ve 30 Haziran 1952 den itibaren zaman zaman bu senette yazılı meblâğın 
ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi yüzde iki buçuk nispetinde (% 2 1/2) faiz tediye eylemeyi ta
ahhüt eder; faiz 31 Aralık 1952 den başlamak üzere her altı ayda bir vacibüttediye olacaktır. 

2. işbu emre muharrer senedin resülmal ve faizi, taraflarca hilafı kararlaştırılmadıkça, Ame
rika Birleşik Devletlerinin kanuni parasiyle Export - Import Bank of Washington'un Washington 
D. C, de kâin Bürosunda tediye olunacaktır. 

3. Bu emre muharrer senedin resülmali 30 Haziran 1956 dan başlamak üzere aşağıda vâde v« 
tutarları yazılı altışar aylık taksitler ile ödenecektir. 
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Miktar 

680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 

Tarih 

30 Haziran 1970 $ 
31 Aralık 1970 
30 Haziran 1971 
31 Aralık 1971 
30 Haziran 1972 
31 Aralık 1972 
30 Haziran 1973 
31 Aralık 1973 . 
30 Haziran 1974 
31 Aralık 1974 
30 Haziran 1975 
31 Aralık 1975 
30 Haziran 1976 
81 Aralık 1976 
30 Haziran 1977 
31 Aralık 1977 
30 Haziran 1978 
31 Aralık 1978 
30 Haziran 1979 
31 Aralık 1979 
30 Haziran 1980 
31 Aralık 1980 
30 Haziran 1981 
31 Aralık 1981 
30 Haziran 1982 
31 Aralık 1982 
30 Haziran 1983 
31 Aralık 1983 

Miktar 

680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
640 000 
640 000 

İşbu senedin natık olduğu meblâğın dununda avans verilecek olursa, sonuncu avansın ödenme
sini mütaakıp resülmal taksitlerinin tutarlarında mütenasip düzeltmeler yapılacaktır. 

4. Türkiye Hükümeti, bu emre muharrer senet resülmalinin tamamını veya bir kısmını her 
hangi bir faiz vâdesinde cezasız ve tazminatsız olarak ödeyebilir. Bu suretle icra edilecek erken 
tediyeler, yukarda yazılı resülmal taksitlerinden vâdesi en son gelenden başlamak üzere yapıla
caktır, 

5. îşbu emre muharrer senedin her hangi bir faiz veya resülmal takstinin zamanında ve tam 
olarak tediye edilmemesi halinde senedin ödenmemiş resülmal bakiyesinin tamamı ile, bu bakiye
nin tediye tarihine kadar işlemiş faizleri, hâmilin ihtiyar ve talebi üzerine muacceliyet kesbe-
decektir. Her hangi bir ademi tediye halinde hâmilin bu hakkı kullanmamış olması gerek bu ve 
gerek her hangi bir ademi tediye dolayısiyle mezkûr haktan sarfı nazar edildiğini tazammun 
eylemez. 

6. îşbu senet, taraflar arasında münakit tarihli muayyen borç anlaşması hükümle
rine göre tanzim edilmiş olup mezkûr anlaşmanın tesbit eylediği bütün hüküm ve şartlara tâbidir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Tarfh 

80 Haziran 1956 $ 
31 Aralık 1956 
30 Haziran 1957 
31 Aralık 1957 
30 Haziran 1958 
31 Aralık 1958 
30 Haziran 1959 
81 Aralık 1959 
80 Haziran 1960 
31 Aralık 1960 
30 Haziran 1961 
81 Aralık 1961 
30 Haziran 1962 
81 Aralık 1962 
30 Haziran 1963 
31 Aralık 1963 
30 Haziran 1964 
31 Aralık 1964 
30 Haziran 1965 
31 Arabk 1965 
30 Haziran 1966 
31 Aralık 1966 
30 Haziran 1967 
31 Aralık 1967 
30 Haziran 1968 
31 Aralık 1968 
30 Haziran 1969 
31 Aralık 1969 
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S. Sayısı: 150 
Şirkofek Mayriyenin satmalınmasına dair olan Sözleşmenin onan
ması hakkındaki 4697 sayılı Kanunun S nci maddesine Kr' fık
ra eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Ulaştırma, Malîye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/294) 

Başbakandık 20.1-194» 

B^yükWiHW'Metlisi Yüksek Başkanlığına 

Ula^tnma,iB»^rılı|ajftefl,.haaır^'W^ ve Ba^ Kurulunun 6 . I . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise 9imHtet8mkatfadliniauj Şirketi Hayriyenin satın alırı-"«««luadair olan sö'leşme-
nin ıpnaama*! haWpDfiftfc»ı4G&gtm&fc lK&nurwja 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tas««^nir^<ji»feg8iiyle*fei^ 

Başbakan 
E. Saha 

Garakçe. 

Şirketi Hayriye'nin satın alınma»^ hakkındaki sözleşmenin -onanmasına dair olan 469T sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi, Ortaklık Emekli- Sandığının kendi tüzüğü hükümleri gereğince tasfiyesi tak
dirinde Devlet Denizyollarıve Liınanlarrîşletıne Genel Müdürlüğüne intikal edecek memur ve müs
tahdemlerin- sandığın- tasfiyesi netieesinde ellerine 'geçecek paraları Devlet Denizyolları ve Limanla
rı Emekli Sandığına yatırmaları şartiyle ortaklıkta ve Ortaklık Emekli Sandığının devamı esnasın
da geçen hizmetlerini yeni-intisap edecekleri idarede geçecek hizmetlerine eklemekte ve bu suret
le bunların emeklilik kaklarını --korumakta olduğu halde, Ortaklık Emekli Sandığına dâhil bulunan 
emekli ve dul veyetimleri ile* malûller kanun hükmünden hariç kalmaktadırlar. 

istanbul Bfirinci'IîcaretMattkBmestmn'2 Nisan 1945 tarihli karart üzerine Ortaklık Emekli San
dığının tasfiyesine başlanmış bulunmaktadır. Tasfiye neticesinde emekli ve malûllerin ellerine pek 
az bir para geçeceği hesap olunmuş ve bunlarm bu parayı birkaç ay içinde tamamen sarf etmek su
retiyle durumlarının müşkül birsafitaya gireceği anlaşılmıştır. 

ömürlerini ve sağlıklarını pek a r tor ücretle önemli -bîr âmme hizmetinin ifasına hasreden or
taklık emekli ve mâlftlieriBİıı^ms^&riyetlerimn1 önüne geçmek için bunların da tasfiye neticesin
de ellörine geçecek parayı - Devlet'DeıriayoHarı ve Limanları Emekli Sandığına yatırmaları şartiyle 
bunların da emekli muamelesin? t$5r tutmalarının çok yerinde olacağı düşünülerek ilişik tasarı 
hazırlanmıştır, 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 4 . XI . 1948 

Esas No. 1/294 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Şirketi Hayriyenin satın alınmasına dair 
olan sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlanarak Bakanlar Kururunun 6 . 1 . 1948 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve Komisyonumuzca havale olu
nan kanun tasarısı Komsyonumıızun 30.1.1948 
tarihli toplantısında Ulaştırma Bakanı ile Ma
liye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde okunup 
etraflı bir surette incelendi. 

4697 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birin-' 
ei fıkrasında, ortaklık memur ve müstahdemle
rine ait tekaüt sandığının, sandığa dâhil memur 
ve müstahdemlerin muvafakatleri halinde Dev
let Denizyolları ve Limanları tekaüt sandığına 
katılacağı ve kendi tüzüğüne bağlı olarak eski
si gibi devam edeceği hükmü mevcut bulun
makta ise de bu muvafakat hâsıl olmadığından 
vâki olan müracaat üzerine İstanbul Brinci Ti
caret Mahkemesince 2 Nisan 1945 tarihinde 
bu sandığın tasfiyesine karar verilmiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Şrketi Hayriye memur ve müstahdemleri 
tekaüt sandığının tasfiyesine karar verilmiş ol
duğundan 4697 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin ikinci fıkrasındaki hüküm veçhile Şirketi 
Hayriyeden Devlet Denizyolları ve Limanları 
İdaresine geçmiş olan memur ve müstahdemle
rin tekaütlük hak ve işlemleri tasfiye tarihi 
olan 2 Nisan 1945 den itibaren Devlet Denizyol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
memur ve müstahdemleri tekaüt sandığı hak
kındaki 15 . II . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Ka
nun hükümlerine bağlı tutulmuştur. 

4697 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası veçhile de Şirketi Hayriyeden 
Devlet Denizyolları ve Limanları İdaresine geç
miş olan ve tasfiye edilen Şirketi Hayriye Me
mur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığından al
dıkları parayı Devlet Denizyolları ve Limanla

rı Tekaüt Sandığına Ödiyen memur ve müstah
demlerin Şirketi Hayriye Tekaüt Sandığının 
devamı esnasında geçen hizmet müddetlerini 
saydırmak hususundaki istekleri de kabul edil
miştir. 

Bu izahattan anlaşılacağı üzere Şirketi Hay
riyeden Devlet Denizyolları ve Limanları İda
resine geçmiş olan memur ve müstahdemlerin 
Şirketi Hayriyedeki hizmet müddetleri tanın
mış ve emeklilik hakları 4697 sayılı Kanunun 
5 nci maddesindeki hükümlere tevfikan tam bir 
surette korunmuş bulunmaktadır. 

Tasfiye edilmiş olan Şirketi Hayriye Memur 
ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığından aylık 
almakta olan emekli, sakal, dul ve yetimlere 
gelince; adı geçen 4697 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinde bunlar hakkında bir hüküm mev
cut bulunmadığından sandığın tasfiyesi üzerine 
bu emeklilere ve sakatlara ve ölmüş olanların 
dul karılariyle yetimlerine hisselerine düşen 
bir miktar para verilmiş ve kendileri aylıkla
rından mahrum kalmış bulunmaktadırlar. 

Gerekçesinde de yazılı olduğu üzere Şirketi 
Hayriye uzun yıllardanberi İstanbul şehrimizde 
Boğaziçi ulaştırması gibi bir kamu hizmeti yap
mış olan ve Balkan Harbinde ve onu takip eden 
Birinci Dünya Harbinde memleket savunması 
hizmetine canla, başla katılmış bulunan bir mü-
essesemizdir. Bütün hayatlarını ve sağlıklarını 
az bir ücretle bu müessesemizde fedakârane bir 
surette çalışmaya hasretmiş olan emekli ve sa
kat Şirketi Hayriye memur ve müstahdemlerini 
ve bunlardan ölenlerin geride bıraktıkları dul
larını ve yetimlerini aylıktan mahrum ve muzta-
rip bir halde bırakmak caiz olamıyacağından 
bunlardan istiyenlerin tasfiye neticesinde aldık
ları parayı Devlet Denizyolları ve Limanları 
İdaresi Emekli Sandığına yatırmaları şartiyle 
kesilmiş olan aylıklarının ödenmesine devam 
olunmasını sağlamak üzere 4697 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
Hükümet tasarısı, içtimai şefkat ve atıfete ve 
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hak ve. madelet prensipirie uygun ve çok yerin
de bir tedbir olarak Komisyonumuzca da esas 
itibariyle muvafık görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesinde bu emekli ve 
sakatlarla, dul ve yetimlerin tasfiye sonunda al
dıkları parayı Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü Emekli Sandığına 
toptan yatırmaları şartı konulmuş ise de esasen 
çok mahrum ve muztarip bir durumda olan bu 
emekli ve sakat memur ve müstahdemlerle 
ölenlerin bıraktıkları dul ve yetimlerin üç yıl 
evvel 1945 senesindeki tasfiye sonunda kendile
rine verilmiş olan paraları şimdi bir defada ve 
toptan Denizyolları ve Limanları İdaresi Teka
üt Sandığına yatırmalarını şart koşmak ve ay
lıklarının ödenmesine devam olunmasını bu şar
ta bağlamak Komisyonumuzca doğru görülme
miştir. Gerçekten bu şart konulduğu takdirde 
içtimai şefkat ve atıfete lâyık ve müstahak gö
rülmüş olan bu kimselerden birçoğu evvelce al
dıkları paraları toptan ödiyemiyecek bir durum
dadırlar. Böylece de tasarıda mülâhaza edilmiş 
olan maksat da tam bir surette sağlanmış olmı-
yacaktır. Komisyonumuzca bu hususta yapılan 
görüşmeler sonunda Ulaştırma Bakanının 
ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de muvafakat -
leriyle tasfiye sonunda Şirketi Hayriye Teka
üt Sandığından alınmış olan paraların aylık
larından dörtte biri kesilmek suretiyle öden
mesi îcra Kanunundaki hükümlere de uygun gö
rülmüş ve bu esas kabul edilmiştir. . 

Şirketi'Hayriye Tekaüt Sanıdğının tasfiyesi 
üzerine bu sandıktan alınmış olan paralarn 

Dâvîet î)enizyolları ve Limanları Tekaüt Saii-
dığına yatımln-sasında faiz almmıyaeağı esasının 
tasarıda da mülâhaza ve kabul edilmiş olduğu 
Ulaştırma Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsil
cisi tarafından ifade ve beyan olunmuş ve bu 
esas Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 
Ancak bu hususta ilerde tereddütleri ve yanlış 
tatbikleri önlemek üzere tasfiye sonunda alman 
ve aylıklardan dörtte bir miktarnda kesilmek 
suretiyle Denizyolları ve Limanları İdaresi Te
kaüt Sandığına ödenecek olan paralar için ayrıca 
faiz yürütülmiyeeeği kaydının da sarih bir su
rette birinci maddeye ilâvesi de kararlaştırılmış
tır. 

Tasanın birinci maddesi bu esaslar dâhilinde 
yeniden yazılmıştır. Tasarının ikinci ve üçüncü 
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Ulaştrma Komisyonu Başkanı Bu R. Sözcüsü 

Çoruh Niğde 
A. R. Erem Y. Sarıdal 

Kâtip 
Aydın Edirne 

M. Aydın M. E. Ağaoğullan 
İstanbul Kayseri 

Orgl. C, C. Toydemir F. geler 
Kocaeli Ordu 

F. Balkan Dr. V. Demir 
Ordu Sivas 

Amiral H. Gökdalay Muhalif m 
H. Istk 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/294 
Karar No. 28 

Yüksek Başkanlığa 

30. IV .1948 

Şirketi Hayriyenin satınalınmasma dair olan 
sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine bir fikra eklenmesi 
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 6 .1.1948 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise ferzi kararlaştırılan kanun 

tasarısı Ulaştırma Komisyonunun raporiyle bir
likte Komisyonumuza havale olunmakla Maliye 
Bakanlığının temsilcisinin huzuriyle okunup in
celendi. 

4697 sayılı Kanunun 5 nci maddesi, ortaklık 
memur ve müstahdemlerine ait tekaüt kanunu-
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iıun tasfiyesi veyahut kendi tüzüğüne bağlı ola
rak eskisi gibi devam etmek şartiyle Devlet De
nizyolları ve Limanları Tekaüt Sandığına katıl
ması için sandık üyelerine hıyar hakkı tanımış, 
üyeler ise bu haklarını sandığın tasfiyesi lehinde 
kullandıklarından anılan sandık İstanbul Ticaret 
mahkemesinin 2 . IV . 1945 tarihli karariyle tas
fiye olunmuştur. 

Bu durum karşısında, sandık üyesi olup da 
o tarihte Devlet Denizyollarına geçmiş bulunan 
memur ve müstahdemler 4697 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden fay
dalanarak ortaklık sandığmdâki mevduatlarını 
aynen Devlet Denizyolları ve Limanları tekaüt, 
sandığına yatırma suretiyle bu sandığa1 üye ol
mak hakkını kazanmışlar, fakat o "tarihte esasen 
tekaüt olmuş olanlarla, sakat, dul ve yetim aylı
ğı alanlar, kanunen böyle bir imkâna malik ol
madıklarından tasfiye olan sandıktaki hisseleri
ni alıp birkaç ay için olsun bununla geçinme 
imkânını temin etmekten başka bir yol bulama
mışlardır. 

Tasfiye olunan sandıktan alman paralar, 
esasen küçük miktarlar olduğundan bu tekaüt
lerle, sakat, dul ve yetimlerden çoğu bunu da 
bitirmiş ve durumları halen çok müşkülleşmiş-
tir. 

Uzun seneler dürüst çalışmasiyle mamleke-
tin sevgi ve takdirini kazanan ve* bir âmme hiz
meti gören bu millî müessesemizin yardıma 
muhtaç oldukları anlaşılan eski ^ötektarlariyle 
onların dul ve yetimlerinin^ bugünkü mfşkül du
rumlarını isimh gayesini güden ve tamamen şef
kat ve atıfet esasına dayanan tasarının esası 

Konıisyottunttfzıea da muvafık görülerek eklen
mek istenen 'fttafcttm1 mozakereaine *ge§iiıniştir. 

Bu tekaüt* rifticat, dul ve yetimler ortaklık 
sandığından atmış: oldukları paraları mvietmiş 
olduk lapından • bunu ! defaten ödeme imkânları 
bulunmadığı -gibiv ^Uteştıpma Komisyonunun ka
bul ;> ettiği şekilde borçlanılan miktarın emekli, 
sakat, dul Te-yetim aylıklarının dörtte birinin 
kesilmesi' suretiyle * ödettirilmişi > Hali <\e - bun -
larm zaten mahdut s©lan ve geçinmelerine bile 
kâfi -gelmiyen aylık 'îstörfcattlaTmm yüzde yir
mi beş gibi" mübim bir kl&mınin kesilmesini mu-
öip oiacBğından - tatmin edici mahiyette -görü
lememiş ve H^fcümet temsilcisinin de muvafa
katiyle ''bsgı^çlanma' iıçin-4ce«öecek miktar aylık 
istihkakın onda fehrme indiHlmişy ölünv halinde 
»bfcHran ft«wBüameıis%«lknlası••*?<*> tâpsfiysklen bugü
ne fcadar rdliKÜş*olaiiİB,rın gemide kalan hak sa
hiplerine ide «sandık ' hükümlerine 'göre -geçecek 
hakkın1 laorşl&nmasiz olaı&k intikali kabul edil
miş ve 'taşran bu * easasl ara jgöre tanzim olun muş -

-tur. 

'Havalesi gereğince5 Bütçe Komisyonuna gön
derilmek' üzere Yüksek'Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 

Gümü§anc 
AILF. Ataç 

'«Ütfttip 
Malatya 

M. S. Eti •.,;. 
Kastamonu 
H. Çelen 

•AişorL K. 
A: tfearirağlu 

Sinob 
L. Aksoy 

-Sözcü 
Samsun 

Ri-Imttim 

Elâzığ 
'FiKurakaya 

Tekirdağ 
Z. E. Cezaroğlu 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T.-B..M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Eas No. 1/294 
Karar No. 100 

^-% Yüksek Başkanlığa 

Şirketi Hayriyenin satın alınmasına dair olan 
sözleşmenin onanması hakkındaki 4697;ı sayılı 
Kanunun })eşinci maddesine bir fıkra ^eklenme
si hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 20 . I . 1948-tarihli ve-.6/19:5 

M . lîl . 1949 

sayılı tezkeresiyle Yüksek nMeclise sunulan ka
nun tasarısı Utaştırnıa ve Maliye komisyonları 
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Ulaştırma Bakanlığı - Müsteşarı Naki; Köstem 
ve Maliye BakanJığı adına Bütçe ve MalîKont-
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rol Öeııel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Şirketi Hayriyenin batırt 'alınması hakkında
ki ısözleşmenin onanmasını re bu ortaklığın bü
tün mal; hak ve menfaatlerinin ^Devlet?'deniz
yolları ve Limanları İşletme Genel 'Müdürlüğü
ne5 geçmesini temin ederi %697 sayılt Kanunun 5 
nci maddesi; ortaklıkta ealışmakta' iken Devlet 
Denizyollarına intikal eden memur ve müstah
demlerin emeklilikleri hakkında nasıl "bir işlem 
yapılacağına dair ahkâmı da tesis etmiş bulun
maktadır. Bit hükme göre : Ortaklık Tekaüt 
Sandığı kendi tüzüğüne göre devam eder ve şa
yet kendi tüzüğüne göre tasfiye edilirse idare-
ye^intikal edecek memurlar tasfiye tarihinden 
sonra 3Denizyolla ı*ı Tekaüt Sandığı hakkındaki 
kanun hükümlerine bağlı tutulurlar ve Şirketi 
Hayriye Tekaütbandığının tasfiyesrnetieesinde 
ellerine geçecek parayı, tamamen 'Denizyolları 
Tekaüt1 -Bandığına ödemeleri şartiyle '-Ortaklık 
Tekaüt "Sandığının devamı esnasında geçen hiz
metlerini de saydırmak isteğinde bulunabilir
ler ve bu istekleri de kabul olunur. 

Alınan izahlara göre Ortaklık Tekaüt Sandı
ğının devam edip etmemesi, tasfiye edilip edil
memesi üzerinde tereddütlü bir devir geçtikten 
söîıra nihayet tasfiye karnrr alınmış ve netice
de : 

Sandığın mevcudu 495 alâkalıya tevzi edil
miştir. Bu tevziatta Denizyollarına intikal eden 
179 kişinin hissesine 203 192 lira düşmüş ve bu 
para Denizyolları Tekaüt Sandığına yatırılarak 
yukarda adı geçen kanunun 5 nci maddesi hük
mü yerine getirilmiştir. 

Ortaklıktan emekli bulunan 79 kişinin hisse
sine 99 449 lira, 189 dul ve yetime 71 901 lira ve 
işçi kadrosunda bulunan 42 kişiye de 31 197 li
ra isabet etmiş, bunlar da tüzük gereğince hisse
lerini almışlardır. 

Bunlardan başka yine ortaklık memurların
dan yaş haddini doldurmalarına rağmen tekaüde 
sevkedilmeyip ortaklıkça istihdamlarına devama 
karar verilmiş bulunup da satın alma sırasın
da ne tekaüt edilmiş ve ne de yaş sebebiyle De
nizyolları idaresine intikalleri mümkün olmuş 
bulunan 6 kaptan, ve memur da bu tasfiyede his
selerine düşen .10 942 lirayı dmış bulunmakta
dırlar. 

Alınan izahlara göre tasfiyeye kadar geçen 

S -
;müddet asaı^ıada (»takların ikt^ajflajâiı&,kar-
şıhk ai«rakffeec:BHktar avan^da#4»İDflaşÜOHU-
^ndan^tasliyjffimBtieesmde ia*teklı«in>^liiie' .gc-

açen paraLmiktftTHun»bir hayli a n l i f ^ v a l n t t ı a s -
sa dul ve -yetimlerle emeklilerin vettkügük tme-
murlamnelkrinfi. gfiçen^para b i r ;a^ık ihtİ5»çla-
rana bile tekabül etmekten uzak olduğu öğrenil
miştir. 

Şu izahtan anlaşıldığına göre ortalıktan De
nizyollarına .geçebilen 179t--ikâ9İBİn ı.emeklUik du
rumları düzenlenmiştir. ;Biğer emfkli^idul ve 
yetimler aylıktan da -saataamJkalîBaktstHHştiyle 
büyük bir mahrumiyete »düşmüş, ^ i t t ^ a r ı n d a n 
Hüküme4e nairacaaila IJU acıklı vaziyetten kur
tulmalarını dilemişlerdir. 

•--'Bir.'anonim şirketin tasfiyemeden d^ğan ve 
tamami^le hususi bir mahiyet arşeden bu vazi
yetle Hükümetin ve bilhassa bu külfete .«taham
mül edecek olan Denizyolları Tekaüt .Saatliği
nin, hukukan ilgilenmelerine bir< fiabep ileri sü-
rülemezse de, hemen asra lyakın bir. müâdet bu 
memlekete birümme. hizmeti,yapmış ve bir örnek 
ı n üessese . halinde çalışmış ve »nihayeti^lmtün ma
liyle,; ;h&klariyle,imtJyazlaB^ »geçmiş ; 

bulunan bu lOctâMığınoemektai'latını >ve bunların 
dul ve yetimlerininderin >,bir sefalete ş ikeden 

. hukuki bir muamelenin ilgi yönünden ,<msfcieele-
rini bir tarafa bırakarak bu kimselere, hiç olmaz
sa sandığın kendi statüsüne göre temin ettiği 
menfaatler kadar bir hak tanımayı içtimai ada
lete uygun bulan Hükümetin bu tasarıyı hazır
lamış olduğu anlaşılmıştır. 

Tasfiye neticesinde ellerine geçen parayı de
faten Denizyolları Emekli Sandığına iade. etmek 
kayıt ve şartiyle kendi tüzüklerine göre almaları 
gereken aylıkların tekrar tahsisi esasına göre 
tanzim edilen tasarı Ulaştırma Komisyonunda, 
tasfiye neticesinde ellerine geçen paranın borç
landırılmasını ve buna mukabil alacakları aylık
larının dörtte birinin kesilmesi şartiyle tahsisin 
yapılması şeklini kabul etmiş ve Maliye Komis
yonu bu hükmü bir az daha genişleterek borçlan
dırılacak miktara karşılık olmak üzere aylıkla
rının omla birinin kesilmesi suretiyle tahsisin 
yapılması ve ayrıca ölenlerin borçlarının tama-
luiyle sakıt olacağını ve tasfiye tarihinden sonra 
ölmüş olanların hak sahiplerine verilecek aylık
ların da borçlanmaksızın tahsis edileceği esaslaın 
kabul edilmiştir. 

Komisyonunu ı/d a yapılan .görüşmeler sonu-
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cunda; tasfiyeden ellerine geçen, cüzî paraları 
çoktan tüketmiş olan bu kimselerin bu paraları 
defaten iadelerine imkân olmadığından borçlan
dırma esası ve Maliye Komisyonunca kabul edi
len hükme göre bu borcun aylıkların onda biri 
kesilmek suretiyle tahsilini ve tekaütlükleri icra 
edilemeden yaş haddi sebebiyle yalnız tasfiyeye 
giren 6 emektarın da bu atıfetten istifadelerinin 
temini esaslar^ Komisyonumuzca- bu konuda en 
âdil bir hal şekli olarak uygun görülmüştür. 

Maliye Komisyonunca maddeye eklenen ve 
ölenlerin dul ve yetimlerini borçlanma hükmün
den istisna eden kaydı bu tasarının'esas ve mak
satlarına uygun mulmıyan Komisyonumuz böy
le bir hükmün kabulünde Denizyolları Emekli 
sandığma sebepsiz bir yük tahmilini gerektirdi
ğini de göz önünde tutarak ve bu tasarıdan fay
dalanacaklar arasında müsavatı da temin bakı
mından tasandan çıkarmış bulunmaktadır. 

Bunlardan başka Denizyolları idaresine in
tikal eden ortaklık memur ve müstahdemleri
nin ortaklık sandığından Denizyolları Emekli 
sandığına ödenen paralar hiçbir vergi kesinti
sine tâbi tutulmadığı halde bu tasarıdan fay
dalanacak kimselerin ellerine geçen paralardan 
vergi kesilmiş bulunduğundan miktarı 60 000 
liraya yakın bir yekûn tutan bu vergilerin de 

Hazinece sandığa iadesi icâp edeceği Komisyon 
numuzda görüşme konusu, olmuş ve Denizyol
ları Emekli Sandığının külfetini de azaltacak 
böyle bir iadenin doğru olacağına Komisyonu
muzca karar verilerek tasarıya bunu temine ye* 
ter bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan ta
sarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Mardin Diyarbakır 

R, Erten î. H. Tigrel 
Sözcü Kâtip 
Ankara Ankara 

M. Eriş F. öymen 
Amasya Ankara 

.•l, K. Yiğitoğhı N. C. Akkermcm 
Ankara. Diyarbakır İsparta 
T. Gölet V. Dicleli K. Turan 
İstanbul izmir Kastamonu 
>S'. Bektfr S. Dikmen M. Akalın 
Kastamonu Malatya Manisa 
T. Çoşkan M, 8. Eti F. Kurdoğlu 

Niğde Bize Samsun 
Ti. Gürsoy T. B. Balta M. A. Yöruker 

Seyhan Diyarbakır 
A. R, Yüreğir C, Ekin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Şirketi Hayriyenin salınalınmamıa dair olan 
söyleşmenin onanması hakkındaki 1697' sayıl t 
Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun tasarısı 
MADDE 1. — 15 . 1 . 1945 tarihli ve 4697 

sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Ortaklık emekli sandığından tasfiye tarihin
de emekli, sakat, dul ve yetini aylığı almakta 
olanlardan istiyenler, tasfiye sununda sandık
tan aldıkları paraları Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Gene] Müdürlüğü Emekli San
dığına toptan yatırdıkları takdirde bu aylıkla
rının adı geçen emekli sandığınca sandık esas 
ve usullerine göre aynen ödenmesine devam olu
nur ve haklarında 15 . 1 1 . 1.9:17 tarihli ve 3137 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2, — Hu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3: — Bu kanun hükümlerini' Mali
ye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
/ / . Saka Başbakan Y. M. A. Renda 

Barutçu 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 

Ş. Devrin M. Birsel 
İrisleri Bakam Dışişleri Bakanı 

.1/. H. Göle 
Maliye Bakanı 
II. N. Ke§mir 

Bavmclırhk Bakam 

Ar. Sadak 
Milli Eğitim Bakanı 

R. Ş. Sirer 
Ekonomi Bakam 

(J. Ekin 
Sa. ve So. Y. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 

Dr. B. Uz Ş. Adalan 
Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 

T. Coşkan Ş. Koçak 
Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 
M. N. Oündüzalp T. B. Balta 

V LAŞTIRMA KOMİSYON UNUN DEĞÎSTİBİSİ 

Şirketi Hayriyenin satma tınmasına dair olun 
sözleşmenin onanması hakkındeıki 1697 sayılı 
Kanunun 5 'nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun tasarısı 
MADDE J. — 35 . I . 1945 tarihli ve 4Iİ97 

sayılı Kanunun 5 nei maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Ortaklık emekli sandığından tasfiye tarihin
de emekli, sakat, dul ve yetim aylığı almakta 
olanlardan istiyenler, tasfiye sonunda sandık
tan aldıkları paraya ayrıca faiz yürütülmeksi-
zin aylıklarından dörtte biri kesilmek suretiy
le Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü Emekli Sandığına ödemeyi ka
bul ve taahhüt ederlerse bu aylıklarının adı ge
cen emekli sandığınca sandık esas ve usulleri
ne göre aynen ödenmesine devam olunur ve hak
larında 15 . II . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 150 ) 



MALİYE KOMİSYONUNUN D E Ö Î Ş T M Ş I 

tt Hayriyenin satmahnmasına dair olan 
sazlîşmenm onanması hakkındaki 4697 sayüı 
Kam<mun 5 nci maddesine bâzı MikMmUr eklen

mesi hakkında Kanun. tasarım 
MADDE 1. — 15 . I . 1945 tarihli ve 4697 

sayılı Kanunun 5 nd maddesine aşağıdaki hü
kümler eklenmiştir. 

Ortaklık emekli sandığından tasfiye tarihin
de emekli, sakat, dul ve yetim aylığı almakta 
olanlardan istiyenler, tasfiye sonunda sandık
tan aldıkları paraya ayrıca faiz yürütülmeksi-
â n aylıklarından onda biri kesilmek suretiy
le Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme. Ge
nel Müdürlüğü Emekli Sandığına ödemeyi ka
mı} ve taahhüt ederlerse bu aylıklarının adı ge
çen emekli sandığmea sandık esas ve usulleri
ne göre aynen ödenmesine devam olunur ve hak
larında 15 . II . 1937 tarihli ve 3137 saydı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Bunlardan Ölenlerin borçlan tamamen sakıt 
olacağı gibi, tasfiye tarihinden sonra ölmüş 
olanların sandık hükümleri dairesinde hak sa
hibi kimselerine verilecek aylıklarda borçlanma-
sız olarak bağlanır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B t f f p KOMİSYONUNUN D E Ğ D İ R İ Ş İ 

Şirketi Hayriyenin satın alınmasına dair olan 
sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 sayüı 
'Kamımın 5 nci maddesine bir fıhşa ekletmesi 

hak&mda kanım tasana 
MADDE 1. — 15.1.1945 tarifi ve 4697 sa

yılı Kanunun 5 nei maddesine aşaiMteki hüküm
ler eklenmiştir : 

Ortaklık Emekli Sandığından emekli, sakat, 
dul ve yetim aylığı almakta olanlarla kanunun 
neşri tarihinde şirketçe emekliye sevkedümemis; 
ve yaş hadleri sebebiyle Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme kadrosuna alınamamış olan
lardan istiyenler tasfiye sonunda sandıktan al
dıkları hakikî tediye miktarını ayrıca faiz yürü-
tülmeksizin aylıklarından onda birit kesilmek sn-
retiyle Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
O enel. Müdürlüğü Emekli Sandığıa» ödemeyi 
kabul ve taahhüt ederlerse bu aylıkları adı geçen 
Emekli Sandığınca sandık esası usullerine göre 
aynen Ödemeye devam olunur ve haklarında 
15. XI . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Şirketi Hayriye Memurları Ettiekli Sandığı
nın tasfiyesi sonucunda ilgililere öNâenmiş bulu
nan paralardan kesilen vergiler Maliye Bakanlı
ğınca Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmem 
Memurları Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 2. —• Hükümetin 2 nei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

m*m 
(S. Sayısı : İSO) 





S.Sayısı: 151 
Dev4et Metaıuriarı Aylıklarının Tekaüt ve teadülüne dcür olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele değiş l ik* yanıl
ması ve Gümrük ve Tekele Bakanhga Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 2825 sayık, Kanuna» iki madda eklenmesine daip< olan 
4607 , sayılı Kanıtnan ba£U (2) sayık^ cetv«lde> de£ifikkkv yapık* 
ması hakkımda Kanon tasarısı, Gümrük ve Tekel Ve B^tçe Ro* 

misyonları raporla*!(11495) 

zvc. . . . . . . 
Başbakanlık 24 . XII < 1916 

Muamelât Genel Müdüıiüy'u » 
Tetkik Müdürlüyü 

*aW ' 71 - 1227 > 6/£347.. : 
. Büyük Millet' Meolisi Ytifestk B«şt»nbfrna ». 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 16 . XII : 1948 tarihli top-; 
lantısmda'Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılmış olan Devlet 'Memurları Aylıklai'inın Tevhit 
ve Teödttftme dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetveli değiştiren 4607 sayılı Kanuna bağlı. 2 
sayılı cetvelce* deği§ikli§k yapılması hakkındaki kantin tasarısının gerekçesiyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı umum müdür ve müstakil müdürlerin imza salâhiyeti* ge
nişletilmek suretiyle halen müsteşar muavini tarafından görülmekte olan işlerin bir kısmînin bcrmü-
dürler tarafından görülmesinin hem zamaaâîtıÜMaHu de ^bütçeden tasarruf sağlıyaeağı düşünülerek 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayıjı. cetvelde değişiklik yapılması ve 2825 sayılı Kanuna 2 madde^k-
lermifisr-h«kinndaki iÖÖTsayıhKÜnunnn X nei maddesi ile 1944>.yılında ihd^s,edilrı%.Jbulu.Han.lOP 
lira: ayhöı inrüstsşs;r ınuayinüği' kadvosunutr kaldırılmâsı».;nygıuı görülmüö; ve tasan, Jm -makş&tla 



- 2 -
GümrUk ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrilk ve Tekel Komisyonu 

Esas No. i/465 
fâjfr&r No. ' Ü 

9 .11 . İHU: 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve: Tekel*Bakanlığınca hazırlanan te . 
Bakanlar Kurulunun ̂  16 . XII % 1948 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılmış olan .Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı ' Kanuna D'ağ-* 
lı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun tasarısı, Bütçe Komisyonunca, Güm
rük ve Tekel Komisyonunun mütalâası alınması
na karar verilmesi üzerine Yüksek Başkanlık
ça Komisyonumuza havale buyrulduğü cihetle 
4 Şubat 1949 tarihinde Gümrük vfc Tekel temsil
cisi de hazır bulunduğu halde toplanılıp konu
şuldu. 

Hükümet gerekçesinde belirtildiği gibi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı Umum Mü
dür ve Müstakil müdürlerin imza salâhiyetini 
genişletmek suretiyle halen Müsteşar Muavini 
tarafından görülmekte olan işlerin bir kısmı
nın bu müdürler tarafından görülmesinin hem 

zamandan hem' de bütçeden tasarrufu sağlayaca
ğı, jnütalââsv Komisyonumuzca da tasvip edile
rek, diğer .kadrolarda bu yolda-tasarruflar yapıl* 
ması temennisiyle tasarı oy birliğiyle kabul, edil
miştir. • • - " • " ' • • - " 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanı Sözcü 
Gümüsane 
T. Tiklin 

Kâtip 
Malatya Ağrı 
0. Taner A. Alpaslan 

İçel .. , leel 
11. Aslan >Ş\ tnankur 
Kırşehir ' »Samsun 
N. Erdem H.Bçrk 

Tokad 
F.Ekaı 1). 

Zonguldak 
0. H. Orhan 

Hatay 
tf. B. Vluc 

Kastamonu 
F. Mağara 
Samsun 

M. Köprülü 
Trabzon 
Eyuboğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/465 
Karar No. 101 

Yüksek Başkanlığa 

iö . / / / . 19-19 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveli değiştiren 4607 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 24. XI I . 1948 tarih ve 6/4327 sayılı 
"tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Komisyonumuza verilmekle, mezkûr Bakan
lık Müsteşarı hazır olduğu halde incelenip görü
şüldü, 

Tasarının Komisyonumuzda incelenmesinden 
önce, İçtüzüğün 28 nci maddesi gereğince Güm
rük ve Tekel Komisyonunun mütalâasının alın

ması yerinde görülerek taşarı mezkûr Komisyo
na gönderilmiş ve adı geçen Komisyon da Hükü
met gerekçesinde zikredilen sebepler varit görü
lerek tasarının oy birliği ile kabul edildiği anla
şılmış bulunmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde gerçekten, Müsteşar 
Muavinliğinin kaldırümasiyle işlerde bir aksama 
olmıyacağı, bilâkis Genel Müdür ve Şube Müdür
lerine imza yetkisi tanımak suretiyle halen Müs
teşar Muavini tarafından görülen işlerden mü
him bir kısmının müdürler tarafından bitirilmesi 
temin edilerek hem zaman ve hem de bütçede 
tasarrufu Bağlıyacağı sonucuna varılmış ve Ko-

( S. Sayısı : 151) 



misyonumuzea da yerinde görülen tasan ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın' onayına arz^dibnek üzere Yüksele 
Başkanlığa sunulur. 

Balkan 
Mardin 
R. Erte» 
Kâtip 

Ankara 
F. öyme-n 

Balkan V. 
Diyarbakır 
/. H. T-Ujrd 

Amasya 
LA', Yiğitoğlu 

Sözcü 
Ankara 
;!/. Eri* 

Ankara 
N.V. A.kkcnnv.ii 

Ankara 
C\ Gökt 
İsparta 

K. Turm> 
Kastamonu 
M. Akalın 

Niğde 
it. Gürsoy 

Seyhan 
.1, U, Yv.re.giv 

Diyarbakır 
V. DkUU 
İstanbul 

S. Pekter 
Malatya 

.1/. S. Eti 
Rize 

T, B. Bulut 

Diyarbakır 
C. Ekin 

tznıir 
*S. Dikmen 

Manisa 
V. Kurdoğfu 

Haınsun 
,l/JL Yörûkc-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ * 

Devlet Memurları Ayltklanmn Tevhit ve Te
adülüne dair 3656 sayih Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetveli değiştiren 4607 sayılı Karnına bağU 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarımı! 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı 1 sayılı cetvelin Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına ait kısmına 4607 sayılı kanunla ek
lenmiş bulunan Müsteşar Muavinliği kadrosu 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel 
Bakanı yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

B. Saka Basb. Yardımcısı 
Barutçu 

Adalet Bakam 
F. Sirmen 

t çiğleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
N. Evim 

Sa. ve So. Y. Bakanı < 
Dr. KBaymt 

Tarım Bakanı 
C Oral 

Ticaret Bakanı 
C. S. Bttrlas 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
•A\ Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

gümrük ve Tekel Bakam 
E. Erişirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Gulek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

t>m<\ 

( S. öayiüi ; l ö l ) 
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