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1. — ÖEÇBIf TUTACAK ÖZETf 

Şikago'da akit ve imza edilmiş olan Millet
lerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile, Sivil ha
vacılık Geçici Anlaşması ve bunlaiın eklerinin 
onanması hakkındaki kanun kabul olundu. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi bitirildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son. verildi. 

Başkan; 
Çankırı 

M. A. Renda 

Kâtip 
Erzincan 

B. K. Çağlar 

Kâtip 
İsparta 

K. Turan 

2. — »AVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

önergeler 
r 1. — Koîıya Milletvekili Hulki Karagülle'nin, 

Dilekçe Komisyonunun 1 . VI . 1945 tarih ve 32 
sayılı Haftalık karar cetvelindeki 2025 sayılı 
kararmm Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/83) (Dilekçe Komisyonuna); 

RĞporldr 
t 2. — istanbul Havagazı ve Elektirik ve Te-
$ehbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketini satm

alına sözleşmesinin onanmasına ve istanbul Elek^ 
trik, Tramyay ve Tünel işletmeleri idaresine 
devrine dair*kanun tasarısı ve Bayındırlık, iç
işleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1/399) 
(Gündeme); 

3. — Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle ta
kip ve tahsiline imkân görülmeyen borçların ter
kinine dair Başbakanlık tezkereleri ve Bütçe Ko
misyon raporu (3/166, 19.5, 235) (Gündeme). 

$4£ÇAN 

BİRİNCİ- . OT URUM 
Açılma saatâ : 15 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
KATİPLER : K. Turan (taparta), N, Baydar (Malatya) 

Oturum açılmıgUr, 

3. — BAŞKANLIK DİVANIMIN KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —f Çorum Milletvekili Nuri Kayaalp'm öl
düğüne dair Başhakflnhfc teçkprpsi 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okuyo
ruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çorum Milletvekili Nuri İCayaalp'ın 25 . V . 

1946 tarihinde Ankara'da öldüğü, İçişleri Ba* 
kanlığından alman 2 . VI . 1945 tarihli ve 
23802 -' 6 / 5275 sayılı tezkerede bildirilm^tir. 
Acı duygu ile bildiririm. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Hatıralarını taziz için bir daki
ka ayakta sükût edelim. 

(Pir dnk'ka ayakta Sükût edildi). 
MÂLİYE BAKANI N. E. SUMEB (Antalya) 

— Arkadaşlarım, bütçe yılı başlangıcının Ocak 
ayına alınması münasebetiyle bazı vergi ve re
simlere ait kanunların değiştirilmesi hakkında 
iki kanım tasarısı vardır. Birisi gündemin dör
düncü numarasında olup «Bütçe yılının değişti
rilmesi üzerine bazı yergi ve resimlere ait kanun
larda değişiklik yapılmasına» , diğeri de 8 nci 
numarasında olup «Şose ve Köprüler Kanunun-

"âa değişiklik yapılmasına» dairdir. Bu tasarıla
rın diğerlerine tercih edilerek müstaceliyetle mü
zakeresine müsaadelerinizi istirham ediyorum. 
(Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü ve 8 nci 
maddesinde ki tasarıların değerlerinden önce ve 

— UT— 



ivedilikle görüşülmesi Maliye Bakanı tarafından 
istenilmektedir, önce birincisini oytmnza arzedi-
yo-um. Kabul edenler... Etmeye4îîer... Kabul eclîİ-

# :. 1 
mistir, 

Şinc^i 
edenler... 

rüm. 
edilmiştir; 

'4.' — $>ütçe yılının değiştirilmesi iİzerine 
bazı vergi ve resimlere ait kanunlarda değişiklik 
yayılmasına dâir kanun tasarısı ve MaUye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/405j!. II] 

BAŞKAN" ---Tasarmra tümü hakkında söz 
isteyen var mı ? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hay
vanlar, kuamele ve Bİna Verdileri Kanunlarında 
değışiifcİİk yaînİniflı&ina Ve ibunİara (geçici maddiler 

eklenmesûae dair Pintin 

MÂDÖE 1. — 22 III . 1034 tarihli ve 2395 
sayılı Kazanç Vergisi fcanunünuh 73 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilin'ştir: 

Bu kanun gereğince tahakkuk eden vergiler 
Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere iki tak
sitte ödenir. 

BAŞKAN — Şöz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyoruııı. ÎCâbül edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmişt'r. 

MADDE 2. — 20 . 1 . 1936 tarihli ve 2897 
sayılı Hayvmlar Vergisi Kanununun 3343 ve 
4040 sayılı kanunlarla değiştirilmiş olan 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriimişfr. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde bulu
nan koyun, kılkeçi, tiftikkeçi, sığır, manda, at 
(iğdiş, aygır, kısrak) katır, deve, eşek ve do
muzlardan W kanun gereğince vergi alınır. 

Vergi ödevliliği, her yıl hayvan yazımı süre
sinin girmesiyle o bütçe yılı için başlar,. 

Toklamâ süresi bittikten sorirâ yabancı mem
leketlerden Türkiye 'ye sokulan hayvanlardan o 
yıl için vergi alınmaz. 

BA:ŞKA(N — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunca sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... feabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 

Cl] İli sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dvr, 

Kanununun 2 nci maddesinin ()İ) Ifık'rası a * 
dairi ŞekiMe ^eğİ^irilnrlştir: 

A - Şii kanun gerence hay v-an yazmııwfc 
yapıldığı bütçe yılından pnceki 1 i&îirân ta)^ 
hinden soıira doğan davaca* (ko^ft,, n*erîh«i 
koyunu, kil ve tiftik keçi) ve dbmuzkr u(y^zîmİji 
yapıldığı bütçeyilı için). „v ., ; : 

BAŞKAN ^- Söz isteyen var mil/ 4 t $ $ o 
oyunuza mmüyörttm. Kabili ede^er..vjMEey^br 
ler... Kabul edilmiştir. : •" •„••*«. 

MADDE 4. — » 7 snyıh-Hayvanlar Vergim 
Kanununun 6-nci maddeshıin'irk-îıkras*'aşfcij% 
daki şekilde değiştirilmiştir. 

- Bu kânun gereğince vergi alınacak hayvan-
lar için her yıl Nisan aymm birinci gününden 
on beşinci günü akşaniTna kadar sahiplerinin bil
dirişleri yazılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesnin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yoklama süresi bittikten sonra taksir süre
leri içinde yabancı memleketlerden Türkiye'y« ' 
sokulan hayvanların nakli için sahipleri bu hay
vanların memlekete Sokulduğu •günır'tik' idare
sinin bulunduğu'ilçe ;gelir idaresine başvurarak 
gümrük resminin ödendiğini bildiren -alındıyı'' 
gösterir ve hayvanlarını götürecekleri yerleri 
tföyliyerek özel nakü veya ifraz tezkeresi alır
la*. ' 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
'oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etfeny^ti-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2897 sayıU Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 19 neu maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Crelir tahakkuk memurları, tahakkuk işlem
lerini ve yazım, dişi çıkan ha^vanlapdaıı .Ötürü 
cezalı olarak salınan vergilere ilişkin, ihbar. ^âr 
ğıtlarmın ödevlilere verilmesi işlerini Mayıs-

- MT^T 
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ayı sonuna kadar bitirmeğe ödevli Ye bunların 
iâinainmda yapılıp bitirilmesinden sorumludur-
l a * , * - •'* ••'•-• • • v . - - . - . - ' - ; - • 

BAŞKAN — Söz isti yen var mı-î Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
IÇanununun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

İkinci maddenin değişik C ve D fıkralarında 
yazılı hayvanlar için salman vergiler Haziran 
ayı girdikten sonra usulüne göre silinir. 

BAŞKAN — SÖz istiyen var mı? Mad4eyi 
oyunuza' sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
Jer... Kabul edilmiştir, 

MADDE 8. — 28 , V . 1940 tarihli ve 3843 
saydı Muamele Vergisi Kanununun 27 nci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 
r Götürü vergi istemleri Eylül ayı başına ka
dar yazı ile gelir idaresine bildirilir ve istem
den sonra gelen bütçe yılından başlanarak uy
gulanır. 
. BAŞKAN — Söz istîyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
1er... Kabul edilmiştir. 

. MADDE 9. — 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununun 28 nci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

. Götürü vergi istemiş olan ödevli, salman 
vergi miktarına kanmazsa tebliğ tarihinden 
başlayarak bir ay içinde isteminden vazgeçti
ğini gelir dairesine yazı ile bildirebilir ve bil
dirim usulüne göre ödevinde devam eder. Bu 
süre içinde isteminden vazgeçtiğini bildirmiyen-
lerin vergisi kesinleşir. Kesinleşen vergi iki 
bütçe yılı için geçerlidir. İki yıllık dönem so
nunda götürü usulden dönmek . istiyenler bu is
temlerini ikinci bütçe yılının Eylül ayı başına 
kadar yazı ile gelir dairesine bildirirler ve büt
çe yılı başında defterlerini tasdik ettirirler. 

Böyle bir bildirme yapılmazsa ödevli, iki yıl 
daha götürü vergi usulünü yeğlemiş sayılır. 

Ancak bu iki yıl İçin yukarıki birinci fıkra 
gereğince yeniden salınıp tebliğ olunacak ver
giye' kanmazsa tebliğ tarihinden başlayarak bir 
ay içinde yazı ile gelir daıresirie bildirmek şar-
tiyle bildirim usulüne dönebilir. Bu halde 

< 1945 O•': I 
defterlerini de aynı süre içinde tasdik ettirir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul. edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE* 10. — 4 . VII . 1931 tarihli ve 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanununun 25 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vergi cetvelleri her yıl Kasım ayından evvel 
tahsil dairesine verilir. Ancak gerek esas, ge
rek tutar bakımından yanlış yapılmış tahakkuk
lara dayanılarak vergi alınamaz. Tahsil memur
ları öğrendikleri bu gibi yanlış tahakkukları ge
lir dairesine bildirmek ödevindedirler. Maddi 
yanlışlıklar 3692 sayılı kanun hükümlerine gö
re düzeltilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı! Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİGÎ MADDE 1. —. 27 . VI . 1931 tarihli 
ve 1833 sayılı Arazi ve 1837 sayılı Bina. Vergi
leri Kanunları veya başka özel kanunlar gere
ğince 1 Haziran 1945 tarih inden''•evvel veya ö 
tarihten başlamak üzere belli sürelerle muaflık 
kazanmış olan arazi ve binaların 1945 ve daha 
sonraki bütçe yıllarına geçen muaflık süreleri, 
muaflığın biteceği bütçe yılından sonraki Mayıs 
ayı sonuna kadar uzatılır. 

Bu gibi arazi ve binaların muaflıkların m 
sona erdiği bütçe yılma ait vergileri, yıllrk tu
tarlarının on ikide yedisi miktarında alınır: 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı ? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-' 
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2395 sayılı kanunun 
20 nei maddesinde yazılı ödevlilerin • kazanç 
vergisi ve zamları ile değişik 82 ve 84 ncü mad
deleri gereğince alınan ruhsat tezkeresi ve ver
gi karnesi harçları ve zamları, 1833, 1837 ve 
1996 sayılı kanunlar ile 4040 sayılı kanunun 
31 nci maddesi gereğince alınan arazi, bina, 
buhran ve.müdafaa, vergileri, 216 sayılı kanu
na bağlı tarifenin dördüncü numarası gereğince 
alman tayfa tezkeresi resmi, 465 sayılı kanu
nun 1 nci ve 3 ncü maddeleriyle 820 sayılı ka
nunun 3 ncü ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Ka
nununun 11 nci maddelerinde yazılı ruhsat tez
kereleri harçlariyle zamları, 3222 sayılı Telsiz 
Kanununun 36 nci maddesi gereğince yapılmış 



B : W 6v6 
olan tarifeye göre alıcı tesisattan alman yıllık " 
ücretlerle zamları, 3843 sayılı Muamele Yergisi 
Kanununun 27 ve 28 nci maddeleriyle 3973 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesi gereğince alınan 
götürü muamele ve istihlâk vergileri ve zamla
rı ve il özel idareleriyle belediye gelirleri. 1945 
bütçe yılında yıllık tutarlarının on ikide yedisi 
nispetinde alınır. 

BAŞKAN —- Söz "isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

'ler!.. Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ HADDE 3, ~ 1945 bütçe yılı so
n u n ^ tahakkuk ye tahsil zamanaşımına uğra
yacak-vergi, resim, harç -ve zamların zamanaşı
mı süresi 31 Mayıs 1946 akşamına kadar uza-
fokr.' 

BAŞKAN. —- Söz istiyen var mı..? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

. ÖEÇtCÎ MADDE 4, — 30 Haziran 1941 ta
rihli ve 4076 sayılj kanunun 1 nci maddesi ge
reğince fenerler gayrisâfi gelirinden Devlet De
nizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlü
ğüne 1945 bütçe yılında bırakılacak olan en az 
miktar (102 000) liradır. 

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

MADDE 11. —- Bu kanun 1 Haziran 1945 
tarihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 12.. — Bu kanunu Bakanlar Kuru- ! 
lu yürütür. | 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... • I 
Kabul edilmiştir. 

GL N. ELDENİZ (Seyhan) — Efendim; ge
çici 3 ncü maddede «3İ Mayıs 1945 akşamına ka
dar uzatılır» diyor. Hükümet tasarısında ise 
«31 Mayış 1946: akşamına kadar devam eder» 
diyor. Zannedersem burada da 1946 olacaktır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. N. 
KEŞMJR (Tokad) :— Evet. Burada da 1946 
olacaktır. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, c 

.1945 0 : 3 -
I 2.— Şose ve Köprüler Kanunu ile bu kanu

nun bâzı maddelerinin tfeğiştirümesî hakkındaki 
1882 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı, ve Bayındırlık, İçişleri ve Bütçe 
Kornisymiları raporları (î/408) [1]-

B AŞK AN — Tasarının tümü hakkında sx)z 
isteyen var: mı ? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunııyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. - - -

Po3e ve„ Köprüler Kanunu ile bu kanunun bazı 
mad i elerinin değiştirilmesi hakkındaki İ882 sa* 
yıl: kanunda! değirildik yapılmasına da|r; kanun 

MADDE 1. — 2 Haziran 1929 tarihli ve 1525 
sayılı kanunun 11 nci maddesi' aşagidaki şekilde 
değiştirilmiştir: .:• . 

Genel, özeı ve katma bütçelerden •̂ ."•beleçti*., 
ye bütçelerinden ve Devlete, katma bütçeli özel 
idarelere ve belediyelere ilişkin her çeşit kuv 
rumlar ve iktisadi Devlet Teşekkülleriyle • imti
yazlı ve ruhsatlı ortaklıklardan, aylık, ödenek 
ve ücret alanların yol. ödevleri mensup olduk
ları idare saymanlıklannea tahakkuk ettirilî? 
ve Mart ve Ekim aylarında iki; eşit taksitte para 
olarak hakedişlerinden kesilmek suretiyle tah
sil olunur. 

Bu saymanlrklarea tahsil edilen yol paraları 
ertesi ayın sonuna kadar memurların bulunduğu 
yerin özel idaresine yatırılır. Bu sürenin sonu
na kadar bu paralar, ilgili özel idareye yatır
mayan sayman veya onun yerini tutan kimse
lerden % 10 fazlasiyle Tahsili Emval Kanunu
na göre tahsil edilir. ' 

Yol ödevleri başka yerlerde tahakkuk etmiş 
I olanlar bulunursa, tahsili yapan yere kaydı ka

patılmak üzere'bildirilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 

mı? " - ' ' ' .:-." 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. N. 

KEŞMİR (Tokad) — Maddede bir yanlışlık var-
[ dır. «Tahs'li yapan saymanlıkların tahakkuk ya-
I pan yere» şeklinde olacaktır. 

İ. ARUKAN (Eskişehir) — Madde .hakkında 
diyeceğimiz yoktur. En nihayetinde bir kaç- ke-

t lime eksiktir. Onu da Sözcü arkadaşımız tashih 
ettirdiler. Yalnız okunurken doğrudan doğruya 

[1] 118 sayılı basnmyazı tutanağm sonunda* 
d ı r . • -..- . ' . . : . - ' • . •.-.'- • 
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genel, özel, katma bütçeler ve belediye bütçele
rinden dedikten sonra Devlete virgül katma büt
çeli virgül özel idarelere ve belediyelere konması 
lâzımgelir. Yani hepsinin de arasında birer vir
gül olması lâzımgeliyor. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen var mı? 

Bu söylenilen şekilde «tahsili yapan saymak
ların tahakkuk yapan yere» kelimeleri tashih 
veçhile ilâve edilmek ve araya da virgüller koy
mak suretiyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1525 sayılı kanunun 15 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ' 

Yol vergisiyle ödevli kimselerin adları ve 
soyadları muhtar ve ihtiyar meclisleri tarafın
dan her yılın Eylül ayı başından ̂  Kasım 'ayı so
nuna kadar cetvellerle özel idarelere bildirilir. 
özel İdarelerce 6 yılın Aralık ayı içinde 'tahak
kuk ettirilir, ödevlerini para ile veya çalışmak 
suretiyle ödemek isteyenler bu cetvellerde gös
terilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza stfnUyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1882 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde,değiştirilmiştir: 

Yol vergisinin paralı kısmı yılda 4 liradır. 
Bu miktar il genel meclisleri karariyle en son 
6 liraya kadar çrkarılabilir (4427 sayılı kanun 
hükmü mahfuzdur). 

Yol vergisi Tahsili Emval Kanununa göre 
tahsil olunur ve il genel meclislerince kararlaş
tırılacak aylarda ve iki eşit taksitte alınır. İkin
ci taksitin sonu Ekim ayını geçemez. 

Taksit zamanları valiler tarafından bir ay ; 
evvel mûtat vasıtalarla yayınlanır. Tahakkuk 
ayları içinde yol vergisini para ile ödemeyi üs
tüne alanların bu durumları sonradan değiştiri
lemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul eenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1945 yılının yedi ay
lık bütçesi için birinci maddede gösterilen taksit 
zamanları Temmuz ve Ekim aylarıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul eenler ... Etmiyen
ler ...Kabul edilmiştir. 

vm o.: ı 
GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1945 yılının yedi ay* 

lık bütçesi için çalışma ödevi beş günden ibaret
tir. 3477 sayılı «kanun hükümlerine bağlı olup 
ödovlerini yolda çalışmak suretiyle yapacak olan
lar için buna bir gün daha eklenir. Ödevlerini 
para ile ödeyecek olanlar için vergi miktarı bir 
yıllığın on ikide yedisidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul eenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 . VI . 1945 tari-
hindo yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

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

3. —• 1941 yılı Millî Korunma bilançosunun 
gönderildiği hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3225) [1] 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

K. GÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşlar, 
1940 senesinde harbin vücude getiridği fevkalâ
de zamanlarda bize yardım etmek ve bilhassa 
iktisadi meselelerde işlerimizi kolaylaştırmak için 
Millî Korunma Kanunu çıkarılmış idi. Bugün 
Yüksek Huzurunuza sunulan bilanço, Millî- Ko
runma Kanunu mucibince sarfedilen paraların 

. bilânçosudur. Yalnız, şurasını arzetmek iste
rim ki, bugün takdim edilen bilanço 1941 senesi
ne aittir. Harbin Avrupa'da bittiği ve başka 
yerlerde de sona yaklaştığı şu zamanlarda, harp 
için çıkarılmış olan bir kanunun ilk zamanları
nın hesabını daha bugün elimize almak bizi biraz 
teessüre sevkeder zannederim. • Yüksek Murakabe 
heyeti bu işleri tetkik etmiş ve gecikmenin sebe
bini de raporunda izah etmiştir. Burada veri
len izahata göre bu gecikmenin başlıca sebebi, 
hesapların Ziraat Bankasınca tutulması ve bun-

[1] 121 say ıh basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

170 



lârm bankanın diğer muamelâtından ayrjlması-
nırı çok güç olmasıdır. Bunun biran evvel çare
sininbulunması, bu hesapların ayrılması ve bu 
Yüksek Meclise sunulan bilançoların samanında 
getirilmesi zannederim gayet yerinde olur. 

Yüksek Murakabe Heyetinin esaslı tetkikle
rinden sonra huzurunuza sunduğu bu raporda 
mevzuubahis olan bir iki noktaya daha temas et
mek isterim. • 

Onlardan birisi Millî Korunuma fonunun ser
mayesi işidir, -Bu sermaye muhtelif zamanlarda 
artırılmıştır. Bilançolarda da ieabeden artır
malar nazarı itibare alınarak bunların en yüksek 
haddi bir sermaye olarak gösterileceğine ayn ay
rı gösterilmiştir. Bu da karışıklığı mucip olmak
tadır. Bunun da biran evvel esaslı bir sermaye 
şekline kalhedilmesi lâzımdır, kanaatindeyim. 
Zaten bu paralar sarfedilirken yapılan işler bir 
ticari zihniyetle, iktisadi zihniyetle idare edilmesi 
lâzımgelen işlerdir, işte bundan dolayıdır hu
zurunuza bir bilanço getirilmiştir. Bu hesapla
rın da aynen ticari zihniyetle tutulması ve za
manında ticari usullerle yüksek huzurunuza geti
rilmesi lâzımdır kanaatindayim. 

Yine Yüksek Murakabe Heyetinin gayet iyi 
tetkik ettikten sonra tebarüz ettirdiği fonlar me
selesine temas etmek isterim. Harp esnasında 
yaptığımız muhtelif ihraeatm meydana getirdiği 
foıi hesaplarında birikmiş birtakım paralar var
dır. Bunların yekûnu ve bunların şimdiye ka
dar kullanıldığı ve bundan sonra da kullanılma
sı düşünülen yerler hakkında Yüksek Heyetinize 
izahat verilmesi zannederim faydalı olur. Gerek 
miktarı milyonları bulan bu fonlar, ve gerekse 
umumî olarak Millî korunma hesapları hakkında 
bizi burada tenvir ederlerse, bu işi tetkik etmiş 
olan Murakabe Heyetine ye Meclisin Sayıştay Ko
misyonuna müteşekkir kalırım. 

Sayıştay Iwx SÖZCÜSÜ 11. BULAYliîU 
(Çanakkale) — Mülı. Korunma sermayesine ait 
evrakı miispite ye hesaplar vaktü zamanında,, 
talimatnamenin tâyin ettiği zamanda gelmemişti.-. 

Bunlar; Ziraat Bankası, merkez bürosunda 
temerküz- ettiriliyor. Bu vaziyetten bu büro da 
şikâyetçidir. Bu, büronun tahsis yerleri iizerin
de kontrol salâhiyetini haiz olmamasından, ileri 
gelmektedir. 

Biz; geçen 'sene de bu noktaya temas etmiş 
ve Hükümet in nazarı dikkatini çekmiştik. Bu yıl 

,1945- 0 : 1 
da ayın konu üzerinde durduk, yine Hükümetin 
dikkat nazarmı celbediyoruz. 

Merkez bürosu takviye edilmeli, salâhiyetleri 
artırılmalı, tahsis mahalleri üzerinde kontrol 
salâhiyetini haiz bulunmalıdır. 

Fon hesabında tecemmu eden paraların sarfı, 
Bakanlar Kuruluna aittir. Koordinasyon Heyeti 
kararma göre. 

Bunun için bu paraların nerelere sarfedildi-
ğini ve nerelere verildiğini bilmiyorum. Ait ol
duğu bakan izah buyurdular. 

Başkaca mâruzâtım yoktur. 
BAŞKAN -r- Başka söz olan yoktur. 
Tümü hakkındaki görüşmeyi kâfi görerek 

maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait 1941 takvim yılı bilançosunun 

onanması hakkında kanun 

MADDE 1, — 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununa göre yapılmış olup ilişik cetvelde gös
terilmiş olan hareamlara ait 1941 takvim yılı 
bilançosu ve kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımında yürür
lüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

4. —• Seyhan Milletvekili Ol. Naci Eldeniz'-
in, Dilekçe Komisyonunun 17 . V . 1M5 tarihli 
Haftalık K^rar cetvelindeki 1105 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe ve Adalet Komisyonları raporları (4/26) 
fi] 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporu var
dır okunacak. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu)-

[1] 36 sayıya ek basmayan tutanağın so'nun* 
dadır. 
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E. ORAN (Izmİr) — Sayın arkadaşlar, bir 

, vatandaşın isteğine karşı huzurunuzda söz söy-
temanin senpati noktasından güç olduğunu ve 
bilhassa ihtisas komisyonu olan Adalet Komis
yonunun çoğunluk kararma karşı burada mâru
zâtta bulunmanın daha güç olduğunu ve bina
enaleyh vazifenin hakikaten müşkül olduğunu 
takdir ederim. Ancak Yüksek Heyetinizi tenvir 
edebilmek ümniyesiyle müşkül bir vazifeyi üze
rime almış bulunuyorum. Eğer lütfeder ve 
bendenizi dinlerseniz müteşekkir kalırım. 

Efendim, okunan rapordan anlaşıldığına gö
re Tosun namında bir subay Zatişlerince emek
liye sevkedümiştir. Bu zat 2515 numaralı kanun 
hükmüne uyarak Zatişleri son tetkik merciine 
itirazda bulunmuştur. Fakat itirazı reddedil
miştir. 

2515 numaralı kanun,bu gibi itirazı reddedi
lenlere son bir hak tanımaktadır. Bu hak ta 
Büyük Millet Meclisine müracaatı ve orada şi
kâyet hakkım kullanmasıdır. Bunun için, yi
ne raporda arz ve izah edildiği üzere, bir müd
det te yoktur. Tosun aleyhinde son tetkik 
merciine verilen karara Büyük Millet Meclisi 
huzurunda itiraz etmeden 3410 sayılı bir kanun 
mevkii1 meriyete girmiş bulunmaktadır. Bu 3410 
sayılı kanun artık 2515 numaralı kanunla Bü
yük Millet Meclisine müracaat hakkını kabul 
etmekte ve zatişlerince yapılan muamelelerin 
ancak Askerî Yargıtaya müracaat suretiyle iti
raz edilebileceğini kabul etmektedir. Ancak 
şayet 3410 sayılı kanun neşredilmeden mukad
dem Tetkik Encümeninden çıkmış bir karar hak
kında Kamutaya veya Damştaya müracaat vâki 
olmuş ta haklarında karar ittihaz edilmemesine 
bu gibi dosyaların Temyiz Mahkemesi Askerî 
Yargıtaya devrolunacağma ve orada muterizea 
tebligat yapılacağına onun da 90 gün zarfında 
diyeceğini Yargıtaya demesi lüzumu belirtil
miştir. Dilekçe bu bakımlardan artık Büyük 
Millet Meclisinin bu işe vazıyed edemiyeeeği 
bu hususta bir karar alamıyacağr sonucuna var
mıştır. Halbuki Adalet Komisyonu bunun tam 
'hilâfına Büyük Millet Meclisine Tosun'un mü
racaat hakkı olduğunu kabul buyurmuştur. 
Bendeniz bu kararın kendisinin ve esbabı mu-
cibesinin yerinde olmadığına kani olduğum için 
huzuru âlinizde Adalet Komisyonunun kararı
nın doğru olmadığını arz ve izah etmek sure
tiyle anlatmak istiyorum. 

. 1945 0 : 1 
Efendim; Adalet Komisyonu -buyuruyor ki 

«3410 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi, şikâ
yetçinin 2510 sayılı kanunla Büyük Millet Mec
lisine başvurabilmesi hakkını düşürmüş regl
dir». 

Efendim; nasıl düşürmüş olmaz, 2515 sayılı 
kanuna dayanarak Büyük Millet Meclisinin 
huzuruna gelebilecektir. Halbuki 3410 sayılı 
kanunun yürürlüğe girmesiyle Büyük Millet 
Meclisine müracaat hakkı veren 2510 sayılı ka
nun yürürlükten kalkmıştır. Mevcut olmayan 
bir kanuna dayanaraktan Yargıtaya müracaat 
hakkı olduğunu iddia etmenin varid olmadığına 
kaniim. (Doğru sesleri). 

Adalet Komisyonu, B. M. Meclisine başvurma 
hakkını düşürmüş değildir hükmünü koydıAtan 
sonra çünki demek suretiyle bunun gerekçelerini 
söylemekle, saymaya başlıyor diyor ki: -«2515 
sayılı kanun B. M. Meclisine baş vurmağı bir 
müddetle takyit etmiş değildir.» Evet, hiçbir 
müddet yoktur. Fakat ancak O kanun mevkii me
riyette bulundukça bir müddetle mukayyet ol
mayarak erbabı itirazın Büyük Millet Meclisine 
müracaat ve şikâyet hakkını kullanmağa salâhi
yeti, yetkisi vardır, vardır. Amma, 341Ö gayılı 
kanun arzettiğiın gibi yürürlüğe girdikten sonra 
artık 2515 sayılı kanun yürürlükten kalktığı için 
buna imkân olmadığına kaniim. Ondan sonra 
B bendinde görülüyor ki: «3410 sayılı kanun 
2515 sayılı kanunun yürürlükte bulunduğu sı
rada henüz karara bağlanmayıp elde bulunan 
işlere ne suretle bakılabileceğini geçici birinci 
ve ikinci maddelerde tesbit etmiş ise de bu iki 
madde hükmü Muhittin Tosun işine uygulanacak 
mahiyette değildir.» 

Efendim, bu 3410 sayılı kanunun birinci ge
çici maddesi, hakikaten Tosun'un vaziyetine ka
bili tatbik değildir. Çünki o madde diyor ki; 
«eğer tetkik merciince verilmiş karara vâki iti
razlar Büyük Millet Meclisince . henüz tetkik 
edilmemiş ise dosyalan Askerî Temyiz Mahke
mesine devrolunur. Henüz Büyük Millet Mecli
sine Tosun tarafından bir müracaat vâki değil
dir ki, dosyasının Yargıtaya devredilebilmesi 
mutasavver bulunsun.» Hakikaten bu madde ile 
bu işin ilgi ve alâkası yoktur. Fakat öyle zan
nediyorum ki, geçici ikinci maddede buna dair 
sarahati tamme vardır. Tosun'un vaziyetine teta
buk etmektedir. 3410 sayılı kanunun geçici ikin
ci maddesini, müsaade buyurursanız arzedeyim. 
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2515 numaralı kanun meriyete girdiği güne 

kadar gerek Şûrayı Devlette ve gerek asatisleri 
son **©$$* nrerciinde hiçbir müracaat ve iddia 
derîneyan edömemiş olan karar ve muameleler 
ıfcatidîr: Şu cümle ile Tosundun hiçbir alâkası 
yoktur. Çünkü Tosun'un vaziyeti $515 numa
ralı kanunun meriyete girdiğinin sonraki va
ziyettir. Binaenaleyh bu cümle ile katiyen To
sun'un alâkası yoktur. Bu tarifen sonraki ka
rarlar yani 2515 numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraki kararlar ve muamele
ler gerek zatişleri muameleleri, gerek tetkik 
mercii kararlan hakkında kattım meriyete gir
diği tarihten itibaren, hangi kanun?. 3410 sa
yılı kanun meriyete girdiği t&rjhten itibaren 60 
gün zarfında Temyiz Mahkemesine müracaat 
olunabilir. 25İ5 numaralı kanunun- meriyete 
girdikten sonra Tosun hakkında tetkik encüme
ni bir karar vermiş, bu kanunun meriyetinden 
sonra bu karar ve muameleler ne olacaktır? Onu 
gösteriyor, diyor ki, 60 gün zarfmda Temyizi 
Askeriye müracaat olunacaktır. îşte Temyizi 
Askerî de bu noktaya dayanarak 60 gün içinde 
Tosun'un müracaat etmemesi yüzünden vâki 
olan itirazını reddetmiştir. Şimdi biz burada bu 
işin tetkikatrna girişirsek bir defa 2515 numa
ralı kanunun, ki Büyük İMillet Meclisine müra
caat salâhiyüetini tanıyordu, bu kanun ortada^ 
kalkmış olmak itibariyle böyle bir salâhiyet ol
maksızın bu işe vazıyed etmiş mevkiinde kalaca
ğız; bir. 

İkincisi; Temyizi Askerî, arz ve izah ettiğim 
kanunun geçici 2 nci maddesinin 2 nci cümle
sindeki hükme müsteniden 60 gün zarfında ken
disine müracaat edilmediğinden dolayı reddetti
ği ve binaenaleyh bir kaziyei muhkeme halini, al
mış olan bir kararın Büyük Millet Meclisinin, 
müteaddit defalar verdiği karâr, içtüzük ve 
Anayasaya muhalif olarak bir mahkeme kara
rının tetkikına girişilmiş olacaktır. Bu da ben-
denizce gayet hatalı ve yanlış bir noktai nazar 
olur. 

«G» bendinde diyorlar ki: 
Tosun'un Askerî Temyiz Mahkemesine baş

vurduğu ve oradan d a uygulanmasına yukarı
daki fıkrada gösterildiği üzere kanuni imkân 
olmıyan geçici ikinci maddeye dayanarak alt
mış gün müddetin geçmesi sebebiyle mahkeme
ce aleyhinde bir ret karan vermesi bir Mfcüftv 
ifade etmez, 

.im o ri 
Halbuki; pekâlâ hüküm ifade eder. Çünkü 

demin arzettiğim sebeplerle, geçici maddenin 
ikinci fıkrası tam Tosun'un vaziyetine uygun 
bir hükümdür. . 

Nihayet «D» bendinde buyuruyorlar ki: 
Muhittin Tosun'un 3410 sayılı kanun yü

rürlüğe girdikten sonra Askerî Temyiz Mahke
mesine başvurması 2511 sayılı kanuna göre 
mahfuz olan Büyük Millet Meclisine müracâat 
hakkını düşüremez. Çünkü;' kanuni yetkisi ol
mıyan bir makama yanlışlıkla müracaat etmek
ten başka bir şey olmıyan bu hal bir kanun yo* 
lunun düşmesine hiçbir veçhile sebep olamaz. 
^ Nasıl olur? 2515 sayılı kanun 3410 sayılı ka
nunla yürürlükten kalkmıştır. Hâlâ iddia olu
nuyor ki, onunla verilen hakkı düşürmez. Ben
deniz buna imkân göremiyorum., 

Efendim, eğer biz bunu kabul edersek, şöyle 
bir tezada düşmüş olacağız. O da şudur : 

Şayet bu Tosun,tetkik Encümeninden aleyhi
ne ittihaz buyurulmuş olan karara biraz işini ta
kip ederek 3410 sayılı kanun meriyete girmez
den- evvel Büyük Millet Meclisine müracaat etmiş 
olsaydı, ne olacaktı? Eğer karar altına alınmış 
ise mesele yoktu. Fakat henüz daha hakkında 
Meclisçe bir karar verilmeden 3410 sayılı kanun 
meriyete girer girmez, Meclis artık bunu tetkika 
salâhiyettar olmadığı için doğrudan doğruya as
kerî yargıtaya sevkedecekti. Tosun vazifesinde 
hakkmı istemekte istical etmiyor, Büyük Millet 
Meclisine müracaat etmiyor. Şimdi madem ki, 
hakkmı vaktinde istimal etmemiştir, eğer vak
tiyle müracaat etmiş olsaydı Büyük Millet Mec
lisi bunu Yargıtaya gönderecektir. Madem ki. 
vaktiyle hakkmı kullanmamıştır, biz bunu şim
di tetkik ederiz deniyor ki, bu, ' bir tezattır. 
Zannediyorum M, daima isabetli karar veren he
yeti umumiyeniz Adalet Komisyonunun bir ka
rarını kabul buyunmyacaktır. Maruzatım bun
dan ibarettir. ' ! ' ı r -"ro-nrw| 

H. ŞARLAN (Ordu) —Hâdise, Dilekçe Ko
misyonunu alâkalandırdığı için kıymetli Adalet 
Komisyonunun çoğunluğu ile ittihaz edilmiş ka
rarma karşı, ademi kanaatten mütevellit bir lü
zumla mülâhazalarımı, Ekrem Oran arkadaşımı-
zm çizdiği hadler içinde ve biraz da şimdiye ka
dar Dilekçe Encümeninin ittihaz ettiği kararlar
dan ilham alarak yüksek huzurunuza arzedece-
ceğim. 

Saym arkadaşlar; biz evvelce bu mevzua mü-
j*n 
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vıâ8$oftmmP kartfrtofedâfet «isa^^e^ıııı,ialfoMi^îrâ^ı4 
nı gSrd«fe«Sefc^piefrki Bldreın^0raiila*sfe|iMız! 
ineedeft inceye tea#«ttiğHçiâ be#ih1*teFbla¥ak* 
arzedeeeğte 

ıMtea i l i i rn ı$^ 
kazai inercileriı* «ıı^eî^f^ibaı^b^^fîiaîtofdai 
mâütöm® biME&r'yjeii** iât^iilfelel^ olMaştur.i 
Her v^ftfiâaşftifBI aâ^^Mat^^datval^fe^I^a.^ 
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ı r ^ a ^ t t e ^ l ü n M l ^ bu^aî-Mğin4^^ sayllı! 
kÖftı^îâ^zaf^pM^sÖtf ; teHM n^rM $y^tfessaü 
ölf^ali 've^mmla*İdM blr^seîalıl^ti Kâİz^mt-
ltffflf^ir^tfeşeMfflü:; b^^ıhüe^^feyi^îöi^dMıâî 
gMîrnîîş'ölu^r!: Bu'mlesSeside !asMferf ŞaîÖsIa-
riri^işlM^etteedİmlİ veHfâkat1d' m ü » ^ f t i n i 
ittömretkif-öldüğü? ka^ar^l^fie^aiMkl'iii^a-' 
detsfr Büyük1 İffillet' Menisinle* n^Mat<selâîu-» 
yeÖT kaM ? edilmiştir? BİİIybrtoü#;kİ, Beylik i 
Mille^mdPîsi ;daha- eWelîeı*?r blrÇÖk* Kttz&î"fc» 
msüm> da A^üîMÎ En^^ehiî^^tetkiK4 etteki 
stifetiyle^kayatfâ" ttaglSüfiştİF FâkfcT înMlâ^ant 
sbnra* BeVletiİî bütün1''ihİfesSSMt '̂ lsanuMrl!ta- ̂  
azzuv" ve tevekkül: edfcîee -h%î* i#2lfeis8i îftefeİÎHi, i 
ketodr milesses^sinl^ btıîffi^'ve^M^l^ada'dy isti
haleye" 'tâbi > olan- işîerflr dahi Dâlfiff fcyÇ"' zit-\ 
î lerî*sönrt(gtMkafflWöiiiı deft* As&e^Tiiöyîz İ M - * 
keftıesik^ıiîaMeaaf 1̂W> Ust»' W«^îerr*-Ka$ul î 
edilmiş ve en nihayet hiçbir zamaIPn^8lfl̂ fetn^e$l~, 

TİMy%^Büyük M l # l # t İ « t f i s f i 9 * I f f m . ' 
Mir "edîteeşirie* ; a¥tıkrTin*İ^' bifSl?!!*tf«îffl$fc¥r. 
S i ^ ^ h î k t i f r a n ^ t ö ^ i l " edtl<^m1l*$afcsW • ıfiu- î 
cer^t ' a%keF̂  şahasiffrfn !î^T'işî«^€?5f*(rniîtl«ttfic 
nt^aakî^alli va#î e^#ffî&kstîfe# Hefe§aaê Wr ' 
Be^t>Şıftiis> gibî^ ydhle^^rt##as«fil(ws;î Birt 
hef^1 kaMn^'iııey^nâ^' g l̂itfiş^ «Mflfe < Bu* kâSîön 
meydana gelince artık ötedehberi bu işleri»? &)fl-
lile f»üi^efr olmi* v r 2§!fcr srafîÜ' kamifliHJ* getir-•* 

-ıri%"»hİ,ö^ı^ö^tfetkif 'nt^rtfhibEÎn"^isl^itiin As-
: Iferî^Tefeyîİ M^nl&nfesnîe msstl^devredllet^^ft 
W istiltettiîi : naâîTlyâpıîâ'öağî Kakkflîdâ 3410 
sâ^l¥}?Kânttnu*r Sonıitt^^ikî5 ^eç36i: ûıâddl1 ilâVe 
etMlâi/ Bfr iki'geçici ntaddedenbiMnciMT tet-

' MledÖmektr<tfaMf işledin?1 kanttnttn yürurlögş 
'• g i r ^ M û ^ m ^ l i » r ^ ^ OÜâh-
keni^ife* nasıll de^dfi^Cğiâe' W Askerî*' Tetn-

1 yiz;iBİâlkewi68!iide «asıl'tfetkîk ö l toeağınr da
i r d i 

Yfîkself. H^tMzi 'üzmemek' v& yoritfamlık 
* içiîİ fenttounij>u; •maddesini ̂ lÂii^f gîbl okttntar 

* ^^mm^imm^mm 6 ı&a&#< isabfeüi4 Ku-
1 küM'^ir ^i^eMet!hu^üm Könlîrûştu'r'kiv gerek 
lD«fl#$n*â*tt«fâ, gerek mtflrteîif d^taltdefve 
görök^e Bu^ü¥ Mîttet̂  MeelisifÂrztiM] Efnetiine-

'' âin'detetkik Edilmekte ölânişle¥'derhal,' Kantm 
yürürlüfe'^îrdîktetf sonra; Askerî'feöryiz Ifâı-

: kefneMiıe' detröîtoâcâ^. FâKât' detil* olinatta 
dava1 otomatik -şekîlâe'' rüyetf edileöök' def ildir. 
90'-gün zarfinda alâka'dârlata .teblîğat'yapîldlk-
tâh'-soıira; davalârtni' takîî» edecekler, gene 
btl 90- güîı zarfiiida' takip etmeyecek' olntlarsa 
dâva'haklarının suKııt'edeceğMi yazıyor. Bina
enaleyh 34Î0' sayılı kannri yürürlüğe giriilee; o 
zaiîlaıi' ArzTlhaİ Encümeninin tetkik etmekte bu
lunduğu zat - işleri sön tetkik mercii; kararlân, 
^olduğiı gibi dosyalariyle Askerî Temyiz Mâhke-
. meşine devredîlmiştir. Devrediliri bu evrak 
'üzerine alâkadarlara tebligat yapılmıştır. Bu 
tebligat üzerine gidip Askerî Temyiz Mkhkeme-
sirie; müracaatr edenlerin mttaineleleri intaç* edil
miştir. Etmeyenlerin haklari, 90 'günü geç'irMiş 
olnıala'ri itibariyle, müruruzamana uğramıştır. 
Derdesti tetkik ve^rÜyet olan1 hadkeleTİnbtt'ka
nunun' f istihalesi sebebiyle' Askerî Temyiz MSh-

, kemesirie rta&f devredileceği ve orada na'sıl-tei;-
'• kik oluîîacağfnî fgösteteiı geçici liirînci maddedir. 

ÎMîi'c*' flîâtdfeye geîitiçe;' iki hükmlT ihtiva 
ediyor:? Birisi ¥«zM'kâ*iurti5yle derpiş" etrtiiş*ki, 

'- artık s^ni^rafenbferî^hsmâ^mffteâîlifc bir-iîitiİâ-
fm halli için hiç bir müruruzamana tâbi olmadkn 
istediği zamanda herhMigî Wr niTakanVtf müracaat 
etmeİP lrdBfetet»vhtttettfe«fH eıömlîııe nözftrlgtıi caiz 
oh»ıy«<»gîF^îkft^ MKğü içte 2515 sayiltJ kantı-
ımıf yuM*Hlge gîf^ği ^FÖift'^^aa^dl^ muattt©-
tâe^mimi^'^^'et^m kimH&erin tetîa-
ıtt«!ıMri ImmM v&mâm hsmhOk hîçSr înâ-
\smm mfaa.m®*mmmöa^iy^i^yoktut;5 <H-
yor. Bu, geçici maddenin birinci tıfâföSldıf; Btı-

-*^ÎM-^ 



ntm İ3İ^im,hâdiş^nj^Je.-aJstewı 3T#&ir. *'-®B^at ( 
ikin^gjşsici ma4d$nja, .ifcjgoi j$wm^, kmv 
müsaadenizle .pir ~4§£* okuyayım,; « Şu tarihten 
soflyralp Sararlar ».yani J£îlş§#*&.fcan,un £a#ş-
leri. şon „tştlpk • m^ei&de» i ^ İ t e - edjlen. karar * 
vejşftte J?a^^erl§rde .itj&ss _e|fi&n,Jara$arj 
âsşşia 2£15 îiumajalî gıptan ^ürürjföğe* girdiden 
sonpfi. , Malûmu. âlijıiz o j zamana. Jk4dar HeVlet 
Şûrasında- bu,.davara, b,akmaj^ta,j4|; «^a^çında, 
kaaunjan^mpriye^e, g i r $ g ^ r i & t e ^ j t $ a ^ *? am
ma J j a ^ f e a ı n ^ ^ O * # ^ > a ? » ^ r ? $ $ ^ g i r -
diğLtaj&te^Jtiba^nı «r6Q gjfc ^ ı n ^ T f i m $ 3 
Mahkemesine müracaat edilebilir,*,..bu lj$kkj yar
dır. 

Şimdi arkadaşlar; zannediyorum ki, i>ilefcçe 

Kornişonu ile Adalet; ^«^isypnjı .^^ı^aki iiı-
tilâij çözecek nokta burasıdır. 

,341Q sajılj fcanun hm#a#ır&en, J*ü$kçe Ko
misyonunda .tetkik «.edilmekte * buludan mesaUın, 
Aslserî £ewyis, J&al&sıneşjne ,4«vre$im$si r^azn, 
kanunca derpiş edilmiştir. * 

2515 sayılı kanuna göre ittihaz edilmiş, *ye 
fakat.Dilekçe Komisyonuna müracaat.edilmemiş 
mesaili, vazıı .kanunderpjş etmemiş mjdir? 

^unu. böylece, zajnnet^gğe b^nce;İmkân sok
tur. Eğer, bpyle ^ursa.p,,haljdte,^15^aydjnka-yt 
nuna göre Arzuhal Encümenine müracaat _,etmiş 
olan ve hiçbir müddetle mukayyet .bulunmryan 
vatandaşlar, namütenaju .bir. zaman Jçin müra
caatr haklarını kendileri için mal̂ fuzL tutan vaziyet 
bu arzettiğim sebeple ortadan kalkmış olacaktır. 

Şimdi,, ikinci muvakkat j^a^denim ikinciJık-
rası, bUi-kanjinun meriyetinden, ̂ p^a^ĞÖ 0&, ^ a r" 
fmda müracaat f edilir ödemek, Esişlerinin -, #pn \ 
tetkik mercilerinin Sararları Jıa^j^mia .çğer, Ar
zuhal, Encümenin^ müracaat....ecjilmişse 60rlgün 
zarf uıda Askerî Temyiz J^aJ&emesine,,müracaat; 
edilir r demektedir, Biundaspkadar soĵ ,ofeajdar 
çok kanaatim yardır ki... Af buyursunlar, jzjhni-
mi bir türlü bunun aksine imaleye muvaffak, pla
nındım. . Nj£in hu.kanaate sapla»4inız?•J&LOifa-
yıl* jkanuııun 17 nci .maddesinde .;&at£şjeri > Tetkik 
Erçcjimeni teşkiline<„dair pjan,2515;sayılı ,ye^İ934 
tarihU,kanun JUI^ 
saydı rkfti*uıx. lâğye4iUnce>?4ş«yift jmâna.ve ,fijmu-
lü; ;gerek Jbu,#at$£rt,Son.iTatkikjBj&yetinir^ş-
kü?je^,m€^cii|i,lâgviylft berber ,bu^J^|jmjenin 
vermiş, pljj^u^araıı alemine ^R^fÇa^ mifriKiaat 
şist«j)^r4ninr,4ahi oradan - M14p4#ı&$]$tfMiwı > 

İ0 -ör. İ 

ı»*"i_ tvlnMg^#w .fiJlflJT* şimdiye k&d^iimütâaddit 
kaî5WE^r^dr^ftir. 

^ W ^ W a ş J ^ r r ı | ^ ^ l f i p n . ^ i b i B n t o t i ^ -

şonı® ̂ «nf^dft i l^ıaaap^jt tous^, *B8«tafeia-
^eyectig^bşşrfsa^t t e ^ ^ e t ^ ^ f ^ c ^ { ^ p ^ i ğ ^ 1 

git«&r> 4^ani7^ato^^LSİfr4eJpl|4*B, Ş^M.̂ öffiftn-
da^iî^j^^^ııziöi.jdft^aftMtı I g ^ ^ ^ o m i s -
yon^n^p>0ged^^n^| |^b«ıa,bu j|gfe^<fea«ar 
ver$fcgmk*3&53m&> )mmxlNm%tefâirt 
bu kanunla B. M. M. ne müracaat etmek içjytt 
tanjç^^^ıUer ^ < ^ r ^ n ^ ı r , ^ a ^ ^ % ^ . ^ . ^ e 
Z a ^ r i ^ ,^e|kik, jn^r4|e^4en . Jfife^ı MÜ-
raçâ fc re|mek ^Mnı f^mj9m^;jr,. • ,bu%un 4 p n 
l^nnn,un ^İnci^maddes4n4e...tHvMm Y^r^jr. 
O fıkrada da, 60 g ^ ^ r f n r d a *£^xîSWy&e 

miir^aat .e^i l i r . ^Ş^pndedir, O,y^m^tâ* 
m ü r ^ c ^ eJ^J^iç^]\|ür#c^t;etm^;oJ^ 
daş,r aniyiz s Mabfeen^eşin^ tel^a^mda,JO^^gÖn 
aarfnıd^ d e ^ r ^ n j n ü d d e j ^ ^ ; ^ ^ ı n e ^ ^ 
müracaat T e$mjşv p l d u ğ ^ p n .r o ^ y a ^ n ^ ı ^ j f t 
^arar v^rj|mâstir. .:-.J8suvatandaş ^34,. ş^neıiüe 
tekaüt, olmuj^ur,,üs^tB^e^ 

da,4İ7^M^bfinir]J3^aJfesız ^ere. tekaüt ,ett||er, ,lıejı 
hâdişejjf^muu f&aMı o^p ,(5#^mas^r/no^as4n 
êtiMk, e^c^^eg^im, - bfiMr#adi ,f^kerî,ıp«fa 

nak^djn. 
JÖJca-̂ d^Bİnij y t o ^ a l Enj$meni birisu>ay4n 

askeri memur. ,s?nı|p^a n^kiLioin j j ^ . ^ t s i n i 
naşjJL, 4^ki^ 4e4^ktir^ TedİTse^^vm^JûJa^İşn, 
böyle^Jbir |^ r hat^#ya^y^pınm^.ye^şp/a^^y^z,feda ' 
^anaa^Tndaypn. 

Jjöûıasif.Mdne^4»^iştidaile, b^^^frtftndşfs^i-
yorrfM, ,^^^^feaktam4a f^al^^g^^{^^f,e' 
mesi yanlış bir kfra^^eydi^şu^E^Wşrd^#^ 
iade.i, luu^ft^meı> ^plıtşsla.^unun 5^^ftlphpıl^ıte* 
dim^3^*t 6şt t .^pl^rden^playı f bun^uii^lp. 
îütte.fe^r-,re^8|i^oıy<fj»ia i««»r,:v«rinr^^pri Af 
¥ ı ı v ^ g ^ ^ ^ ^ u n ^ 

- " ! • » — 



i -.16 &.İ. 
haİ Encümeni bu vaziyet karşısında müşkül mev
kide kaldı. Encümende oturduğumuz zaman ar
kadaşlarla görüştük, arkadaşlara arzettim, eğer 
hukuki kanaatlarımız, fikir ve mülâhazalarnttU! 
Adalet Komisyonunun, çok hürmet ettiğimiz 
Adalet Komisyonununun mütalâalarına biraz te
mayüle doğru kayşaydı ikaz edecektim, fakat 
arkadaşlar, biz hakikaten müşkül vaziyetteyiz. 
Buna bakacaksınız, diyorlar, amma biz nasıl ba
kacağız? Çünki biz biliyoruz ki 3410 sayılı ka
nunun ikinci muvakkat maddesi, bu kabil ka
rarlar aleyhine yapılacak müracaatlar için câ
ridir, 2515 sayılı kanun ölüdür, yoktur ortada. 
O kanunda Arzuhal Encümenine müracaat salâ
hiyetini ifade eden hükümler, ölmüş olan o ka
nunla beraber ölmüştür. Bizim hiç bir salâhi
yetimiz yoktur. Şimdi, salâhiyetimiz var şeklinde 
ittihaz edilen bu karara, Arzuhal Encümeni na
mına ve şahsan iltihak edemediğimizden dolayı 
bizi mazur görürsünüz. Sözümü burada kesiyo
rum. I 

Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) — Arzuhal En
cümeni namına muhterem arkadaşım ki, şimdi 
burada söz söyledi ve indi, onun beyanatını 
bendeniz, müsaade ederseniz, bugün için biraz 
erken ve biraz zait görmekteyim. 

Biz bu münakaşayı bundan bir, iki ay evvel 
bu büyük mahfelde yapmıştık ve böyle bir im
kân var mı, yok mu, kanuni olarak tetkik olun
ması için Heyeti Celilenizin karariyle Adalet 
Encümenine \>u işi vermiştik. Adalet Encüme
ni, evet bu adam Büyük Millet Meclisine mü
racaat hakini kaybetmemiştir diye karar veri
yor. Bu karar ekseriyetledir, bir muhalif rey 
vardır. O muhalif reyin sebeplerini de imza 
sahibi muhterem arkadaşım burada izah etti. 
Efendim bendeniz şahsen, bittabi hepiniz gibi 
hukuka iman edenlerdenim. . Gerçi hukukçu de
ğilim. Fakat arayerde, şüphesiz ki bilmiyerek, 
kastedilmiyerek, çiğnenmiş bir hak var. Bil
miyerek, kastedilmiyerek çiğnenmiş bir vatan
daş var. Bu vatandaş feryat ediyor. Bu vatan
daşın feryadının da dinlenmesi hattâ kanunen 
mümkün olduğu Büyük Heyetin Adalet Ko
misyonunun ekseriyeti külliyesi tarafından hu
zuru âlinize mazbata ile arzediliyor. 

İkineisi, efendim, şüphesiz ki burası bir mah
keme değildir. Diğer cihetten müsaade buyuru-
lursa, tâbirime gülmeyin, burası bir Mahkemei 
Kübradır. Bu dünya yüzünde, bu toprak yüzünde, 
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benim milletim için burası icabmda bir Mahkemei 
Kübradır. Henüz bu dilekçe Dilekçe Komisyonuna 
tekrar gitmemişti?. Dilekçe Komisyonundan tek
rar mütalâa istenilmemiştir. Aziz arkadaşım beni 
af buyursunlar; acele buyurdular biraz. Bu adam 
hakkında bendeniz istirhamımı hazırlamıştım. 
Heyeti Çelilenizden o istirhamımı yapmak eme-
lindeyim. Yâlnız şunu ilâveten ârzedeyim ki, bu 
adanı, ne kardeşimdir, ne kardeşimin oğludur,^ 
ne de iş arkadaşımdır. Ben bu adamı bir hasta-" 
nede, kendi hastamı ziyarete gittiğim zaman ta
nıdım. O da beni bir milletvekili ve eski bir 
zabit olarak tanıdı. Halini ifade etti. Bana, 
Meclis yardım edemez mi, böyle hir arzuhalim 
var, dedi. 

Ben, bu suretle bu işe temas etmiş oî jum. 
Fakat, muhterem arkadaşlarım, mülâhaza edi

yorum, mütalâa ediyorum, acaba ısrar etmek 
benim için Heyeti Celilenize karşı fazla bir cü
retkârlık mıdır, fazla mı yoruyorum. (Hayır 
sesleri). 

Hayır. 
Demin arzettiğim gibi, elbette kastedilmiye

rek, elbette sureti mahsusada böyle olsun de-
nilmiyerek, bir hak çiğnenmiş ve bir vatandaş 
çiğnenmiştir. Bunun nazarı dikkate alınması 
lâzımdır. 

Bu iş mademki huzuru celilinize kadar gel
miştir, miD etimin büyüklüğüne ve bu Heyetin 
celâletine, bu Heyetin adaletine ya ret, ya kabul 
gerekir. 

Redde imkân yoktur. Çünkü bugünün Dahi
liye Vekili Celilinin imzası altında bu adamm 
arzettiğim tarzda mağduriyeti kabul edilmiş ve 
Başvekâleti Celileye arzedilmiştir. Şu halde 
daha ne istiyoruz efendim. Kanunların eşkâli 
altında ve her şey arasında, ben de kabul ede
rim, her şey namütenahi gidecek değildir; beşe
riyet maatteessüf bu âlemi hayatta mahkûmdur; 
bazı -şeyleri sineye çekmesi lâzımdır amma. Bu 
vaziyet böyle değildir. Bittesadüf bu adamın 
işi nasıl olmuş bilmiyorum, günahsa her halde 
o günah bana ait değildir, amma bu adamın işi 
Huzuru Celilenize yani aziz milletimin en yük
sek karar yeri olan -buraya gelmiş, şefkatinizi 
ve mürüvvetinizi istirham ediyor. Buna ya di
lekçe Komisyonu tekrar bakar, yahut ta Millî 
Savunma Komisyonu baksın Adalet Komisyo
nunca hakkı kabul edilmiştir. Yahut Huzuru, 
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Celilenize ben resen takrir takdim edeyim. Fa
kat doğru yol ötekidir. Tekrar Arzuhal Encü
menine gitsin, ben de oraya gideceğim, orada' 
aziz arkadaşımla tekrar konuşacağım. Burada 
beyan buyurdukları katı. fikir başka suretle ka
bili idare olur. Sonra» iş mademki, askerî .bir 
iştir, bu adam için de başka çare yoktur, yine 
ordu sahası dahilinde bu adama azçok bir te
selli vermek lâzımdır. Şu halde Askerî Savun
ma Komisyonu da bunu görsün. Biz bitaraf ane 
ve bigarazane hak için meşgul oluruz. Arkadaş
larım da bir hakkın ihkakından elbette çekin
mez, haz duyarlar. Kanunlara tecavüz haddimiz 
değildir. Hepimizin, ezeli ve ebedi tabiriyle, 
karnına karşı boyumuz .kıldan incedir. Başka 
türlü yapmak hatırımıza gelmez. Fakat Huzu
ru üelileuize gelmiş bir keyfiyet vardır, bunu 
çiğneyip'gitmesi doğru değildir. Bu, milletimi
zin delâletine yakışmaz. Arzettiğim şekilde Di
lekçe Komisyonuna gitsin, normal yol budur. 
Dilekçe Komisyonunda bir daha bakalım, ora
da karşılaşalım. Sonra Millî Savunma Komis
yonuna gitsin. Bakalım bu komisyonlar ne di
yeceklerdir. Bana öyle geliyor ki, bu adam hak
kında Meclisimizin, milletimizin şefkatini her
hangi bir şekilde göstermek mümkündür. İstir
ham ederim. (Alkışlar). 

BURAPOR SÖZCÜSÜ S. YARGI (Kocaeli) 
— Efendim, Adalet Komisyonunun hayli uzun
câ  olan raporu okundu. Komisyonumuzda çok
luk kararına muhalif reyde bulunan arkadaşı
mız da noktai nazarlarını izah buyurdular, din
lendi. Dilekçe Komisyonu Sözcüsü, gerek gah^ 
sen vö gerek bu rapor basılıp dağıtıldıktan son
ra komisyonlarında görüştüklerinden bahsede
rek, komisyon mütalâası diye noktai nazarlarını 
uzun boylu anlattılar. 

Efendim; Adalet Komisyonunun bu mesele
yi tetkik ederken ve etmeğe başladığı zaman 
ilk verdiği karar, bu dilekçe sahibi Muhittin 
Tosun için bir kanun yolu var mıdır? îddia bu 
merkezdedir. Biz sırf böyle bir yol mevcut olup 
olmadığını, var ise onu tesbit etmek, olmadığı 
takdirde ne gibi kanunlarla bu yol kapanmıştır, 
bu ciheti inceleyerek bir sonuca vâsıl olmağa 
oybirliği ile karar verdik ve bu esasa göre dos
yayı tetkik ettik. 

Şahsi mütalâa, olarak şunu arzedeyim ki; 
Seyhan Milletvekili ÖL Naci Eldeniz'in İçtüzü
ğe dayanan önergesi üzerine Dilekçe Komisyo-

m 6:İ 
nunun bir raporu ile iş Kamutayda müzakere* 
edildiği sırada, Faik Ahmet Barutçu arkadaşı
mızın bir önerge vermesi, o gün hatipler me^, 
yasanda söz söyliyen eski Temyiz. . Mahkemesi 
Birinci Reisi İhsan Ezgü arkadaşımızın müta
lâasını dinledikten sonra, bu meselenin hukuki 
ye kanuni bakımdan tetkika değer bir konu ol
duğu, kanâatim verdi, O arkadaşımızın önerge
si hakikaten yerinde idi ve ona müsteniden Ada
let Komisyonu bu meseleyi uzunboylu tetkik 
etmiştir. Şimdi her iki kıymetli arkadaşımıza 
bizim vardığımız neticeyi söyleyip Ve bun», is
pat için esbabı mucibesini de arzedeceğim, ken 
di noktai nazarlarının bu kaideye aykirı olarak 
neye dayandığını icabederse tekrar teyit etsin
ler. Biz bunu görüyoruz. Bir kanun yolu, di
ğer sarih bir hükümle kalkmadıkça, diyoruz, il-.-
gili olan vatandaşın bu hakkı düşesıez. (Bravo 
sesleri). Kanaatimiz budur. BakJjK, bütün ka
nunları tetkik etik, didikledik, maddeleri satır, 
satır okuduk, ister kanun vâzn, kendilerinin 
mütalâaları veçhile, bu dilekçe sahibi hakkında 
bu yolun kalmadığını kastetmiş olsun, onun 
hakkında sarih bir hüküm koymadıkça, müd
detle mukayyet olamayan ve bir kanun yolu sa
yılarak Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encüme
nine bir şikâyet kabilinden değil, vazifedar bir 
merci olarak, 2515 sayılı kanunun verdiği yetki 
ortadan kalkmış değildir. İspatı şudur : Efen
dim, askerî eşhasm zatişlerine mütaallik husus
ta Millî Savunma Bakanlığınca verilen karar
lar hakkında Danıştay Deavi Dairesi teessüs eU-
tikten sonra oralara da başvurmıya başlandığı 
bu tarihtir ki, malûmatı zatiyem de buna inzi
mam eder, görüldü ki ekseriya askerî sicillere 
mütaallik mahremiyeti mahfuz tutulması lâ-
zımgelen sebeplerle böyle tekaüde sevkedilme, 
ihracedilme gibi muameleler oluyor. Bu gibi 
muamelelere mâruz olanların kendilerini haksız 
görmiyerek Danıştaya müracaatla orada Deavi 
Dairesinde bir idarî dâva mahiyetinde dâva aç
maları Devlet hesabına doğru görülmedi. Fa
kat bir şahrs, bir fert, bir asker fmensubu, mağ
dur olduğunu addettiği bir mesele kendisi için 
elbette bir kanun yolu bulunması lâzımdı. Bu 
da bir boşluktu. Binaenaleyh o zaman 2515 sa
yılı kanun ortaya çıktı ve o kanun Millî Savun
ma Bakanlığınca, tekaüde sevk veya buna ben
zer zâti işlerden dolayı verilmiş olan herhangi 
bir karara karşı zatişleri tetkik komisyonuna 
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müracaat. ̂ İümesini birinci derecede gösteril
miş oldu. r Zannederim ki komisyon, hatırımda 
kaldığına, göre, .Askerî Şûra âzasından birinin 
riyasetinde. jmüteşekkil bir idarî komisyondur. 
itirazı dinliyor, fona göre, varit görür, görmez, 
kararını veriyor. Şimdi kanun bu komisyonun 
da Sararını kahuL etmiyenlere karşı, o zamar 
nm tabiriyle B. .M. M. Arzuhal Encümenini 
bir mereti kanuni olarak göstermiştir, böyle 
biıCJpınnn yolu var ve bunun iğin hiçbir müd
det te yazmaibiiştjr. 2515 numaralı kanunda 
müddet te tâyin edilmeksizin, böyle bir mer
cii itiraz göstefîimiştir. 

$imffi ^eleJlia bizim işimize; Muhittiıı To
sun, denilen zat tekaüde- sevk muamelesini, ka- r 
nuua u^gun.görmüyor.v O zaman, 2515 sayılı 
kanun carî olduğundan, Zat İşleri Tetkik En
cümeni, denilen IJncümene başvuruyor. O En
cümen o çatın itirazını varit görmüyor. Yapı
lan muamele doğrudur diyor, itirazını reddedi
yor. 

Bunu^abul etmemek isterse, kendisi için, 
o günkü konini vaziyete göre Büyük Millet Mec

lisi, Arzuhal Encümenine başvurabilmek salâhi
yetini .haizdir- ,JTakat bu,yola, gitmiyor. Ondan 
sonra &41Q saydı kanun çıkıyor ve vaziyeti baş
ka. J»r şekle ifrağ ediyor. O kanun, bu kabîl 
zatişleri hakkında itirazlarda bulunmak isteyen
lere kendilerine haksız muamele yapıldığından 
şikâyet .edenlere merci ,olarak Askerî Yargıtayı 
gösterjyor. Askerî Yargıtay yetkilidir diyor. 
Zatişleri Tetkik Encümeni de ortadan kalkıyor. 
Şinidi 3410 .numaralı kanun birçok hükümler ih
tiva ediyor, fakat henüz elde bulunan ye halledil-
miyen. işler hakkında ne yapılacağını iki geçici 
madde ile, tesbit ediyor. Şimdi bu iki geçici 
maddeyi anlayış, noktasından, muhterem mua
rızlarımız, Ekrem oran ve Hamdi Şarlan'la 
aramızda anlayış farkı çıkıyor. Biz de aflerine 
igtiraren söyleriz; maddeyi çok sarih buluyo
ruz ve çok okuduk, bir daha okuduk, bir daha 
okuduk. ,,Her arkadaş mükerreren okudu. 'Şim
di madde şunu diyor ki, 2515 sayılı kanun yü
rürlükteyken o ,kanuna göre herhangi bir ka-
rara;karşı itiraz yoluna başvurmuş olanların iş
leri, henüz karara iktiran etmemişse, bunların 
hepsi Askerî ,Yargıtaya gönderilecektir. 

Hem o kadar geniş düşünmüş ki kanun va-
jsn, 2515 .numaralı kanuna göre merciin ancak 
£üjük Millet Kedisinin Arzuhal Encümeniyle, 

Zat:l5leri .Tetkik. ̂ Bîwümftamde^«lm*zıi ] 
lir. umularla s da ikt i£rtetBnjnr^â^ 
yazıyor. SonrakiJ^ımrt^v^eicftanürJiûaa^ ©den-
leırlnıhiî®nışlia,hejaüziataçre^mejaişii«gjt^n 
var&a hepauain.Aak^n^iirgjteya.ı^oaıderglmefflaıi 
emrediyor. Askerî Yargıtay *dau bnaaiarı i|ürp 
kaısara Ipağbyacak,ve; alâkalılara-jbiMkecek. Si
zin itİBazlarımz^k&nuJiUJiışu maddasâaiet,göce.'ha
na geldi, gizâuMrsJÜj^tğiniz Msüsaa .ıifo6MsM*> 
nım i çok geni^ ı Jıalüarv.güzönÜGeiakaış. -ıpinkü 
onların?he»üzy^^^ 
denriio^yiyitijmziamt^aimİEey^^^ boyteyaa? 
mı§ verJ^yihalawûft bftiaeyat^buıttiıa^arLüakk-
mişlerdir. tBu^ari^a.iktifaııetmeyTppJ 
nİ2 Ywsa 90 ^iin.zariında.biMiröadz 
biripcljmş#i§4e ^ş^m§.> 
yorum.; ^hkmmmmdetM 
rileifeıfts^erlr şsfcıs £sİR^fH&* 
rin4ejı^yyeİ^ie^^^peibas&ı 
muamelesi teinjir^yor. İ4dtök3mfâdbhityşıi&. 
ğidftmjez,v mmîbmkmm çıkfa^ıd^ı»tlfegiito-
ya.şa^|l#ejtL ^ d i . < W^mimm^%MWW&&W-
rinden .evv̂ l* MMvmwûHmmmm$mw ^ı^' 
lar ın ,muan^ 
yürüdüğe jgir^ten?8e£*a rîfrM&fm&ıM&vİm 
dolayı ha^^da f>toaç^m^enjlife8^>^îmû5îtt 
yürürlüğe girdiğinden 60 günsİejsd^AakeribYar-
gıtayas«idebHmdiyor. Jşin^8İ8m^>#&a&iJ^ 
rasıdır. BizâiyrQvmM)l%M^mvM^^sk^tı 
Yarg^ayavmjracaat <edilmeşij4$>5 #ay#lîfküeain 
yürürlükl^^en. b^şkanun* n^cjjp^ei;feyaif^ye-
re başvurnı^yan ,^erJıa^gi ,bir, i ş ^ & t t M » g e 
mine taaMk eden,Mk&m^rada? gp^irijHyor. 
Halhuki hizim tetkik ijon^muz^lan ı«3M ı̂Jt>tin 
Tosun ismindeki zat»25U*̂  ^ i m a r ^ ^ n w ^ â g ö r e 
Askerî Zat «işleri .Tetk^^^^ 
dan da aleyhine karar almıştır. 

Asekerî. .Zatişleri Tebrik JJncÜmenin^saJâhi-
yeti tetkik olununca askeri,̂ yaKgıtayla^nfimen^he
men aynı yetkidedir, ^inaenaleyjı, aymrdesecei 
salâhiyette?olan,.bir.yere, o,kanununyürürlükte 
iken,, baş vurduktan <sonra s bir daha opya gi t
meğe Jüzum yoktur. Şjg .gitmediği yyer£*§g4de-
cektir. Diyeceksiniz, ki,.JBÜyük-3![ille.t, Meclisinin 
Arzuhal Encümenine müraeaat,etseydi- ve> aısasî 
da karara bağlamamış olsaydıjoraya^kanunrvazıı 
gönderiyor. Efendim, vazıı kanun?aarin; .ftlarak 
ne hüküm yazarsa şüphesiz. Jâ,rvonu.tatbik ?eJınek 
mecburiyetindeyiz, ;îFakat deminJlk^Ms^aşlar-
ken arze|.^ğiı&:tgi^f sarih,;bi£ hüküm:ile. Jıir^ert 
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KaMrtnrhı iaafrtut • taununa ypifar* ortadaır kâlitema* 
dıb^t^Darbapfaör^baha betam diy«: istidlalle hü^ 
kâm verilmişi Beİka>hata;eaiyonuH. iki ar* 
kttâafOnızm-'mufa^^fetüre kaajfrh biâ b$ı kanaate 
vâsıjröidükfc 

î$i-&2İâ^af«ter«ök bizim gÖT^üasöv Muhittin1 

Towm. 251&'nnmfer&lı kaötoa^'gero'yalnız Askerî 
ZotöşkriV Te&ikrfîneüraiBiımet müracaat ederek 
otada-laleylMe kafeft? alddttan sonra Büy&k< Mil-! 
le&MocIİBft Arzuhal; Enoüiiı^niaıe; gelebilecek • iken 
geb&e&iştiff' ve o encüm«nQi, • getem• salâhiyetini 
balt9eden,ıhafe:tanayiüir kamui1 biıri müddetle bu 
mw&Q&a1ti takyit?etmmâştm Fakat bu arada,< 
mîâa? dıkkart>edünj»üdfr, B%uk Millet Mecli
s i m tekesin rhaisfcıv tabiisi olan •> şikâyet maka* 
mmi&miâfcasimto degö, rAbzaüai.' Encümeni vazi-
fedafribir heyet diye t kaıranda-yazıiraaş metnine 
gettoKİÇ öytfr.tör. heyetfciry onşekild^butfaya* başvu-
ruiafcHeöek iteâ^böşpfuttsfenıışu Orada 3410 sa-
y*fc ka»ÖB>çıkmışa Fak*tp341© sayılı kanunun; 
uaüüboyfri'A, B, Ö diye saydıgamrzrapoi'daki se-
be^re^ gör&iki geçici nm^esi'bu zatim-, hakkını 
ıskat-edeürbir bükD»ü'ihtiva < etmemektedir; Yine' 
görülüyor Ifyrfm zat kendili^mî^n Askerî Yar-; 
gitayji başyurmu^ oi'asıdau GCTÎgön-geçti diye red-
dö&»3fp53atenr< oraya? kendi işim ? görmeye yetkili 
olmaya» bir-yere-ketidüigirKİesı: gitmişti, bir.' 
IkiırfefcriiîAsketiî Yıargıtây bizim görüşümüze gö
re? z&jtatl etB*î tir, bizime görüşümüze göre. 
Yafeıitt Mzint" düjjünü^üıîtüz' yanliştın da> onlarını 
ki">ddgradu ,̂ baçîsa türlü ianlamTştö'. ve Dilekçe1 

EnoüBrtBİhİBi bu4$bburayw s«vM mueip olan" ka
rat! 4a Afikerl Yargrtayın öO^gülı kanuni öneli 
g«5«ıiş*in diye* btt adaaHîü; müraeaatinın i redde-
diliö«»rk»rşısmda kazaî heyetten sâdır olmuş 
kâtifo^veıasali1*vardır^ hattat numarasr dairii 
^t«tlli%k^falaB>îSag^iif Iraraısk g&rVyafalaeâk! 
birriûı*a*met̂  *ytâ^'Semâsı 

Bi«imr görüşüjafrüze' göre, yarpılaeak" muamele 
vafcöif, o^dt^aöl&SB^f îkaâimaf «gör$ •. Dilekle i 
Koiftisyön-amuz.bufadamni'itirMa'rınni esaslarînı 
ts&t&fk£edif)£ varit 'ölnp>J5İinadiğit?haytendaf ince-7 

leraefer yaı#ehıfe bir kabara varmakı lâzımdır. 
ISakdar<yj&şekîbe^seltfcraigür* Baka* bizimi ka- i 
naö*ımi2f!£~dogW€M^ (Alkışlar); 

mmMt<&&â!$—'{Rfalftb©^iarkaÖa|îa*, 

r^^m^Wm^mmio^mfymm? mukabil1 mâru-

ola» tmofşjâ bendemiin mârrtzatöiidaar ve- Ada
let Komisyonu 8ö2^^te1&>İğ^fflseİe^^âaİa-
tın^aa sonra çx>k- daralmış vef ufaeık iMMibktaya 
iııMsar etmiştir. Ben yatoz^büriki•ns^tayiıbir 

: kerede ;beaim lisanımdan diıdemeı^ı rictt'-ede-

Adalet Komisyonu diyor ki, bify]ri^taı*y©lu 
sarahaten'kaldınlmadikça.o yol^yokioimfia. Bu 

, işin. mefhuD^ r muhalifi ^şu<to,:dBİ5 kanunyolu 
i sarahaten kaldırılmış.ise o kananpyohı.kaİJTTfflmTş-
tır.' Şimdi 2515sayık- kanunla-. R%iifc.Mlet 
Meclisine Son tetkik merciinin kararlarınarTitiraz 
yolunu, itiraz hakkını eğer kanua.sarahat0a kal
dırmışsa artık, Büyükr Millet: Meclisine gelmeye 

, hakkı yoktur. Bunu Adalet Komisyonıı kakül 
buyuruyor. Bendeniz diyorum ki, kanuâşn, 
3410 sayılı kanunla, bu yol sarahaten kaldaril-
mistir. Ne ile? Birinci ve ikincir geçici- ma&âenin 
ikinci cümlesiyle. .-....-• 

Bir defar birinci gşçiei macUle -diyor: M; Da
nıştay ve Son TetMk.MercimderverBüguk-Millet 
Meclisinde mevcut olan evrak 3410 sayjlı kaBü-
ntm intişariyle Askerî Temyiz Mahkemesine. 4ev-
rolunur. Demek ki, bu vazıyette ©lan* evrak ge
rek Son, Tetkik Merciinde, gerek Danış|ayda • ve 
gerek Büyük-Millet Meclisinde -olan evrak -dev
redilecektir. Demek ki, kendilerinin tetkik sa
lâhiyeti, bu yol yoktur. Amma, Tosunun-evra
kı Büyük Millet Meclisine, gelmemiştir ki„bü bi-, 
finci fıkraya-girmemiştir ki, bu birinci fikra-^a 
girsin. Doğru. Bendeniz.de kendileriyle taj&a-
miyle mutabıkım. Şimdi ayrÜdiğpniz, düğİim 
noktasını, birtek noktayı izah ediyorum,,.o da 
ikinci geçici maddenin, ikinci cümlesini sığar mı, 
sığmaa mı? 

Muhterem arkadaşlar; af buyurun, - tekrar 
tekrar okudum, fakat bir defa daha' okuyayım. 

«Bu tarihten -sonraki kararlar ve muamftle* 
ler...». diyor. Yani 2515 say4ı-kan«num marife
tinden sonraki kararlar ve muameleler^buıiUuV 
nelerdir? • •,« -

Muamele; z&tişlermin -v&pmış* öldn#ö?;telfflfit 
vesaire muameleleri, Onidafc soîlrâ -nfe? kal^KP ? 
«Kararlar», bunlar, nedir? S«m tetkiMmerefâim 
verdiği kıararîardîr. 

Binaenaleyĥ ^̂  g-erek mmm^e^ri ve^gei^ îa-
rorîa* ne olacaktır V Onu i da*kâkuir $3m##m; 

B^iWJ^~«ı»^ii^^^tt ieî^ftkfiâi i t i^ş; | «Katittn meriyete girdiKter^îfâfiİrte - « 0 
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sayılı karnın - 60 gün zarfında Askerî Temyiz 
Mahkemesine gönderilecektir.» 

Artık, bu kadar sarih bir hüküm karşısında 
hâlâ daha, 2515 sayılı kanun ile; Büyük Millet 
Meclisine müracaat yolunun kalmadığını; af 
buyurunuz, bendenizi mazur görünüz, aklım ka
bul etmiyor. 

Bu gibi şeyler iki vaziyette olabilir: 
Bir; ya, Büyük Millet Meclisine müracaat' 

edilir, reddedilir, tebligat yapılır, günü içinde 
Askerî Mahkemei Temyize gider. Orada karar 
verilir. 

Yahut, hâlâ daha Büyük Millet Meclisine mü
racaat edilmemiştir. O vakit ne olur? Bu ka
rarlar bu kanunun neşri tarihinden itibaren 60 
gün zarfında Temyiz Mahkemesine devrolunur. 
Artık, Büyük Millet Meclisine müracaat hak
kı bu iki madde ile sureti katiyede kaldırılmış
tır kanaatmdayım. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Efendim, saym Söz
cü Yargı arkadaşımın izahatını sabırsızlıkla bek
liyordum ki, bu mazbatada yazılmış olan şey
leri şifahi beyanlarından dinlemek suretiyle ka
naatim hâsıl olur ve o kanaat hâsıl olur olmaz, 
huzurunuzda , doğrudur, deyip hiç olmazsa bir 
hakkı kendiliğinden teslim etmek için bir vazi
yet hâsıl olurdu, İtiraf edeyim, af buyursun
lar, katiyen kani olamadım. O kadar saplanmı
şım ki, âdeta biz Ekrem Oran arkadaşımızla 
keenne müzakere etmişiz de, birbirimizi takip 
ediyormuşuz, gibi. Görüşmüş de değiliz. O ne 
söylüyorsa ben de aynı şeyi söylüyorum. 

Efendim, ben şahsa ait olması münasebetiy
le, bir şahıs yüzbaşı olsun, binbaşı olsun, kay
makam olsun, benim bunda dokunacağım, iti
raz edeceğim bir şey yok. Bu hususta sayın Ge
neralin şahsına ve fikirlerine hürmet ederim. 

' Bana biraz gücendiler, amma bilmiyorum, bel
ki istical etmişimdir. Bu gibi kararları ketmet-
mek icâbederse de daha evvel izah etmişim gibi 
telâkki ettiler. Dâva bu değildir. Mevcut ka
nun hükümlerine göre bu gibi mevzuların Bü
yük Millet Meclisi hesabına kontrol salâhiye
tini biz komisyonda _• titizlikle yapıyoruz. Mah
keme işini mahkeme, maliye işini maliyeye, jan
darma işini jandarmaya gönderiyor, soruyor 
ve salâhiyet itibariyle olanca titizliği gösteriyo
ruz. Bu mevzuda bendeniz yedi seneye gidiyo
rum.- Müşterek ve uzun bir tetkik neticesinde, 
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I vardığımız bir anlayışla tatbik ettiğimiz bir işffl. 

aksini yapmak güçtür. Oturduk, konuştuk, hu
kuki kavgamızdan da değil. Kelimelere mâna 
vermekte ibarettir, gibi değil, biz, tamamen 
tersine anlıyoruz. Bu arkadaş son tetkik mer
ciinin kararından sonra 60 gün içinde Temyiz 
Mahkemesine gidecektir. Frkra öyle yazıyor. 
Arkadaşlar lütuf buyursunlar. Bu işi başka bir 
Komisyon alsın, tetkik etsin, bizim formülü
müzü, disiplinimizi hozmasm. İş çok ciddidir. 
Müşkül vaziyete düşeriz. Yani hatın âlinize ge
lir mi ki, biz bu işte titizlik ediyoruz, inat edi
yoruz. Böyle birşey olmaz. Çok ciddi ve samimi 
anlayışımız budur. ^Bu anlayışımızı bir kere 
daha kışae'a arzıma müsaadenizi rica edeceğim. 
Belki kelimeler içinden bir tanesi hoşunuza gi
der de bendenizin bayanatıma kanaat getirirsiniz. 

Arkadaşlar; kanunların meriyetten kalkma-.. 
sının ifade ettiği mâna tecezzi ile mütalâa edi
lemez. 2515 numaralı kanun . kalktı, nasıl 
kalktı? bütün varlığiyle kalktı. Bunun bir ta
rafı kalktı, bir tarafı kaldı diye bir mânayı 
bendeniz mülâhaza edemiyorum. Bu kartun öyle 
bir müessesedir ki, hem son tetkik merciine *#e 
heriı de Dilekçe Komisyonuna vazife ve iş veri
yordu. Bu kanun kalkınca, son tetkik mercii 
de kalktı, Dilekçe Komisyonu da bu işleri gör
mek bakımından ortadan kalktı. Bunda hiç 
kimsenin şüphesi yoktur. Herkes bu noktada 
müttefiktir. Çünkü 17 nci madde, 2515 sayılı 
kanun kalkmıştın diyor. Kalkınca ne kalktı? 
Askerî Son Tetkik mercii kalktı, şu heyetler, bu 
heyetler kalktı. Bunarın hepsi kalkınca ne oldu? 
işte, bu ikinci muvakkat maddede yazıı kanunun 
derpiş ettiği hangi işlerde itiraz edilmişse ve 
tetkik halinde de olduğuna göre Askerî Temyiz 
Mahkemesine şöyle verilir demiştir. İtiraz edil-
memişse şöyle müracaat edilir demiştir. Bu arada 
Ekrem Oran arkadaşımızın da sarahaten ifade 
ettikleri gibi B, M. Meclisine müracaat hakkını 
ihtiva eden 2515 sayılı kanuna muhalif olarak 
çıkan 3410 sayılı kanunda bu hükmü başka 
ıtürlü tedvin eden ahkâm olmadığına göre mı 
hüküm kalıyor diyorlar. Bendenİzce kalmaz. Ay
nı zamanda bu hüküm durmuyor. Ekrem Oran 
arkadaşımızın da. izah ettiği gibi bu fıkra çok 
açıktır. Kanun meriyete girdiği günden itibaren 
60 gün zarfmda Askerî Temyize müracaat eder 
diyor. Son tetkik merciinin kararlarına karşı 

[ Temyiz Mahkemesine müracaat ediyor. Son Tet-
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, kj^pyrcjİBİjFi kaparlarını na^J ıuütalâa, ederiz; 
'•., ajjsjj^a^ğŞ^-*fajfc& o^ifflİâ^ farârİarTve-
... . i ^ ^ j i ^ ' ş%Jdo^ B u y ^ ^ B Î ^ ^ 
. •. rşşşat ̂ edÖmiştir,, müracaat e$Jm$nsîş olanlar 

, /Büyük Mület Meclisine; müracaat çcUlenleri 
birinot nmdde ile edUmİyenleri bu fıkra ile mü
talâa «diyoruz. Şimdi burada 2515 sayüı ka
nunda. bilâın&Idet Büyük Millet Meclisine mü-
jrajjeaat. ̂ a^yjşfcfni ihtiva eden- hükmün yerine 
bu ikinci fıkra vardır dfiye tasrih etmemesi bu 
kanunun noksanlığını, maluliyetiniuna etmez. 
,Bu,saaiıkra nasıl imal; edilecektir? Bu "tarihten 
sonra, 2515 sayı kanun meriyete gircükten sonra 
son tetkik merciinde ittihaz olunan kararlar aley
hine Askerî Temyiz Mahkemesine müracaat edi-
lirV Sizt fazBti üismiyece^mı, bir rieam cardır, bu 
işi Möfi^âvroıma KonMsyöfrana gönderin, ne
reye "pljerse-ğitsm, bu iş bizim sistemlerimizin 
ustûleWnİEah haröcindedİT, nihayet bu öyle bir 
vaziyet yaratacak ki, fl1rk»daşlaş,., 1^34 senesin-

. d$nbu güne.kadar?. J&tiştan. Son'Tetkik merei-

.SÛjfcPî*-aleyhine- kaxar y^rjlmjg, o l^ ta .h i^ bir 
^effl&.,y mfljtyiflftftt, etmeyen, «ji&îk ^oğrjjsu mü-

mı^at'^^ekte-|ayda görmeydi adamlar müra- , 

hato^jy;ff^p^. >Tê ^akitî  - İ& «eşe amm. ge-
leoeHer, <iiyeeekler ki, bizim d<3 işimizi tetkik 

. - cdirı̂  jO za^|^ön^ap*cağıg. aakada^a t»? 10 sene 
.ev^^üstc^O^, oj^ü.İyr .arkadaşı Arzuhal En
cümeni binbaşımı yapacaktır? %„ -, 

C. TÜZBL (Kayseri) ~"Arkadaşlar, ben 
*"hyt me^zutr başfea hiı^yönden- ift^emekistîyorum. 

"" Elekçe- K6m*isyt»nımmı tŞöifcffeü Hamdı Şar
lan' ve Adalet Komisyonunda* bu îşe muhalif kal
mış olan Ekrem 0^#n, arlsiıdaşlarımız, bu işin 
Büyük Millşt Meclisince_, tetkik ;e4ijeıuiyeeeği 
mütalâaşmda. bulunuyorlar. 

Ben.,. mevzuu şu noktadan ele almak istiyo
rum. Büyük Millet Meclisinin, bu .şikayeti, bu 
müracaatı dinlemesine mâni olan sebep nedir? 
Arkadaşlarınım izaMarHia/gö^t Askerî Zat İşle
rine ait şikâyetleri dinlemek ve tetkik etmek üze-
.ze bir. komisyon kunılmuştur. Bu komisyonun 
kararlarına karşı müracaat ve şikâ^^anezcp de 
Büyük Millet Meclisidir. Fakat Askerî Temyiz 
Mahkemesinin teşkili üzerine bu iş Büyük Mec
listen alınmış ve Askeri Temyiz Mahkemesine ve
rilmiştir. Bu arada Büyük Millet Meclisinde 
derdesti tetkik olan işler de Askerî Tenrytg^Pafi-' 
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kemesine devredilmiştir. Hiç müracaat etmemiş 
olanlar da yine Askerî Temyiz İfahkemesîne 90 
gün zarfında müracaat; ederek c&va. açacaklar-
âıiş. ", Eîryelçe Askeri Zatileri Tetkik Komisyo
nuna, Şuhun tetkikine memur olan komisyona 
müracaat, ieimişse bir vatandaş, -bu komisyon 
•katarîUjft karşj B%ük Millet Meclisine müracaat 
etmemiş buluyorsa;bu müracaat için yeniden bir 
tetkik mercii gösterilmiyor mu? Bunların tetki
kine mâni olan hukukî sebep nedir? 

Bendeniz meseleyi şu zaviyeden tetkik, edi
yorum. Bir vatandaş tekaütlüğe sevkedildiği 
zurnan hu tekaütlük muamelesi nasıl bir muame
ledir. Bendenizce tamamen idari bir muamele
dir, idari bu tasarruftur. Böyle idari bir mua
mele ve tasarrufta, bn otorite bu muamelenin 
hatalı olduğunu anladığı zaman o tasarrutı ge
ri alabilir ini? Eğer bu vatandaş askerî tetkik 
merciine . muradıîit. etmeksizin, Büyük Millet 
Meclisine müracaat etmeksizin ve hatta \>kori 
Temyizin teşkili 'den âo»ra Askerî Temyize de 
müracâat etmeksizin 'dâva açmaksızın, doğru
dan doğruya Millî Rnvunma Bakanlığına müraca
at ederek y*hjü h ı jş DahiliyeyifaWs$bıv edi
yorsa fç Bakanlığına müracaat ederek maruz 
bulunduğu haksızlığı izah etmek suretiyle, hak
kındaki muamelenin düzeltilmesini isteyebilir 
miydi? isteyemez miydi?.- (İsteyebilirdi sesle
ri). 

Elebtte isteyebıiH*di.idari dâva açmak için, 
' raliayye» oitıl müddeti; "vataniafin geçirmiş ol
ması, o nîUaackelenilî, o t»sâ»ruiıt yapan otorite 
tatsrfiıMan titiMls. edilmesine felr"ınâöî 'teşkil et
mez. •;'•• 

•'.. Eğer, bu tekaüde sevK mnt»^U#'ner karşı 
vâki itiraz Askerî, Yargıtaye4|.e^as&'giii1 epek bTr 
ret kararı verilmiş olsaydı, artık kazafc ı̂fcdÂriîi 
mevzuuna girmiş, alan bu meaeied« idari -otorite
lerin -herhangi.bir, takdir, karan bittabi, bahis 
mevzuu olamaz. Çünkü Anayasamıza görcuıah-
kemelerin kararlamu ne; Büyük, Millet Mecli
si, , ne Bakanlar Kurulu, tebdil ve.tağyİE ede
mez. hükmünü: dşğisiirtriiez. Fakat böyle de
ğil e, yani kazaibir -takdir ortaçla- mt^ut1' değilse 
muamele bizatihi idari bi rmuafaele,- ise, idari 
tasarrufu yapan makam idari tasarrufu geri ala
cağı gibi geri alma hususundaki salâhiyetini kul
lanmadığı takdirde bu muameleye karşı Büyük 
Millet; Meclisine müracaat hakkı daima mevcut--

«tar ve zaten idari kararlarla kazaî kararlar 
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arasındaki fark burada kendisini gösterir. Bir 
mahkejpae, karar verdikten sonra kararm % 500 
hatalı olduğuna kani ~ o] s a o kararı geri almak 
salâhiyetine malik değildir. Bunu, mutlaka ma
fevk makam yapabilir. Onun için de muayyen 
bir müddet vardır. Eğer bu müddet içinde de 
itiraz edilmezse o vakit bu karar, kaziyei muhke
me halini alır. Artık onun üzerinde tasarruf 
mevzuubahis olmaz. Fakat idari kararlarda ka-
zaî mercilere müracaat etme müddeti geçirmiş 
olsa dahi, idari makam bu tasarruf kararını her 
zaman geri alabileceği için bunu iyi kullanmadı
ğı takdirde Anayasanın ve İçtüzüğün, vatan
daşa Büyük Millet Meclisine müracaat hakkını 
bahşeden hükmüne istinaden, 2515 sayılı kanun 
mülga olsa dahi, Büyük Millet Meclisinin, Zat-
işleri son tetkik mercii kararlarının tetkiki salâ
hiyeti dışında kalmış olsa dahi arzettiğim gibi, 
Anayasa ve İçtüzüğümüz hükümleri vatandaşın 
Büyük Millet Meclisine müracaat hakkını kabul 
etmiştir. Bu bakımdan ben, Büyük Millet Mec
lisince hemde esastan tetkik edilebileceği kanaa-
tmdayım. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmamış zevat 
varsa lütfen kullansınlar. Oy toplama işi bit
miştir. 

Görüşmenin yeterliğine dair bir önerge var 
okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeterlidir. Adalet Komisyonu ra

porunun oya konulmasını teklif ederiz. 
Hatay Milletvekili İstanbul Milletvekili 
' . . E. Durukan Z. Karamursal 

BAŞKAN — önerge iki kısmı ihtiva ettiği 
için evvelâ yeterlik hakkındaki notayı oya su
nacağım. 

Gl N. ELDENİZ (Seyhan) — Küçük bir şe
yi buradan arzetmeme müsaadenizi rica ede
rim. 

BAŞKAN —- Yeterliğin aleyhinde mi söyli-
yeceksiniz? 

GLN. BLDfikîZ (Seyhan) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, kürsüden söyleyin. 
Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) '— Efendim, bu 
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| zat Franklen Buyyon Anlaşmasına kadar ce

nuptaki vatani mücahedeye katilmiş ve gazi ol
muştur. Franklen Buyyon Anlaşmasından sonra 
Garp Cephesine iştirak etmiş, orada da son za-

I mana kadar muharebede vazife almıştır. Bir 
1 İstiklâl madalyası beratı kazanmıştır, bu.be-
j rat benim yanımdadır. Bunu arzetmeye lüzum 

gördüm. 
BAŞKAN — Yeterlik teklifini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu takririn ikinci fıkrasından başkaca bir 
önerge daha var. O da aksini istemektedir. Oku
nacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı Adalet Ko

misyonu raporunun reddini teklif eylerim. 
İzmir Milletvekili 

Ekrem Oran 

I BAŞKAN — Evvelemirde bunu oyunuza 
sunmak mecburiyetindeyim. Binaenaleyh Adalet 
Komisyonu raporunun reddinin oytumza sunul
masına dair önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmemiştir. 

(Anlaşılmadı sesleri), (Anlaşıldı sesleri). 
BAŞKAN —Eğer ufak bir tereddüdü varsa... 

(Tereddüt yok sesleri). 
O halde Adalet Komisymmnun raporunu 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
îer... Kabul edilmiştir. 

5. — Suyuk Millet Meclisi 1945 ytlt Şubat 
ve Mart aylan hesabı hakkında Meclis Hesapla^ 
rint încdleme Komisyonu raporu (S/31) [1] 

(Bapor okundu) 
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
15 dakikalık bir dinlenmeden sonra günde

mimize devam etmek üzere muvakkaten oturu
mu kapryorum. 

Kapanma saati : 17,05 

[l] 124 sayûı basmayanı tutaMkm sonun-
sonundadir. 
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tKlNOÎ OTV&VM 
Agüma saati : 19,26 

BAŞKAN -— Dr. M. Germen 
KATİPLER : B. K. Çağ-Iar (Eraiııcan), N. Baydar (Malatya) rv 

mmm 
BAŞKAN — İkinci oturtun açılmıştır. 
Açik oy sonucunu sunuyorum: 
Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 

hesaplara ait 1941 yılı Millî Korunma Bi
lançosunun onammsT hakkındaki kanuna (320) 
kabul, (İ) çekinser olarak (321) Milletvekili oy 

vermiş, yetersayı vardır, Kanun (320) oyla ka
bul edilmiştir. 

Görüşme için yetersayı olmadığından Cuma 
günü saat 15 te toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum. ' • • • ' " ' • 

Kapanma saati : 19,28 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamlara ait 1941 takvim yriı bilançosunun 
onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir,) 
Üye sayısı Î 455 

Qy verenler : 321 
Kabul edenler : 320 

Kabul etmlyenler t 0 
* Çekinserler : 1 

Oya katılmaytıüar: 128 
Boşlar : 6 

AFYON KARAHİSAR 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. ŞI&GtL 
S. YURDKORU 

AÖRI 
H. BAYBAK 
R. R. PASÎN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARKAN 
E. UBAS 
A. K. YtÖÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 

R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F.DALBAL 
M. KAYAÖĞLU 
H. N. MIHÇIOÖtU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞUÖĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N.E.SÜMER 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. ĞÖKTBPE 

[Kabul edenler] 
Dr.R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
H.-ÇARIKLİ 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H.ONAT '•' 
Gl.K. ÖZALP 
F. TÎRlTÖGjiU 
Y. S. UZAY 
t. 3 . UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 

BİNGÖL 
P. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M BRTAN 
B. <)SMA 

BOLU 
H. $. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. Ç. ÇAMBEL 
H. E. ÖTMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
D*. Z. ÜLGEN 

BUBDUB 
Ş. ENGÎNERI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 
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BURSA 
A. AKG^n 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SİMER 
01. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. ÎNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANPU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
Dr. C. KAZANCIOĞ-
LU 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
E. A. TOKAD 
Dr. B. ÜZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞtJLLARI 
P. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GtftjDÜZALP 
Dr. P. MEMİK 
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ELÂZIĞ 

P. A. AYKAÇ 
H .KIŞÎOGLIT;.,..; 
t. YAIiÇİN 

ERZlNdAir -
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F.KALFAGÎL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜEEJK 
S. ALTUĞ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
t. ARUKAN 
t .Ü. AYKURD 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
ö. A.AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
GÖZDEMİR 
M1. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA \ -
1. GÜRAK 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
0. SELEK 
E. S. TÖR 
Ş.ERDOĞAN 
B, GÜRELİ 

HAKKARİ 
A. R. GÖESÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl E.DURUKAN 
TL İLGAZ 
B. S. KUN?T 
H. SELÇUK 
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İÇEL 

Dr. M. BERKER 
T. Ç. BERİKER 
P.C. GÜVEN 
R; «8RALTAN 
&TUÖAY 

• m . ^ TURSAN 
İSPARTA 

,K AYDAR 
H. ÖZDAMAR 
KTURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
Dr. H. DİKER 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
P. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
H. K0RTEL 
<F. ÖYMEN 
V. SARTDAL 
t H. ÜLKMEN v 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
S. BPİKMEN 
R. KÖKEN 
# ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA . ; 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. P.ECEVİT ; 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN 

A H.KALAÇ 

R.ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M.TANER 
Ö.TAŞCİOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
t. AKIN 
Korgrl. K. DOÖAN 
N. A.KANSU 
$ ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
P. SELER • •• . 
Ş.T0RGUT 
î. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. P. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. PrçNMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. P. CEBESOY 
S. ÇUMRAIiI 
Ş. ERGUN 
P. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K.OKAY 
N. H. ONAT 
N. BAYDAR 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
Dr. A. S DELÎLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BA1DAR 
M. ÖKER, . 
Dr. C. öffltÇt 
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İ t Ş. ÖZPAZARBAŞI 
tt. PEKTAŞ 
0. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
KorgL A.R.AMUN-
KAL % 

0. ERCİN 
Ş. B. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAE 
F. KUBPOĞLÜ 
Y. Ö ^ Y 
H. SABHAN 
F. USLU 

MABAŞ 
B, KAPLAN 
EL B. TANKUT 

MAEDÎN 
B.EBGIN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLll 
Dr. A.URAS 
L. ÜLKÜMBN 

MUOLA 
OrgL t ÇALIŞLAR 
C. KARAMUÖLA 
H. KİTABCI 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MBNOÎ 

' " .'-'.'. 
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AFYON KAftAfitflAR 
İ H . BALTACIOOLU 
H. ÇERÇEL 
A. ÇBTİNKAYA (î.) 
A. TAŞKAPIU 

AMASYA 
HAKTİK (1) 

AKKABA 
OL N. ANILMIŞ 
t. B. ATAY (1.) 

| P. SOYLU 
1 auLusoY 

OBDÜ 
Ş,AŞYm -,/,.. 
1. ÇAMAŞ 
Dr. Z. M. SEZER 
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S. Sayısı: 3fîyaek 
Seyhan Milletvekili Gl. Naci Eldeniz'in, Dilekçe Ko
misyonunun 17. V 1944 tarihli Haftalık karar cetvelin
deki 1155 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine 

dair önergesi ve Adalet Komisyonu raporu (4 26) 

Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M, 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 4/26 
Karar No. 27 

15 . V .1945 

Yüksek Başkanlığa 

Emekli Üsteğmen. Muhittin Tosun tarafından 
Büyük Meclise sunulan dilekçe hakkında Di
lekçe Komisyonunun 17 . V . 1944 tarihli haftalık 
karar cetvelinde yazılı 1155 «ayılı kararının Ka
mutayda müzakeresi için Seyhan Milletvekili 
Gl. Naci Eldeniz'in önergesi üzerine adı geçen 
komisyonun raporunun Kamutayın 8 . I . 1945 
tarihli toplantısında görüşüldüğü sırada Trabzon 
Milletvekili Faik Ahmet Barutçu,'nun - verdiği 
önergede Dilekçe Komisyonu raporunun bir kere 

* de Adalet Komiüvonunca incelenmesi teklifi.Ka
mutayca onaylanarak Komisyonumuza havale bu-

• vurulmakla dosya ve içindeki, kâğıtlar okunup 
incelendi. 

.Dilekçe Komisyonunun raporunun özeti: Di
lekçe sahibi Muhittin Tosun 'un 1930r yılında em-

' salleri ile -birlikte tahsilini bitirmek için Harp 
Okuluna gitmesine emir verildiği sırada eşkiya 
takibinde bulunduğundan okula şevki bir yıl ge
cikmiş ve sonra gittiği okulda da bir yıl sınıf ta kal
mış ve tahsili bitirip Atış Okuluna ve staj için 

, kıtaya gönderilmiş ve orada da üst rütbeye çı
karılmağa lâyik olduğuna dair iyi sicil almışsa 
da bu arada yaş haddini doldurduğundan emek
liye sevkolunmuşturv ' 

Üsteğmen Muhittin Tosun 1706 sayılı kanuna 
. göre çalıştığı, jandarma sınıfmda iyi sicil alması 
lâznııgelirkeıi Harp»Okuluna gönderildiği sırada 
sieillindeki yalnız yetişmekte olduğuna dair ter-
fie yeter olmıyan bir kaydın göze alınmamak su
retiyle bir yanlışlık olduğu ve Atış Okuluna veya 
staj için kıtaya gönderilmeden evvel yine jandar

ma kıtasına geri verilerek iyi sicil almasına fır
sat verilmesi de düşünülmemiş bulunduğu ve 
böylece Atış Okulu ile kıta stajını yaptıktan son
ra yaş durumu gözetilerek emekliye sevkedildiği 
ve bu arada 2227 sayılı kanunun .emrettiği emek
liye sevk işinin geri bırakılması hükmünün dahi 
bu zat hakkında uygulanmıyarak emekli eylemi
nin tamamlandığı anlaşılmıştır. ' ' • . • 

Bunun üzerine Muhittin Tosun Zatişlerinin 
son tetkik merciine başvurarak uğradığı eylem 
için şikâyet ve itirazda bulunmuşsa da merci işin 
kanuna uygun olduğundan bahsile dileğini red
detmiş ve o zaman bu merci kararına karşı 1255. 
sayılı kanuna göre Büyük Millet Meclisine baş
vurmak hakkı varken bunu kullanmamış olduğu, 
anlaşılmıştır. 

3410 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra 
bu gibi işlerin tetkiki yetkisi Askerî Temyiz Mah
kemesine verilmiş olduğundan şikâyetçinin Tem
yiz mahkemesine vâki olan başvurması üzerine 
hakkındaki eylemlerin tarihi gözönüne alınarak-
kanunun geçici ikinci maddesinde yazılı önelin 
geçmiş olması jsebep gösterilerek adı geçen mah
kemece dileğinin reddine karar verilmiştir. 

Bundan sonra Muhittin Tosun 4 . 1 . 1944 ta
rihinde Büyük Meclise verdiği bir, dilekçe ile te
kaüde sevkı işinin kanuna aykırı olduğunu ileri 
sürdüğü sebeplerle iddia ve şikâyet etmiş ve di
lekçe Komisyonu da işi inceleyerek bu iş için As
kerî Temyiz Mahkemesine. başvurulduğu ve di
leğinin 3410 sayüı kanunda yazılı önelin geçmiş 
olmasından reddolunduğu. anlaşıldığından dilekçe 
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hakkında Komisyonca yapılacak bir muamele ol
madığına karar verilmiş ve bu karar da haftalık 
cetvele yazılmıştır. 

Buncansolu» Seyhan Milletvekili Gl. Naei 
Eldeniz/in verdiği bir önerge üzerine iç Tüzü
ğün 57 nci maddesine uyularak Dilekçe Komis
yonu taraf ından bir rapor hazırlanmış ve bunda: 
«Şikâyetinin emekliye sevk işi ve buna dair baş
vurduğu makamlarca yapılan eylemler tafsil 
olunduktan sonra kendisinin zatişlerinin son tet
kik encümenine yaptığı itiraz üzerine aleyhine 
verilen karara karşı Büyük Millet Meclisinin o 
vakit müracaat etmediği ve 3410 sayılı kanun 
yürürlüğe girdikten sonra Askerî Temyiz mahke
mesine başvurup oracada kanuni' önel geçmiş 

1 olduğundan itirazının reddedilmesi sebebiyle Bü
yük Meclise verdiği dilekçe üzerine Dilekçe Ko
misyonun 311 sayılı karara uyarak mahkemeye 
ait ve mahkemeden çıkan hükümler hakkında 
vukubujaeak şikâyet üzerine bir eylem yapılmar 
sına mahal olmadığına karar / verilmiş ve komis
yonca bu kararın değiştirilmesine cevaz ve imkân 
olmadığı > yazdarak Kamutaya arzolunduğu an
laşılmıştır. 

Çilekçe Komisyonunun özeti yukarıda yazılı 
: raporunun Kamutayca görüşülmesi sırasında işin 

Kamutaya şevkini istiyen önerge sahibi General 
Naci Bidenizin ve Komisyon sözcüsünün ve diğer 
söz alan hatiplerin beyan ve izahları da tutanak 
dergisinden komisyonumuzca okunduktan sonra 
gereği düşünüldü : . 

Trabzon Milletvekili Faik Ahmet Barut
çu'nun Kamutayca nazan itibare alman önerge
si üzerine Komisyonumuzun inceliyeceği mesele; 
dilekçe sahibinin emekliye şevkine dair verilen 
karar hakkında mevzuata göre bir kanun ,yolu 
olup olmadığı hususunun araştırılmasına mün
hasır olabileceği noktasında oybirliğiyle veri
len kararla Komisyonumuz kanaatini tesbit 
ederek bu nokta üzerine incelemelerden sonra 
aşağıda yazdı sonunca varmıştır: 

Şikâyetçi Muhittin Tosun hakkında yaş had
di dolayısiyle, emekliye şevkine dair verilen ka
rar tarihinde 2515 sayılı kanun yürürlükte ol
duğundan bu kanuna göre (Zatişleri son tetkik 
mercii encümenine) başvurmuş ve bu encümen
den. verilen tekaüde sevk işinin kanuna uygun 
olduğundan itirazm reddi hakkındaki karara kar
şı Büyük Millet Meclisine başvurma hakkı mev-, 
*.ut İken bu yola gitmemiş ve ondan sonra 3410' 

sayılı kanun yürürlüğe girince Askerî Temyiz 
Mahkemesine başvurmuş ve mahkeme de, kanu
ni önelin geçmiş olmasını sebep göstererek mü
racaat ve itirazmm reddine karar vermiştir. 

Halbuki; 3410 sayılı kanunun yürürlüğe gir
mesi şikâyetçinin 2515 sayılı kanunla Büyük 
.Millet Meclisine, başvurabilmek hakkını düşür
müş değildir.' Çünkü: ' 

A) 2515 sayılı kanun Büyük Millet Mec
lisine başvurmağı bir müddetle takyit etmiş de
ğildir. 

B) 3410 sayılı kanun 2515 sayılı kanunun 
yürürlükte bulunduğu sırada henüz karara bağ-
lanmayıp elde bulunan işleve ne suretle bakrla-
bileceğini geçici birinci ve ikinci maddelerde 
tesbit etmiş ise de bu iki madde hükmü Muhittin 
Tosun işine uygulanacak mahiyette değildir. 

Geçici maddelerin birincisi Büyük Millet 
Meclisi, Danıştay ve Zatişleri Son Tetkik Mercii 
Encümeninde bulunan ve karara bağlanmamış 
olan işlerin Askerî Temyiz mahkemesine devre
dileceğini ve oradan da ilgililere tebligat yapı
larak doksan gün içinde itirazlarını bildirmeğe 
davet edileceğini gösteriyor ki şikâyetçinin işi 
bu kabilden olmayıp m erciden ret kararı veril
miş ve fakat başvurmak hakkı olduğu halde Bü
yük Millet Meclisine de müracaat etmemiş ol
duğundan işin bu geçici birinci madde ile hiç 
ilgisi bulunmadığı meydandadır. 

Geçici ikinci madde ise : 2515 sayılı kanun 
çrkmadan hiç bir itirazda bulunmayanlar hak
kında verilmiş kararların kesin olduğunu ve 
2515 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra bu 
kanuna göre başvurabilmek ' hakkını hiç kulla-
namamış olanların 3410 sayılı kanun yürürlüğe 
girdikten sonra altmış gün içinde Askerî Tem
yiz Mahkemesine müracaat edebileceklerini gös
termiş' olmasına göre şikâyetçinin işi bu iki ge
çici maddeye de uyamıyacağı aşikârdır. 

C) 3410 sayılı kanun yürürlüğe girdikten 
sonra Muhittin Tosun'un Askerî Temyiz Mah
kemesine başvurduğu ve oradan da uygulanma
sına yukarıdaki fıkrada gösterildiği üzere ka
nuni imkân olmıyan geçici ikinci maddeye da
yanarak altmış gün müddetin geçmesi sebebiy
le mahkemece aleyhinde bir ret kararı vermesi 
bir hüküm ifade edemez. 

D) Muhittin Tosun'un 3410 sayılı kanun 
yürürlüğe girdikten sonra Askerî Temyiz Mah
kemesine başvurması 2511 sayılı kanuna göre 

(S". Sayısı : 36 ya ek) 



mahfuz olan Büyük Millet Meclisine müracaat 
hakkını düşüremez. Çünkü; karnini yetkisi öl-
mryan bir makama yanlışlıkla müracaat etmek
ten başka bir şey olmıyan bu hal bir kanun yo
lunun düşmesine hiç bir veçhile sebep olamaz. 

E) Bir kanunun ilgiliye itirazını bildire-
bilmek üzere bir yola başvurmağa hak tanıdığı 
.bir hükmü, sarih diğer bir hükümle kaldırıl
madıkça benzeri işlerin son kanunla inceleme
ğe yetki verdiği Askerî Temyiz Mahkemesine 
başvurmasından istidlal suretinde bir düşünüşle 
tanınmaması da asla caiz olamaz. 

. Arz ve tafsil edilen yukarıda yazılı sebeple
re dayanarak dilekçe .sahibi Muhittin Tosun 
2515 sayıl T kanunla bir müddetle takyit edilme
miş olan Büyük Millet Meclisine başvurmak hakr 
ki 3410 sayılı kanunla 'kaldırılmış olmayıp mah
fuz bulunduğundan Dilekçe Komisyonunun şi
kâyet ve itirazı esas bakımından incelemeğe yet
kili olduğuna Komisyonumuz ayrışık bir oya kar
şı oyçokluğu ile karar yermiştir. 

Hazırlanan rapor Kamutayın yüce tasvibi
ne arzedilmok üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Bş. BŞu R. Sözcüsü Kâtip 

Kayseri Kocaeli Manisa 
R, özsoy S. Yargı F. Uslu • 
Antalya Balıkesir Bingöl 

N.Aksoy O. N. Burcu F. F. Düşünsel 
Bursa Denizli Denizli 

A. Akgüç N. Küçüka TT. Cfânver 
Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat ' B. £. Kunt A. Binkaya -

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
Dr. F.'Ecevit ' C. Tüzel S. Artel 

Konya Malatya Rize 
II. Karagülle Vr. C.Özelçi Dr. S.A. Düemre 

Sinob Urfa 
Ç. Atay K. Berker 
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Zatişlerinin Sontetkik merciince verilen 

karara dilekçe sahibi Tosun birçok zaman geçtiği 
halde 2515 sayılı kanunun 4 neü maddesi ge
reğince Türkiye Büyük Millet Meclisine mü
racaat etmemiş ve nihayet 3410 sayılı kanun 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanunun geçici birinci maddesine gö
re Mecliste tetkik halinde bulunupia karara 
bağlanmamış olan bu gibi iddia dosya! an ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte Asken Tem
yiz Mahkemesine devrolunacaktrr. 

Her ne kadar dilekçe sahibi Zatişlerinin 
Sontetkik merciince verilen karar üzerine Mec
lise müracaat etmediğinden işbu gemici mad
de, hükmüne girmemekte ve hilafı hakkında 
kanunda ayrı bir hüküm de bulunmamakta ise 
de vazıı kanun bu geçici madde ile 3410 sa
yılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu 
işlerde Meclisin tetkıkma mahal görmediğini 
açıkça göstermiş olmasmagöre kanunun yü
rürlüğünden evvel müracaat edilmemiştir, 
yürürlüğünden sonra da yapılacak işleme dair 
hüküm göstermemiştir demeğe kanaatimce yer-
yokttir. 

Bu sebeplerle Komisyonca bunun aksine 
verilen karara ayrışık kaldım. 

tsnir 
Ekrem Ofm 

İmzada bulunmadı. 

(S . Sayısı: 36 ya ek) 





S. Sayısı: | | | 
Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine bazı vergi ve re
simlere ait kanunlarda değişiklik yapılmasna dair ka

nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/405) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 12 111 . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/318 - 6/566 • 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine bazı vergi ve resimlere ait kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . I I I . 1945 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arze-
derim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

4698 sayılı kanun gereğince bütçe yılının değiştirilmesinden ve yeni yıla girerken aynı kanunun 
geçici birinci maddesine uyularak 7 aylık bir bütçe yapılması gerekmesinden ötürü bazı vergi kanun
larımızda buna karşılık değişiklikler yapılması zarureti hâsıl olmuş ve bu yönden yapılacak deği
şikliğe ait kanun tasarısı bağlı olarak sunulmuştur. 

1. — Bu tasarının hazırlanmasında 4698 sayılı kanunun geçici ikinci maddesi hükmü gözönünde 
tutularak mükellefiyette bir arttırma yapılmamasına bilhassa itina edilmiştir. 

2. — Tasarının birinci maddesiyle kazanç vergisinin ödeme zamanları değiştirilmektedir. 
ödeme zamanlan mevcut metinde olduğu gibi iki taksit olarak tâyin edilmektedir. Yalnız ikinci 
taksit zamanından sonra yeni bütçe yılının girmesine kadar, tahsilata imkân verecek bir zaman bı
rakılması amaciyla ikinci taksit Aralık ayından Ekim ayma alınmaktadır. 

3. — Hayvanlar vergisinde eski hükme göre kayıt işlemi bütçe yılından evvel gelen Nisan 
ayında yapılmakta ve bu suretle kayda geçirilen hayvanlardan dolayı bu hayvanların sahiplerine 
ertesi bütçe yılı için mükellefiyet terettüp etmekte idi. Yeni bütçe yılı kaydın yapılacağı Nisan ayı
nı da ihtiva edeceğinden birinci maddenin ikinci fıkrası mükellefiyetinin her yıl kayıt süresinin gir
mesiyle o bütçe yılı için baslıyacağı şeklinde değiştirilmiş ve yoklama süresi 20 Mayıs akşamında 
sona ermekte olduğundan bütçe yılı girdikten sonra yurda sokulan hayvanlardan o malî yıl için 
yergi almmıyacağı hakkındaki kaydın da (yoklama süresi bittikten sonra yurda sokulan hayvan
lardan o bütçe yılı için vergi almmıyacağı) şekline konulması uygun bulunmuş ve tasarının ikinci 
maddesi bu amaçla yazılmıştır. . 

4. —Memleketimizde hayvanların doğum zamanı umumiyetle Ocak, Şubat ve Mart aylarına rast
lamaktadır. Halen yürürlükte olan kanundaki hükme göre hayvanların kaydının yapıldığı bütçe yılı 
içinde doğan davarlar vergiden istisna edilmekte oldıağundan bu suretle kayıt zamanında en çok 
9 - 1 0 aylık olan hayvanlardan vergi alınmamaktadır. Hayvanlar vergisi bir gelir vergisi mahiye-



tinde olip 'henüz yafraa gitmemiş davarların sahiplerine bir gelir temin etmiyeceği nazara alınarak 
aynı esas yeni tasanda da muhafaza edilmek istenilmiş ve kanunun 2 nci maddesinin A fıkrası ta
sarının üçüncü maddesiyle bu amacı sağlıyacak şekilde değiştirilmiştir. 

5; — Evvelki hükme göre kayıt işlemi her bütçe yılından evvel gelen Nisan ayında yapılmakta 
idi, Bundan soitra'kayıt her bütçe yılının Nisan ayında yapılacağından kanunun 6 nci maddesinin 
ilk fıkrasında da ona göre değişiklik yapılmıştır. 

6. — Hâlen büt$eyılı girdikten sonra yani Haziran ayından itibaren taksit müddetleri içinde ya
bancı memleketlerden Türkiye'ye sokulan hayvanların nakli için sahipleri nakledecekleri yerleri bil
direrek buna mahsus nakil veya ifraz tezkeresi almaktadırlar. Yeni tasarının beşinci maddesinde 
de aynı esas muhafaza edilmek üzere bu maddedeki (malî yıl girdikten sonra) tâbiri yerine (yok
lama süresi bittikten sonra) tâbiri konulmuştur. 

7. — Yürürlükte bulunan kanunun 19 ncu maddesinde varidat tahakkuk memurlarının tahakkuk 
işlemlerini ve ihbarnamelerin tebligatını malî yıldan evvel gelen Mayıs ayı sonuna kadar bitirtme-
|je mecbur ve teehhürden mesul oldukları hükmü mevcuttur. Bütçe yüı başının Ocak ayma alın-
masiyle bu hükümdeki (malî yıldan evvel gelen) kaydına lüzum kalmamış ve yeni tasarının altın
cı maddesinde bu kayıt metinden çıkarılmıştır. 

8. — Hâlen yürürlükte bulunan 2897 numaralı kanun hükümlerine göre damızlık hayvanlarla 
nakliyatta kullanılmaları itibariyle sahipleri kazanç vergisine tâbi tutulan hayvanlar kayda geçirile-
refcf bu hayvanlar için vergi; tahakkuk ettirilmekle beraber bu hayvanlara muaifyet tatbiki kanunda 
yâİÖı vesikaların gösterilmesine bağlı tutulmakta ve bu vesikalar ibraz edildiği takdirde tahakkuk 
ettirilmiş'olan1 vergiler bütçe yılı girdikten sonra (yani Haziran ayından sonra) usulü dairesinde 
terkin olunmaktadır. 

Bütçe yılının! Ocak ayına alınmasiyle vergiler yine ancak Mayıs sonuna doğru tahakkuk ettiri-
lebileceğiriden tasarının 7 nci maddesinden (malî yıl girdikten sonra) tâbiri çıkarılmış ve onun 
yerine bu vergilerin Haziran girdikten sonra terkin edileceği hükmü konulmuştur. 

9. — Tasarının 8 nei maddesiyle, 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun götürü vergi istek
lerinin bildirilmesi için takvim yılı başına kadar kabul ettiği süre, bütçe yılının Ocak ayında baş-
lryacak olması ve vergilerin bütçe yılından önce tarh ve tahakkuk ettirilmesinin zaruri bulunması 
dölâyısiyle Eylül başına alınmış bulunmaktadır. Bu suret Eylül başından bütçe yılınm girmesi
ne1 katlar geçecek dört aylık süre içinde götürü verginin hesaplanması ve kesinleştirilmesi için ka
nunun emrettiği işlerin yapılması mümkün olabilecektir. 

10. — Tasarının 9 ncu maddesi 3843 sayılı kanunun- götürü vergi işlerinde bütçe yılının Ha
zirandan baŞlaiftası esasına göre düzenlenmiş 28 nci maddesini değiştirmekte ve adı geçen madde
nin 2 nci fıkrasındaki (. . . ikinci malî yılm hululünden evvel gelen takvim yılı başına kadar) olan 
ibaresini bütçe yılının Ocak ayında başlaması dolayısiyl e ve bir ihbarda bulunmayanların 3 ncü 
ve 4'-ncü! bütçe yılma ait götürü vergilerinin bütçe yılının girmesinden evvel tahakkuk ettirilmesini 
temin- aniâciyie (ikinci bütçe yılının girmesinden önce gelen Eylül ayı başına kadar) şekline sok
maktadır. 

İ l . — İncelenmesiyle de anlaşılacağı üzere tasarının 10 ncu maddesi 1837 numaralı kanunun 
bütçe yılının Hazirandan başlamasına göre düzenlenen 25 nci maddesini değiştirerek tekâlif cet-
velleriöin bütçe yılının girmesinden önce tahsilat defterlerine ve mükellef hesaplarına işlenmesini 
tenlin etmek maksadiyle adı yazılı cetvellerin her yıl Kasım ayı girmeden tahsilat idaresine veril-
rrtesiniî âmir bulunmaktadır. 

12. •— Kanunun geçici 1 Ve 2 nci maddeleri 4698 sayılı kanunun geçici maddesi hükmüne sadık 
kalln'mak' ve aynı zamanda* mükelleflere verilmiş muafiyet sürelerini bütçe yılının değiştirilmesi 
sebebiyle 'kısaltmak amaciyle düzenlenmiştir. 

Filhakika tasarının birinci geçici maddesi ile bina ve arazi vergilerinin bütçe yılı bakımından 
hesaplanan muaflık süreleri 1945'bütçe yılınm yedi aylık olması dolayısiyl© beş ay uzatılmış, 2 nci 
geçici madde ile de çeşitli-vergi, resim ve harçların 1945 bütçe yılında senelik miktarlarının on ikide 
yedisî olrirak tahakkuk ettirilmesi' hükme bağlanmıştır. 
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13, — Kanunlarında tahakkuk ve tahsil zamanaşımı tâyin edilmiş vergi,- resim yej ıa re^ la 
2656 ve 3911 numaralı kanuinlara tâbi olan vergi, resim vebalardan 1945;{yH^eyıIı.şQnun^^a^|tn-
aşımma uğrayacakların salınmasını, tahakkuk etti rilfmesmi ve tal^sü olunmasını müm\küu kılmak ve 
bunları zamanaşımına uğratacak ilgililerin haksız yere, mesuliyetlerine meydan vermemek amjgiyle 
geçici 3 neü madde yalnız bunlar için zamanaşımı süresi 31 . V . 1946 tarihine. k a 4 a r ı ^ ^ ı ^ a i ^ I ı r . 
1945 bütçe yılının 7 aylık olmasa; dolayısiyle müta.akıp bütçe yıllarında zaıı^na^nTaına u ğ r a y a ^ ger
gilerde 4ahi zamanaşımı süresi beş ay evvel gelecek ise de bunlar için henüz l̂ âfi ve uzun pir zajinan 
bulunduğundan alınacak idarî tedbirlerle zaman aşmunm vukuuna meydan verij^yeeelçtir. 

14. — Tasarının geçici dördüncü maddesi 4076 sayılı :ka£unun; birinci maddesiyİe;jfen£rler j ^ r i -
sâ#, hasılatından Devlet Denizyolları ve Limanlan İdaresine bırakılacak asgari miktarm. 1^45, ,^ütçe 
yılındaki tutarını göstermektedir. 

Bilindiği üzere fenerler gayrisâfi hâsılatının yarısı Hazineye ve diğer yarısı Devlet Denizyolları 
ve İiimanlan Genel Müdürlüğüne ait bulunmakta, ancak idareye bırakılacak miktann 175 000 lira
dan az olmaması icabetmektedir. 1945 bütçesi 7 aylık olarak düzenleneceği ve gelir bütçesinde de fe
nerler hasılatı yedi aylık olarak tahmin edildiği için bu müddette idareye bırakılacak asgari miktarda 
175 000 liranın on ikide yedisi ve 102 000 lira olarak hesaplanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. İ/405 
v&arar No.. 12 

16 . IV . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe yılının 4698 sayılı kanunla değiştiril
mesi üzerine bazı vergi ve resimlere ait kanun-

Jişı^av^ğişjfeljk yapılmasına ve bunlara geçici 
t mado^r , eklenmesine dair Maliye Bakanınca 
hazwianiB Başha^anlığın 12 Martj 1945 tarihli ve 

t6i/^§rsJay^J;e^eresiyle YUjsşek Meclise sunulan 
ve Komisyonumuza havale buyurulaaı kanun ta-

Lsa®şı,fM^ye Şak^njbğı temsilcileri de hazır bu
lunduğu J^a^Ja^Uadi . 

&&$%£&& gerilen A%şh$$m anlaşıldığı üzere 
iiBBtfie ydffitfn öeak aymto. ^ajşla^ıası dolayısiy-
4%?§Ğşi#i ^ej^kanu^aarjada. esas hükümleri ,mu-
Jxala«a:^Jeîî|k, &rjfeşım 4ş^şikli^ler yapıl-
fiaialöta uye^ asadak i : birkaç istisna, haricinde ta-
nsagmBiM& Afttlarnıa Eneüjnenimizce de iştirak 

olunmaktadır. 
l^^i3?asaBBm^20 . 1 .. 1916; tarihli ve 2897 

sayılı J5ayîwınlar Vergisi Kanununun ikinci 
, fflaUteUsiniıuA ?&krasmı değişken üçjineü mad-
^4«si ̂ îtoimalî yıliiçmde >doğan dayarları (koyun, 
ttkûk&ştfanerisos < koyunn, tiftik fceçi) sre; domuz
lar* o«4fialî ?yü iç^.ivergitovmuaf tutmaktadır. 

Bütçe yıîr 3@cak;̂ yHidan ye kayıt süresi de ta-
"«afflnam ^-âo^iüiKÜ^Hiaddesinej göre, her yri Ni

sanın ilk gününden başlıyacağına göre yukarıda 
arzedilen hüküm ancak Ocak ayı başından Mart 
ayı sonuna, kadar geçen üç ay işinde doğan da-

tariften önjee doğanyekayıt sür^i tasladığı 2a-
man :lişnüz? 4 ~. 5 aylık oulunan yavruları yergi 
mevzuuna almaktadır. 

Bilindiği üzere 2897 sayılı kanunun muaf iyet-
lerinden bahis ikinci maddenin A, fıkrası (Bu 
kanun Î mucibince hayyaplarm kaydının y a p a ğ ı 
malî yıl içinde) doğan davarlarla domuzları yer
giden istisna etnıekte ve altıncı maddesi ise vergi 
alınacak hayvanların her malî yıldan evvel gelen 
Nisan ayının ilk 15 gününde kaydetmesini âmir 
bulunduğundan bütçe yılının Hazirandan başla
dığı* senelerde Hazirandan Mart ayı sonuna tadar 
geçen on aylık devrede doğan dayar ye domuzlar 
vergiden muaf bulunmakta idi» Binaenaleyh tasa
rının bahsi geçen hükmü, mükellefiyeti tevsi.eder 
mahiyette görüldüğünden yürürlükte bulunan 
hükmü, olduğu gibi. muhafaza amaciyle, tasarı
nın ügüncü maddesinin değiştirilmesine r zaruret 
hâsıl olmuştur. 

2. — Tasarının geçici;pirinci ma^eşinegöre 

(S.,Sapsr :111) 



1833 :ve 1837 sayılı kanunlarla özel kanunları 
gereğince vergi muaflığından faydalanan bina ve 
arazinin muaflık sürelerinin gerekçedeki izahata 
binaen uzatılması doğru ve isabetli ise de bahsi 
geçen madde, bu suretle uzatılmış muaflık süre
leri sona eren bina ve arazinin muaflıklarının so
na erdiği bütçe yılında ne suretle teklif altına 
alınacakları hakkında bir kaydı ihtiva etmediğin
den tatbikatta tereddüt ve ihtilâflara meydan 
verilmemesi için Encümenimizce bu maddeye 
ikinci bir fıkra eklenmiştir. 

3. — Tasarının 1945 bütçe yılı vergileriyle 
ruhsat tezkeresi ve karne harçlarına ait geçici 
ikinci maddesinde (Dersaadet ve tevabii Balık
hane idaresine dair) tüzükten bahsedilmemiştir. 
Bugün meriyette bulunan işbu tüzük de tezkere 
harçlarına ait malî hükümleri muhtevi bulundu-

Bjitçe yılının değiştirilmesi üzerine bazı ver
gi ve resimlere ait kanunlarda değişiklik yapıl
masına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 12 . III . 1945 tarihli vve 6/566 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ve Ma
liye Komisyonun raporiyle birlikte komisyonu
muza havale buyrulan kanun tasarısı, Maliye 
Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde görü
şüldü. 

Tasarı başlıca şu amaçların sağlanması için 
hazırlanmıştır. 

1. — Bütçe yılı başının 4698 sayılı kanunla 
Hazirandan Ocak ayma alınmasından dolayı ka
zanç, hayvanları muamele ve bina vergisi kanun
larında esas hükümler olduğu gibi bırakılmak 
üzere yalnız bütçe yılı ile ilgili bazı t hükümle
rin, yeni bütçe yılına uydurulması, 

2 . — 4698 sayılı kanunun geçici ikinci mad
desinin hükmü gözönünde tutularak 1945 bütçe 
yılında çeşitli vergi ve resimlerin senelik tutar
larının 12 de 7 si nispetinde alınması için geçici 
bir hüküm konulması, 

ğundan Encümenimizce zikri geçen maddeye ilâve 
edilmiş ve zâbıtai saydiye tüzüğünün başka mad
delerinde dahi tezkere harçlarından bahsedilmiş 
olmasından dolayı bu tüzüğe matuf (üçüncü) 
kaydı- kaldırılmıştır. 

Tasarı ve eklerinin havalesi gereğince Bütçe 
Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Maliye Ko. Başkanı Bu. Sözcü Kâtip 

İstanbul . izmir Ankara 
A. Bayındır Ş. Adal M. Aksoley 

Afyon K. Antalya Kastamonu 
S. Yurdköru Dr. G. Kahraman II. Çelen 

Muğla Siird Tekirdağ 
F. O. Menteşeoğlu 8. Tuncay Y. Z. Özenci 

Tokad • 
C. KovaU 

3. — 1945 bütçe yılından evvel kazanılmış 
olup mezkûr yılla ondan sonraki yıllara geçen 
bina ve arazi vergileri muaflıklarının bütçe yı
lının değişmesinden dolayı kısalmamasınm sağ
lanması, 

4. — Vergi kanunlarında bütçe yılı itibariyle 
hesaplanan tahakkuk ve tahsil zamanaşımı süre
lerinin, bütçe yılı değişikliği dolayısiyle 1945 ve 
daha sonraki yıllarda beş ay kadar kısalacağı 
ve bunun da Hazine haklarına müessir olabilecek 
durumlar yaratacağı gözönünde tutularak, yalnız 
1945 yılı için bu sürenin malî yıl sonundan Ma
yıs 1946 sonuna kadar uzatılarak 1945 yılı içn 
sürenin tam olarak muhafazası. 

Tasanda Maliye Komisyonunca yapılmış olan 
değişikliklerle, Komisyonumuzca da yerinde ve 
uygun görülmüştür. Ancak gerek Hükümetçe 
hazırlanan, gerekse Maliye Komisyonunca yazı
lan maddelerin Türkeçeleştirilmesi ve daha kolay 
anlaşılmasını sağlamak üzere açıklanması ba
kımından, tasan yeniden yazılmıştır. 

Hükümlerde esasa müessir olarak yapılan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 14 . V . 1945 
Esas No. 1/405 

Karar No. 72 
Yüksek Başkanlığa 
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değişiklikler şunlardır : Tasamın 9 ncu madde
sinde iki yıllık dönem sonunda götürü muamele 
vergisinden vazgeçmek istiyenlerin, ikinci büt
çe yılının girmesinden önce gelen Eylül ayı ba
şına kadar bu istemini yazı ile gelir dairesine 
bildireceği gösterilmiştir. Götürü muamele ver
gisi iki yıl için geçerli olup bundan da vazgeç
mek istiyenlerin, tasarıdaki hükme göre yeni 
dört aylık sürenin dokuzuncu ayında bu istem
lerini bildirmeğe mecbur tutulması uygun gö
rülmemiş ve Hükümetçe de bunun bir tertip 
yanlışlığı olduğu ifade edildiğinden, bildirme 
mecburiyeti, ikinci bütçe yılınm Eylül ayı başı
na alınmıştır. 

1945 yılında başlamak üzere kazanılmış olan 
bina ve arazi vergileri muaflıklarının da geçici 
birinci madde hükmünden faydalanması gerekli 
görüldüğünden maddeye (1 Haziran 1945 tari
hinden evvel veya o tarihten başlamak üzere) 
kaydı eklenmiştir. 

Geçici ikinci maddedeki (Zabıtai saydiye tü
züğü) ve (İstanbul ve tevabii Balıkhane idare
sine dair tüzük) ibareleri kaldırılarak, bunların 

yerine işbu tüzüklerde yazılı ruhsat tezkeresi 
harçlarını arttırmış ve değiştirmiş olan 465 ve 
820 sayılı kanunlar konulmuş ve ayrıca il özel 
idareleriyle belediyelere ait gelirlerin de 1945 
bütçe yilmda, yıllık tutarlarının on ikide yedi
si nispetinde alınacağına dair bir fıkra eklen? 
mistir. 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

7\ Coskan 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H. Kortel 
Bize 

T. B. Balta 

Başkan V. 
Edirne 

•M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Gl.-B. Aljman 
Diyarbakır 

Ş.Uluğ 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

H. Dikmen 
Samsun 

M. A. YÖrüker 

Sözcü 
Tökad 

H. N. Keşmir 

Çanakkale 
S. T. Arsal 
Eskişehir 
Y. Abadan 

İsparta 
M. Karaağaç 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Yozgad 
A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine bazı vergi ve 
resimlere ait kanunlarda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2395 sayılı Kazanç Vergisi 
Kanununun 73 nrü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Bu kanun mucibince tahakkuk ettirilen ver
giler biri Haziran diğeri Ekim aylarında ol
mak üzere iki taksitte tahsil olunur. 

MADDE 2. — 2897 numaralı kanunun 3343 
ve 4040 sayılı kanunla değişmiş olan birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunan koyun, 
kılkeçi, tiftik keçi, sığır, manda, at (İğdiş, ay
gır, kısrak) katır, deve, eşek ve domuzlar bu 
kanun gereğince vergiye tabidirler. 

Vergi mükellefiyeti her yıl kayıt süresinin 
girmesiyle o bütçe yılı için başlar. 

Yoklama süresi bittikten sonra yabancı mem
leketlerden Türkiy'ye ithal edilen hayvanlardan 
o bütçe yılı için vergi alınmaz. 

MADDE 3. — Aynı kanunun ikinci madde
sinin (A) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir. 

A) Bu kanun gereğince bir bütçe yılı içinde 
doğan davarları (Koyun, kılkeçi, merinos ko
yunu, tiftik keçi) ve domuzlar (O bütçe yılı 
için). 

MADDE 4. — Aynı kanunun 6 ncı madde
sinin ilk fıkrası aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir. 

Bu kanun gereğince vergi1 alınacak hayvan
lar için her yıl Nisan ayının birinci gününden 
on beşinci günü akşamına kadar sahiplerinin be
yanları kaydedilir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 17 nci maddesi
nin birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Yoklama süresi bittikten sonra taksit süreleri 
içinde yabancı memleketlerden Türkiye'ye ithal 
edilen hayvanların nakli için sahipleri bu hay
vanların ithal edildikleri gümrük idaresinin bu
lunduğu ilce varidat idaresine müracaatla güm-

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Bütçe yılının 4698 sayılı kanunla değiştirilme
si üzerine bazı vergi ve resimlere ait kanunlar
da değişiklik yapılmasına ve bunlara geçici 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştik. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun ikinci madde
sinin A fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

A) Bu kanun gereğince kaydın yapıldığı tarihe 
tekaddüm eden 1 haziran tarihinden sonra doğ
muş olan davarlar (koyun, kılkeçi, merinos ko
yunu, tiftikkeçi) ve domuzlar (o bütçe yılı için). 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine kazanç, hay
vanlar, muamele ve bina vergileri kanunlarında 
değişiklik yapılmasına ve bunlara geçici maddeler 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 . III . 1934 tarihli ve 2365 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 73 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Bu kanun gereğince tahakkuk eden vergiler 
Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere iki tak
sitte ödenir.) 

MADDE 2. — 20 . I . 1936 tarihli ve 2897 
sayılı Playvanlar Vergisi Kanununun 3343 ve 
4040 sayılı kanunlarla değiştirilmiş olan birinci 
maddesi- aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulu
nan koyun, kılkeçi, tiftikkeçi, sığır, manda, at 
(iğdiş, aygır, kısrak) katır, eşek ve domuzlardan 
bu kanun gereğince vergi alınır. 

Vergi ödevliliği, her yıl hayvan yazımı süre
sinin girmesiyle o bütçe yılı için başlar. 

Yoklama süresi bittikten sonra yabancı mem
leketlerden Türkiye 'ye sokulan hayvanlardan o 
yıl için vergi alınmaz.) 

MADDE 3. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun ikinci maddesinin (A) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

(A - Bu kanun gereğince hayvan yazımının 
yapıldığı bütçe yılından önceki 1 Haziran tari
hinden sonra doğan davarlar (koyun, merinos 
koyunu» kıl ve tiftik keçi) ve domuzlar (yazımın 
yapıldığı bütçe yılı için) 

MADDE 4. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun altıncı maddesinin ilk fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

(Bu kanun gereğince vergi alınacak hayvan
lar için her yıl Nisan ayının birinci gününden 
on beşinci günü akşamına kadar sahiplerinin bil
dirişleri yazılıdır.) 

MADDE 5. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Yoklama süresi bittikten sonra taksit süre
leri içinde yabancı memleketlerden Türkiye'ye 
sokulan hayvanların nakli için sahipleri bu hay
vanların memlekete sokulduğu gümrük idaresi
nin bulunduğu ilçe gelir idaresine başvurarak 
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rük resminin verildiğini bildiren makbuzu göste
rir ve hayvanlarını nakledecekleri yerleri bildi
rerek buna mahsus nakil veya ifraz tezkeresi 
alırlar. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 19 ncu maddesi
nin üçüncü fıkrası aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir. 

Varidat tahakkuk memurları, tahakkuk iş
lemlerini ve kayıt dışı nayvanı çıkan ve kanunen 
ceza terettüp eden mükelleflere ihbarnamelerin 
tebligatını- Mayıs ayı sonuna kadar bitirmeğe 
ödevli ve gecikmeden sorumludurlar. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi 
aşağıdaki' şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci maddenin C ve D fıkralarında yazılı 
hayvanlar için tahakkuk ettirilen vergiler Hazi
ran girdikten sonra usulü dairesinde silinir. 

MADDE 8. — 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü vergi istekleri Eylül ayı basma kadar 
yazı ile varidat dairesine • bildirilir ve istekten 
sonra gelen bütçe yılından itibaren uygulanır. 

MADDE 9. —• Aynı kanunun 28 nci maddesi
nin ikinci fıkrası şu suretle değiştirilmiştir. 

Götürü vergi isteğinde bulunmuş olan mü
kellef, salman vergi miktarına kanaat etmediği 
takdirde tebliğ tarihinden başlayarak bir ay 
içinde yazı ile varidat dairesine bildirmek şar-
tiyle isteğinden vazgeçebilir. Bu takdirde beyan
name usuliyle mükellefiyet de devam eder. Teb
liğ tarihinden itibaren bir ay içinde isteğinden 
vazgeçtiğini bildirmeyenlerin vergisi kesini esir. 
Kesinleşen vergi iki bütçe yılı için muteberdir. 
İki yıllık dönem sonunda götürü usulden vazgeç
mek isteyenler keyfiyeti ikinci bütçe yılının gir
mesinden önce gelen Eylül ayı başına kadar yazı 
ile varidat dairesine bildirirler. Bütçe yılı başında 
defterlerini tasdik ettirirler. Böyle bir ihbar ya
pıldığı takdirde mükellef, iki yıl daha götürü 
usulünü tercih etmiş sayılır; ancak mezkûr yıl 

Mal. K. 

MADDE 6.— Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 neu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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gümrük resminin ödendiğini bildiren alındıyı 
gösterir ve hayvanlarını götürecekleri yerleri 
söyliyerek özel nakil veya ifraz tezkeresi alırlar.) 

MADDE 6. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 19 ncu maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir tahakkuk memurları, tahakkuk işlem-
lerini ve yazım dışı çıkan hayvanlarda» ötürü 
cezalı olarak salman vergilere ilişkin ihbar kâ
ğıtlarının ödevlilere verilmesi işlerini Mayıs 
ayı sonuna kadar bitirmeğe Ödevli ve bunların 
zamanında yapılıp bitirilmesinden sorumludur
lar.) 

MADDE 7. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 30 ram maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. ' 

(İkinci maddenin değişik C ve D fıkraların
da yazılı hayvanlar için salman vergiler Hazi
ran ayı girdikten sonra usulüne göre silinir.) 

MADDE 8. — 28 . V . Î940 tarihli ve 3843 : 
sayılı Muamele Vergisi Kanununun 27 nci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirihniştir. 

(©ötürü vergi istemleri Eylül ayı basma ka
dar yazı ile gelir- idaresine bildirilir ve istemden 
sonra gelen bütçe yılından başlanarak uygula
nır.) 

MADDE 9. — 3j84& aa^üı Muamele Vergisi 
Kanununun 28 nci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Götürü vergi istemiş olan ödevli, salman 
vergi ntikdanna kanmazsa tebMf tarihinden 
başlayarak Mr ay içinde isteminden vazgeçti
ğini gelir deresine yazı ile b-Hdirebfîir ve bil
dirim usulüne, göre ödevinde devam eder. Bu 
süre içinde* istşminden vazgeçtiğini bildirmiyen-
lerm vergfetikesinleşir. Kesinleşen vergi iki 
bütçe yılı geçerlidir. îki ytlhk dönem sonunda 
götürü usulden dtjnmek istiyenler bu istemlerim 
ikinci bütçe yîlının Eylül ayı basma kadar yazı 
ile gelir dairesine bildirirler1 ve bütçe yılı ba
şında defterlerini tasdik ettirirler. 

Böyle bir bildirme yapılmazsa ödevli, iki yıl 
daha götürü usulünü yeğlemiş sayılır. 

Ancak bu iki yıl için ynkarıki birinci fıkra 
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için yukardaki birinci fıkra hükmü dairesinde 
salınıp tebliğ olunacak vergiye kanaat etmez 
ise tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yazı 
ile varidat dairesine bildirmek şartiyle beyanna
me usulüne dönmek hakkı mahfuzdur. Bu tak
dirde aynı süre içinde defterlerini de tasdik et-
'tirirler. 

MADDE 10. — 1837 sayılı bina vergisi ka
nununun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Tekâlif cetvelleri her yıl Kasım ayından ev
vel tahsilat idaresine verilir. Ancak gerek esas 
ve gerek miktar üzerinden yapılan yanlış tahak
kuklara dayanılarak vergi tahsil olunamaz. Tah
silat idaresi öğrendiği bu gibi yanlış tahakkuk
ları Vjaridat idaresine bildirmeğe mecburdur. 

Maddi yanlışlıkların düzeltilmesi 3692 sayılı 
kanun hükümlerine bağlıdır. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1833 ve 1837 sayılı 
kanunlarla özel kanunlarr gereğince 1 Haziran 
1945 gününden evvel belli sürelerle ve 1945 büt
çe yılına sirayet etmek üzere muaflık kazanmış 
olan bina ve arazinin bu muafiyetleri, muaflık 
süresinin sona erdiği bütçe yılını takip eden Ma
yıs ayı sonuna kadar uzatılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 2395 sayılı kanunun 
20 nci maddesinde yazılı mükelleflerin kazanç 
vergisi ve zamları, 1833, 1837, 1996 sayılı ka
nunlarla, 4040 sayılı kanunun 31 nci maddesi 
gereğince alınan arazi, bina, buhran ve müda
faa vergileri, 216 sayılı Rüsumubahriye Kanu
nuna bağlı tarifenin dördüncü maddesi gereğin-
ce alman tayfa tezkeresi resmi; zabıtai saydiye 
nizamnamesinin üçüncü ve Kara avcılığı Kanu
nunun 12 nci, 2395 sayılı Kazanç vergisi Kanu
nunun değişik 82 nci ve 84 ncü maddeleri gere
ğince alman ruhsat tezkeresi ve karne harçları 
ve zamları, 3222 sayılı Telsiz Kanununun 36 nci 
maddesine dayanılarak tanzim edilmiş olan ta-

( S. Say, 

Mal. K. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1833 ve 1837 sayılı 
kanunlarla özel kanunları gereğince ve 1 Haziran 
1945 tarihinden evvel belli müddetlerle ve 1945 
bütçe yılma sirayet etmek üzere muaflık kazan
mış olan bina ve arazinin bu muafiyetleri muaf
lık süresinin sona erdiği bütçe yılını takip eden 
Mayıs ayı sonuna kadar uzatılır. •; , 

Bu gibi bina ve arazinin muaflıklarının sona 
erdiği malî yıla ait vergileri, senelik tutarlarının 
on ikide yedisi nispetinde alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2395 sayılı kanunun 
20 nci maddesinde yazılı mükelleflerin. Kazanç 
vergisi ve zamları, 1833, 1837, 1996 sayılı kanun
larla 4040 sayılı kanunun 31 nci maddesi gere
ğince alınan arazi, bina, buhran ve müdafaa ver
gileri, 216 sayılı Rüsumu Bahriye Kanununa 
bağlı tarifenin-4 ncü maddesi gereğince alınan 
tayfa tezkeresi resmi, zabıtai saydiye tüzüğü ile 
(Dersaadet ve tevabii balıkhane idaresine ait) 
tüzük ve Kara Avculuğu Kanununun 12 nci, 
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun değişik 
82 nci maddesiyle 84 ncü maddeleri gereğince 
alman ruhsat tezkefesi ve karne harçları ve zam
ları, 3222 sayılı Telsiz Kanununun 36 nci mad-
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gereğince yemden .salınıp tebliğ olunacak ver
giye kanmazsa tebliğ tarihinden başlayarak bir 
ay içinde yazı ile gelir, dairesine bildirmek şar-
tiyle bildirim usulüne dönebilir. Bu, halde 
defterlerini de aynı sure içinde tasdik ettirir.) 

MADDE 10. — 4. VII. 1931 tarihli ve 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanununun 25 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Vergi cetvelleri her yıl Kasım ayından evvel 
tahsil dairesine verilir. • Aneak gerek, esas ge
rek tutar bakımından yanlış yapılmış tahakkuk
lara dayanılarak vergi alınamaz. Tahsil memur
ları öğrendikleri bu gibi yanlış tahakkukları ge
lir dairesine bildirmek ödevindedirler. Yanlış^ 
lıklar 3692 sayılı kanun hükümlerine göre dü
zeltilir.) 

GEÇİCİ MADDE 1. — 27 . VI . 1931 tarihli 
ve 1833 sayılı Arazi ve 1837. sayılı Bina Vergi
leri Kanunları veya başka özel kanunlar gere
ğince 1 Haziran 1945 tarikinden evvel veya o | 
tarihten başlamak üzere belli sürelerle muaflık 
kazanmış olan arazi ve binaların 1945 ve daha 
sonraki bütçe yıllarına geçen muaflık süreleri, I 
muaflığın biteceği bütçe yılından sonraki Mayıs 
ayı sonuna kadar uzatılır. 

Bu gibi arazi ve binaların muaflıklarının I 
sona erdiği bütçe yılma ait vergileri, senelik tu- ı 
tarlarının on ikide yedisi mikdarmda salınır. 

GEÇİCİ MADDE 2, — 2395 sayılı Kanunun 
yirminci maddesinde yazılı ödevlilerin kazanç 
vergisi ve zamları ile değişik seksen ikinci ve 
seksen dördüncü maddeleri gereğince alman 
ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi harçları ve 
zamları, 1833, 1837 ve 1996 sayılı kanunlar ile 
4040 sayılı kanunun otuz birimci maddesi gere
ğince alınan arazi, bina, buhran ve müdafaa 
vergileri, 21G sayılı kanuna bağlı tarifenin 
dördüncü numarası gereğince alman tayfa tez
keresi resmi, 465 sayılı kanunun birinci ve üçün
cü maddeleriyle 820 sayılı kanunun üçüncü ve I 
3167 sayılı Kara avcılığı Kanununun on birinci 
maddelerinde yazılı ruhsat tezkereleri harçla- I 
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rifeye göre alıcı tesisattan alınmakta olan sene
lik ücretler, 3843 sayılı Muamele vergisi Kanu
nunun 27 ve 28 nci maddeleri gereğince sene
lik olarak tahakkuk ettirilmiş olan götürü mu
amele vergisi ve zamları 1945 bütçe yılında se
nelik tutarlarının on ikide yedisi nispetinde sa
lınır, * 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1945 bütçe yılı so
nunda tahakkuk ve tahsil zamanaşımına uğraya
cak vergi, resim, harç ve zamlârinın zamanaşımı 
süresi 31 . V . 1946 akşamına kadar devam eder. 

GEÇÎCt MADDE 4. — 30 . VI . 1941 tarih 
ve 4076 sayılı kanunun birinci maddesi gereğin
ce fenerler gayrisii.fi hasılatından Devlet Deniz
yolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü
ne 1945 bütçe .yılında bırakılacak olan asgarî 
miktar 102 000 liradır. 

MADDE 11. ^- Bu kanun 1 Haziran 1945 
gününde yürürlüğe girer. _ 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini ye-' 
rine getirmeğe Bakanlar Kurulu memurdur. 

Bs. B. Ad. B. M. M. B. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

Da. B. Ha. B. Ma. B. 
Hilmi Uran H. Saka • N. E. Sümer 
Mi. B. Na. B. îk. B. 
Yücel Sim î>ay Fuad Sirmen 

S. t. M. B. G. î. B. Zr. B. 
Dr. S. Konuk Suad II'. Ürgüblü Ş. R. Haiipoğlu 

Mü. B. Ti. B. 
A. F, Cebesoy C. S, Siren 

desine dayanılarak tanzim edümiş olan tarifeye 
göre alıcı tesisattan: aîmmakta olan seaelik fc-
retler, 3S43 sayıİT Muamele Yergki Kanununun 
27 w 28nci madtteleıri g^-eğince seceiik olarak 
tahakkuk ettirilmiş olan götürü;muamele vergi
si ve zamları 1945 bütçe yılında senelik tutarla
rının on ikide yedisi nispetinde salınır. 

G&ptCİ MM*B& 3, — HSfeösmetm geçici 3 
ncü maddesi ayneıt kabul etfc&aiştip. 

GBQtCt M^DDE 4. — Hü&ümetin geçici 
4 ucu maddesi ayneja kabul ediliniştir. 

Mâ&ItM..11 -«— Bu kanun 1 öasiran 194$ ta
rikinde .^ıfiıAılft^gbmr. 

HADPB 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edüffii$İR 
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riyle zamdan, 3222 sayılı Telsiz Kanununun 36 
ncı maddesi gereğince yapılmış olan tarifeye 
göre alıcı tesisattan alınan { senelik ücretlerle 
zaaooİan, 3843 sayılı Muamele "Vergisi Kanunu
nun 27 ve 28 nci maddeleriyle 3973 sayılı kâ-x 

nunun dördüncü maddeleri gereğince alman gö
türü muamele ve istihlâk vergileri ve zamları ve 
il özel idareleriyle belediye gelirleri 1945 bütçe 
yılında senelik tutarlarının on ikide yedisi 
nispetinde alınır. 

GEÇİCİ MADDE 3. —1945 bütçe yılı* sonun
da tahakkuk ve tahsil zamanaşımına uğrayauak 
vergi, resim, harç ve zamlarının* zamanaşımı 
süresi 31 Mayıs 1945 akşamına kadar uzatılır. 

GEÇİCİ MADDE 4.—'30 Haziran 1941 ta
rihli ve 4076 sayılı kanunun birinci maddesi ge-
reğinre fenerler gayrisâfi gelirinden Devlet 
Denizyolları, ve Limanları işletme Umum Mü
dürlüğüne 1945 bütçe yılmda bırakılacak olan 
en az mikdar (102 000) liradır. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 mcis maddesi 
aynen. 

MADDE 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

>H*« 
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S. Sayısı: | |8 
Şose ve Köprüler kanunu ile bu kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 1882 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Bayın
dırlık İşleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1/408) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetktic Müdürlüğü - ' 16 . III. 1945 

Sayt: 71 - 317 -6/609 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu, ile bu kanunun bazı maddelerinin tadili hakkındaki 1882 
sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair Dahiliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 15 . III .«1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

* Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

» Gerekçe 

4698 sayılı kanunla bütçe yılının Ocak ayının birinci gününden başlaması kabul edilmiş oldu
ğundan dolayı 1525 sayılı Şose Köprüler Kanununun II nci maddesinde gösterilen taksit zamanla
rının yeni bütçe yılında karşılığı olan aylara getirilmesi- ve 15 nci madde de yazılı tahakkuk za-
manlariyle 1882 sayılı kanunun I nci maddesinde yer alaiı ikinci taksit sonunun aynı esasa göre 
değiştirilmesi gerekli görülmüş ve 1945 yılınm yedi aylık bütçesi için taksit zamanlarının ve çalışma 
günleriyle para olarak ödenecek vergi miktarının belirtilmesi için kanun tasarıssına iki geçici madde 
eklenmiştir. 

Bayındırlık Komisyonu rapora 

str.m.1945 

Yüksek Başkanlığa 

1525 sayılı Sosa ve Köprüler Kanunu ile bu üzerine Başbakanlığın 16.m.1945 tarih ve 
kamımın bazı maddelerinin tadili hakkındaki 6/609 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meelise su-
1882 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılma- nulup Encümenimize havale buyurulan kanun 
sına dair Dahiliye Bakanlığınca hazırlanan ve tasarısı Nafıa Bakanı ve Dahiliye Bakanlığı 
Bakanlar Kurulunun 15. İÜ. 1945 tarihli kararı temsilcisi hazır oldukları halde okundu ve incö-

T. B. M. M. 
Baytndtrhh Komisyonu 

Karar No, 6 
Esas No. 1/408 
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lendi. 

Bütçe yılı başının 4698 sayılı kanunla Hazi
ran ayı başından Ocak ayı başına alınması üze
rine 1525 ve 1882 sayılı kanunlarla belirtil
miş olan yol ödevinin tahakkuk ve tahsil za
manlarının bu esasa göre değiştirilmesi gerek
miş olduğu anlaşılmış-ve tasarının anâ çizgileri 
bakımınelan kabulü uygun görülerek maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. -

1525 sayılı Sosa ve Köprüler Kanununun 11 
nci maddesi; genel özel ve katma bütçelerden, 
belediyelerden ve Devlete ait müesseseler ile 
imtiyazlı ve ruhsatlı ortaklardan maaş, ödenek 
ve ücret alan memurların yol ödevlerini iki eşit 
taksitte Ağustos ve Mart aylarında para olarak 
ödeyecekleri yazılıdır. 

Bu madde hükmünden bu gibi memurların 
yol ödevlerini belirli aylarda iki eşit taksitte 
kendi kendilerine ödeyebilecekleri veya ödeme
leri gerektiği anlaşılmaktadır. Tatbikatta bun
ların gerek tahsil ve gerek ödeme bakımından 
pek çok zorlukları ve mahzurları görüldüğü 
gibi yol parasının bir kısmının da tahsil edile
memesine sebep olduğu anlaşılmıştır. 

Bu, mahzurların ortadan kaldırılması için bu 
gibi memurların yol paralarının, hakedişlerinden 
veya ödeme bordrolarından, bağlı oldukları idare 
muhasebelerince kesilmek suretiyle, tahsili,daha 
doğru görülmüştür. 

Birinci madde bu düşünceye uyularak tanzim 
edilmiş ve yeni bütçe yılına göre de taksit za
manlarının Hükümetin teklifi veçhile Mart ve 
ekim aylan olması uygun görülmüştür. 

1$25 sayılı Şose ve Köprüler Kanununun 15 
nci maddesinde yazılı olan tahakkuk zamanı Şu
bat ayı başından başlayıp Nisan ayı sonunda ya
ni bütçe yılı taşından dört ay önce başlayıp bir 
ay önce bitmektedir. 

Yeni Bütçe yılına göre de yol mükellefiyeti 
tahakkukunun Eylül ayı başı ile Kasım ayı so-

( S. Say: 

nu arasında yapılması gerekmiş ve bu kanun ta
sarısındaki ikinci madde bu esası gözönünde tutu
larak hazırlanmış olduğu anlaşılmış ve uygun 
görülmüştür. 

1882 sayılı kanunun birinci maddesinde yol 
ödevinin paralı kısmının son taksitinin ödenme 
zamanının Mart ayını geçmiyeceği yazılıdır. 

Yeni bütçe yılına .göre ise, bu taksitin öden
me zamanının Ekim ayını geçmemesi esası ka
bul edilerek üçüncü maddenin tanzim edildiği 
anlaşılmış ve uygun görülmüştür. 

Geçici birinci madde; 1945 yılı yedi aylık 
bütçesi için taksit zamanlarının Temmuz ve 
Ekim ayları olması; geçici ikinci madde, çalış
ma ödevini yedi ay için beş gün hesap edilmesi; 

3477 sayılı kanun ile İzmir bölgesindeki tu
ristik yollan için yapılacak ilâvenin 1945 yılı 
yedi aylds bedeni mükellefiyeti, yukarıda sözü 
geçen beş güne bir gün daha ilâvesi suretiyle 
yapılmasa; 

Yol ödevlerini para ile ödeyeceklerin vergi 
miktarının bir yıllığın on ikide yedisi olmak 
üzere hesaplanması esaslarına göre tanzim edil
diği anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir. 

Birnici maddede yapılan küçük bir değişiklik 
dairesinde tasarının kanunlaştırılması Encüme-
nimizce oy birliğiyle uygun görüldüğünü ve ha
valesi uyarınca Dahiliye Encümenine verilmesini 
saygılarımızla arzeyleriz. 
Bayındırlık Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Eskişehir tsparta Kayseri 
î. Arukm K. Ay dar M.Taner 

Afyon K. Ankara Ankara 
M. Gönenç A. Baytın R. [Börekçi 

Çorum İstanbul Konya 
Dr. C. Kazanctoğlu C. E. Arseven F. Gökmen 

Malatya Manisa Maraş 
N. özpazarbnş% O. Ercin H. B. Tankut 

Urfa Zonguldak 
B. Soyer Dr. B. Barjcn 
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içimleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
îçişlen Komisyonu 
Esas -îf#. 1/408 . 
Karar Nö; 21 

Yüksek 
1525 sayılı Şose ve Köprüler kanuniyle bu ka

nunun bazı maddelerinin tadili hakkındaki 1882 
sayili kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 
Dâhiliye" Bâkanlrğmca hazırlanarak Yüksek Mec
lise arzı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan ka
nun tasarısının gönderildiğini bildiren 16.III.1945 
tarihli Başbakanlık tezkeresi Nafiâ Encümeni 
mazbâtâsiyle birlikte encümenimize havale kılın
dığından Dahiliye Bakanlrğı temsilcisi hazır ol
duğu halde okundu ve görüşüldü: 

Bütçe yılı başlangıcının Haziran ayından Ocak 
ayına değiştirilmesinden dolayı yol vergisi tak
sit' zamanlarının da ona göre değiştirilmesi ge
rekli bulunduğuna dair ileri sürülen sebepler en-
cümenimizce de yerinde görüldüğünden kanun ta
sarısı, tamamı bakımından kabul edildi ve Nafia 
encümeninin hazırladığı tasarı incelendi. 

Yol görevini para ile ödeme durumunda olan 
aylıklı veya ücretli memurların ilgili oldukları 
idarelerce ödeneklerinden alakonulafak özel ida-

* relere yatırılması için Nafia Encümenince bi
rinci maddö üzerinde yapılan değişiklik encüme-
nimizce de uygun görüldü. Şu kadar ki; birinci 
maddenin uygunlama şekli hakkında Hükümetin 

2-.IV . 1945 

Başkanlığa 
«Talimatname» yapması için kanuna hüküm kon
masını- gerekli kılacak bir sebep göıtfilemediğin-
den maddenin son fıkrassı tasarıdan çıkarıldı. 
Tasarının geri kalan maddeleri de, Nafia- Encü
meninin mazbatasında öldüğü gibi, Hükümet tek
lifinin aynı olarak kabul edildi; 

Havalesine göre Bütçe Encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Tekirdağ 

• C, Uybackn 
^ Ankara 
F. Daldal 

Bursa 
F. Güvendiren 
Gazi Anteb 
Dr. A. Melek 
Kars 

E. Özoğuz 
Malatya 

E. Barkan 
Tokad 

A. Galip Pekel' 

Mardin Giresun 
E. Ergin Necmi Osien 

Balıkesir Bolu 
8. Uzay H. Ş. Adal 

Erzincan Erzurum 
Ş. Sökmensüer N„ Etgün 

. Gümüşane İçel 
R. Güreli R. Koralian 

Kayseri Konya 
A. E. Kalaç Ş. Ergun 

Maraş Sivas 
R. Kaplan E. Dizdar 
Trabzon Zonguldak 

S. Abanozoğlu RifatVardar 

Bütçe Komisyonu raporu 
t; s: M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/408 
Katar No. 82 

Yüksek Başkanlığa 

21. V .1945 

152$ sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 1882 sayılı kanunda bazı değişiklikler 
yapn'niasmadâir İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 16. I I I . 1945 tarihli ve 6/609* 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Bayındırlık ve İçişleri Komisyonları 
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmek
le İçişleri, Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları
nın yetgiii' temsilcileri hazır oldukları halde in
celenip' görüşüldü; • . -' 

468$ sayılı kaftanla bütçe yilmm Ocak ayı

nın birinci gününden başlaması esası kabul edil
miş olduğundan yol, paralarının tahsil zaman
larım belirten 1525 sayılı Şose ve Köprüler Ka
nununun 11 nci maddesinin bu esasa göre dü
zeltilmesini, 15 nci maddesinde yazılı tahak
kuk zamanlarının ve 1882 sayılı kanunun birinci 
maddesinde belirtilen ikinci taksit sonunun yine 
buna göre ayarlanmasını sağlamak * maksatla-
riyle tasarının hazırlandığı anlaşılmış, ve Ba
yındırlık Komisyonunca tasarının birinci mad
desinde, Devletten, katma ve özel bütçeli dai
relerle bunlara bağlı kurumlardan ve imtiyazlı 
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ve ruhsatlı ortaklıklardan, ve İktisadi Devlet 
kurumlarından aylık ücret ve ödenek alan me
mur ve hizmetlilerin yol paralarının bu daire 
ve kurumlar saymanlıklarmca tahakkuk ve tah
sil edilerek ilgili özel idarelere yatırılacağına 
dair bir değiştirme yapılmış ve İçişleri Komis
yonu bu esası maddeden talimatname kaydını. 
çıkarmak suretiyle ayniyle kabul etmiştir. 

' Komisyonumuz Bayındırlık ve İçişleri Ko
misyonlarının değiştirişleri. dairesinde tasarıya 
esas olarak kabul etmekle beraber birinci mad
dede sözü geçen Devlete ait her çeşit müessese 
ibaresinin açıklandırılmasını ve bunların sayıl
masını faydalı görerek maddede o yolda bir de
ğişiklik yapılmıştır. 

Diğer maddeler ayniyle kabul edilen tasarı 

Kamutayın onayına konulmak 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Goşkan 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 

Diyarbakır 
R.Bekit 
Giresun 

M.Akkaya 
İstanbul 
H.Kortel 

Bize 
T. B: Balta 

Başkan V. 
Edirne 

M. İV. Gündüzalp 

Aydîn 
Gl. B. Alpman 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Giresun 

A; Sayar 
İstanbul 
H. Ülkmen 
Samsun 

M. A. Yörüker 

üzere Yüksek 

Sözcü 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Çanakkale 
S. T. Arsal 
Eskişehir 
Y. Abadan 

İsparta 
M. Karaağaç 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Yozgad 
A. Sungur 

«•» 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1525 şayih Şose ve Köprüler Kanunu ile bu ka
nununbazı maddelerinin tadili hakkındaki 1882 
sUyılı kanunda bazı değişiklikler yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1525 sayılı kanlnun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Genel; özel ve katma bütçelerden-ve'belediye
lerden ve Devlete ait müesseseler ile imtiyazlı ve 
ruhsatlı ortaklılardan maaş, ödenek ve ücret alan
lar yol ödevlerini bulundukları yerlerde Mart ve 
Ekim aylarında iki eşit taksitte para olarak öder
ler. Bunlardan yol ödevleri başka yerlerde ta
hakkuk etmiş,olanlar hakkında tahsili yapan ilce 
tahakkuku yapan ile kaydı kapatılmak üzere bilgi 
verilir. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TİRİŞİ 

1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu Üe bu ka
nunun bazı maddelerinin 'tadili hakkındaki 1882 
sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1525 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Genel, özel ve katma bütçelerden, belediyeler
den ve Devlete ait her'çeşit müessese ve iktisadi 
teşekküllerle imtiyazlı ve ruhsatlı ortaklıklar
dan maaş, ödenek Ve ücret alanların yol ödev
leri ; mensup oldukları idare muhasebelerince ta
hakkuk ettirilir ve Mart ve Ekim aylarında iki 
eşit taksitte -para olarak hakedişlerinden kesil
mek suretiyle tahsil olunur. 

Bu muhasebelerce tahsil edilen yol paraları 
ertesi ayın onuna kada memurların bulunduğu 
yerin özel idaresine yatırılır. Bu müddetin so
nuna kadar bu paralan ilgili özel idareye yatır-
mıyan muhasebeci veya onun yerini tutan kim
selerden yüzde on fazlasiyle Tahsili Emval^Ka-
nununa göre tahsil edilir. 

* Yol ödevleri başka yerlerde tahakkuk etmiş 
olanlar bulunursa, tahsili yapan muhasebe tara
fından tahakkuku yapan yere kaydı kapatılmak 
üzere bildirilir. 

Bu madde hükmünün uygulanma şekli, İçiş
leri, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca bir-
leşilerek kurulacak bir komisyon tarafından ya
pılacak bir talimatname ile belirtilir. 
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İÇİŞLERİ KOMtSYONUNUN DEĞIŞTİKÎŞİ 

1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile bu ka
nunun bazı maddelerinin tadÜi hakkındaki 1882 
sayılı kanunda değişiklikler yapüması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1525 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Genel, özel ve katma bütçelerden, belediye
lerden ve Devlete ait her çeşit müessese ve ikti
sadi teşekküllerle imtiyazlı ve ruhsatlı ortak
lıklardan maaş, ödenek ve ücret alanların yol 
ödevleri; mensup oldukları idare muhasebele-
rince tahakkuk ettirilir ve Mart ve Ekim ayla
rında iki eşit taksitte para olarak hak edişlerin
den kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Bu muhasebelerce tahsil edilen yol paraları 
ayın onuna kadar memurların bulunduğu ye
rin özel idaresine yatırılır. Bu müddetin sonu
na kadar bu paralan ilgili özel idareye yatırmı-
yan muhasebeci veya onun yerini tutan kimse
lerden yüzde on fazlasiyle Tahsili Emval Kanu
nuna göre tahsil edilir. 

Yol ödevleri başka yerlerle tahakkuk etmiş 
olanlar bulunursa, tahsili yapan muhasebe ta
rafından tahakkuku yapan yere kaydı kapatıl
mak üzere bildirilir. 

(S . Say] 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRtŞt 

Şose ve Köprülp? Kanunu ile bu kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 1882 sa
ydı kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

• MADDE 1. —-. 2 Haziran 1929 tarihli ve 1525 
sayılı kanunun 11 nci nıaddesi aşağıraki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Genel, özel ve katma bütçelerden ve beledi; 
ye bütçelerinden ve Devlete katma bütçeli özel 
idarelere ve belediyelere ilişkin her çeşit ku
rumlar ve İktisadi Devlet Teşekkülleriyle- imti
yazlı ve ruhsatlı ortaklıklardan maaş, ödenek 
ve üeret alanların yol ödevleri-mensup olduk
ları idare saymanlıklann/ca tahakkuk ettirilir 
ve Mart ve Ekim aylarında iki eşit taksitte para 
olarak hak edişlerinden kesilmek suretiyle tah
sil olunur. 

Bu saymanlıklarca tahsil edilen yol paraları 
ertesi aym sonuna kadar memurların bulunduğu 
yerin Özel idaresine yatırılır. Bu sürenin sonu
na kadar bu paralar ilgili özel idareye yatırma
yan sayman veya-onun yerini tutan kimselerden 
% 10 fazlasiyle Tahsili Emval Kanununa göre 
tahsil edilir. 

Yol ödevleri başka yerlerde tahakkuk etmiş 
olanlar bulunursa, tahsili yapan yere kaydı ka
patılmak üzere bildirilir^ 
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Hü. 
MADDE 2. — 1525 sayılı kanunin 15 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Yol vergisiyle ödevli kimselerin adları ve soy

adları muhtar ve ihtiyar meclisleri tarafından 
her yılın Eylül ayı başından Kasım ayı sonuna 
kadar cetvelerle özel idarelere bildirilir, özel 
idarelerce o yılın Aralık ayı içinde tahakkuk et
tirilir. Ödevlerini para ile veya çalışmak suretiyle 
ödemek isteyenler bu cetvellerde gösterilir. 

MADDE 3. —1882 sayılı kânunun birinci 
maddesi* aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yol vergisinin paralı kısmı yılda 4 liradır. 
Bu miktar îl Genel Meclisleri karariyle en son 
6 liraya kadar çalışılabilir (4427 sayılı kanun 
hükmü mahfuzdur.) 

Yol Vergisi Tahsili Emval Kanununa göre 
tahsil olunur ve îl Genel Meclislerince kararlaş
tırılacak aylarda ve iki eşit taksitte alınır. İkinci 
taksitin sonu Ekim ayını geçemez. 

Taksit zamanları' valiler tarafından bir ay 
evvel mûtat vasıtalarla yayınlanır. Tahakkuk 
ayları içinde yol vergisini para ile ödemeyi 'üs
tüne alanların bu durumları sonradan değiştiri
lemez. 

GEÇlCİ MADDE 1. — 1945 yılının yedi ay
lık bütçesi için birinci maddede gösterilen tak
sit zamanları Temmuz ve Ekim aylandır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1945 yılının, yedi ay
lık bütçesi için çalışma ödevi beş günden ibaret
tir. 3477 sayılı kanun hükümlerine tâbi olup 
ödevlerini yolda çalışmak suretiyle yapacak 
olanlar için buna bir gün daha eklenir, ödevle
rini para ile ödeyecek olanlar için vergi miktarı 
bir yıllığın on ikide yedisidir. 

MADDE 4. — Bu kanun'1. VI. 1948 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Bşb. Ad; B. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel 

Da. B. - Ha. B 
Hilmi Uran H. Şaka 

Mî. B. Na. B. 
Yücel Sırrı Bay 

S. 1. M. V. G. t. B. 
Dr. Sadi Konuk Suad II. ÜrgülM Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. B. Ti. B. 
A. F. Cebesoy G. S. Siren 

MAM.B. 
AR. Artmkal 

Ma,Bi 
N. E> Smw 

îfcv Bi 
Fuad Sirmen 

Zr. B. 

Ba. K. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi" ay
nen kabuL edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 118) 
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İç. K. 

MADDE 2. —- Hükümetin teklif i aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin teklifi 
aynen. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin teklifi 
aynen. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2. 
niyle. 

B. K. 

Hükümetin 2 nei maddesi ay-

MADDE 3. —• Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle. 

GEÇİCİ MADDE 1. 
rihei maddesi ayniyle. 

GEÇİCİ MADDE 2. 
ikinci maddesi ayniyle. 

Hükümetin geçici bi-

"'— Hükümetin geçici 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aykiyle. - , . 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay^ 
niyîe. ' " • - • ' , . • " • 

• ı mmm 
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1941 yılı Millî Korunma bilançosunun gönderildiği hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 

raporu (3/223) 

- • • ' . - \ • • * 

( /Başvekâljşi 
^Koordinasyon Bürosu 

Umumî Kâtipliği 
1/S93 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğme 

1$41 senesi Millî Korunma bilâhçosuyla buna ait Umumî Murakabe Heyeti raporunun ve işlerin 
taalluk ettiği Vekillerin mütalâalarının, 3780 sayılı kanunun 51 nci maddesi gereğince, ilişik olarak 
.sunulduğunu arzederim, '•'-•' v -

. ' . • • • • ' • • B a ş v e k i l 

._ "• • , ,' . . . . , ' , \ ' Ş. Saraçoğlu 

Umumî mülâhazalar 

. 3780'sayılı Millî Korunma Kanununun 51. nci maddesine istinaden hazırlamış olduğumuz 1941 
yılına ait Millî Korunma umumî bilanço ve kâr ve zarar hesaplan ,hakkındaki raporumuzu < takdim 
ediyoruz. ' , 

11940 yılına ait raporumuzda da tebarüz ettirmiş olduğumuz veçhile Millî /Koranma Kanunu mu
cibince yapılacak işlere mütaallik hesapların tetkik ve murakabesi hususunda Heyetimize terettüp 
eden vazife hesabi bir murakabeye maksur kalmakla beraber, ilk rapor olmak hasebiyle mezkûr rapo
run, teşkilât ve millî korunma »hesap organizasyon kısımlarında temas edilmiş bulunan mevzulardan 
bazıları üzerinde tekrar durulması lüzumlu görülmüştür. ' 

.Ziraat Bankası bünyesinde çalışan* Millî Korunmma bürosunun bu bankanın diğer •servislerinden 
farklı-olmaması ye bu büronun hesap yerleri ürerinde takip ve kontrol sailâhiyetlerinin. bulunmaması 
bir mahzur, olarak halen de devam edegelmekte ve bunun neticesinde -hesap yerlerinden hesaplar've ev
rakı müşbite zamanında alınamadığı veya hiç gönderilmediği cihetle Millî Korunma Muhasebe Bürosu
nun eseri de sekteye uğramakta ve binnetiee umumî bilançonun hazırlanması kanunî müddete nazaran 
kabili müsamaha olamayacak derecede gecikmekte ve hazırlanması Milli Korunma Muhasebe Bürosu
nun vazifelervcümlesinden bulunan aylık mizanlar ise hiç çıkanlamamaktadîr. .«, . - -

1941 senesi sonunda karara, alman tahsisat kısmı 38 935 099, 01 lira ye. bundan bilfiil kullanı
lan kısmı ise 27 694245, 77 lira bulunan, keza 1943 Ikinciteşrin nihayeti itibariyle karara alı
nan tahsisat kısmı 97 198 814, 93 lira ve bundan bilfiil kullanılan kısmi ise, 60 688 757, 93 lira 
bulunan Millî Korunma sermayesinin'merkezi ve müessjr bir kontrol teşkilâtı olmaksızın memle
ketimizin, dört bir tarafına yayılmış bulunan masraf mahallerinin emrine amade tutulmuş- olması 
sarfiyattan sonra hesabi vaziyetin tekevvünü. için bunların gerekli bulunan alâka ve gayretlerinin 
gösterilmesine müncer olmaktadır. Filhakika 1941 senesi nihayetine kadar sabit ve mütedavîl 
sermaye, kredi ve teşkilât masrafları karşılığı olarak muhtelif mas, tatmahallerine ödenmiş bulu
nan 27 694 245, 77 liradan 10 193 102, 53 lirasının hesabı 1941 senesi bilançosunun tanzim tarihi 
olan. 1943 senesi Temmuz ayı nihayetine kadar Verilmemiş bulunuyordu. 

2â.XU.1944 
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MubteİİÎ masraf mahallerinin zimmetini teşkil eden bu meblâğ eğer sarf edilmiş bulunuyorsa ev

rakı sa^fiy^nln iki seneye yakmbir zaman zarfında Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderil-
meniiş bulunması, âzami hüsnüniyetle mülâhaza edildiği takdirde dâhi alâkadarların bu işe ica-
bettiği kttdar ehemmiyet atfetmedikleri zehabını tevlit etmektedir. îSğjea* bu jmea s&rfedîlmsmiş 
de masraf mahallerinin kasa mevcudunu teşkil etmekte bulunuyorsa yine alâkadarların ticari zih
niyetle^İ«nü^tî etmediklerini gösterMtikte ve bunlar % 6 faizle t e ^ n e M e n bir meblağı semeresiz 
olarak muhafaza'etmekle Millî 'KorttiHöSsermayesinin fuzuli olarak istihlâkine sebebiyet vermek
tedirler. 

Netice itibariyle, Millî Korunma Kanunu mucibince tahsis edilen sermayenin ve bu sermayeden 
şimdiye kadar kullanılan kısmın azameti ile mütenasip olarak masraf mahalleri üzerinde nüfuzlu 
bir kontrol teşkilâtının kurulmamış olduğuna ve bu kontrolün lüzumuna işaret ettikten sonra ge
çen seneki raporumuzda da arzedilmiş olduğu veçhile Millî Korunma Muhasebe Bürosunun pasif 
bir hesap "kayıt bürosu vaziyetinden çıkarılarak bilcümle hesap yerleri üzerinde müeyyideli bir 
takip ve kontrol salâhiyeti ile teçhiz edildikten sonra bu vazifesini gereği .gibi yapabilmesi için 
Ziraat Bankası bünyesinden ayrılarak Başvekâlet Koordinasyon Bürosuna raptedilmesini zaruri 
telâkki etmekteyiz. 

1940 yılma ait Millî KorUnnta ıimurnl bilanço su ve kâr ve zarar hesapları hakkındaki raporu-
miizdjft üzerinde bilhassa tevakkuf edilmiş buhman mevzulardan birisi de hesarp pîâm xre izahna-
mesiidi. Mlhakika bünyeye göre hazırlanmış ve zamanan icabatı ile ^nişî«y$Mlen ve faaliyeti 
tamamiyle aksettirecek bir muhasebe plânına istinat etmeyen hesap kayıt sist«?miikt alâkafc bütan-. 
duğu teşebbüs ve işletmeler için üzerinde ehemmiyetle tevekkuf edilmesi icabeden bir mahzur ol
duğu izahtan varestedir. Millî Korunma hesapları gibi derecei şümulü çok geniş olan ve bir biri 
ile münasebeti yok denecek kadar az bulunan birçok ticari ve sınai teşebbüs ve işletmelerin hesap
ları ile birlikte birçok teşekkül ve idarelerin masraflarını da nefsinde cemetmesi icabeden hesap 
makanizmasınm işlerin ehemmiyet ve vüsati ile mütenasip olarak bilûmum muamelâtı hesap ba
kımından bünyesinde toplayabilecek ve organik bir şekilde tevsi olunabilecek bir şekilde kurulan 
bir hesap plânına istinat ettirilmesi i^abederdi. 

Bu tffevzttdaki teklif ve temennilerimizi hüsnü telâkki eden Ziraat Bankası T7mum Müdürlüğü 
Millî Korunma hesapları için, raporumuzun metninde temas edeceğimiz bir iki mahzur bertaraf. 
eski plâna nazaran ihtiyaca uygun ve çok daha mütekâmil bir hesap plânı ve izahnamesi hazır-
Utmırfeutamaktadır. 

lîîllî Korunma sermayesinin bütün hareket ve muamelâtını gösterebilecek ve yeni icapları 
karş#ay«bflecek elâstiki ve organik bir bünye gösteren yeni muhasebe plânının işleyiş tarzı biraz 
tflufîâ'k olmak ve forma elemanlara ihtiyaç hissettirmekle beraber tatbikatta mühim zorluklar tev
lit edeceğini tahmin etmemekteyiz, 

Böyle bir plânın çok daha evvel hazırlanmış bulunması şayanı temenni idi. 
ffalbttki plfe ancak T942senesi bidayetinde Millî "Korunma Muhasebe Bürosunun istifadesine 

verilmiş Mîunduğu cihetle yalnız 1942 senesi Millî Korunma hesapları bu plân gereğince kay
dedilmeğe başlanmış, 19*41 senesi hesapları ise eski plân mucibince tutulmağa devam edile
rek Î941 senesi umumî bilançosunda, eski plân hesaplarının yeni plândaki hesaplara adapte et
tirilmesi suretiyle, yeni plânm hesaplarına yer verilmiş bulunmaktadır., 

Millî Korunma Muhasebe Bürosu yeni muhasebe plân ve izâhnamesinin ihtiyacına uygun bu
lunan defterleri fâbettifmiş ve lüzumlu formülleri de hazırlatarak sermaye tahsis mahalleri
nin istifadesine vermiş bulunmaktadır'. ' 

Yeni muhasebe plânının muvaffak olabilmesi için bu gibi yardımcı malzemenin mevcudiyetine 
lÜzttm olteakîa beraber hesapların kolaylıkla tevhit edilebilmesi ve tahaddüs edebilecek yanlışlık
lar! peşinen bertaraf edebilmek üzere tahsis mahallerinin her birisinde Mîllî Korunma "Muhasebe 
bürosunun hesap plânının İhtiva ettiği hesaplara mütenazıran hazırlanmış birer muhasebe plânı 
buluTlöiasnıı zaruri telâkki etmekteyiz. 

BapdrUmttzun umumî mülâhazalar kısmına son vermeden evvel bundan evvelki raporumuzda da 
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tadili ve İkmali lüzumuna işaret ettoiş olduğumuz Miüî Koruiıma Muhasebe talimatnainesinin iİıld-
yaca^ygnn bir1hale konması jeabettiğihi tekrar terbarliẑ  ettirmek isteriK 

."" _̂  r ^ LJ Böânçöımn tetMk ve tahliH 
1941, senesi MiJüî IÇô runma. biJâftgpsu ihtida ettiği j^stla^m wahİF^ti itiba^File %90 y$ı M i 

çosuna nazaran bir fark arzetnıektecür. 
.1940 senesi bilançosu hakkındaki raporumuzda göstermiş olduğumuz liî ujfta u^un, alarak Zi

raat Baulîja^ Unmm Müdürlüğü tarımdan hazırteteJp^ ocuğumuz 
muh^ebe plâm ve izahnantesi Millî Korunma Muharebe büa'öaunuu iatifade îfte verildiği 1942 senesi 
bidayetinde mezkur mubasebe büı̂ osu 1941 seı^hesai^aj^^jı^ 
lanwş bulıonduğu ifim ye^ plânuı İÜ41 senesi iğin taıaamiyle.l^tt^ik e^ümâeine iuMitı hfâL şksm-
38Ş ̂ ûlnw UMUL- bilâuspsu, eski besap sistemuıe gö re yapılmış alan kayıtların yeni muhasebe -.$$ıç-
um ibtka ettiği. hesaplara adapte ettirilmesi auro tiyle- breftlaumtştır. 
* Mjihasebe pjânj»4aki değişiklik, neticeaüıde byŷ e bir usui^u tatbiki zaı*uri olmakla beraber hu-

a m n j r o j & ^ ^ yapıtoaş olduğu gibi muhasebe harici yapılmıyarak 
heaaptau hesaba vaka nakilleriu sene son» kayıtları meyanıuda muhasebe kayıtlarına istinade&i^ 
meü,-mu^fTik^te mıJmsfoyeile 1942 senesi.^lUşrl^yıtkEs4aismm^hymipl^ım hesaplarım<ih-
•üm, *eıderdj, IfcdbuM, bîigp»kpi vaziyette 1942 senesi aççUş ke^lann^an mm» yeni jnu-
haaehe plânı dtşiuda kalan veya başka hosaplara ithali icabeden eski plân hesaplarının, tasfiye 
ve^a sakilleri yapılmak suretiyle yeni plândaki hesaplara adapte ettirilmesine zaruret hâsıl olacak-

• ••&,•*&£&>:; 

I - Karara abaan ta&aisat : M 985 099,01 lia?a. 37SÖ saydı WM Korunma Kanununun 44 neü 
Baadjdesiae müat^den, ysapılaeak işler ve kurala eak seı-mayesinden îera Vekilleri Heyeti karan ile 
toıllftttTİmftSi karar altannaalırtan mebaliği ihtiva eden bu hesabın 38 905 .099.01 lirası Ziraat Ban-
kaaıtaffafmdaîtbo^lufiari hesap şeklinde alâkalı tansis maha^^ amade tütuhnuş bulun-
mftteto ı s l ^ b ı ^ ise 1941 senesi nihayetine kadar 
faizleri dâhil 27 694 245.77 lirayabaüğ olmuştur. 

194Ö senesi nihayetine kadar karara alman talsisatın yekûnu bulunan 22 010 346i52 liradan 1941 
aenasiûde 3.300 000 liralık İnamı iptal edilmiş bulunduğuna göre 1941 senesinde karara alınan tah-
«isaist ^ t yekûnu 20 224 752,49 lira olduğu an̂  

Nâaon,Bö*hî etinde bulunan bu hesap pasifteki sermaye hesabının mukabili olarak bilançoda yer-
a&BSş butusan&k̂ â Es. 

. 31 - aBBm^g tah«smd<m borglular : 10 193 102.5a. — j : | | 
;B».meWİ# muiutelif votâlet, daire ve eşhas emrine Millî korunma sermayesinden tahsis edilen 

^ ^ f e ^ ö ^ O i lirad£ffi bil^il kuUamkı^ bulunan 27 694 245.77 liranın alâkatrlar tarafından hesabı 
veriknemiş kısmını teşkil etmekte! ve binııetice bunların zimmetini göstermektedir. Bu hesabın müf-

Başvekâlet 
Ziraat Vekâleti 
Ticanet Vekâleti 
îktişat Vekâleti 
Majiye Vekaleti 
Nafita, Vekâleti' -
Münakalât Vekâleti , 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
Muhtelif eghas 

' • • • " • • • " ' ' • . 

3Ö0.— 
3 145: 402,83 
3 211 322.14 
3 269 831.67 

33 084.87 
; 50 277,31 

3Û8U76 
422 422.— 
-60 Î51.95 

İO 193 102.53 
1 
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•ne kadar müfredatın tetkikinden daha zi- yade vekâletlerin borçlu oldukları görülmekte 
ise de Millî Korunma sermayesinden Koordinasyon kararlarına istinaden vekâletler emrine tef
rik edilen mebaliğden bilhassa mütedavil sermayeleri teşkil eden kısmı vekaletlerce gereken işler 
yapılmak üzere bankalara ve müesseselere devredildikleri cihetle borcun mühim bir kısmı bu ban
ka ve müesseselere ait bulunmaktadır. Tetkikat ve murakabe neticesinde bu borçlardan kabarık 
bulunanlarla kemiyet itibariyle mühim olmamakla beraber uzun zarnandanberi muallâkta kalmış 
bulunanlar hakkında edinilen malûmat aşağıda arzedilmiştir: 

1. —-Ziraat Vekâleti; *' ' 
10, p7, 90, 134y 168'sayılı Koordinasyon kararlarına istinaden doğrudan doğruya işlettiği arazi

de kullanılmak ve Millî Korunma Kanununun* 42 nci maddesinde yazılı yardımlarda bulunabilmek 
için icabeden istihsâl vasıtası ve malzemesinin mubayaası, bunlar için lüzumlu her türlü yedeîk 
pSr^îârın satmalınması ve makina hah^rlâiT ile yakıcı madde sarnıçları inşası ve istihsal va
sıtalarının işletilmesi ve gerekli teşkilâtın idare ve kadro masraf lan için muhtelif tarihlerde Mil
lî Korunma sermayesinden sabit ve mütedavil sermaye ve teşkilât ve idare masrafı olarak Ziraat 
Vekâleti emrine tahsis edilen 7 100 280 lira Ziraat Vekâletine bağlı Zirai Kombinalar Kurumu ta
rafından tam anı iyle kullanılmış bulunmakfta ve Millî Korunma Muhasebe Bürosu kayıtîarma gö
re bunun 3 145 402.83 lirası Zirai Kombinalar Kurumunun zimmetinde gözükmektedir. Bu paranm 
sarf mahalli hakkında bir kanaate varmak için şifahen müracaat etmiş olduğumuz kulumdan al
dığını!]* . şifahi cevapta bu paranın da yukarıda mevzuubahis koordinasyon kararlan'ahkâmına 
tevfikan ••-sarfedilmiş. olduğu ve fakat maalesef bizi tenvir edecek vaziyette bulunmadıkları 
ve teşkil etmek üzere bulundukları muhasebe servisi işe başladıktan sonra bundan sonraki'kayıtlar 
muntazaman işlendikten maada eski hesapların da tanzim ve tasfiye edileceği, malzeme ve yedök 
aksamın envanterleri çıkarılacağı ve ancak bundan sonradır ki tahsis edilen mevzuubahis 
7 100 2^0 liranın nihai vaziyeti hakkında birneticeye varılabileceği bildirilmiştir. 

Haleln Millî Korunma sermayesinden Ziraat Vekâleti emrine tahsis edilen paradan on bir mil-" 
-yon liraya yakm bir kısmını kullanmakta bulunan Zirai Kombinalar Kurumunun bünyesinde, ya
pılan işlerin hesaplarım tutmak üzere bir muhasebe servisine yer verilmemiş bulunması bugünkü 
karışık ve içinden kolaylıkla çıkılamıyaeak vaziyeti doğurmuş bulunmaktadır. Bu mevzu üzerin
de ehemmiyetle durulması lâzımgeldiğini tebarüz, ettirmek isteriz. *. 

2. '-H Ticaret Vekâleti: ^ :* 
a) . 48, 1Q2, 151,. 156 ye 158 sayılı-Koordinasyon kararlarına istinaden fiyat •murakabesi* ile 

tavzif edilecek kontrolörler ve memurlar istihdam,etmekve memleketin iaşe işlerini tanzim ve idare ve 
murakabesiyle mükellef omak üzere kurulan iaşe teşkilâtı ve bu teşkilâtın vilâyetlerdeki uzuvları
nın masraflarına karşılık olarak Millî Korunma sermayesinden Ticaret Vekâleti emrine teşkilât 
ve idare masrafı kaydiyle tahsis edilen 700 CM?0 küsur liradan dört yüz bin .liralık kısmı kullanıl
mış olup bu teşekküller 371, numaralı Koordinasyon karariyle 25 . VII . 1942 tarihinde lâğvedilmiş 
olduğu halde Vekâletin zimmetinde gözüken 145 520,43 liranın hesabı bugüne kadara verîMemiş 
bulunmaktadır. * 

Ticaret Vekâleti 6.1.1943 tarihli ve 83 sayılı iç sirkülerde iaşe teşkilâtının ilgası ^tarihineka-
darki sarf evrakını merkeze celp ile tetkik, ikmal ve kabul etmek üzere bir tasfiye heyetinin ku
rulmasına karar verildiğini ve iaşe teşkilâtının ilgası tarihinden sonra yapilmış ve yapılacak tedi-
yatm hesabının usulü dairesinde ve hakkiyle verilebilmesi için Vekâlette bir Millî Korunma Muha
sebesi kurulduğunu teşkilâtına tamim etmiş ise de bunun Ziraat Bankası nezdindeki Millî Ko
runma Muhasebe bürosuna kadar aksetmiş fiilî neticesine dair bir malûmat alınamamıştır. 

b) 82, 93 ve 126 sayılı Koordinasyon karariyle doğrudan doğruya müstâhsilden tütün muba
yaası için Millî Korunma sermayesinden Ticaret Vekâleti hesabma Yerli Ürünler Türk Anonim 
Şirketine verilen 2 50.0." 000 liralık mütedavil sermaye bu şirket tarafından tahsil edilmiş ve bu 
paranm faizi ile birlikte mezkûr şirketin zimmetini -gösteren 2 631 288,51 liraya mütedair Yerli 
Ürünler Türk Anonim Şirketi tarafından Millî Korunma Muhasebe Bürosuna ne aylık mizan ve 
ne de bilanço gönderilmiştir. 
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Tetkikatîmız neticesinde şirketüv Millî Korunma sermayesinden emrine tahsis edilen 2 500 000 
lirayı kendi semayesiyle birlikte kullanmış olduğu ve hesaplan da memzuceh - tutmuşş bulunduğu 
cihetle raynca mezkûr meblâğ için aylık mizan ile bilanço çrkarümasina maddi imkân göremediği 
anlaşılmıştır. , ' , ;rç \ 

Yerli Ürünler Şirketinin 1941 senesi faaliyetinden tajıassül eden kârdan Mülı Korunma serinaye-
sindent tefrik edilmiş bulunan mevzuubahis 2 500 000 liraya isabet eden 53£ 572,16 lira kâr Ticaret 
Vekâleti ile Ziraat Bankası arasındaki muhaberatın neticelenmesine ıntizaren İstanbul,Ziraat Ban-, 
kasınd|> muvakkat bir hesapta bekletilmektedir. Muhaberatın zamanında neticelenmemiş bulunma-
sı faizden zarar edilmesini mucip olduğu şüphesizdir. 

c) 1204 sayılı Koordinasyan karan ile ekmeklik hububat ve un stokları tesis eylemek üzere Millî 
Korunma sermayesinden Ticaret Vekâleti emrine tahsis edilen 500 000 liralık mütedavjl sermaye
den yakısı 1941 senesi zarfında muhtelif belediyeler tarafından kullanılmış ve bunlar tarafından 
hesabnjın verilmemesi neticesinde bu ımitedavil sermaye 425 sayılı Koordinasyon kaaran ile ikraza 
kalp v$ 550 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

3. — İktisat Vekâleti : 
a) 230 sayılı"." Koordinasyon karan ile bakır stoku vücüde getirmek üzere İktisat Vekaleti 

hesabına ve Etibank emrine tahsis edilen 3 000 000 liralık mütedavil sermaye» buna ait karar 
15. XI I . 1941 tarihinde mevkii meriyete girmiş bulunduğu cihetle Etibank tarafından ancak 

, 20. XII . 1941 tarihinde tahsil edilebilmiş ve binnetice bu meblâğ mezkûr banka tarafından 1941 
senesi zarfında istimal edilememiş bulunduğu cihetle İ941 senesi nihayeti itibariyle hesabı verile
memiş ve Etibanknv zimmetini teşkil etmiştir; 

Mevzuubahis 3'000 000 lira ile 1942 senesinde Ergani Bakırı Şirketinden 3 300 ton blister ba
kırı satıh alınmıştır. 

b) . 5 sayılı Koordinasyon kararı ile kömür stoku vücude getirmek üzere Millî Korunma ser
mayesinden Etibank emrine tahsis edilen 250 000 liranın hesabı mezkûr banka tarafından verile
memiş İrolunduğu » cihetle 1941 senesi umumî bilançosuna aksettirilememiş ve 172 sayılı kararla mez
kûr meblâğ Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine devir ve ikraza kalbedilmiştir. 

4. -f Nafıa Vekâleti : - [ '.;' 
144v sayılı Koordinasyon karan ile yol inşaatına mahsus âlât ve edevat almak üzere Millî Ko

runma sermayesinden üç ay zarfında faizi ile birlikte iade edilmek üzere ikraz sureti ile Nafıa Ve
kâleti emrine tahsis edilen 250 000 liradan ancak cüz'i kısmı kullanılmış ve faizi ile birlikte Nafıa 
Vekâletinin borcunu teşkil eden 50 277,31 lira 1942 senesinde tesviye edilmiştir. \ / 

j5. Eşhas ve müessese • . 
a) 39 sayılı Koordinasyon kararı ile Siirt'te «Yeni hayatı un fabrikasının» işler bir hale konması 

için sahibi Yasin ^ral'a Millî Korunma sermayesinden.35 Ö00 liraya kadar ikrazda bulunulması için 
Ziraat Bankası SiiH Ajansına gereken talimat verilmiş ve mumaileyh tarafından 1940 senesi niha
yetine kadar faizi ile birlikte 32 366,61 lira tal|kil edilmiştik 1941 senesi bidayetinde ve 114 sayıİı 
Koordinasyon karan ile mezkûr fabrikaya Bıikümetçe el konarak fabrikanın işler bir halegetiril; 
meşine .Toprak Of is memur ve kredi de yine bu Ofise devredilmiştir. Maliye Vekâletinin karan 
üzerine altışar. ay ara ile ve sekizer müsavi takâitte ödenmesi için Ziraat Bankası tarafından top
rak Ofise yapılan müteaddit müracaatlara Ofisten hiç bir eevap alınamamıştır. Mevzuubahis kredi 

. Toprak, Ofise devredilmiş bulunduğuna göre bilanço merbutatında Yasin Aral'ın borçlu gösterilmesi 
eaiz görülmemiştir.. •• ". . ; , . • " * J 

b) ,47 sayılı Koordinasyon karan ile Haş^akale'de-^ş tesisatı noksan olan un fabrikası saiibi-
Muammer Alemdarca 15 000 liraya kadar bir kredi açılını» ve 86 sayılı kararla bu kredi 21:@00j 
liraya iblâğ ve 338 sayılı kararla da bu meblâğın faiziile-birlikte her yılın Nisan ve teşrinievvel 
aylarında ödenmek üzere beş senede tahsili ^^last ınlmıg ' bulunmaktadır, ; .•;_•; 

194î senesi nihayetinde 22 500,09 liraya baliğ olan Muammer Alemdar'm borcu ,1943 Teşrinievvel 
nihayetinde 16 056,15 liraya tenezzül etmiş bulanmaktadır^ , . 
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e) 37 nıımamh Kotırdimasj^n kararı ile işletmekte olduğu çiftîtklen'deki faaliyetini tevsi ve 
takvime ve y<eni> işleüiieİer tesis etmek üzere Millî Korunma sermayesinden Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kkmmana ikraz edilen 400 000 lira 22 42^ liraya .baliğ ©lan faizi ile Birlikte mezkûr kurumun zim
metinde gözükmektedir. 

37 sayılı kararın ikinci maddesinde bu meblağın istikraz yılını takip eden dört takvim senesi 
zarütnda ve dört müsavi taksitte ödenecektir dehn^ekte ise de şimdiye kadar bu ikraz mukabilinde 
Bevhsfc Ziraat işletmeleri Kurumu tarafından hiç bir tediye de bulunulmamıştır. 

Bu^vejsile ile şurasını da tebarüz ettirmek isteriz ki; Millî Korunma sermayesinden ikraz sure
tiyle eşhas ve müessesat emrine âmâde tutulan '«ıebaliğdefn bir .•vâde ile mukayyet bulunanlardan 
hiç birisi vâdesinde Ödeıımemiş bulunduğu gibi vâde ile mukayyet almayanların da hangi tarihte 
ödemeeeği hususunda bir karar da alınmış değildir. Bu mevzuda Ziraat Bankası tarafından Yük
sek Başvekâlete'vâki müracaata alınan cevapta vâdeleri berveçhi peşin tâyin edilmemiş bulunan 
ikrazaiı* ifemzatm: tah«is edildiği işlerin hitamında ödeneceği bildirilmiş ise de, işlerin bitmiş ol
duğunu kimin, tâyin edeceğine ve bu işleri takip için hangi makamın tavzif edilmiş bulundu
ğuna dair bir karar alınmış değildir. 

İkraz suretiyle eniklerine Milli Korunma sermayesinden: para tahsis edilmiş bulunan eşhas ve mü
essesat; bu paralar için senevi % 6 faiz ödemekte otap bu had para piyasasında halen: câri bulunan 
faiz haddinin, dununda bulunduğu cihetle nakit darlığında bulunan müstakrizlerin bu ikrazattan 
112un müddet istifade etmek, isteyecekleri şüphesiz :lir. Buna binaen ikrazat tahsis mahallerinin yaki-
nen kantr.ol ve işlerin bittiğinde ikraz edilen mebal:5in tahsili] cihetine gidilmesi lüzumu arzdan 
müstağnidir. ^v:.„-

6. — Maliye Vekâletinin sermaye tahsisinden borcu gözüken 33 084,87 lira Millî Korunma Kanu
nunun 45 nci maddesi mucibince Me.kez Bankasına iskontoya arzedilen 2 000- 000 liralık Hazine 
kefaletini haiz bono için tahakkuk ettirilen: faiz muamele vergisi ve komisyon ile muamele tarihin
den 1941 nihayetine kadir mezkûr bononun gayirsafi tutarı üzerinden % G hesabiyle tahakkuk etti
ril en.'faiz arasındaki farkı teşkil etmektedir. 

Sermaye tahsisinden borçlular hesabı isminden de anlaşılacağı üzere Millî Ko.unma sermayesin
den kendilerine sabit ve mütedavil sermaye ile teşkilât ve idare masrafı tahsis edilen veya ikrazda 
bulunan sermaye tahsis mahallerinin aldıkları mebaliği ifade etmedikleri veya hesabını vermedikleri 
için borçlarını gösterdiği cihe'tle mahiyeti itibariyle farklı bulunan Maliye Vekâletinin borcunun bu 
•'•hesapta göste-ilmesi caiz görülmemiştir. Bu mebaliğin muhtelif borçlu hesaplar veya muvakkat hesap
larda. yer alması muvafık olurdu. , 

I I I - Muhtelif borçlu hesaplar: 11 114 755,92. lira. ; 
Muhtelif borçlu hesapla;in sureti tevezzüü şöyledir: 

6 095 860.24 lira bankaların borçları " 
5 018 895.'68 » Muhtelif borçlar ' ' "" ' ' '*'••. 

11 114 755.92 

a) ' B-ânkanın borçlarım teşkil eden 6 095 860.24 lira aşağıdaki menabiden mütevellittir: 
5 660'411.93 lira Millî Korunma Kanununun 27 nci madd^i'mucibince tahassül eden fazla kârlar 

fonlarından mütevellit Ziraat batikasimn borcu bu hesabın kontrol partisi pasifte1 

karşilıklar'hesabında yer abm§'Inâunnraktathr. 
20 936.76 lira 74 ayılı Koordinasyon kararı ile hariçten otomobil, kamyon ve diğer nâkil 

vasıtalarına mahsus lâstik mubayaası için Ticaf et Vekâleti hesabına ve Ziraat Ban
kası emrine tahsis edilen 500 060 liralık mütedaTİl sermaye hesabının 1941 seîıeşi 
şomı^daki Ziraat Bankasındaki bafcryesi. ' 

, 5 726.52 İira 83 sayılı/Köoı^masyon Safari ile zeytinyağı mubayaası için Ticaret Vekâleti 
hesabma Ziraat Bankasına verilen 1' 000-000.-— liralık mütedavil sermaye hesabının 

f . 1941 senesi sonunda Z & a ^ B ^ «• • 

w,s 
(E mym:m) 
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38 :4Ö4,4İ' lira 5' sayılı Koordinasyon kararı ile k#Hifci$fc^ tilsis 
V eâi le»2mr®m^ sî&alât s ^ t ^ ^ 

kâr olup Etibanktan tahsil edilecek, meblâğ. 
370 380.62 lira Millî Korunma Muhasebe Bürosuna ğönder-ilen "bilançoların muhtelif borçlu 

- - hesaplarında yer' almış bulunan . bankalar borçlam., 

" 6 095 860.24 -V '/• - ^ 

5 sayılı Koordinasyon karârı ile Etibank emrine tısMft»«^em>mefeiâ#î için bu batıkatım 3040 se
nesi sonu itibariyle tanzim etmiş olduğu bilançoda kâr 176 8^^iİtravigEfe^terilııaişsede tıftâkâra kö
mür stoklarında maddi hatâlar olduğu Etibank tarafından bildirilmesi üzerine 1940 raporumuzda 
bu rakamın'tashihi icabedeceği arzedilmiştir. 

1941 senesinde bu iş için Btibankm hazırlamış olduğu bilançoda kârın, 38 404,41 lira gösterilmesi 
üzerine eski kayıt iptal edilmiş ve 1940 bilançosun la gösterilen kârda fon h e m b ı ^ . a l ı n ^ t ı r . 

b) Muhtelif borçlular aşağıdaki hesaplardan terekküp etmektedir: 

8 475 80 lira avanstan borçlular . 
199 227 90 » depozitodan borçlular . . v, 

1 0 0 1 4 7 3 29/ » şahıs borçları 
193 338 49 > sarnıç ve* hangar1 inşa masrafları • 

•' 1 3 2 9 237 82 » sair muhtelif borçlular \ • 
1 304 240 99 » akraditifler K ' / 

766 293 63 » petrol şirketleri borcu , 
216N607 76 »: " bölgeler hesabı " 

5 018 895 68 » - \ . " : . - , 

Hangar ve sahrnıç inşa masraflarının bu hesaba girmesi bunların döffiL' nihayetiîide "İki ihyada 
bulunmasındandır. inşaatın neticesinde bu mebaliğ alâkadar hesaplam •öiiprredilecektlr. 

Muhtelif borçluları terkip eden mebaliğden hemen hemen hepsinin simbim yekûsüara baliğ olma
sı, bunların, Millî Korunma sermayesinden emirlerine, paralar tahsis• «döm tahsis raaihaîleriiîtm'muh
telif borçlular hesabının yekûnunu göstermelerinden ileri gelmektedir. Mhak ika muhtelif ^borçlu
ların tahsis mahallerine göre jsureti tevezzüü aşağıda gösterilmiştir: 

2 538 781' 
1 483 072 

708 251 
İ1İ:-5Ö1 

- mm 
•'•'•' 6 (* '502 
' 2 5 : 9 4 7 

•'•'.1'4 

5 018 '895 

17 
36 
90 
36 
09 
04 
14 

*62 

68 

lira ticaret Ofisi 
» petrol Ofis . . 
» ziraat Vekâleti 
» Ziraat Bankası \ 
» Tü^^Tfttün kimited Şirketi 
» Yalvaç Deri (Fabrikası - . ' -
» ' Pın&k Tarım SatrşKjOop eratifi i 

» Ticaret Vekâleti 

ı ' • • • . - - ' • 

Rapojumuzııri^hazu'landığı sıralarda yukanki mehalîğîn müteakiben tasfiye edilmiş olanlarını 
tesbıte imkân hâsıl olamamıştır. 
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.XV -Muvakkat hesaplar: 567 664,60 lira. " " ' 
Aktifteki muvakkat hesapiarm. sermaye tahsjs'mahaUerine göre dökümü aşağıda gösterilmiştir: 

310 623 
151 556 
10 0 $ 
18 996 
J6Öf3 
19 0^7 
41288 

567 664 

57 
24 
9$ 
84 
06 
05 
92 

60 

lira 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Türk Tütün Limitet Şirketi . 
Ticaret Ofis 
petrol Ofisi 
Btibank 
YalvaçDeriFabrikası 
Ziraat Bankası 

. . .. 

j Muvakkat hesaplardan da müteakip sertede tasfiye edilmiş olanların bulunup bulunmadı£mı tes-
bitei imkân hâkd olamamıştır. 

" V - Stoklar: 16 756 751,68 lira. 
Stoklar hesabı aşağıdaki tâli hesaplardan terekküp etmektedir: 

16 011 971 54 lira ticarî emtia 
687 442 94 » hammadde ve malzeme 
57 3§7 20 » yarı mamuller 

16 756 751 68 » 

a) £jearî emtia 16 011 971,54 lira. 
Ticarî emtiayı terkip eden metalar kıymetleri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir: 

5 199 980 20 Kra pamuk 
1524 340 68 » tütün ' 

49(^057 83 » Kükürt T 
72|İ34 90 * pirine, 

- . 876 175 06 .>. ' fasulya 
4 949 167 06 » ticarî emtia 

-, 50* » zeytinyağı 
5 370 86 » lâstik 

2 894,, 604 95 » mayi mahrukat 

16 011 971 54 

1. — Pamuk : 59 sayılı Koordinasyon karan ile pamuk mubayaası xiçin Ticaret Vekâleti he
sabına Ziraat Bankasına verilen altı milyon liralık mûtedavil sermaye ile 1940 senesinde Ziraat 
Bankasınca satınalınan pamuktan 1941 senesine devredilen stoka ilâveten 1941 senesinde yeni
den 6 058 801,98 liralık pamuk mubayaa edilmiştir. Bu pamuklardan bir kısmı aynı sene zarfın
da satılmış veya işlenmiş olup bakiyesini teşkil eden 3 979 480,74 liralık muhtelif eins pamuk 
19^2 senesine devredilmiş bulunmaktadır. 

fKeza 5$ sayılı kararla tahsis edilen altı milyon lira ile 127 sayılı Koorlinasyön karan gereğince 
1941 senesinde 6 076 911,32 liralık pamuğa el konmuş ve bundan bir kısmı aynı sene zarfında sa
tılmış veya işlenmiş olup bakiyesini teşkil eden 1 220 499,46 liralık pamuk 1942 senesine devredil
miştir. : ' -. 

2. — Tütün : 82, 93, 126 sayılı Koordinasyon kararları ile doğrudan doğruya müstahsilinden 
tütün mtıbayaası için Ticaret Vekâleti hesabına Türk Tütün Limited Şirketine tahsis edilen 
2 500 000 liralık mûtedavil sermaye ile mezkûr . şirket tarafından ne miktar tütün mubayaa edil
miş olduğu; ve bunların ciheti sarfı tahkik edilmemiş ve yalnız mubayaa edilen tütünlerden 
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1 -524 £4®,68Î lirafefımn^1942, ye ıde^f^dilmis olduğu anlafilmîştiE/ 
3. —• Kükürt : Müstahsile satılmak üzere 197 sayılı'Koordinasyon kararı ile-hariçten kükürt 

ithali için Etibanka tahsis edilen 500 000 liralık mütedavil sermaye ile mezkûr banka tarafından 
1941 senesinde 2 790 ton kükürt ithal edilmiş ve tamamen maliyet bedelini teşkil eçten 490 047,83 
lira üzerinden 1942 âenesine devredilmiştir. 

4. — Pirinç ve fiasulya : 183 sayılı Koordinasyon kararı ile pirinç ve kuru fasulya.mubayaa et
mek üzere Ticaret Vekâleti hesabına Toprak Ofis emrine verilen bir milyon liralık mütedavil 
sermaye ile Ofis tarafından 75 684,32 liralık pirinç ve 880*785,71 liralık kuru fasulya satın alınmış 
ve 1941 senesinde bunlardan bir kısmı satılarak 1942 senesine_72 234,90 liralık pirinç ve 876 175̂ 06 
liralık Jkuru fasulyaj devredilmiştir. - - . * 

5. — Ticari emtia : Bunlar, 104 sayılı koordinasyon karârı ile Ticaret Vekâletine bağlr olarak 
küriümuş bulunan Ticaret Ofisinin 1941 senesi zarfında mubayaa etmiş olduğu malların 1941 
nihâyetindeki mevcudunu göstermekte olup bunun 717 471,36 liralık kısmı yolda bulunan mallara 
ve 4 231 eöS^O1 liralık kısmı dâ Ofisin eli altında bulunan emtiaya ait " bulunmaktadır. Bunların 
müfredatı aşâğîdâ gösterilmiştir : - • 

608 374,47 
2 739 3-82,3-5 

883- 338,88 

4 231 695,70 

lira ihracat emtiası 
» ithalât emtiası 
» sair mallar 

6.:— Zeytinyağı I : 83 sayılı Koordinasyon kararı i le ' doğrudan doğruya' müstahsilinden zeytin
yağı mubayaası için i Ticaret Vekâleti hesabına ve Ziraat Bankasına verilen bir milyon liralık mü
tedavil sermaye ile | bütün masraflar dâhil 722 728,78 liralık zeytinyağı mubayaa edilmiş ve tama
mı sâMmıştır; »Ticari emtia meyanmda yer alan 50 liralık zeytinyağı beher kilosu 25 kuruştan,tak
dir ediîmiş bulunan î Ayvalık "ta mevcut 200 kilo posanın bedelini teşkil etmektedir. Bu hesabın biran-
evvel tasfitesi şa^aiiı temennidir. ' . - ." . 

•7. -— Lastik; 74 ^ytli Koordinasyon karan ile haristen otomobil, kamyon ve diğer nakil vasıtala-
rıöa mahâüs lâstik ıjrabayaası igitı Ticaret Vekâleti hesabına Ziraat Bankasına tahsis edilen 500 00O 
liralık mütMavil sermâye ile bütün masraflar dâhil 638 737 22 lira kıymetinde 11 580 adet muh
telif :ciüs lâstik satınalînmış ve senesi zarfındall 236 adedi 941 849.30 liraya satılarak 5 370.86 
lira değerinde 344 adedi maliyet fiyatı ile (Maliyet fiyatı yalnız malların mubayaa bedeli olup buna 
nakif ücreti, sigorta ve-gümrük rüsumu dâhil değildir) 1942 senesine, devredilmiştir. 

S. •— Mayi mahrukat. Bunlar, 103 sayılı Koordinasyon kararı ile Ticaret Vekâletine bağlı 
olacak kürttlmıiş bulunan Petrol Ofisinin 1941 senesi zarfında mubayaa etmiş olduğu «malların sene 
nihâyetindeki mevcudunû ^ gösteı^ekte olup müfredatı aşağıda arzedîlmiştir : 

1267 765.79 lira benzine 
106 r296.76 
867 933.13 
566 005 54 
84 766.58 
1 837.13 

» petrol 
ı» motor in . 
> fuiloil 

> dizeloil 
ı» Sa i r mevad 

2 894 60&ST > 
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b) Ham madde ve malzeme : J687 442.94 lira. Ham madde ve malzemenin sermaye tesis ma
hallerine sureti tevzii aşağıda gösterilmiştir: 

424 515.33 lira Zirai Kombinalar Kurumu 
! 424 513.33 lira Zirai Kombinalar Kuru 

229 317.54 » Petrol Ofis 
13 305.39 » Sümerbank ve Yalvaç Deri Fabrikası 

20 304.68 > Türk Tütün Limited Şirketi 

. 687 442.94 » 
Bir hesapta takip edildiği için Zirai Kombinalar Kurumunun yanıcı madde ve yağlarının tami

rat ve inşaat malzemesinin, yedek parçalarının vesair muhtelif malzemesinin 1941 nihayetindeki 
kıymetini gösteren 424 515, 33 liralık ham madde ve malzemesinin müfredatını tesbit etmeğe" 
imkân hâsıl olamamıştır. Petrol Ofisin ham madde ve malzemesinin 1941 sonu kıymetini gösteren 
229 317, 54 liranın 2 535,17 lirası kırtasiyeye 201 574 lirası ambalaj malzemesine ve 25 208,37 
lirası da sair malzemeye ait bulunmaktadır. 

Yalvaç Deri Fabrikası ham madde ye malzemesinin 3 152, 41 liralık kısmı yanıcı maddeler ve 
muhtelif inşaat ve işletme malzemesinden ve 10 152, 98 liralık kısmı da eczai dabağıye ve, 
kimyeviyeden terekküp etmektedir. 

Türk Tütün Limited Şirketinin 20 304, 68 liralık ham madde ve malzemesi ambalaj malzeme
sinden ibaret bulunmaktadır. 

c) Yarı mamuller: *57 337, 20 lira. 
Sümerbank Yalvaç Deri Fabrikasına ait bulunan 57 337, 20 liralık yarı mamuller muhtelif 

cins kösele ve vaketadan ibaret bulunmaktadır. ' : 
Stoklar bahsine nihayet verirken mevcut kayıtların yalnız Millî Korunma Muhasebe Bürosun

daki defterlere inhisar ettirilmiş olduğunu, bir iki tanesi müstesna masraf mahallerinin hiç birisin
den tartı ve sayım cetvelleri gelmemiş olduğu cihetle mezkûr kayıtların kontrol edilmemiş bulun
duğunu ve bu itibarla bilhassa evrakı müsbitelerini Ziraat Bankasına göndermekte bulunan müsta
kil muhasebe, teşkilâtı bulunmayan sermaye tahsis mahallerinin stoklarına hesabî bir kıymet izafe 
edilemiyeeeğini, zira bunlarm bir kısmı kullanılmış olmakla beraber, evrakı müsbiteleri, gönderilme
miş bulunduğu cihetle stoklar meyanmda yer almakta devam edebileceklerini sene sonlarında bi
lanço çıkaran müstakil muhasebe teşkilâtı bulunan, sermaye tahsis mahallerinin stoklarının bilançoya 
istinaden Millî korunma muhasebe xbürosu tarafıııdan bir kalemde kendi hesaplarına aksettirildiği 
için bunların senelik hareketlerinin takibine imkânölmadığını tebarüz ettirmek isteriz. 

Bu vesile ile, 1940 raporumuzda da arzedilmiş olduğu gibi halen mer'i Millî Korunma Muhasebe 
talimatnamesinde stokların kayıt takip ve kontrolü için bir hüküm mevcut "olmadığından bu husu-
satı muhtevi bir ambar talimatnamesinin hazırlanmasını tekrar temenni ederiz. 

VI - Sabit kıymetler: 2 517 972.84 lira. ' . v • 
Sabit kıymetlerin brüt bedeli ile tefrik edilen amortismanları ve 1942 ye devredilen net mik

tarları müfredatlı olarak aşağıda gösterilmiştir: 

Devir bedeli 

60.21 
3 983.49 

115 649.13 
1 905 067.36 

122 097.87 
371 114.78 

-t 2 517 972.84 

* 

Amortisman 

1.20 
2*25.84-

55 714.82 
• 553 468.45 

2 491.79 
49 201.65 

661 103.75 

' Brüt bedeli 

61.41 
4 209.33 

171 363.95 
2 458 535.81 

124 589.66 
420 316.43 

3 179 076.59 

( S . Sayısı 

lira Binalar 
»' Sabit makineler ve tesisat 
» Demirbaşlar 
» Ziraat makineleri ve aletleri 
» = Sarnıç ve hangarlar 
» Nakil vasıtaları 
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2 252.40 -
1 450.56 

26. 323.80 
2 272.70 . 
1 206.62 

.21 087.88 
11 112.15 
3 480.52 

,1 193.23 
92 415.24 

171 363.95 

» 
» 
» 
» 
» 
s» 
» 
:» 
» 
» 

a) Binalar - Sabit kıymetler meyanında 61.41 lira ile yer alan binalar Sümerbanka ait Yalvaç 
deri fabrikasının bir gayrimenkulünden ibarettir. Kıymet itibariyle ehemmiyetsiz telâkki edilebile
cek olan. bu binanın önümüzdeki sene bilançosunda mahiyetinin tesbiti iktiza eder. 

b) sabit makineler ve tesisat: Bunun 1 950.92 liralık kısnuvYalvaç Deri fabrikasının kuvvet ma-
kinâlarine ve mütebaki 2 258.41 lirassı da Ticaret Ofisinin makinaları ve tesisatına ait bulunmakta

dır. TetkikatHnız neticesinde Yalvaç Deri fabrikasının kuvvet mahalleri için 1941 senesinde amortis
man tefrik etmemiş olduğu anlaşılmıştın*. 

c) Demirbaşlar: Brüt bedeli 171 363.95 liraya baliğ olan demirbaşların masraf mahallerine naza
ran sureti tevezzüü aşağıda gösterilmiştir: . 

8 568.85 lira Başvekâlet Koordinasyan Bürosu 
Millî Korunma muhasebe bürosu 
Ticaret Vekâleti fiyat murakabe komisyonu 

» » iaşe müsteşarlığı • 
»• » » » 

Türk; Tütün Limited Şirketi ' . » *" 
Ticaret Ofis 
Petrol Ofis : • " ".' "• 
Ziraat Bankası (Zeytinyağ) ( • " " 
Sümerbank Yalvaç Deri fabrikası 
Zirai Kombinalar kurumu ' - - — - <v-

Bilançoya aksettirilmiş olan bu kıymetler Milli Korunma muhasebe kayıtlarına müstenit bulun
maktadır. • ' . -

Her ne kadar Millî Korunma Muhasebe Bürosu' tarafından demirbaşların müfredat cetvelleri çı
karılmışsa da mühim kısmı müstakil muhasebe teşkilâtı bulunmayan masraf mahallerine ait olan 
demirbaşlar için hemen hemen hiç bir masraf mahallî tarafından sene sonunda tadat yapılarak en
vanter hazırlanmamıştır. . ' 

Sabit kıymetlerin muhasebe kayıtlarından ziyade envanterlere istinat ettirilmesi ve arada fark 
oldukça envanterlerin esas ittihaz edilerek muhasebe kayıtlarının tashih edilmesi usul ve teamül
den bulunmaktadır. * 

d) Ziraat makineleri ve aletleri: 10 sayılı Koordinasyon kararı ile Ziraat Vekâletinin doğrudan 
doğruya işleteceği arazide kullanılmak ve Millî Korunma Kanununun 42 nei maddesiyle derpiş 
edilen yardımlarda bulunmak üzere icabeden istihsal vasıja ve malzemelerini mubayaa için Millî Ko
runma sermayesinden Ziraat Vekâleti emrine tahsis edilen 2 500 000 lira ile Zirai Kombinalar Ku
rumu'tarafından mubayaa edilen zirai makine ve aletlerinin hemen hemen tamamı 1940 senesi bi
lançosunda yer almakta ve bu bilanço hakkındaki raporumuzda bu huusustaki mütalâamızı bildir
miş bulunmaktayız. -

Zirai Kombinalar Kurumu tarafından Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilen faturalara 
müsteniden muhasebe kayıtlarına ve buradan da bilançoya intikal etmiş bulunan bu makine ve 
aletler için Zirai Kombinalar Kurumundan, Millî Korunma Muhasebe Bürosu tarafından yapılan 
mütaaddit müracaatlara rağmen'envanter alınamamış bulunduğunu ve kurumla vâki şifahi görüşme 
neticesinde kurum merkezinde esas kayr* r bulunmadığı ve bu makine ve aletler de muhtelif mınta-
kalara tevzi edilmiş bulunduğu cihet7, bunların tadadı ile usulüne tevfikan bir envantere bağ
lanması keyfiyetinin bugünkü ş a r t l a dâhilinde daha bir müddet tahakkuk ettirilemiyeeeği ka-
naatma varılmıştır. 

Bu vaziyet muvacehesinde bilançoda 2 458 535.81 lira ile yeralan Zirai makina ve âletlerine, 
1941 senesi nihayetinde envanterleri yapılmamış bulunduğu ye bunlardan bir kısmı muhtelif şekil-
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İerde istihlâk edilmiş olabileceği cihetle mevcut nazarı ile bakılamıyaea,ğını tefearüz ettirmek yerin
de olur. . 

e) Sarnıç ve hangarlar : 27 sayılı Koordinasyon kararı ile 15 sayılı kararla mubayaası .derpiş 
edilmiş bulunan Ziraat istihsal vasıtaları için gerekli yedek parçalan mubayaa makina hangarları 
ve yanıcı madde sarnıçları inşa edilmek üzere Millî Korunma sermayesinden Ziraat Vekâleti emrine 
tahsis edilen 920 000 liralık sermayenin bir kısmıile beş hangar inşa edüiffiş bulunmaktadır. 

f) Nakil vasıtaları : Mühim bir kısmı 22, .57, 71, 113 ve 131 sayılı Koordinasyon kararı ile Mil
lî Müdafaa Vekâleti emrine tahsis edilen sermaye ile mubayaa edilmiş ve mütebakisi de diğer mües
seselere ait bulunan nakil vasıtalarının müfredatı aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır : 

Kıymeti Cinsi .Ait olduğu makam 

30 436.58 

38 476— 
275 000.— 
46 575.75 
28 353.10 

900.— 
575.— 

Petrol ve müştakları nakline mahsus 
tank No. 3 
Geyve Algarinası 
Kanarya Şilebi 
Poyraz Şilebi 
Tank No. 4 
Motosiklet 

> 

Millî Müdafaa Vekâleti 

» 
» 
# 
> 

> » 
W » 
> > 
> O 

Ticaret Vekâleti îaşe Müsteşarlığı 
. Ziraat Vekâleti Zirai Kombinalar Kurumu 

420 316.43 
Nakil vasıtalarının muhasebe kayıtları hakkında 1940 raporumuzdaki temennimizi bu sene de 

tekrar etmeği faydalı telâkki etmekteyiz. 
VII - Zarar : 826 115.84 lira. 

Millî Korunma hesaplarından 1941 senesi nihayetine kadar vâki zararın 300 816.22 lirası 1940 
senesi ve mütebaki 525 299.62 'lirası da 1941 senesine ait bulunmaktadır. Her ne kadar bu mevzua 
kâr ve jzarar tablosunun tetkikında bertafsil temas edilecekse de, burada, 1940 raporumuzda da arze-
dilmiş olduğu gibi 1940 zararının ,300 816.22 lira olmayıp 606 284.41 lira olduğunun tebarüz ettiril
mesi zaruri görülmüştür. 

B -Pasif : 
VIII - Sermaye : 38 935 099.01 lira. 
26 . I .1940 tarihinde mevkii meriyete girmiş bulunan 3780 sayılı Millî .Korunma Kanunu ile, 

bu kanun gereğince yapılması derpiş edilen işlere sarfedilmek üzere Hükümet emrine yirmi beş mil
yon liralık bir sermaye temin olunmuş ve bu sermaye 3954 sayılı- kanunla elli milyon liraya ve 
bilâhara 4180 sayılı kanunla da yüz milyon liraya iblâğ edilmiştir. 

1941 senesi nihayetinde âzami haddi 50 milyon lira olduğu halde Millî Korunma umumî bilan
çosunda bu sermaye, Koordinasyon kararları ile muhtelif masraf mahalleri emrine tahsis edilen 
mebaliğin umumî yekûnu üzerinden 38 935 099.01 lira olarak yer almış bulunmaktadır. 1940 bilan
çosu hakkındaki raporumuzda da arzedilmiş olduğu veçhile sermayenin Koordinasyon kararlarına 
göre mütehavvil bir mahiyet arzetmesi, sermayeuin vahdetini ihlâl etmektedir. Her ne kadar yuka
rıda mevzuubahis her üç kanunun sermayeye müteallik maddesinde: 

«Hükümet emrine Hazinece milyon liraya kadar bir sermaye temin olunur....» demek 
ise de bu ibaredeki (kadar) kelimesinden sermayenin tahavvül edebileceği manasının çıkarılması 
doğru görülemez. 

Millî Korunma Kanunu, bu kanunun icap ettirdiği işlerde kullanılmak üzere bir sermaye tahsis 
etmiştir. Ve bu sermaye itibarî bir sermaye olarak da kabul edilebilir. Fakat her hali kâârda bu •ser
mayenin bir bütün olarak Millî Korunma umumî bilançosunda yer alması lâzımgeldiği kanaatın-
dayız. 

Bugünkü haliyle sermaye hesabı, ' aktifte karar alınan tahsisat hesabı ile alâkalı olarak nâzım 
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mahiyette bilançoda yer almış bulunmaktadır. Yeni muhasebe plânında sermaye tahsisine müte
allik her yeni Koordinasyon karan üzerine sermaye hesabı ile karara alınan tahsisat hesabı kar
şılaştırıldığı cihetle sermayenin vahdeti bu plân ile de gözetilmemiş bulunmakta ve bu cepheden 
plânda ufak bir değişiklik yapmak icabetmektedir. • > - * 

38 935 099,01 lira ile pasifte yer alan sermaye hesabı aşağıdaki* unsurlardan terekküp etmek
tedir : . 

6 270 786,52 lira sabit sermaye 
30 720 000,— » mütedavil sermaye 

988 312,49 » teşkilât ve idare masrafları karşılığı 
956 000,— » ikraz 

38 935 099,01 

IX - Sermaye tahsisinden alacaklılar : 27 694 245,77 lira. . ' 
Bu hesap, muhtelif Koordinasyon kadarları mucibince emirlerine sabit ye mütedavil sermaye ile 

teşkilât ve idare masrafları tahsis edilen veya kendilerine ikrazda bulunulan muhtelif masraf ma
hallerinin bu tahsisattan bilfiil kullanmış bulundukları mebaliğin umumî yekûnunu göstermektedir. 

Bunun 25 694 245,77 liralık kısmı Ziraat Bankasının tkendi menabiinden temin edilmiş olup 
2 000 000 liralık kısmı da Hazine kefaletini haiz bir bononun Merkez Bankasına iskontoya arze-
dilmesı suretiyle elde edilmiş bulunmakta ve her ne kadar Millî Korunma Kanununun 45 nci 
maddesiyle yukarıda mevzuubahis temin şekillerinden, gayri bütçeye tahsisat koymak veya Hazinece 
avans vermek gibi iki ayrı temin şekli de derpiş edilmişse de şimdiye kadar bu menabiden istifade 
edilmemiş bulunmaktadır. " • " " • *. 

Millî Korunma sermayesinden muhtelif masraf mahalleri emrine tahsis edilen kredilerle bu kre
diler üzerinden bilfiil kullanılmış bulunan paraların ciheti aidiyeti aşağıda gösterimiştir • 

Masraf mahalli 

Başvekâlet 
Ticaret Vekâleti 
iktisat Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 
Kızılay 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Maliye Vekâleti 

" , - • ' • - - - • - • • • • • - T . 

Açılan kredi 
T.L. 

100 000.— 
23 331 532.49 
- 5 300 000.— 
- 420 786.52 

2 500.— 
7 190 280.— 

250 000.— 
400 000.— 

1 0O0 000.— 
1 000 000.— 

— 

38 905 099.01 

Açılan krediden 
kullanılan 

T. L. 

81 478.06 
14 620 601.88 
3 925 788.39 

438 239.88 
310.76 

7 222 834.33 
50 277.31 

' 422 422.— 
:— 

899 208.29 
33 084.87 

27 694 245.77 

Masraf mahalleri tarafından kullanılan kısmı teşkil eden yukarıca mevzuubahis 27 694 245.77 
liranın idinde yekûnu 1 239 664.17 liraya baliğ olan bu paranın faizi de dâhil bulunmakta ve bazı 
masraf mahalleri emrine tahsis edilen krediler üzerinden kullanılan mebaliğde görülen deplasmanlar 
,da bundan ileri gelmektedir. • 

X - Muhtelif alacaklı hesaplar: 6 539 809.10 lira. 
Bunun 2 562 823.98 lirası bankaların ve '3 976 985.32 lirası da eşhas ve müessesatm alacağım 

teşkil etmekte ve heyeti mecmuasının 3 233 013,23 lirası Ticaret Ofisine, 2 911 1)85.71 lirası Petrol 
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Ofisine ve mütebakisi ise sair masraf mahallerine ait bulunmaktadır. 
XI - Muvakkat hesaplar: 2 043 492.20 lira. 
Bu paranın hemen hemen tamamı muhtelif müesseselerin millî korunma sermayesiyle yapmış ol

duğu muamelelerden tahassül eden kârı göstermektedir. 
Ancak bu muameleler neticelendirilmemiş ve hesaplar tasfiye edilmemiş bulunduğu cihetle bu 

kârlar hesapların tasfiyesinde kâr ve zarara taallûk etttirilmek üzere muvakkat hesaplara kayde
dilmiş bulunmaktadır. 

XII - Karşılıklar: 5 698 816.34 lira. 
Bu para Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi mucibince Hükümetçe akdolunan mukavele

ler veya ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle ihraç mallarının dahilî satış fiyatı ile haricî satış fiyatı 
arasında tahassül eden fazla kârları göstermekte ve Ticaret Vekâletinin verdiği emirler üzerine 
Ziraat Bankasınca ihracatçılardan tahsil edilerek fon hesabına kaydedilmektedir. 

63 sayılı Koordinasyon kararı ile bunun yerine kaim olan 130 sayılı Koordinasyon kararı gere
ğince bu paradan Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi hükümleri dairesinde ^yapılacak sarfi
yatın İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tâyin ve icra olunması icabetmekte ve başkaca sarih bir kayda 
tesadüf edilemediği cihetle fon hesabının sahibinin İcra Vekilleri Heyeti olduğu kanaatma varıl
maktadır. Keyfiyet bu merkezde olunca yukarıda mevzuubahis Koordinasyon kararlarında zikredi
len tediyelerle beraber fazla mehuzattan iadeler de dâhil olmak üzere bu hesaptan yapılacak bil
cümle reddiyatın İcra Vekilleri Heyeti kararına iktiran etmesi icabettiği neticesine varılabilir. Bi
naenaleyh mevzuun bu zaviyeden tetkiki ile vazıh bir karara varılmasını muvafık buluruz. . 

Karşılıklar hesabına Ziraat Bankası tarafından % 5 faiz tahakkuk ettirilmektedir. Diğer taraf
tan millî korunma sermayesinden tediyat yapılmasına mütedair alınan kararlara istinaden Zira
at Bankasınca kredi açılmak .-suretiyle ödenen mebaliğe mezkûr banka ile Maliye Vekâleti arasın
da vâki mutabakat mucibince % 6 faiz yürütülmektedir. Fon hesabında toplanan mebaliğin ne su
retle istimal edileceği Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesiyle tâyin ve tesbit edilmiş olmakla 
beraber senevi % 1 hesabiyle faizden kâr etmek için -fon hesabı ile Ziraat Bankasınca açılan kre
diler arasında hesabî bir takas yapılaması muvafık olur kanaatındayız. 

1943 nihayetinde fon hesabı bakiyesi on milyon liraya yakın olduğu cihetle bu suretle temin 
edilecek istifadenin yüz bin liraya yakın olacağı aşikârdır. 

Kâr ve zarar hesaplarının tetkiki 

A) Zimmet: 
1. — Maaş ve muhtelif ücretler: 554 425,49 lira. 
1941 senesinde Millî Korunma camiasının maaş veya ücret olarak ödemiş olduğu mebaliğin kısmı 

küllisi Millî Korunma sermayesinin istihlâki suretiyle, yani teşkilât ve idare masraflarından öden
miş olup heyeti mecmuasının masraf mahallerine göre sureti tevezzüü aşağıda arzedilm-iştir: 

Masraf mahalleri • • . TL. 

Başvekâlet Koordinasyon Bürosu 11 280 40 
Millî Korunma Muhasebe Bürosu 24 063 87 
Ticaret Vekâleti İaşe Müsteşarlığı ve İaşe Müdürlükleri ve Fiyat Murakabe teş. 159 268 10 
Ziraat Vekâleti , 265 912 48 

460 524 85 
Petrol Ofisi ' • 93 900 64 

554 425 49 
Maaş ve ücretior postunda mütedavil sermayeli teşekküllerden yâlnız Petrol Ofisin 1941 sene

sinde ödemiş bulunduğu ımaaş ve ücretler© yerverilmiş olup bilfarz-ayni mahiyette bir teşekkül bulu
nan Ticaret Ofisinin ödemiş olduğu maaşlar bu hesaba ithal edilmemiş bulunmaktadır. Kaldı ki, 
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-—15 — 
93 900,64 liranın heyeti mecmuası da Petrol Ofisin maaşlarına tekabül etmemekte ve bunun 10 715,67 . 
•lirası harcırahları ve tedavi masraflarına teşkil etmekte ve sehven bu hesaba kaydedilmiş buluru 
maktadır. ' ^ l 

Ziraat Vekâletinin ödemiş bulunduğu maaş ve ücretlerin 253 178,38 liralık kısmı Ziraî Kombina
lar Kurumunun istihdam ettiği amele ve makinistlerin ücret ve-, yevmiyelerinden ibaret bulun
maktadır. 

2. — Harcirahlaf: 84 509,23 lira. 
1941 senesinde ödenen harcırahların 36 479,36 lirası Ziraat Vekâletinin, doğrudan doğruya işlete

ceği arazide kullanılmak ve çiftçiye yardımda bulunmak üzere mubayaa edilen ziraat makine ve 
âletlerinin işletilmesi neticesinde bunların amele ve makiistleri ile memurlarına ödemiş bulunduğu 
yevmiye ve harcırahlara 32 214,77 lirası 11 sayılı Koordinasyon kararına müsteniden valiliklerin 
ödemiş bulundukları yevmiye ve hareirahlara ve mütebakisi de sair masraf mahallerine ait bulun
maktadır. . 

3. — Hammadde ve malzeme: 18 426,19 lira. 
Heyeti mecmuası Ziraat Vekâleti Ziraî Kombinalar Kurumuna ait bulunan hammadde ve malze

me masraflarının 15 288,16 liralık kısmı istihlâk edilen yedek parçalarla bunların tamirine ait 
bulunmakta ve bakiyesini teşkil eden 3 138,03 lirası da 1941 senesinde mubayaa edilen mahrukat ve 
yağlardan istihlâk edildiği Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bildirilmiş bulunan kısmının bede-<; 

lini teşkil etmektedir. \ 
4. —- Nakliye masrafları: 96 963,50 lira. 
Nakliye masraflarının tamamı da Ziraat Vekâleti Ziraî Kombinalar Kuramıma ait bulunmakta 

olup mahiyeti itibariyle bunlar, mubayaayı müteakip ihtiyaca göre muhtelif mmtakalara sevkedilen 
makine ve âletlerle mayi mahrukatın ve tamir için sevkedilen bozuk makine ve alâtm nakliye fyedelini 
teşkil etmektedir. , , ' " . . ' * . ' 

5. — Amortismanlar : 374 486, 25 liradır. 
Sabit krj^ıetler için 1941 senesinde tefrik edilen amortismanların 295 834, 31 liralık kısmı Zi

raat Vekâleti Zirai Kombinalar Kurumuna ve 41 -884, 14 liralık kısmı Millî Müdafaa Vekâletine ve 
bakiyesi de sair vekâlet ve müesseselerce mubayaa edilmiş bulunan, sabit kıymetlere ait bulunmak
tadır. 

Tetkikatımız • sırasında Türk Tütün Limited Şirketinin sabit kıymetler için, Yalvaç Deri Fab
rikasının ise makineleri, alât ve edevatı ve tesisatı için amortisman ayırmamış bulundukları ve fakat 
Millî Korunma Muhasebe. Bürosunun muvakkat hesaplar yardımı ile 1942 de mahsubu yapılmak 
üzere Türk Tütün Limited için Amortisman tefrik etmekle beraber. Yalvaç Deri Fabrikası için aynı 
ameliyeyi yapmamış olduğu görülmüştür. . 

1942 yılı bilançosunun tanziminde Yalvaç Deri fabrikasının 1941 de ayırmış bulunduğu amor
tismanların da telâfisi icabeder. 

6. —Karşılıklar : 169 429, 20 lira. 
Petrol Ofisinin motorin evsaf farkı olarak gümrüğe yatırdığı depozito karşılığı olup muka

bili bilançosunun pasifinde aynı ad altında yer almış bulunmaktadır. 
7. — Verilen faizler : 606 495, 57 lira, 
Millî Korunma Muhasebe Bürosu kayıtlarına göre muhtelif Koordinasyon kararlarına müsteni

den ikraz veya sabit mütedavil sermaye ve teşkilât ve idare masrafları karşılığı temini suretiyle 
Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen mebaliğ için 1941 senesinden tahakkuk ettirilen faizle-

; rin umumî yekûnu 1 239 664.17 lira olup müfredatı aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır:' 
Sabit sermaye faizi • , 336 413 98 
Mütedavil sermaye faizi 856 876 13 
Teşkilât ve idare masrafları faizi 17 615 62 
îkraz faizi - 2 8 758 44 

1 İ 239.664 17 -
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— İfr — 
Doğrudan doğruya müstakriz tarafından ödeneceği cihetle ikrazat faizinin Millî Korunma umumî 

kâr ve zarar tablosuna aksetmesi mevzuubahis olmadığına göre kâr ve zarar tablosunda yer alması 
•-gereken «verilen faizlerin» 1 211 105.73 lira olması icabederdi. ' 

Verilen faizlerin 606 495.57 lira olarak kâr ve ;zarar tablosunda yer almış bulunmassı pamuk, 
lâstik ve sudkostik için'Ziraat Bankasına ve pirinç fasulya için Toprak Mahsullerine ve daha bir ta
kım işler için sair müesseselere verilen mütedavil sermayeler için bu müesseseler tarafından öden
miş bulunan faizlerin, bu işler için hazırlanmış bulunan cetvellerde ayrıca irae edilmeyerek yalnız 
neticenin, yani yapılan muameleden tahassül eden İcârm .̂veya zararın kaydedilmiş olmassı ile ikti
fa edilmesinden ve binnetice bu faizlerin. Millî Korunma umumî kâr ve zarar tablosuna aksettiril-
mesine imkân hâsıl olamamasından ileri gelmiştir. 

Mevzuubahis 600 495.57 liranın 243 465.97 lirası mütedavil sermaye faizlerini ve mütebakisi ise 
sabit sermaye ve teşkilât ve idare masrafları faizlerini teşkil etmektedir ki, bunun en mühim kıs
mı 319 537.62 lirası Ziraat Vekâleti Zirai Kombinalar Kurumunun 5 730 000 liraya baliğ olan 
sabit sermaye faizlerine ait bulunmaktadır. 

8. — tdare masrafları : 297 785,21 lira. 
Tenvir ve teshin, kira, kırtasiye ve sair gibi muhtelif masrafları ihtiva eden bu hesabın 

166 468,52 lirası mütedavil sermayeli müesseselere ve bakiyesi de vekâletlerle resmî dairelere ait 
bulunmaktadır. 

9. — 1940 masrafları : 287 330,07 lira. 
Bu masrafların müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

176 886,95 Etibankın kok satışından tahassül eden kâr olup 1940 hesaplarında kâr ve zarara 
kaydedilen ve 1940 raporumuzun 46 ncı sayfasının 3 ncü paragrafına uygun olarak 
1941 bilançosunda masraf kaydedilmek suretiyle tashih edilen. 

107 291,63 1940 hesaplarında aktive edilmiş olan faizler olup raporumuzun 46 ncı sayfasının 
ikinci paragrafına uygun olarak tashih edilen. 

3 151,49 1940 senesinde .harman hasılatı olduğu mülâhazasiyle kâra kaydedilen mebaliğin 
kâr olmayıp Ziraat Vekâletinin tevdiat hesabına kaydedilmesi gereken bir para ol
duğunun anlaşılması üzerine yapılan tashih. 

287 330,07 

Millî Korunma 1941 kâr ve zarar tablosunda 1940 masrafı olarak 287 330,07 lira ve 1940 kâr
ları olarak da 108,46 lira yer almış bulunduğuna göre 1940 senesinden ceman 287 221,61 lira net za
rarın 1941 senesine intikal etmiş olduğu .anlaşılmaktadır. 

Bu zarar da dâhil olduğu halde 1941 zararı 525 299,62 lira olarak irae edilmiş bulunduğuna 
göre Millî Korunma teşebbüsünün 1941 ekzersizinden mütehassıl hakikî zararının 238 078,01 lira ol
duğu görülür. 

B) Matlûp ; 
Yekûnu 1 946 551,09 liraya baliğ olan Millî Korunma teşebbüsünün 1941 senesi gayrisafi va

ridatının müfredatiyle muhtelif masraf mahallerine sureti tevazününü gösteren cetvel aşağıya der-
cedilmistir: ~~* ~ • 
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^ mwm Ttıvm. m:V<m &vm^ 
f"r': nasyon letine bağlı letine bağlı letine bağlı 

Hesap isimleri bürosu müesseseler müesseseler müesseseler Yekûn 

0ifr6*Fmvhwnl*fe — — 537.507,70 — 537:507^0 
BaMttaa basılaü — . . -~ 6^133$* • •• " ~ 54:133,84 
Çiftçi hesabına yapılan hafriyat ge
lirleri —» —' 8.040,51 — 8.040.51 
Muhtelif zirai gelirler — — 93£H^A — 93.571,34 
Sfâ^eUf^köBiisyiMikr — 7&444.20 — — 7&44&2Û 
S a ^ k â r l a n İjâB7J387^80 • '— 48y45&68 ÛOO.TÖÛ^O 
Alman faizler — — — 11,01, ; 11#1 
Muhtelif kârlar — 91^43,81 — 99,3* 91.934,15 

îSBT geKrterî 24 — 84,46 — 84,46 

' . ' ' ' " . 24 1.227.625,21 693.337,85 43İ564,03 > L9£4;551,Q9 
1941 zararları 525.299,62 

^ _ _ _ 2.489.850,71 

.___ ^ : _ _ • i~~" , 693.253,39 

1. — Zirai Eombhıaâar Kıirumu-gelirleri : 
Çift sürme; hasdatî,lıarman« hasilâti, §i£t§ihesabınayapılan hafriyat* getrleri, ve: muhtelif. zimi 

gelirler yekûnu olarak 693 253.39 lira ile «kâr ve zarar tablosunda yeralan Ziraat Vekâleti Zîrai 
Kombinalar.Kurumunarait gelirleri, 27, 90 ve 168 sayılı: Koordinasyon kararlarına müsteniden Mil-. 
ft Korunmam semayes inden^ 
Korunma Kanununun 42 nci maddesi mucibince çiftçiye yardımda bulunmak için ücretle kullanıl
masından veya kiraya verilmesinden jnütevellit bulunmaktadır. 

2t.—Muhtelif komisyonlar : 78 '444, 2G lira. 
Muhtelit kmisyonlama>23; 112; 22 lirası Petrol Ofîsinre bakiye 55 331, 28 "lirası da Ticaret Ofi-

»&-1941 senesi muamelâtı neticesinde almış olduğu net komisyon olup „ mezkûr ofislerin 1941 yılı 
bilançolarından Millî Korunma umumî bilançosuna intikal etmiş bulunmaktadır. 

3. ^ S â t i s k f ö l a ^ ^ ' . . . ; " 
Sa^5feâMaı,ımn Biülredâtı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira K. • J 

626 895 94- Petrol Ofisim benzin, petrol vesair madenî yağlar satışından, elde etmiş olduğu 
kârlar, .. 

427 695 56 Ticaret Ofisinin^ 1941, kâr Ve zarar tablosunda karşılıklar namı ile yeralmı^ bulu
nan ve muhasebe .bürosunun Ticaret Ofisin satış kârı olarak kabul ettiği meblâğ. 

43 453 68 Yalvaç Deri Fabrikasının deri satışından elde etmiş olduğu kâr 
2.745 70 74-. sayılı Koordinasyon kararma müsteniden^ Zirâat Bankasınca Romanya'dan it

hal edilen sudkostiklerin satışından tahassül eden kâr. 

1 100 790 88 lira, 

'4?:- — Mufc'teKf kârlar : 91 943̂  15 lira. 
8^5O0| 66Hirasr Ticaret Ofisine ve bakiyesi de Petrol Ofisine ait bulunmaktadır. 
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Kâr ve zarar tablosunda yeralan diğer mebaliğ ehemmiyetsiz telâkki edildikleri cihetle temas 
edilmemiştir. 

5. — Zarar : 525 299, 62 lira. 
Millî Korunma teşebbüsünün 1941 zararı bilançoda 525 299, 62 lira gözükmekle beraber 1940 

masrafları bahsinde de temas edilmiş olduğu veçhile bunun 287 221, 61 liralık kısma 1940 senesine 
ait olduğu için 1941 ekzersizinden tahassiil eden hakikî zararm 238 078, 01 lira olduğu arzolunur, 

**••":••'• i ' •. ••' Netice ve teklifler 
: 1. — Millî Korunma Muhasebe Bürosunun pasif bir hesap kayıt bürosu vaziyetinden çıkarılarak 
bilcümle hesap yerleri üzerinde müeyyedeli bir takip ve kontrol salâhiyeti ile teçhiz edildikten 
fionra bu vazifesini gereği gibi yapabilmesi için Zirâat Bankası bünyesinden ayrılarak Başvekâlet 
Koordinasyon Bürosuna raptedilmesi hususunun düşünülmesi; 

2. — Tahsis mahallerinin her birisinin Millî Korunma Muhasebe Bürosunun hesap plânının ihti
va ettiği hesaplara mütenazıran hazırlanmış birer muhasebe plânına sahip bulunması; 

3. —<• Millî Korunma Muhasebe talimatnamesi nin tadil ve ikmal edilmek suretiyle ihtiyaca uy- * 
gun bir hale getirilmesi; 

4. — Yeni hesap plânının tatbik edilmesi neticesinde eski hesapların muhasebe kayıtlarına isti
nat ettirilmesi suretiyle yeni plândaki hesaplara adapte ettirilmesi; -

5. — Millî Korunma sermayesinden emirlerine para tahsis edilmiş bulunan sermaye tahsis ma
hallerinin 1941 senesi zimmetini teşkil etmekte olup 1943 Ağustos nihayetine kadar hesabı verilmemiş 
bulunan 10 193 102, 53 liranın biran evvel tasfiyesi ve alelıtlak bu gibi paraların hesaplarının se
nesi içinde verilmesinin temini; - . . - • 

6. — Millî Korunma sermayesinden ikraz suretiyle para alan tahsis mahallerinin kontrol a tâbi tu
tulması ve bir vâde ile mukayyet bulunmayan ikrazatm tahsil tarzı ile tahsil zamanının zabt've rabt 
altına' alınması; 

7. — Merkez Bankasına iskontoya arzedılen Hazine bonosunun faizi olup sermaye tahsisinden 
borçlular hesabına kaydedilen 33 084,87 liranm bu hesaptan çıkarılarak emsali paralarla beraber 

. muvakkat hesaplara kaydedilmesi; 
, 8 . — Sermaye tahsis mahallerinde bulunan stokların sene sonlarında tartı ve sayım cetvelle

rinin hazırlanarak muhasebe kayıtlarının bu cetvellerle karşılaştırılması ve kayıtların*-bu cetveller 
esas ittihaz edilerek * düzeltilmesi. Millî Korunma muhasebe talimatnamesinde stokların kayıt, takip 
ve kontrolü için bir hüküm mevcut olmadığından bu hususatı muhtevi bir ambar talimatnamesinin 
hazırlanması; 

9. — Sermaye tahsis mahallerinden bir çoğu sene nihayetinde demirbaşları için envanter hazır
lamamış oldukları . cihetle sene sonlarında demirbaşlar için envanter yapılmasının usul ittihaz edil
mesi ve umumî bilançodaki demirbaş kıymetlerinin bu envanterlere istinat ettirilmesi; 

10. — Sermaye hesabının mütehavvil bir mahiyet arzetmemesini teminen pasifte sermaye hesa
bına kanunla derpiş edilen âzami haddi üzerinden yer verilmesi suretiyle sermayenin vahdetinin 
ihlâl edilmemesi ve bunun için yeni muhasebe plân ve izahnamesinde gerekli tadilâtın yapılması; 

11. — 136 sayılı Koordinasyon kararı ve Millî Korunma muhasebe talimatnamesinin 26 ncı 
maddesi hükümleri mucibince fon hesabı üzerinde tasarrufta bulunmak hakkı îcra Vekilleri Heye
tince verilmiş bulunduğu- cihetle diğer makamlar tarafından bu hesaptan teliyede bulunulması için 
verilecek emirlerin infaz edilmesi icabedip etmiyeceği hususunun tetkiki; 

12. — Fon hesabında toplanan mebaliğin ne suretle istimal edileceği Millî Korunma Kanunu
nun 27 nci maddesiyle tâyin ve tesbit edilmiş olmakla beraber senevi % I hesabiyle faizden kâr 
etmek için fon hesabı ile Ziraat Bankasınca açılan' krediler arasında hesabi bir takas yapılması hu
susunun tetkiki; 

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosu defterleri 
üzerinde yapılan tetkik ve murakabe neticesinde Millî Korunma umumî bilançosu ile kâr ve zarar 
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cetvelinin kayıtlara uygun olduğu görüldüğü cihetle tasdiki derin saygılarımızla yüksek tasvibini
ze arzoluüur. 

Umumî Murakabe Heyeti 
Başkanı 
Cavit Ekim 

Tanm Bakanlığının düşünceleri 

T.C. ' , ' . - ' " . . 
Ziraat Vekâleti 29 . VI . 1944 

Ziraim Kombinalar Dairesi Reisliği 
••• Şube: H. s 4690. / ' > ' ' ' • 
. , - Sayı : 7197 ' '. ' 

Başvekâlet Yüksek Makamma ı 

1941 takvim yı^ Millî Korunma bilançosu hakkında Umumî Murakabe Heyeti tarafından tanzim 
edilen raporun vekâletimi alâkadar eden cihetleri için verilmesi muktazi cevabın ekli olarak takdim 
kılındığını saygı ile arzederim. • 

' " ' • • ' - ; t Ziraat Vekili 
Ş. R. Hatİpoğlu 

- - • ' • • • * • 

Millî Korunma 1941 yılı umumî bilançosu 'hakkında Umumî Murakabe Heyetinin tenkitlerinden 
Zirai Kombinalar İdaresini ilgilendiren kısım aşağıda sırasiyle cevaplandırılmıştır. 

1. — Bilançonun, sexmaye tahsisinden borçlular kısmına temas eden raporun 2, 8, 9 ncu sahifele-
. rinde, muhtelif vekâlet, daire ve eşhas emrine Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen paralardan 

10 190 102,53 liranın hesabının, bilançosunu tanzim edildiği Temmuz 1943 gayesine kadar kapatıl
mamış olmasından bahsedilmekte ve bu paradan 3 145 402.83 liranın 10, 27, 90, 134, 168 sayılı ka- * 
rarlarla Ziraat Vekâleti emrine tahsis edilen mebaliğe ait olduğu tesbit edildikten sonra bu mevzu 
üzeninde ehemmiyetle durulması tebarüz ettirilmektedir. 

Yapılan tetkikat neticesinde mahsupsuz kalan mezkûr 3 145 402.83 liradan kısmı âzaminin Ko
misyonu mahsus tarafından Amerika'dan--mubayaa edilen ziraat makineleri ve yedekleri için açıl
mış akreditiflerle yine bu makinelerin nakil ve monta j la rd ım doğrudan doğruya Ziraat Banka
sınca yapılmış ma M aflara,ait olduğu anlaşılmıştır. 

A) vIlişik listenin tetkikmdan de anlaşılacağı' üzere .1940. ve 1941 tem kainde akreditif olarak 
yapılalı tediyelerden ''.Temmuz 1943 gayesine kadar bankaca mahsubu yapılmamış olduğu tesbit edilen 
907 516.50 dolar muadili olup 1 662 805.07 liraya tekabül etmekte ve aynı senelerde Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünce tediye edilen 338 542.47 liranın da ilâvesi halinde bu miktar 2 001 347.54 
liraya baliğ olmaktadır. 

JB) Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünce aranılmakta olup bulunduğu zaman mahsuba seykedi-
lecek 150 000 lira ile halen elde mevcut olup .bazı noksanları için Ziraat Bankası Merkez Müdürlü
ğüne iade edilmiş olan evrak muhteviyatı 4 245.56 lira ve muhtelif eşhasa verilen avans ve krediler
den bakiye olup istirdat veya mahsubu temin edilmek üzere listesi 1944 senesinde bankadan idare
mize tevdi- olunan "63 225.97. lira. da (A) fıkrasında yazılı miktara ilâve edilince ceman 2 218 819.07 
liralık evrakın Millî Korunma Muhasebe Bürosuna tevdi edilmiş veya edilmek üzere bulunmuş olduğu 
görülür. 

C) Mütebaki 926 583.76 liraya gelince: 
1. — Mühim bir kısmınm 1 ve 3 No. lu hesaplardan Türkiye'de ödenen mebaliğe ait evrakı nıüs-

bite meyamnda bankaya gönderilmiş olupta taalluk ettiği akreditife mahsubu yapılmamış ve £aV 
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hız Türkiye'de ödenen kısmırı mabsubiyle iktiiâ e^U^ -1 

2. T— Henüz istimal edilmemiş akreciitif bakiyelerinden; - -v ' 
3.—-Akreditif agıldîğı zurnan tatbik edilen kurla mahsup, sırasında tatbik edü^n kur farkı 

sebeplerinden ileri gelmiş olması mümkün ve muhtemeldir. Mamafih bu fıkrada yazılı 926 bin kü
sur liranın müfredatının tesbiti zamana ihtiyaç göstermekte veya eski hesapların katî bir tasfiye
ye tâbi tutulmasına mütevakkıf bulunmakta olmakla beraber 1942 ve daha sonraki yıllara ait tan
zim edilecek bilançolar dolayısiyle müfredat listesinin hakikata_ en yakın şekilde tanzimine çalışı
lacaktır. . . • 

II,- Bilançonun stoklar ve sabit .kıymetler, kısmına .taallûk eden raporun 22, 23, 26, 27 ncj say
falarında Zirai Kombinalara ait stokların 424" 515,33 lira-olduğu ve makine ve aletleri için de 10 
sayılı Koordinasyon karariyle 2,5 milyon lira tahsis edilmiş olduğu halde envanterler .alınama
dığından müîre-dat ve hakiki miktarlarının tesbitine imkân olmadığı ve sene nihayetine kadar bir -
kısmının da istihlâk edilmiş olacağı gözonünde tutulursa bilançoda yer alan 2 45B 535,$1 liralık zi
raat makineleri ve aletlerine mevcut nazariyle bakılamıyacağı bildirilmektedir. 

Raporda temas edildiği ve Milî Korunma Kanununun 49 ncu maddesinde tasrih edilmiş öicfe-
ğu üzere her nevi kıymet hareketlerine ait hesap ve defterler Ziraat Bankasınca tutulacağından 
idare o senelerde bu kıymetleri tesbit ve iraeye m«d*r .olabilecek .kayıtlar tutma|öiştiE. 

Halen elde mevcut binlerce kalem makine ve maizemeşden .hangilerinin 1941 vehangdieHnin 1942 
ilâ . . . . senelerine ait olduğunu tadat ye tesbite imkân yoktur: 

İdarenin hakiki durumunu en son tanzim edilecek bilanço daha ciddî ve, sıhhatle İzah ve irae 
ve eski senelerden müdevver kıymetleri de ihtiva edeceğine göre içinde bulunduğumuz 1944 senesin
de 1941 veya 1942 seneleri-mevcutlarını tesbite imkân olmadığı gibi buna mahal de görülmemekte
dir. Bununda bera'ber stoklardan ve sabit kıymetlerden banka kayıtlarında mevcut olanların bir 
listesinin idaremize verilmesi ve idaremizce de yakılacak tadat neticesinde mevcutlarm tesbiti ve 
biı iki liste arasında görülecek farka ait sarf ve istihlâk muamelelerinin ifa ve ikm&liyle tam bir 
mutabakat temini ve badema her .sene stoklarının tartı ve sayım .eetvel terinin muntazaman hazırlan
ması üzerinde Millî Korunma Muhasebesiyîe şifahen anlaşılmış ise de beklenen Hste; beaıiz; gönde
rilmemiştir. . " • • " ' • ' ' ' - • , 

III - Raporun 27, 34, 36, 36, 37 nci sayfalarında; ı. '. 
A) Sarnıç ve hangarlar,. 
B) Maaş ve ücretler, 
0) Harcırahlar, ... . .' 
D) Hammadde.ve malzeme, • 
E) Amortismalar.. 

-ile raporun 39 ncu maddesinde yazılı gelirler hakkındaki mütalâa, izahat veriimesiaii icafeettirir 
mahiyette görülmemiştir. / 

IV - Berveçhi mâruz izahatla; ' . 
A) Emirlerine para tahsis edilen e4ilmiş-olan sermaye tahsis mahaÜerinm lM^;sea»si j ^ m e -

tini t^sjkil etmekte olup 1343 senesi Ağustos nihayetine kadar hesabryerilmemiş b^taaaa^lö möyoa 
küsur bin liranın biran evvel tasfiyesi, 

. B) Sermaye taksis mahallerinin sene sonlârmdaki stoklarına ait" sayım ve tartı; eets&leriHİn 
hazirlanarak kayıtların bu cetvellere göre düzeltilmesi gybi r a p o r a »etiee olarak tabakkak;ettiö-
mes:ne'; lüzum gösterilen hususata da- cevap verilmiş bukmmatadır. 

C) 3944 senesinden itibaren Xirai Kombinalar idaresince millî korunma hesap pl|lnıaamttfflia-
zır bir muhasebe. plânı üzerinde.yürünmekte ve bu itibaria: raporda-neti<îelier meyan«ı$a bu hosust* 
-yapılan teklifler Zirai ^ 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim.. • ' / • _ . / . ' Z> 
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Wo«rt BafcanfcğiBBr âttşteoetoi 

^0. 
Ticaret Vekâleti 

* Gvnel wg%: V51 
Başvekâlet Yüksek Makamına 

M*zi*md 

JCûonJinasyoûBürosuUmumi Kâtipliği ifadesiyle riaum 18:1V. 

1941 takvim yılı Millî Kornsama büâaıçasa ve kâr ve. zarar 
UBMÜÛÎ M^^kabe H«^ti tepafmd«a. tanz^ orafcsaı Bftporan 
hakkiBda^v^ereklii iatthatm ekleaerek s»B»M»|aHHi ««ygrisasai* »rzedertm. 

ön Te 1/11Ö sayriı buy-

t«*kskı n6tic«^He dair 
i ftg&mdi?en câ ftdd̂ eri 

?pö»et #fckilâ > : 

1941 takvim 3Pİ^4a4fe^i jKûraaaa fonn^flu yapaiga sarfiyat bakkamda Başvekâlet Umtrmî 
Mmsfkkĵ fc jfoyetmm £msm iakjmn î ^ r ^ ' Vek^rtaııi^ı3^M»âfeı^ cihf»tl«PB»« verilen oevapkr 

1. ^S$!go«»n40*#OöSBa3r€*siöm^ ; ia^e teşkalâtı-rçİB 
k&buLadilmiş olan-70Ö OOft liralık tahsisattan bn teşkiiâtm'itg** tfaeTİne vtlsĞImm'mmı^nito 
göröûfiaa45 520,43 lii^^ait hesabın veriinıedâ|i v e « . 1 . 184&^n v«r £3 rayıh sfakülerle Miiîî^k»-
ruama tahsiaatandan yajptka sarfiyata -ait hesap larsn ludckiyk ventosegr- içte -^fcâl#t*#Mr Millî 
Kw»n«i* J ^ 
ra^BaakataHdaki Alıillî Kocımma Muhasebe; Büro sana iakeettirü»a«üği ^ydedilımekt^dir. 

a) oMölga İa ê MüsUşarlıtı merkez ve; t w ^ ; teş^iâfe için İMİ ve 4 9 ^ s^r^eroıde muhtelif 
kararİArk alısaa t4ihai«aUfta 657 459, 03 liraiık (3^8-491,% »«rk«a, 188 967, 07 t*çra) tesartaa 
ait müsbit evrak, teşkilâtın i^vım mutado^ 
Baaıkasnıdaki^lBK^ımııına, Muhasebe Bürosuna veı*&ai$ti. 'tfLB^k,̂ öntâett4eaı4şİMi'Hiü»Mt BVTak
ta©,' merkasse ait bulunaa .bazılatanda noksarılıklar g<5p«aı i4iro 368 ^dl ^raflık evp«kın taınamKu 
ia^et^j j f t fo^to 
hal olunmamıştır, işbu evrak, noksanları ikmal edilerek, mahsubu yapılmak.^mMfWeH0^StA^ 
smdaid MiM.KoiTfiuaaA Mamaseb* Bürasaıım y«ni^^ 

^1 lşş« .%kiHytmm 
Veîşlletimize jjğtagerümemiş bulunan sarf evrakiyleffiraat Bankasında muhafaza <diltti ?sâ>'gS7Vi97 
Eısifk W a w : 

ş) ~ f̂el̂ üeÖmfê  ımıhtetif karariaria 
alman kredilerden yaçisn^rii|!sta^&itn^ *föfaa»eb*ffl{ U^mm^smmm 
tevfikan her alv muntazaman ̂ rant i Bankasındaki M^IûeıstRi^ 

2. *-•/ Raporun «2. Ticaret Vekâleti* kısmının (bf; fıkrasında; K/82, K/93 ve K/M&*i0û£$m». 
ra*M&'mü*taaiüden tütün mubayaası için^Vsk&etim-h«wlm^ 
keti .pirine verilen 2,5 milyon liralık mütedavil sermayenin mezkûr şirket tarafından tahsiF «dildi-
git Zm&t Bankasındaki Millî 'Konmma Muhasebe BifrosuiMt aylık ımean, bilanço - reritmediği, 2,5 
milyeıı̂ Ürûya isabet_ eden-539 672,16 liım kârın V^^*ti» ite Ziraat^^B^ âşâfcabe* 
renin neticesine inti«Lren Istabul Ziraat Banka smd^ muvakkat bir hesapta ^klettîrtîmeffl- hase
biyle faizden zararı mucip olduğu kayıtlı bulunmaktadır. -\l 

W ^*tt&aMy®p^^ <feha Terimli 
kulİanümasını temin bakımından, hesaplar memzııcen tutulmuştur. 

Yerli Ürünler Türk «Anonim Şirketinin müessi si $ijrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıdır. Şirke
tin a y ^ mizan ve senelik bilançoları Ziraat Bankasi'Umum Müdürlüğüne verilmekte, ayni zam&ö* 



da Millî Korumda hesaplan da, bankadateşkil edilmiş bnluhan Milli Korunma Muhasebesinde temer-
v küz ettirilmekte olduğundan bu işe ait mizan ve.bilançoların Banka. Umum Müdürlüğü, tarafından 

Milli Korunma Muhasebe Bürosuna verilmiş olması icabetmektedir. 
' b) 1941 bilânçosiyfe tahakkuk eden kârın, ilgili hesaba nakledilsmemesi, Vekâletle Ziraat Ban

kası arasındaki esaslı bazı ihtilâfların hallinin Tiza masından doğmuşt'ur. Hâlen bu ihtilâflar da hal
ledilmiş bulunmaktadır. , 

3, — Raporun «2. Ticaret Vekâleti» kısmının (c). fıkrasında- K/204, K/425 sayılı kararlarla ek
meklik Wbubat -;ve un, stoku yapmaları için mutedavü sermâye olarak belediyelerce kullanılmak 
üzere Vekâletim.emrine verilen 550 bin liralık tahsisata sadece temas edilerek bir mütalâada bulünul-

t mamtş .olmakla beraber aşağıdaki izahatın verilmesi faydalı görülmüştür r̂̂ ^ ;̂ 
Işbn kredinin» . 13;, V . 1943 gönye ;2/19930 sayılı İcra Vekilleri Heyeti karariyle şehir ve ka-

sabalârni-ifkmeklik hububat ?e un iht^c^arî 'Teprak Mahsulleri Ofisi Umum.Müdürlüğünce temin 
olunduğundan, belediyelerce kullanılmama lüzum kalmamıştır.- Bu sebepten ikraz edilen paraların 
faMeH^Iö birlikte Ziraat Bankasına iadesi lüzumu 2S .VI I . 1944 gün ve 2 sayılı sirkülerle valilik-. 
lere^etiji§s edilmiştir. Vilâyetlerden alman cevaplardan bu paraîarın bankaya iade edilmekte oldu
ğu anlaşılmaktadır, 

•4» — Raporun «eşhas ve müessese» kısmının, a fıkrasında, Siird'de «Yenihayat Ün Fabrikasının* 
işler bir hale konulması için Yasin Aral'a:35 bin: liranın ikraz olunduğu, K/114 sayılı kararla, 
aynı işin ifası zannînda fabrikaya el konularak mezkûr kredinin Toprak Mahsulleri Ofisine dev-'. 
rolundıiğu, Maliye Vekâletinin karaitna tevfikan paranın altışar ay ara ile ve 8 (zer müsavi tak- -\. 
sitle ödenmesiiçin Ziraat Bankasınca Toprak Mahsulleri "Of isine müracaat edildiği halde cevap'alı
n a m a d ı kayıtlı bulunmaktadır. Mezkûr fabrikada yaptırılan teknik tetkikât neticesinde fabrika-
tun işler b|r hale gelmesi için. pek çok masraf ihtiyarına zaruret bulunduğuve- işletilmesinin Top
rak M#s#leri Ofisine zarar vereceği anlaşjldığjnlan istimlâkte bir fayda mülâhaza edilmediği Baş
vekâlete arzolunmuş ve mezkûr makamca fabrikanın envanteri yaptırılarak haliyle muhafaza edil
mesi l^v V. 1942 tarih ve Koordinasyon Bürosu Umumî Kâtipliği ifadesiyle î/734 sayılı yazı ilo -

' tensip ^tınmuştur'. Bu itibarla, fabrika Toprak-Mahsulleri Ofisine intikal etmemiş ve işletilmemiş: 

o lduğ ınpan kredinin Zi raa t Bankasına ödenmesine mahal bulunmamıştır* > • • • 
5. - r Raporun «stoklar» kısmînin £ numaralı bendinde; K/183 sayılı kararla pirinç ve kuru i 

fasutya» mubayaası için Vekâletim hesabına ye Toprak Mahsulleri Ofisi emrine verilen bir milyon; 

liraldt mütedavil sermaye ile satmalınan pirinç ve kuru fastılyâdan 1942 senesine devrolunan mik
tar gösterilmektedir. . • /•• .. >;•-.;:'* y' ' - ' . ' '•' ' 

Mezkûr kararla açılan kredi K/234 sayiU kararla üç milyon liraya iblâğ edilmiş ve alınan para
lar taniâmen Ziraat Bankasına iade olunduğundan işbu kredi K/495 sayılı kararla iptal okınarak 
hesap kapiâtılmıjt». -:,.'.•;., . .•. ' . : . . ._.•; •.';' " • ',- . 

6. --Raporun «stoklar» kısmısın 6 numaralı bendinde; K/83 sayılı ^asarla doğrudan doğ
ruyamiistalisilden zeytinyağı mubayaası jsgin Vekâletim hesabına ve Ziraat. Bankası emrine veri
len bir "milyon liralık mütedavil sermaye öe satmalınan .;z,eytinyağların tamamen . satıldığı, emtia 
meyannııd&ancak Ayvalık'ta 2 ^ bu hesabın tasfiyesi gerektiği kay
dolunmaktadır. . ' .. . ' . . , ' ; ' ; „ -• ;•:••••.;. •.'•',-. ..:-•• \' . i','. . : '*• '..."'y ' -

Bu sirmay^nm^ > 
îunmaktaiuç. ,,'.-•;/.. .,,';;..'* :'.i,.v.v:-- .-•..•"' -VV: . •'.'••-••!'.'•- -•-" ;•'•'"• - =• •• .<:_ - — / « • 

7v -^ ^apertto, «stoklar»^îosmmm.T.numaralı bendinde; K/74 sayılı kararla hariçten, otomobil,:.;'-.. 
kamyoıi. ve diğer nakil vasıtalarına mahsus lâstik mubayaası için Vekâletim hesabına ve "Ziraat Ban
kası emrinş tahsis .edilen 500. bin talik .mü^edavit; sermaye ile satmalınan- malzemeden İ942 senesi
ne devrolunan miktara işaret edilmektedir. '-=-

B» ^eşaAa. aif muameleler*tasfiye ediîmâs ye işîm, kredi K/191 sayılı*kararla iptal olunmuştur. 

|SAywirm) 
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İktisat Vekâleti . .. : '< "*? v;." , ' ; ! " , • -19. Vt".: 1944. " 
Sanayi Tetkik Heyeti Reisliği 

8ay%:7/2223 - . ^._ 
Başvekâlet Yüksek .Makaımna . 

18 . IV . 1944 - 1/L10 yazıya; a : > . f ^ ;.". 

1941 yılı Millî Korunma Bilançosu ve kâr ve zarar hesaplan hakkında Başvekâlet Umumî Mn-
rakabe Heyeti tarafından tanzim edilen rapor Vekâletimizce tetkik olunmuş Ve Millî Koranma Ka
nununun 51 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince raporda bahis mevzuu olup Vekaletimizi ilgilen
diren Koordinasyon Heyeti kararlarının tatbikatına müteallik mütalâalarımız aşağıda arzölunmuş-
pax x ."';.' ~-.~" ; :., ı I ' ; . ' ' : . "? ' "••.,*"'' ,'". '""'""'.. •, ". " ' v ' v -
',. I . - . S ü m e r b a n k ı a l â k a d a r e d e n K o o r d i n a s y o n H e y e t i k a r a r l a n : ' - ^ •': : ?:~ ; .:*.' \.r} .;-•'] 

İ-> K/95 sayilı Koordinasyon Heyeti karariyle tevzii Sümerbanka tevdi olunan* hususi fabrika
larla Sümerbank fabrikalarındı mamulü pamuk ipliklerinin ilgili fabrikalarla el. tezgâhlarına tevzii 
işinin finansmanını temin maksadiyle tahsis olunan, 1 000 000 liralık mütedavü ser
mayeden, mezkûr kararm Resmî 45azeted« neşir tarihi- 15 . n .1941 den itibaren lü
zumlu teşkilât yapılmak ve gerekli tedbirler, alışmak AUHBÜJHB tmAA. -̂ ftAvkiine konul-
anasiyle derhal istifadeye başlanılmış ise de, bu bu işle tavzif olunan YerlimaTîar^aHfötttâiaefi-
sesesinin 1941 yılmda müsait olan malî vaziyeti dclayisiyle hu kredi' fazla miktarda istimal OIÜBTTO-

• mış ve 1941 yılı nihayeti itibariyle bakiyesi ancak 2 794,73 lira olmuştur. ı ' 
Bu yıl zarfında, Vekâletimizce tasdik olunan fabrikalar iş programlarına göre imli ödilen iplil^ 

lerin tamamı Yerlimallar Pazarları Müessesesi, Ziraat ve Halk Bünkalan tarafından .yine Vekâleti
mizce tesbit buyurulan kontenjanlarına göre tevzi edilmiştir. , , ; '•*. 

II - K/190 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle tevzii Sümerbanka tevdi olunan,; mihaniki tez
gâhlarla istihsalde bulunan fabrikalarla Sümerbank fabrikalarının mamulü, - pamuklu dokumalarrif 
tevzii ismin-fihansmanıni temin maksadiyle tahsis olunan 400 000 liralık mütedavil sermaye, bu 
kararm 1941 senesinin 8 nci aynıda tatbik mevkiine konulması ve yukarıda da :- arzedildiği veçhile, 
bu işle muvazzaf Yerlimallar pazarları müessesesinin 1941 yılmda malî'vaziyetinin müsait bulun
ması dölayısiyte-fazlaca istimal olunmamış ve 31 . XII .1941 tarihli bakiyesi ancak 72.13 lira ol-

'muştur. '"' • . ' • • - . . ' . -
III - K/95 sayılı Koordinasyon Heyeti kararının ithal olunan ipliklere ait, 4 ncü maddesi, 217 

sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle kaldırılmış ise de Yerlimallar Pazarları Müessesesi 1941 yılı 
. zarfında Hindistan (dan iplik ithalâtı için 1 700 000 küsur lira tahsis' etmiştir. 

. 95 sayılı kararla iplik tevziatı için tahsis olunan 1 000 0Ö0 lira, müteakip yılda 279 «ayılı ka
rarla 2 000 000 liraya çıkarılmış ve 1943 yılında ise, ayrı ayn tahsis edilmiş bulunan bu müteâavil 
sermayeler, 444 sayılı Koordinanyon Heyeti karariyle tevhit ve ikraz şekline konularak 4 006,000 
liraya yükseltilmiştir. . . . "_.,*"". 

IV - K/18 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle Millî Müdafaa ihtiyâçları için "fâaliyete getiril
mesi maksadiyle işletmesi Sümerbank'a tevdi olunan, Yalvaç Deri Fabrikası için tahsis edilen 
150 000 liralık mütedavil sermaye, İ941 yılında tamamen istimal edilmiş olup-31 .XI I . 1941 tari
hindeki hesap bakiyesi 150 000 liradır. .„„„ / 
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Bu yıl içinde Yalvaç Deri Raferifemstâa:; r ' V " "" •'. "'•" : 

Miktar Maliyet kıymeti 
•"' • • ' ''r ' k i r a . 

, Vaketa 64571,500, kg.. • " 192 527,31 
Kösele . 67Q6$K)İ» ,, 10 159,52 
Kafa kösele - 67l,"5dö* » 561,85 

« -, ı.. ' 
203 248,-68 

miktar ve değerinde mal imal edilmiştir. 
îf - Ktikık'ı alâkadar edeöiTCoordrııaKyon Heyeti kftr&rlari: , 
1. —t 5 nuınantlr kararla kok kömürünün tekelden, satışram temini ve kömür stokla*! tesisi.için 

26". 2 . T94^ tarihinde tahsis olunan ]25ö 000.- lira 15 . 7 . 1940 da Etibank tarafından tahsis olu»-
muş ve mezkûr sene zarfmda »ceman 141 937 007 ton kök sanılmış ve ayrıca 12 290 760 ton stok vü
cuda getirilmiştir. 31 •. 5 . 194 l ' t a r i t t l î i ^b t l i s e^^ 
Baafca^dfifec hesft̂ iHi» tfed^ert«iifa»şlb;..BvTOfee- gösSarfomisr lralin^aı?^'§6^1* Kr^kâr- muvakkat 
rakamla*»] ffim tM)it:?mtf&^n:\m)aMXV 4i$şmfy rekaatıaUtfag mmtâ&fa* 

MtekAaiedi ll&mmh *Ki«gfeHröttfi*ı$fatış TWi TevzF tö$wsw*si leMı» ikram ^be^fepek< 1 . 6 . 
*942.taaJ&M* kp«aefrş Y« bailıatfierKBmör-gatı^-v^ İ«^zivMfea»ese^w*fî46 ödİH^Iı*. 

2. — Sâriden A İ i i ^ f c a ^ S&JÖÖ&Ifya i l e ^ ^ * ^ n Mfî öıH 
4e«» sr t^n&feesy* t«lıatflt»l öden, 187 &m#6 lira »wpaiî-küWi»tı««^^f^E^^3i*^^ yl^Wlı-aSM^Ma 
k^fenmı&vüzes* Ka^KH^Kaartfcrt.rt^ 

ŞilâhöKi 397 sayıh kaı*«i«?i&re«8it vferJ&ı Î23;0e0 lw?»^bi»Ktefe ^5^©e»:l î^ywiii^<^te«^l 
k r^ i , k ^ ^ i t l ı a ü - işi~3ra&t£tanı&mv Ksmnmma tevâî oh&vdağTr e ıhe^-JS^ y^^mm^L Btibank 
tarafta*»* a£mdMİııd^ 

3. — Bakır stoku vücuda getirilmek,'öteî)Si23ö F«yılrikîat«»la-tfth8t8*4d^^' fe&iaiiani - k ^ ı ifin 
h*swû#eta: if&1a*eU*akMahs«^#»«ıı^ ikrazy 
kafti ht*ti8iîrx2te gMtenr msumelentn* ifaaaitt,tet««^ o*ımm<^ıır. 

Sa$g$4a amtol t f t 

TC. . . ''•' . . . . . . 

- Sa&:5Ş81/2-16389 ' - .. . -
Başvekalet Yükselt Makamına 

1» . Jt"': 1944 tarüli v^^»«dlaa#o^^Btıs»x lpia* sa$î& tezfcıeifcterii k«*$&ğHiiir; 
Tezkerelerine ilişik 1941 t^vim yılı Millî Korunma bilânşosiyfe >kâr ve: zara* h^fif^nîa m'İle-

allik Umumî MurakaJ>e Heyetinin^raporu tetk|k edildi. Vekâletimi ilgilendiren cihetlere ait mütalâa 
Millî Korunma Kanununun 51 nci maddesinin ikinci fıkrasına müsteniden, aşağıda arzolunmuştur. 

Millî Korunma Kanununun, ikinci tatbik senesi olan 1941- takvim yılında Koordinasyon Heyeti-
nin muhtelif kararlariyle, Ziraat Bankasının iHşik Kânunuevvel 1941 ayı sonundaki vaziyet cetve
linde de görüleceği veçhile, muhtelif vekâlet ve Müesseseler namma, 3780 sayılı kanunun 43 ncü 
maddesiyle Hükümet emrine verilen sermayeden 38 935 099.23 lim tahsis edilmiş ye bu miktarın, 

fm &&mx W> 
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faizler hariç 26 254 621.05 lirası kullanılmıştır. Kullanılan bu sermayenin iki milyon lirası Millî 
Korunma Kanununun 45 nei maddesinin (Ç) fıkrasına müsteniden reeskont yoliyle geri kalan kıs
mı ise aynı maddenin (C) fıkrası gereğince Ziraat Bankası tarafından açılan kredi ile temin edil
miştir. . 

Umumî Murakabe Heyeti raporunda namlarına sermaye tahsis olunan vekâlet, îdare ve Müessese
lerin hesaplarını ve sarfiyata ait müsbit evrakı zamanında göndermemesi ve Millî Karunma Muha
sebe börosımun hesap yerlerinde müessir bir takip ve kontrol hakkına malik olmaması dolayısiyle 
bu büronun Ziraat Bankası bünyesinden çıkarıla.rak Başvekâlet Koordinasyon Bürosuna bağlan
masını tavsiye etmektedir. 

Millî Korunma Kanununun 47 nci maddesi, bu kanuna müsteniden tahsis olunan sermaye hesap
larının T.'C. Ziraat Bankasm'da temerküz ettirilmesini ve veznedarlık işlerinin de bu Banka tara
fından yapılmasını amir bulunduğundan Millî Korunma Muhasebe Bürosu Ziraat Bankası bünye
sinde teşkil olunmuştur. Esasen Millî Korunma Kanununa müsteniden tahsis ediden sermayelere * 
ait hesapların ve evrakı müsbitenin T. O. Ziraa.t Bankasına gönderilmesi namlarına sermaye tah
sis olunan vekâlet idare ve müesseselere terettüp etmekte olduğundan ve bu işlerin takip ve za
manında intacı için kadrolar kâfi .derecede takviye edilmiş bulunduğundan hesapların ve evrakı müs
bitenin Ziraat Bankasına gönderilmesinde bundan böyle teehhürlere meydan verilmiye<?eği kanaa-
tındayız. '-". '• 

Millî Korunma Muhasebe Bürosu tarafından vücude getirilen tip bilançonun 3780 sayılı kanuna • 
müsteniden kurulan veya tavzif edilen ve mahiyet, teşkilât ve gördükleri işler bakımından bir
birinden pek farklı olan bütün idare ve müesseseler tarafından tatbikinin ne dereceye kadar mü
fit olacağı Ziraat Bankasına tetkik ettirilmektedir. Tetkikat neticesine göre bu hususta bir ka
rar ittihaz olunacaktır. * , . , ' 

Umumî Murakabe Heyeti. raporunda Millî Korunma Kanununun 45 nci maddesinin (C) fıkrası 
gereğince Ziraat Bankasının Hükümet emrine-aç tığı kredilerle aynı kanunun 27 nci maddesine 
müsteniden bu bankada tesis olunan fonların faizleri arasındaki,.banka lehine, % 1 farktan'bah
sedilmektedir., Ziraat Bankasının açtığı kredilerle tevdiat şeklinde bu bankaya yatırılan, ve İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle herhangi bir anda bankadan çekilmesi ve sarf edilmesi mümkün bulunan 
fonlar mahiyet itibariyle' birbirinden tamamen farklı olduğundan fonlar için bankanın %^5 faiz 
vermesi Koordinasyon Heyetinin 6 . I V . 1941 tarihli içtimamda kararlaştırılmıştır. 

Derin saygılarımla arzederim. * " , • • ~"~ ' 
' M a l i y e V e k i l i . 

* N. E. Sümer 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının düşü»eeleri 

Umum 31üdürlük • • 
M. K. B. 12. Yİ .1944 

No. O. H/l' 3 

12 • , 
Yüksek Başvekâlete 

Koordinasyon Bürosu Umumî Kâtipliği ifadesiyle alman 18 . I V . 1944 tarih ve 1/110 numaralı 
tezkereleri cevabıdır : , ' *;' 

1941 senesi Millî Korunma pilânç osu ile kâr ve zarar hesabının tetkiki neticesinde Umumî'Mu
rakabe Heyetince hazırlanan raporda münderiç, Bankamızı ilgilendiren, hususat hakkındaki cevap 
ve mütalâamız ilişik olarak Yüksek Huzurlarına sunulmuştur. 

Bu vesile ile en derin saygılarımızın kabulünü rica eyleriz. 
, ' ' : T. GrZ. Bankası 

( S . Sayısı : 121) 
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" ' " ' Umuî mülâhazalar faslı 

3780 numaralı kanunun muaddel 47 nci maddesi Millî Korunma sermaye hesaplarının Ziraat Ban-
kassmda temerküz ettirilmesini,v49 ncu maddesi bu hesaplara müteallik defterlerin Ziraat Banka
sınca tutulmasını âmirdir. Millî Korunma hesap!al arının temerküz mahalli Bankamız olunca, Millî 
Korunma Muhasebe Bürosunun banka bünyesinde bulunması tabii ve zaruridir. 

Millî Korunma umumî bilançosunun tanzinıindeki teahhür, masraf mahallerinden evrakı müs-
pite ve hesapların zamanında almam amasından ileri gelmektedir. 

Evrakı müsbite ve hesabatm talimatname ile tesbit olunan müddeti erzarfmda bankamıza gönderil
mesine yarayacak tedbirlerin alınması keyfiyeti bizim için de esaslı b*ir dilektir. 

Millî Korunma Muhasebe Büromuz ancak 1940 senesi sonlarına doğru faaliyete geçebilmiştir. 
* Bidayette bir tecrübe plânı tatbik edilmiş bilâhare, 1941 senesi tatbikatından elde edilen neticelere 

göre yeni bir hesap plânı hazırlanarak 1942 -senesi .başından itibaren tatbik mevkiine konmuştur. 
Yeni plan, Umumî Murakabe heyetince de müşahede ve takdir buyrulduğu. veçhile, ihtiyaçlara 

ve kanunun yapılmassmı derpiş eylediği hususlara uygundur. 
Muamelelerin seyrini ve inkişaf tarzını tetkik ve tessbit edebilmek izin her iki sistemin tatbik 

. tarihleri arasında geçen tecrübe devresinin çok kısa olduğu kanaatmdayız. 
Müstakil muhasebeleri mevcut olan masraf mahallerinin her birinde, Millî Korunma Muhasebe 

bürosunun plânına mütenazır birer plânm tatbiki yolundaki yolundaki umumî Murakabe Heyetinin 
mütalâasına iştirak ve bunun teminini, işlerimizi geniş mikyasta kolaylaştırması noktasından, temen
ni etmekle beraber bu kabîl mahallerde halen tatbik edilmekte olan usulün Millî Korunma Muhasebe 
Bürosu plânına göre tadilindeki müşkülâtı da kaydetmek isteriz. 

Bununla beraber,, bankamıza gelecek bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinin hesaplarımıza sıhhatle 
intikali için muhasebe plânımızın icap. ettirdiği izahat ve müfredatı muhtevi bazı matbualar ihzar 
ederek ve bunları alâkadar mahallere göndererek bu matbuaların bilançolarla birlikte bankamıza, . 
gelmesini temin ve bu suretle muhasebe teşkilâtı mevcut olan yerlerin' her birinde ayrı plân tatbi-
kından doğan müşkülât ve noksanlığı bir dereceye kadar telâfi etmeği düşünmekteyiz. 

Umumî Murakabe Heyetinin 1940 Millî Korun ma bilançosu hakkındaki raporuna verdiğimiz ce
vapta da işaret edildiği üzere, Millî Korunma Ka nununun 49 ncu maddesine tevfikan Bankamızca 
hazırlanarak Maliye Vekâletinin tasdikma iktiran eden Muhasebe talimatnamesini, ihtiva eylediği ah
kâmın heyeti umumiyesi itibariyle kâfi bulmaktayız. -

Talimatnamenin hesaplara ve kayıt işlerine müteallik şekillere ve teferruata girmemiş, olması mü 
reccahtrr. 
' Bilançonun tetkik ve tahlilî : 

Malûm bulunduğu üzere bilanço, defterlerdeki hesap ve kayıtların icap ve zaruretlere göre grup-
Iandırılması suretiyle ve tatbik edilen muhasebe plânı nazarı, itibare alınmadan meydana getirilir. 

Hesap plânı, bilançoya doğru bakiye ve neticeleri verebilmesi iktiza eden bir vasıtadan başka 
bir şey olmadığına göre plân ile bilanço arasında tam bir müşabehet aranılmaması, yani plân muci
bince defteri kebir katî mizanıricfa yeralan hesap isimleri ve bakiyelerin ayni tarzda ve düzende bi
lançoya intikal edememesi tabii ve müteamil şekillere uygun görülmelidir. 

Binaenaleyh, 1941 Millî Korunma bilançosunu bu- prensipe göre ve İ942 açılış maddesini bilanço
daki bakiyeleri ve bu bakiyelerin istinadeylediği müfredatı yeni plân hesaplarına intibak ettirmek su
retiyle tanzim hatalı addedilemez. . * • * - . • • < • - - • ; 

Millî Korunma Muhasebe Bürosunun bu şekli ihtiyar etmesiyle bakiyeler hiç bir suretle değiş
miş olmayıp, netice belki daha ameli bir yoldan istihsal edilmiştir. 

A)' Aktif : 
II - Sermaye tahsisinden borçlular. 
2. Ticaret Vekâleti ' ' 
b) Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi """'"" • — - - - - - . - • -
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Bankamızın 1942 muamele ve hesaplarının tetkiki sırasında üzerinde durulan bu meseleye karşı 

verdiğimiz cevapta da kaydedildiği veçhile, kârın taksim esas ve şekilleri hakkında Ticaret Vekâle
tinin direktiflerine intizar olunmaktadır. . ' • " . -

3. iktisat Vekâleti .--,--• 
b) Etibank • ' ""•, 

/ Kok kömürü stoklan tesisi ve tevzi işleri için 5 numaralı Koordinasyon karariyle verilen mü-
tedavil sermayeden dolayı, bu işlerin kömür tevzi müessesesine devri münasebetiyle ve 31.. V. 1941 
tarihiyle Etibank tarafından-tanzim'edilerek Bankamıza gönderilen bilançonun, mezkûr banka tara
fından ayrıca idare edilmekte olan ihrakiye servisine ait kıymetlerle kârı da ihtiva eylediği görüle
rek yalnız Millî Korunma kredisine ait miktar ve neticelerin derç ve tashihi için iade edilmişti. 

Bahsi geçen bilanço ile 1941 gayesi itibariyle verilmesi iktiza eden tasfiye bilançosu alınama
dığı için neticeleri 1941 umumî Millî Korunma bilançosuna aksetti^ilememiştir. • 

5. — Eşhas ve müessese : • . * 
a) Yasin Aral : . ' 
Yasin Aral'a ait hesap mütaakıp.seneler bilançolarında Toprak Mahsulleri Ofisine ait borç meya-

nında gösterilecektir. , • ' -
6."— Reeskont bonoları faizlerinden Maliye Vekâleti zimmetinde tahakkuk edecek miktar mütaa

kıp seneler bilançolarında muhtelif borçlu hesaplara kaydedilecektir. 
V - Stoklar : . ' ^ . \ . 
a)_ Ticari emtia : " "' • ' 
6.*-—-Zeytinyağı : / ' 
83 numaralı Koordinasyon heyeti karariyle Ticaret .Vekâleti hesabına bankamız emrine tahsis 

olunan bir milyon liralık sermaye ile mubayaa olunan zeytinyağlardan lirnir. şubemiz depoların
daki posalarının satışı ve istanbul'daki yağların ihracı sırasında intişar etmiş olan 4040 numaralı ' 
kanunun muvakkat birinci maddesi hükümlerine tevfikan ve vaktinde beyanname Verilmediği ileri 
sürülerek İzmir ve İstanbul vilâyetleri varidat dairelerince bankamız aleyhine beş kat zamlı muamele 
vergisi ve cezası tahakkuk ettirilmişti. * , * 

Yukarıda adı geçen şubelerimizce mahalî itiraz ve temyiz komisyonları nezdinde yapılan müra
caat ve itirazlar neticesinde, Hükümete ait olan bu yağlar için bankamızın beyanname vermek 
mecburiyetinde olmadığına mütedair alınan karara izmir ve istanbul varidat dairelerince itiraz 
edildiği için mesele Şûrayi Devlete intikal etmiştir. 

Şûrayı x Devlette rüyet edilmekte olan mezkûr dâvalardan istanbul Şubemize ait olanı 13. X I . 
1943 tarihinde Bankamız lehine karara bağlanmış ise de izmir Şubemize ait henüz neticelenmemiştir. 

"intaç edilir edilmez zeytinyağı hesabı tasfiye edilecektir. 
b) Hammadde ve malzeme, 
Bu maddeler her ne kadar defteri kebirde «Yardımcı malzeme» ismiyle açılan'bir hesapta kayıtlı 

bulunuyorsa da yanıcı madde ve yağlar, kırtasiye ve matbu evrak, inşaat ve tamirat malzemesi, 
diğer muhtelif malzeme ve yedek parçalar, muavin defterde bu namlar altında' açılan ayrı kolonlar
da ve Ziraai Kombinalar Kurumuna tahsis edilen ayrı bir kısımda alelmüfredat kayıtlıdır. * 

Bu malzemenin bilançoya merbut envanteri de bu tasnife muvazi şekilde tanzim edilmiş bulun
maktadır. ~ * . . 

C) Yarı mamuller.' . . . . . . - - -
. Bankamıza tediyat ve tahsilat evrakı-müsbitesi göndermekte o\an masraf mahallerine ait emtia 

ve bilûmum işletme malzemesinde istimal ve sair sebeplerle husule gelecek tahavvülâtın vaktında 
hesaplarımıza intikalini temin için bu malzemeden kullanılan kısmına ait aylık sarf bordrolarını 
1941 senesindenberi istemekte, hatta 1943 senesi iptidasından itibaren hususi bir matbua da hazırla
yarak bu mahallere göndermiş bulunmaktayız. 

Aynı mahallerin muhtelif işletme maddelerine ait sene sonu envanterleri de müteaddit taleple
rimize rağmen- ancak bir iki yerden gelmiş olup bunlar da ihticaca salih ve kayıtlarımıza muta
bık bulunmadığı gibi vezin ve tadat cetvellerini ihtiva eylememektedir. 
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Muhtelif işletme maddelerine ait aylık sarf cetvellerinin ve sene sonu envanterlerinin alrnama-
ması sebebiyle bu kıymetlerdeki tahavvülâtm tesbiti ve kayıtlarjmıza geçirilmesi mümkün olama
mış ve bunların gelmesine intizar ve bu suretle kanunen muayyen müddete nazaran zaten çok ge
cikmiş bulunan Millî Korunma umumî bilançosunun tanzimini gayrimuayyen bir zamana talik et-
mekdense, hesabat alındıkça bunlara 'ait muamele "ve neticeleri .müteakip seneler muamelâtı meya-
nında kayıtlara geçirilmek üzere bilançonun o tarihe kadar Bankamıza gelmiş olan malzemeye ve 
büromuz kayıtlarına istinaden tanzimi daha muvafık ve zaruri görülerek o yola gidilmiştir. , 

. Bankamıza sene sonunda bilanço göndermekle mükellef olan teşekküllerin bilânçolarına sabit 
kıymet, emtia ve diğer malzemenin tasdikİi envanterleri merbut bulunduğundan bu mahallerden 
ayrıca tartı ve sayım cetvelleri aranmamaktadır. . 

Stokların kayıt ve murakabesine ait husu'satı muhtevi bir ambar talimatnamesinin, hazırlanması 
hususundaki mütalâaya Bankamızca- iştirak olunmakla beraber bu talimatnamenin tâbi bulunduk
ları mevzuata göre alâkadar masraf mahallefi tarafından tanzim edilmesindeki icap ve zarureti de 
işaret etmek isteriz. 

VI - Sabit kıymetler -
a) Binalar-
Yalvaç Deri, Fabrikasının bilançosunda ve merbutatmda sabit kıymetler hesabının tâli hesap iti

bariyle müfredatı gösterilmemişti. 
23 .1 .1943 tarih ve. 3 numaralı mektubumuzla Süm.erbanktan istenmiş, tekidlerimize rağmen 

cetveli alınamadığı için 61, 41 lira bedel ile mukayyet gayrimenkulun mahiyetinin tesbiti mümkün 
olamamıştır. ~ -

Umumî Murakabe Heyetinin tetkikatmdan sonra Bankamıza gelen 1942 bilançosuna nazaran bu 
gayrimenkulun sonradan* inşa edilen bekçi kulübesine ait olduğu anlaşılmıştır. 

c) Demirbaşlar 
, Umumî Murakabe Heyeti tarafından müşıahede ve raporun 26 neı sahifesinde ziraat makineleri ve 

aletlerine ait (d) fıkrasında temas buyrulduğu veçhile masraf mahallerinden sabit kıymetler envanter
leri de alınamamış ve mevcutların Millî Korunma Muhasebe Büromuz kayıtlarına göre tesbit ve der
cine mecburiyet hâsıl olmuştur. _ ' _ . : . . ' 

f) Nakil vasıtaları . 
1940 Millî Korunma bilançosu hakkında Umumî Murakabe Heyetince hazırlanan rapora verdiğimiz 

cevapta da belirtildiği üzere, Millî Müdafaa Vekâletine ait deniz nakil vasıtalarının, muavin defterde 
bedel, ferağ harcı ve sair bilûmum masrafları alelmüfredat kayıtlıdır. Yalnız Geyve Algarinasında 
mevcut 3 000 lira kıymetindeki demirbaş eşyanın müfredatına ait cetvel sonradan alınabilmiş ve , 
böylece 1942 ve müteakip derci imkân dahiline girmiştir. 

VII - Zarar: 
Umumî Murakabe. Heyetinin evvelki raporiyle, 1940 senesi kâr ve zarar hesabında yapılması iste

nilen tashihat - mütedavil sermaye faizlerine ait miktar müstesna - tamamen yapılmış ve mezkûr 
sene hesaplarının kapanmış ve bilançosunun salâhiyettar mercilere takdim edilmiş bulunması iti-
•bariyle* tashihata ait miktarlar 1941 senesi kâr ve zarar hesabına kaydedilmiştir. 

21 449.61 liraya baliğ olan mütedavil sermaye faizleri hakkındaki noktai nazarımızı yukarıda 
bahsi geçen rapora verdiğîmiz cevâpta izah eylemiş bulunuyoruz. 

Böylece,, 1940 hesap devresine ait olup 1941 senesi kâr ve zarar hesabına-ithal edilen masraf 
miktarı 287 221.61'liraya baliğ olmaktadır. • • - ' 

Evrakı müsbite ve hesapların alâkadar mahallerden . gelmesi şekil ve, zamanı bazı tedahülleri 
meydana- getirmekte ve binnetiee'muayyen devrelere has ve mutlak netice hesaplarının çıkarılmasını 
zaten imkânsız kılmaktadır. 

B) Pasif , " . ' - . ' • ; 
. VIII - Sermaye: 

Umumî Murakabe Heyetinin 1940 bilançosu hakkındaki raporuna verdiğimiz cevapta da beyân 
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edildiği veçhile, Millî Korunma Kanununun, yapılacak işlere tahsisini âmir ve bugün yüz milyon " 
liraya baliğ eylemiş bulunduğu, sermaye, Hükümetin bu hususta sarfedebile'ceği mebaliğ için 
bir haddi işaret eylemektedir. ' ' . . 

Kanunun bu baptaki ifadesi sermayeye mütehavvil bir vasıf- izafe eder mahiyette olduğundan 
bilançoda, bu had dâhilinde, fiilen tahsis edilmiş olan miktarın gösterilmesi muvafıktır. 

Umumî Murakabe Heyeti tarafından hesap'plânında teklif edilen tadilâtı bankamız bir zaruret . 
halinde'mütalâa eylememektedir. Maahaza lâzım gelen kayıtların yalnız bilançoya derç ve- ilâvesi 
suretiyle itibarî sermaye telâkki ve kabul edilen yüz milyon liranın pasifte gösterilmesi her za
man mümkündür. . , 

X I I - Karşılıklar: 
Fon hesabından Ticaret Vekâletinin emriyle yapılmakta olan reddiyat, lisansı alınan miktardan 

az ihracat yapîlması veya ihracı temin edilememesi veyahut evvelce sehven fazla tahsilat .yapılmış; 
olması gibi hallere inhisar eylemekte diğer tahsisler için esasen. Koordinasyon kararı beklenmek
tedir. * 

Fon hesabına verilen % 5 faizle krediden alınan % 6 faiz arasında bankamız lehine filhakika 
c/c 1 nispetinde, bir fark müşahede ediliyorsa da müessesemiz nezdinde • açtırılmakta olan kredile
rin tâbi olacağı şeraite mütedair Maliye Vekâleti ile aramızda mevcut anlaşmaya" göre kredi 
faizlerine ait muamele vergisi Bankamıza ait ve nispeti % 0,60 a baliğ olduğundan her iki faiz nis
peti arasında Bankamız lehine tahaddüs edecek fark hakikatta ancak % 0,40 tan ibaret bulun
maktadır. ' • 

Millî Korunma havaleleri mukabilinde aciyo ve masraf namiyle hiçbir şey aramlmaması keyfi
yeti ve Bakanımızca kredi ve bunlara mütef erri muameieler dolayısiyle ifa olunan diğer hizmet er na
zarı itibara alınacak olursa % 5 faizin 'bile yüksek ligi tezahür eder. Netekim bu mantıkî mülâhaza 
iledir ki, bahsi geçen nispetler bizzat Maliye Vekâletince tesbit buyrulduğu gibi fon hesabına kay
dedilen miktarın kredinin matlubuna geçirilmesi takdirinde hesabî tedahüllere meydan verileceği yi
ne müşarünileyh Vekâletin mütalâası cümlesinden dir. 

v . Kâr ve zarar hesabının tetkiki . • 

A) Zimmet - i \ 
1.— Maaş ve muhtelif ücretler 
Ticaret Ofisince 1941 senesinde maaş ve ücret olarak ödenen, idare masrafları tâli hesabında ka

yıtlı 88 165,74 liranın maaş ve muhtelif ücretler tâli hesabına ve Petrol Ofisine ait harcirah 
ve tedavi masrafı 10 715,67 liranın, idare masrafları tâli hesabına nakli mütalâasına iştirak etmek
teyiz. • • * • 

5. — Amortismanlar. • - • 
Türk Tütün Limited. Şirketi tarafından, 1 206,62 lira kıymetindeki demirbaşları için, amortisman 

hesap olunmadığı Bankamıza gelen bilançosundan anlaşılarak mezkûr demirbaşlar için. muayyen 
nispet üzerinden Bankamızca amortisman ayrılmıştır. * • 

Yalvaç Deri Fabrikasından, sabit kıymetler hesabında kayıtlı kuvvet makineleri, büro makineleri 
ve alât ve edevatının müfredatı - yukarıda binalar, bahsinde de arzedildiği üzere - alınamadığı için 
muhtelif nispetlerde amortismana tâbi bu kıymetler için Bankamızca resen amortisman hesap ve 
tefriki mümkün olamamıştır. 

7. — Verilen faizlar • . 
Muhtelif Vekâlet, -müessese ve işletmeler namına açılmış olan bilûmum Millî Korunma hesapları 

için bankamızca. 1941 jsenesi sonunda tahakkuk ettirilen faiz yekûnu 1 239 664,17 liradır. 
1941 senesi faizi olarak alâkalı masraf mahalle finin hesaplarına'zimmet kaydedilen bu miktardan 

sabit sermaye, teşkilât ve idare masrafı karşılığı olarak açıUmhesaplaıa ait faizler Millî Korunma 
umumî kâr ve zarar hesabına doğrudan doğruya Milli Korunma Muhasebe Bürömuzea kayıt ve mü-
İedavil sermaye olarak açılan hesaplara ait faizler-de bu teşekküllerden gelen bilanço, ve kâr ve zarar 
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hesaplarına istinaden "nakledilmiş ve ikraz şeklinde^ açılan hesaplara ait kısım alâkalılardan tahsil 
edilmek tüzere haille hesaplarında bırakılmıştır. 

Umumî Murakabe Heyetinin ikraz suretiyle açılan hesıap faizleri hakkındaki mütalâa ve temenni
leri, Millî Korunma umumî bilançosu merbutatmdan sermaye tahsisinden alacaklılar hesabı envan
terinde müfredatı gösterilmiş olan 1941 senesi faizleri meyanında ikraz suretiyle açılan hesap faizle
rinin de kayıtlı bulunmasından ileri geliyorsa bunun tamamen ihsaî malûmat olarak mezkûr envan
tere geçirildiğini ve bu erkamın Millî Korunma kâr ve zarar tablosundaki «verilen faizler» tâli hesa
biyle bir alâkası mevcut olmadığını tebarüz ettirmek isteriz. 

Derin 'Saygılariyle. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 

Sayıştay Komisyonu Raporu 

T. £. M: M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/223 
Karar No. 7 

15. V .1945 

Yüksek Başkanlığa 

1941 yılı Millî Korunma büânçosiyle buna ait 
Genel Denetleme Kurulu raporunun ve işlerin 
taallûk ettiği Bakanların düşüncelerinin, 3780 
sayılı kanunun 51 nci maddesi gereğince ilişik 
olarak sunulduğunu mutazammtn olup Komis
yonumuza havale buyuruİmuş olan Başbakanlı
ğın 25 . XI İ . 1944 tarih ve 1/393 sayılı varaka
sı ve bağlantıları Ticaret, Tarım, Ekonomi Ba-
kanlariyle. bu işte ilgili daire ve müesseselerin 
temsilcileri de hacir oldukları halde okunduk
tan ve lâzımgelen izahat alındıktan sonra yapı
lan görüşma sonunda": ' 

• 1. — Olağanüstü hallerde Devletin bünyesi
ni ekonomi ve millî savunma bakımından takvi
ye maksadiyie Bakanlar Kuruluna görev ve yet
ki veren 8:180 sayılı Millî Korunma Kanununun 
51 nci" maddesine (Bu kanun gereğince yapıla
cak işlere müteallik hesaplar, 3460 sayılı ka
nunla teşekkül eden Genel Denetleme,Kurulun
ca incelenir ve denetlenir. Şu kadar ki her tak
vim yılma ait bilanço ve buna müteallik Genel 
Denetleme Kurulu raporu, işlerin taallûk etti
ği-Bakanların düşünceleriyle birlikte, hesabın 
taallûk ettiği yılın hitamından itibaren en geç 
altı ay içinde Başbakanlıkça Büyüt Millet Mec
lisine gönderilir. ' Bu bilançonun Büyük Millet 
Meclisince onanması ilgililerin ibrasını tazam-
nmn eder)- diye yazılı olduğu halde 1941 yılı 

bilançosu .dahi kanunun kesin emrine karşı belli 
süreden çok sonra, 25 . XI I . 1944 tarihinde gel
miştir. Bu kanunun derpiş ettiği işlerin ica-
bettiği ödemeler için (Mütedavil sermaye, sabit 
sermaye, teşkilât, idare masrafları karşılıkları) 
Bakanlar Kurulu karariyle 1941 yılı sonuna ka
dar alman ödenek toplamı 38 935 099,01 liradır. 
Bu meblâğın eğlemli olarak kullanılan kısmı ise 
27 694'245,77 lira olup bunun 10 193 102,53 
lirasına ait sarf evrakı 1941 yılı bilançosunun 
tanzim tarihi olan 1943 yılî temmuzu' sonuna 
kadar verilmemiştir. Millî Korunma sermayesin
den Koordinasyon karariyle bakanlıklar emir
lerine ayrılmış olan paralar, gereken işler yapıl
mak üzere bankalar, müesseseler, kişilere devre
dilmiş olduğundan masraf yerlerinden iki yıla 
yaklaşan süredenberi müsbit evrak veya aylık 
nizam ve bilançoların Millî Korunma Merkez 
Saymanlık Bürosuna gönderilmemiş olması bu 
büronun masraf yerleri üzerinde tesirli bir su
rette takip ve denetleme yetkisi 'olmamasında ile
ri gelmektedir. Maliye Bakanlığının bu işe da
ir verdiği cevapta (Kanun gereğince tahsis edi
len sermayelere ait hesapların ye' müsbit evra
kın Ziraat Bankasına gönderilmesi adlarına ser
maye tahsis olunan bakanlık idare ve müessese
lere terettüp etmekte olduğundan ve bu işlerin 
zamanında takip ve netieelendirilmesi iğin kadro-
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lar yeter derecede takviye, edildiğinden hesapla
rın ve müsbit evrakın bankaya gönderilmesinde 
bundan böyle gecikmiye meydan verilmiyeceği 
kanaati izhar) edilmektedir. 1940 yılı bilançosu 
münasebetiyle tanzim kılman 2 1 . I V . 1944 ta
rihli Komisyon raporunda bu konu üzerinde du-

i rulmuş ve bazı sonuşta bulunulmuş idi. Kanun 
i hükmünün korunulması ve uygulanması için Hü-. 
kümetin tekrar dikkat nazarını çekeriz. 

2. —. Bankaca hazırlanıp 1942 yılı başında 
Millî Korunma Saymanlığına verilmiş olan hesap' 
plânının, Millî Korunma sermayesinin, bütün. 
hareket ve işlemlerini gösterecek ve yeni icapla
rı karşılıyabilecek elâstiki ve organik mahiyette 

-olduğu anlaşılmaktadır.^ Tahsis yerlerinin dahi 
; hesap plânının kapsadığı hesaplara karşılıklı bi-" 
i rer plâna sahip, olmaları hakkındaki teklife katıl -
i makla beraber 3780 sayılı kanuna göre kurulan 
veya tavzif edilen ve mahiyet ve kuruluş ve gör
dükleri işler bakımından birbirinden pek farklı 
olan bütün idare ve müesseeler tarafından bu 
plânın uygulanmasında ne dereceye kadar fayda 
olabileceği Maliye Bakanlığınca -incelettirilmek
te olduğu cihetle varılacak sonuca göre keyfiye
tin o zaman bir karara bağlanması^daha^ uygun 
olur. 

Bilançonun incelenmesi ve tahlili : 
3. — Raporun bu bölümünde bilançoda yer-

alan kıymetlerin, hesabî denetlemesi yapılarak 
mahiyet ve durumları izah edilmekte ve Millî 
Korunma sermayesiyle Bakanlıklar, müesseseler, 
kişiler tarafından yapılan ve görülen çeşitli iş
ler hakkında bilgi verilmektedir. 

Hesap plânını 1942 yılı başında almış olan 
Merkez bürosu 1941 hesaplarını bittabi eski sis
teme göre işlemiş olduğundan yeni plân 1941 de 
tamamiyle uygulanmıştır. Yalnız 1941 bilanço
sunun, eski sisteme göre tutulmuş olan kayıtla
rın yeni plânın kapsadığı hesaplara intibak et
tirilmek suretiyle hazırlandığı .anlaşılmaktadır. ' 
Plândaki değişiklik dolayısiyle böyle bir usulün 
uygulanması zaruri olmakla beraber bunun Say
manlık dışı yapılmıyarak hesaptan hesaba yapı-
^an nakillerin yıl sonu kayıtları meyanmda Say
manlık kayıtlarına intikal ettirilmesi halinde -
1942 açılış kayıtlan o zaman tamamiyle yeni 
plân hesaplarım göstereceği yolundaki düşünce
ye bankanın verdiği cevapta hesap plââıı bilânçor 
ya doğru bakiye ve neticeleri verebilmesi iktiza 

eden bir vasıtadan başka bir şey olmadığına gö
re plânla bilanço,arasında tam bir benzerlik ara-
nılmaması yeni plân mucibince defteri kebir, ke
sin mizanında yeralan hesap isimleri ve baki
yelerin aynı tarzda ve düzende bilançoya intikal. 
edememesi tabiî ve müteamel şekillere uygun-gö
rülmesi, icabedeceği ve 1941 bilançosunun bu 

*prensipe göre ve 1942 açılış maddesi bilançoda^ 
bakiyeleri ve* bu bakiyelerin dayandığı müfredatı 
yeni plân hesaplarına tatbik suretiyle düzenle
mek hatalı addedilmiyeeeğinden ve bu şeklin ih
tiyar edilmesiyle bakiyeler hiçbir suretle de
ğişmiş olmayıp netice belki daha amelî bir yol
dan istihsal edilmiştir denilmekte ise de bu 
hal 1942 yılı açılış kayıtlarından sonra yeni say
manlık plânı çlışında kakn veya başka 'hesapla
ra ithali icabeden eski plân hesaplarının tasfiye 
veya nakilleri yapılmak suretiyle yeni plândaki 
hesaplara intibak ettirilmesi gibi bir takım işlem
lere sebep olacağından eski hesapların Saymanlık 
kayıtlarına dayanılarak yeni plândaki hesaplara 
intibak ettirilmesi gibi bir takım işlemlere sebep 
olacağından eski hesapların Saymanlık kayıtla
rına dayanılarak yeni plândaki hesaplara intibak 
ettirilmesi daha uygun düşer." 

4. — Sermaye tahsisinden borçlular olup müs
bit evrakı alınmamış bulunan on küsur milyon 
liranın müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Başbakanlık . 300 
Tarım Bakanlığı Zirai Kombinalar 3 145 402 
Ticaret* Bakanlığı . 3 211 322 
Ekonomi Bakanlığı 3 269 831 
Maliye Bakanlığı 33 084 
Ulaştırma Bakanlığı _ 309 
Devlet Tarım îşleri Kurumu 422 422 
•Kişiler 60 151 

10 193 102 

83 
14 
67 
87 
76 
00 
95 

53 

• Bu borçların tasfiyesi için Ticaret, Tarım 
Bakanlıkları bünyelerinde birer Saymanlık ser-r 
visi kurularak işe başladıkları ve halen bu hesap
lardan bir kısmının tasfiye olunarak mahsubu 
yapılmak üzere Millî Korunma Saymandık büro
suna tevdi edildiği ve bu servislerin kuruluşun
dan sonra kayıtların düzgün tutulmasına dikkat 
edilerek muhtelif kararlarla alman kredilerden 
yapılan harcamalara ait müsbit evrakın talimat
nameye göre her ay Zriaat Bankasındaki .büroya 
verildiği alman cevaplardan anlaşılmış olduğun-
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dan^eski hesapların kesin tasfiyesiyle bu husus
taki vesikaların ve mizanların Merkez bürosuna 
teslimini zaruri görmekteyiz. 

5. '— Kişiler ve-müesseseler: 
Siirtte bulunan Yeni hayat Un fabrikasının 

işler bir hale getirilmesi için sahibi Yasin Aral'a 
Koordinasyon karariyle Millî Korunmja serma

yesinden 1940 senesi nihayetine kadar faiziyle 
beraber 32 366,61 lira ikraz edilmiş olduğu,halde 
1941 yılı başında diğer bir Koordinasyon kara-
ıiyle fabrikaya Hükümetçe el konularak işler bir 
hale getirilmesine Toprak Ofis memur kılınmış 
ve kredi de Ofise devredilmiş, olduğu ve Maliye 
Bakanlığının kararına göre paranın altışar ay ara 
ile ve sekizer müsavi taksitle ödenmesi için ban
kaca Ofise yapılan başvurmalara, cevap alınama
dığı ve bilançoda • Yasin Aral 'm borçlu gözük-
msei doğru olamayacağı hakkındaki fıkraya Ti
caret Bakanlığınca ve,ilen cevapta: Yaptırılan 
teknik incelemeler sonunda fabrikanın, işler ,bir~ 
hale gelebilmesi için pek çok masraf yapmak icap 
edeceği gibi bunun - işletilmesinin Toprak Ofise 
zarar vereceği anlaşılmış olduğundan ve Fabri
kanın kamulaştırılmasında bir fayda alamaya
cağından bu babta Başbakanlığa yapılan sunuş 
üzerine fabrikanın emvanteri yapılarak haliyle 
korunıılmasT emir buyurulmus olduğu cihetle 
Toprak Mahsulleri Ofisince kredinin bankaya 
ödenmesine mahal bulunmadığı bildirilmektedir. 
O tarihlerde .memleketin iaşe durumundaki darlık 
dolayısiyle Siirt ili çevresinin un ihtiya-

'cınıh uzak yerlerden • tedarikinde görü
len zorluk ve güçlükler nazarı - dikkate 
alınarak mahallî Tümen . Komutanlığının 
•işarına atfen Siirt ilince Hükümete Vâki olan 
başvurma sonunda Millî Korunma Kanununun 
on ikinci maddesinde (Hükümet bu kanunun 
derpiş ettiği hizmetleri ifa maksadiyle /yetkileri
ni kullanırken icabeden müesseselere ve küçük 
sanat erbabına ve iş sahiplerine lüzumu olan -
krediyi temin eder. Bu kredi nakit, hammadde 
veya yardımcı malzeme vermek veyahut bir ban
ka tavsit edilmek suretiyle yapılır) diye yazılı 
olan hükme dayanılarak Yasin Arala 35 000 li--
raya kadar ikrazda bulunulmasına karar veril
miş olduğu alman izahattan anlaşılmakta ise-de 
bu bapta ilgili makam tarafından Hükümete 
böyle bir teklif yapılmazdan önce fabrikanın fa
aliyete geçmesi için ne miktar paraya ihtiyaç 
bulunduğunun ve sair teknik hususların bîr ra-
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porla belirtilmemiş olması sorumu mucip görül
müş olmakla beraber fabrikanın halen çalıştırıl
dığı ve taksitlerin de sağlandığı Koordinasyon 
temsilcisi tarafından bildirilmesine göre bugün
kü durumun haliyle kabulü zaruri ve bilançoda 
Yasin Aralın da borçlu gösterilmesi bu bakım
dan uygun bulunmuştur. 

6. — Millî Korunma sermayesinden ikraz 
suretiyle kişiler, müesseseler emirlerine amade 
tutulmuş olan paralardan bir vâde ile. kayıtlı 
bulunanların hiç birisi vâdesinde ödenmemiş ve 
vadesiz olanların da hangi tarihte ödeneceği hu-

' susunda bir karar alınmamış olduğundan bu hu- t 
susta banka tarafından Başbakanlığa vâki olan 
müracaata, vâdeleri tâyin edilmemiş bulunan 
ikrazların tahsis "edildikleri işin sonunda ödene
ceği bildirilmiş ise de işlerin biteceğini kimin 
tâyin edeceğine ve bu işlerin takibine hangi 
makamın memur kılındığına dair bir emir bu
lunmadığı hakkındaki fıkraya gelince: 3780 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinde «olağanüstü hal
lerin sona er.diği ve bu kanun hükümlerinin uy
gulanmasına lüzum bulunmadığı Hükümetçe ka
rarlaştırılarak ilân ye Büyük Millet Meclisine 
arzolunur» diye yazılı olduğu gibi kendilerine 
Millî "Korunma sermayesinden ödenek verilmiş 
olan müesseseler esasen aynı kanunun 22 nci 
maddesi gereğince Hükümetin denetlemesine tâ
bi tutulmuş olmalarına ve 46 nci maddesinde ise 
«bu sermaye ile yapılan bütün işlemlerde özel 
hukuk hükümleri caridir. Bu sermaye üzerinde 
suç işleyenler hakkında Devlet malları aleyhinde 
suç işleyenler hakkındaki cezai hükümler uygu
lanır» denilmesine göre vadesiz yapılmış olan ik
razlar için işlerin hitamı tarihinin tâyininde ve 
diğer hususların takibinde Hükümetin kanunen 
haiz olduğu takdir hakkını ve yetkisini kullan
ması tabiî ve "vadeli ikrazlar hakkında da mev
zuat dairesinde işlem yapılması zaruridir. 

7. — 3780 sayılı kanunun 45 nci maddesi, 
Millî Korunma",sermayesinin: 

1. Bütçeye konulan tahsisatla; 
2. Hazinece verilecek avanaslarla; 
3. Bankadan temin edilecek kredilerle; 

• 4. — Bakanlar Kurulu kararı üzerine Ziraat • 
Bankasınca çıkarılacak ve Hazinece kefalet edi
lecek boono veya tahvillerle temin edileceğini 
göstermekte olup şimdiye kadar bütçeye tahsisat 
konulmak veya Hainece avans verilmek gibi şık
lardan istifade edilmemiştir. Muhtelif Koordi-
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^ i^ggifcğlatfe^fHtf banallerinin 

wmi**«mmm*&*mmtogr? itadan 
lln ı̂̂ Steât-'-ÖaSkWWîtfrı kendi 

rtflÜfö Ve 4!ri3ftjffiy9£3fe*ı <îa Hazine 
l^tti*>*irc^mö4U et&^dîhöfşiir. Ma-

*gfc^***6f t l^ ^ teküöı-. 
ftBfr «»ırtffilı 1)fr^*iiifl«ft lîtAiılî^Sonım fa-

B4ıa at, 

94; ^Ha»ı «wwlde^ft malzeme 
20 İmjnaaöiîler. 

16 İİİ 751 68 Lira 
. |fc*P0r4a .attöMCüt ka t l a s ın *MÖJÎ Komnma 

**etveüfcH$gel-

,.- * n » ^ ^ r i a i ^ r l a ^ B İ n stoklarına Jwsap-bakı-
ı^<^ir»öBeJi bil kjym^t t$ril«miyee©ği gibi 

Ifyu^r^-fcirJuaitti JcuilanA»»ş^lm*kla4jePAber 
^ İ ^ ^ İ f V » a ^ ^ x ^ « k ^ ^ i f 3 N t ö ^ i a k t a - w ,yıl 
.tf&ftftia büâ^off&aran »«rmaj^^tahsis-Ba^al-
^ftînü^jrtoklarınm-da taubil4n,gqlar .ymsdıımgrîe 

ittipUliMtedeo, otürü*bunl*m, yjlbk~hâ*«kfttle-

De^r'.bedeli -Amortisman 3 ı ü t beıUH 

'033,49 

U.4&if9 

6İ,41 
4*209^3 

171 363,95 
2-458 535^1 
] 124 5S9,66 

420,3*6,43 

j : â l Y T O ^ ,. m jjftye â i79^07^9 

SkyiştaylpîiMsyoııu , 
•& —*6abit kıyw$^-^«ıi t t»îa%ayîtb "otop 

r|Ş»l&N«İlhİyeti âlÖîa^ISMsfeğındaJi İJİfcseÖiİen 

' rM rtfflttt>'«tWBk Ve ^tnâtlötö^k için1 bîr afiitoa> 
•tiHfpa^am^ie ihtiyâç gö&e^flffiektsdfc 37Sb 
*tAyWİ6t»li«m'%**tı madiİİsitiâe «SetörayeVe 
•Kay *w ̂ r i r ^ ı ^ t e r i y l e ' "ü f̂aeüifcfytle'rie'Ve l$în 
vmAiyirtr'fcâtoca i e r lM6vi'feıyiiiet 'bâttfettttttittfe 
"öfliföâtffik^e^pîffr I teât^aîtoteinea tattaîm Ve 
tSWftîV«,T&âkai^tticft ottfiö&oâfe t i r SByntatiftk 
usulüne bağlanır» fle^Id^ht^'buldaki 
'to&a'p ,t^totttawe'PÎtf<$e âtolrfarhı kayıl 'Ve ta-

• -K&iîvVtaâîÖİmntö1^ İtfr ftt&Üîtt m*WV *bİ-
-mao% ^ b i ' t e ^ v î 'k^rt^t T4to*öttertffö *ldt 
1m«&p wWfce$4dü; : ba^ea^ tu t t i i5^ 
^ rg ted^^fd%^toâ l f f f t î a ^J^öl%fâeW^kty-
^$îtö">Mftai$*e te^^e-m^e^ötete-oltfbiîe-
'e^ ' tk^lar^î i tktaîni9 , 'Ve bft#&ı l̂de'îri&Völit 
İ5lhleml!fe&lem, "rftakina, nMzekefren 'hal ter i - , 
"ö5n ^ l ^ & a n ^ î e r î n i n 1942'yalama alt'ölEtik-
'Hrmtii M^ûtmm[& ^ beliffilmösine iml&tt'bu-
İtmnjaiögt 'ÖdSVu ırföıtdeî»eöatınidaıı' ânfcıŞılmış-
*ttf. -ÎH!Wâkljöıâ1zem%İ1nin, istmîakiriden dtfğan 
"aynı hareketlerin bir sisteme baflanmaUıkça 
kollanılan ve Sarf edilen şeylerin, ne Igibi ilerde 
fe^fean^i-fcaHhîer^e istihlâk edildiklerini ye zı-
•ysa liğrayatı Miktarlar ©lup öhnadîğfnr denet
lemek IBfljU olanmz. "Yıl İeînde kıymet 'hareket
lerini 1$$ter~ıneksİ2İin yalttlz ytl sonu itibarîyle 

-tattznft'^ifetîek envanterde, ğb'zuken miktarlarla 
Sayftlanlık ^kayıtları arasındaki farkîan "hakikî 
ve-eylemli istihlak olarak kabul etmek mahzurlu 
ve ssuiMiîtfaİe'sebep Saçağından hesap talimat
namesinin ihtiyaca TîŞ&m bir isekilde tadil ve ıs-
lâfciyîe ambar stâKmitraöne&ıtti«i de hazırlanması 
ielife&ter. • \ v 

9. — 8&bit kıymetler : 

lira ^îöftlar "• • 
» is8#ît 'raalcîheler Ve t^siöat 

» -zlttta't 'teakiöelerî ve âletleri 
» sftîrtÖ '̂ve hîürfcaftâr • 
» 

'pfilas^a, ait.bî» bekçi kulübesi olduğu ve falJri-
fea3ön;fet*mt ı̂ EthaHeri içm lâ^3 yıhndan itfta-
T«n a^s^rttsman ayırmağa baştedı^ı verilen iza-

Gİ]m«flfra^edelintİ^lHysftom Yalvaç $>$rt ^fe. haftan anla$ilmışâa 4a ' îabrikanîn 1^41 "de ayır 
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İnâmış olduğu amortismanların da telâfisi icap B'tülmesi Koordinasyon Kurulunun karan icabından [ 
eder. Bilançodaki demirbaş ve sabit kıymetlerin, 
yıl sonunda yapılmış olan sayım tutanağına ve 
kur^şlandırılmış.envantere dayanması zaruridir. 
Bilançonun yalnız Saymanlık kayıtlarına göre 
tanzimi doğru olamayacağından yıl sonunda en
vanter'ile kayıtlar arasmda görülecek farkların 
da aynca. belirtilmesi icap eder. 

10. .—-- 3780 sayılı kanunla Hükümet emrine 
evvelce 25 000 000 lira sermaye sağlanılmış ve bu 
miktar 3945 sayılı diğer bir kanunla 50 000 000 
liraya iblâğ edilmiş olup 1941 yılı sonuna kadar 
engçç,, sermaye haddi 50 000 000 lira olduğu halde 
Millî Korunma Genel bilançosunda Koordinasyon 
karariyle alınmış olan ödenekler üzerinden 
38 935 099,01 lira olarak hesap edilmiştir.- Bu 
şekilde değişik mahiyet arzeden bir sermayede, 
aranılan birlik esası kalmayacağından bunun 
bir bütün olarak bilançoya aksettirilmeği kanu
nun- ruh ve maksadına daha uygun olacağı dü
şüncesindeyiz.' 

11. — Karşılıklar: 5 698 Sl6,34 lira; 
Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi 

•gereğince Hükümetçe yapılan sözleşmeler veya 
alman tedbirler dolayisiyle ihraç mallarının iç 
satış fiyatıyle dış satış fiyatı arasında hâsıl 
olan fazla kârlar olup fon hesabında toplanmış 
olan paralardan madde hükmüne- göre yapılacak 
harcalamalar için Bakanlar Kurulundan müsaade 
alınması 63 ve.130 sayılı Koordinasyon kararları 
icabından ise de lisansa valınan miktardan az ih
racat, yapılması veya ihracı temin edilmemesi 
veyahut evvelce yanlışlıkla fazla tahsilat yapıl-
maasr: gibi halerde fon hesabından ilgili bakan
lığın, emriyle doğrudan doğı̂ uya reddi vat ya
pılması tensip edilmiştir. 

12» .'•*?• Karşılıklar hesabına bankaca % 5 faiz 
tahakkuk let^irildiği halde Millî Korunma serma
yesinden ^Koordinasyon kararlâriyle ödenen pa
ralara •••% 6 faiz yürütüldüğünden fon hesabiyle 
bankaca açılmış plan krediler arasmda hesabi 
bir takas yapıldığı takdirde 1943 sonunda .10 
milydn liraya yaklaşan fon hesabından bu »suretle* 
edilecek istifadenin 100 000 lira tutacağı hakkınr 
daki düşünceye gelince: bankanın açtığı'kredi
lerle tevdiat şeklinde bankaya yatmlmış olan ye 
Bakanlar Kurulu karariyle her zaman bankadan 
çekilmesi ve sarfedilmsei mümkün bulunan fon: 
lar, mahiyet itibğariyle birbirinden tamamen 
farklı bulunduğu ve fonlar için % '5 faiz yürü-

m 
B* 
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olduğu Maliye Bakanlığının işarından anlâşıl&ıış t.1 
ve ifaiz işinde banka lehine % 1 nispetinde görü- ^ 
len farkın da esasen Maliye ile olan anlaşmaya -
'dayandığı ve kredi faizlerine ait 0j60 muamele ; 
vergisini de bankâttın yüklendi^1 gözöıiün'e ali-, f 
nınca banka lehine tahaddüs edecek fârkm, ha
kikatte ancak 0,40 dan' ibaret kalacağı ve Millî 
Korunma havaleleri karşılığında açıyo, masraf ^ 
adiyle hiç bir şey aranı'lmadığı- gibi bankayla kTe- r 
di ve sair işlemler dolayisiyle gördürülen hizmet-,,,, 
ler de nazarı itibara-alınırsa % 5 faizin bile yük
sekliği meydana çıkacağı ve fon hesabmda' kayıtlı 
miktarın, kredinin matlubuna geçirilmesi halinde 
hesabi tedahüllere,meyden verileceği de bankanın 
cevabında bildirilmiş ve şu hale g*5re sözü geçen v,: 
hesaplar arasında hesabi bir takas yapılmasında 
önemli ye amelî bîr fayda görülememiş olduğun
dan hesap durumunun haliyle korunulması mü
nasip bulunmuştur. 

Kâr ve zarar hesabı: ,• 
13, — Bilançoda İ941 takvim yılı zararı •.. 

826 115, 84 lira olarak kayıtlı olup bunun 300 816, ~ 
24 lirası ,1940 ve 525 299, 62 lirası da 1941' yıî-
lanna aittir. 1940 bilançosu ve kâr ve zarar he- ı«. 
saplan üzerinde geçen yıl Komisyonumuz tara-.;; 
fmdan bazı tadiller yapılmasına karâr verilmişti.-v; 
Bu karardan daha evvel bilançonun bankaca kay- v. 
di kapatılarak yetkili makamlara verilmiş olması • 
hasebiyle 287 221, 61 liradan ibaret bulunan bu , 

'tadillere ait 1940 yılı masraflarının tabiatiyîe'j 
1941 bilançosuna intikal ettirilmiş olduğu anla-> ;> 
silmiştir.* îşte bu zarar da dâhil olduğu halde 
1941 yılı zaran 525 299, 62 lira olarak* bilançoda 
yer aldığına göre Millî; Korunma teşebbüsünün 
1941 ekzersizinden hâsıl olan hakikî zaran 
238 078, 01 lira olduğu tebeyyün eder. 

14. — Millî Korunma Saymanlık bürosu def
terleri üzerinde Genel Denetleme Kurulunca yapıl
mış olan incelemeler sonunda Millî Korunma he-
saplannın kayıtlara uygunluğu anlaşılmış oldu
ğundan adi geçen kanunun 51 nci maddesi gere-' 
ğince ilişik bilanço ve kâr ve zarar cetveli, bu 
bapta kaleme alınmış olan kanun tasansiyle bir
ilikte, Kamutayın onamasına arzedilmek üzere iş
bu rapor dosyasiyle Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

,'Sayıştay Ko. Baş. N. Sözcü Kâtip. 
Çanakkale Çanakkale Kastamonu 

R.BylaytrU R.Bulaytrh N.Tamaç' 
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Amasya 
A. £. liğitoğlM 

Bitlis ' 
M, Ertan 

Ankara Balıkesir Kocaeli' 
H. N. Mıhçıoğlu B. Küçükler 8. Pek 

Bolu Gazianteb Muğla 
C.özçağlar ö. A. Aksoy 

Malatya Manisi 
M Pekiaş t. Ertem 

A. O. Bodrumlu A. Yurdakul 

3780 sayiU MİUî Korunma Kanununa göre ya-
pdmtf olan harcamalara ait 1941 takvim yiU bi

lançosunun onanması hakkında 
kanun tasan» 

MADDE L — 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununa göre yapılmış olup ilişik cetvelde gös
terilmiş olan harcamalara ait 1941 takvim yılı 
bilançosu ve kân ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. 
lûğe girer. 

MADDE Z. 
ytr&tttf. 

Bu kanun yayımında yürür-

Bu kanunu Bakanlar Kurutu 

(kSayı*:İ2İJ 
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I - Karara alman tahsisat 3# 935 099 Öl 
1. Tahsis edüen 30 000 _ 

. 2. Temin » ' 3Ş. 906. 09$, (fl, V 

a) Bankft kr,e£tej 36;$öfe099 01 
b) * Reeskont bon^a^ı ' 2 000 000. — 

II. - Sermaye tahsisinden borçlular - 10 193 İ02 53 
L Başvekâlet 300 _ 

- ^2j :®*aati VekâM a 146 402 $$ . 
3. Ticaret » 3'2|1'838 14 
4 fiftîsafc- ••;> • 3 26» 831 67̂  
5. Maliye • » 3*^84 87 , 
6. Nafıa > 50 277 31 
7^Münakalât » 309 76 
8. Devlet Ziraat işlet. Ku- ". 

runlu £22 422 > - v 
" 9. Eşhas " 60 151 95 

:-•••••- 10 193 102 53 * 
III-Muhteîi i borçlu hesaplan ^ ' 7 11114-755 92 

1. Bankalar 6 095 860 24 • ' • 
• 2. Muhtelif borçlular 5 018 .895 68 

w 11 114 755 92 
IV - Muvakkat hesaplar 667 664 60 
V - Stoklar ; ^ - İ6 756 751 68 

1. Ham maddeler ve mal- -J: . , - - -
zeme. 687 442 94 ": •' " ; " • ' * ' ' - : " : - ' r , 

2. Ticari emtia ' * 16 011'971 54 ; .T N ' " 
3. Yan mamuller 57 337 20 . !- T / 

.; I'". • 16 756 751 68 / ? ' — , — •: 
VI - Sabit kiymetler 9611 972 84 

1. Binalar \ 6; 41 7 f ^ 
2. Sabit makineler ve te

sisat . 4 209 33 
^Demirbaşlar » 171 363 95 
4. Ziraat makineleri ve 

aletleri >-, 2 468 535 81 
5. Sâhrmç ve hangarlar 124 589 66 
6. Nakil vasıtaları 420 316 43 

8179 076 69 
Amortismanlar 661103 75 

c. 

fi-

-• p. 

2 517 972 84 



> • • • ' • * • * ' 

1 Faal* kârlar fonları 5 060 411 »8 
2. Kok satışlarında* kâr 38 404 41 

meste 
I 

Tj^iıtiımı 

. YI1I-Sermaye "^ **\' ^ ' • - **•-'- * 38 « $ W ^ 
1. Sabit 6 270 786 52 

t 2. Mtyedavü • . i ; v • 90 720 000; — 
•' ' « 3. Teşkült ve idare masraflar* karşılığı* W 312 4» ' ]¥• 
" - " Ç t ' / • ' 4 . îkraz " _ • ^50 000 ~ ' • ' . . . - | 

38 5 İ&09 Ql 
IX -Sermaye ta>psm4eu alacaklılar ' 27 6fi4 245 77 

.. ' 1. Banka kimileri Ziraat Bankaaı ^ ö»4 246 77 
'" 2. Boa» Maliye Vekâleti 2 000 000 — .,' . 

* I J MWJ I I Mi I 11 I - w * » 

27 694 246 77 
X - MuhUü alacaklı hesaplan < 8 8*8 868 10 

L Bankalar 2 668 823 96 
2. Muhtelif alacaklılar 3 976 885 12 1 

'i 

— • ^' 
6 639 809 İO 

XI-Muvakkat heaplar .**^ . ' : 2 043 4*2 20 
XII - Karşılıklar 5 608 816 34 

"V 

* • « " • " ' ' t* ..İl, |l !»«—•»•»»*> . 4Wk 

6 618 816 34 • -.JJJS 
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VH-Zamr 
. ^i . İ i . . . - , . 

1 . 
t 1940 2ûrttrt 
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Zinanr; 

• ı ; • v ' " > . r, .r> ırı 
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\ * .- J, ., -> J* -

194i senesi MİM Korunma kâr ve zattır heşabt 
> *-

Matlûp 
Lira K. 

554 425 49 Çift sftra hadatı 
84 509 ?3 ( HarmâVhasjlAtı 

I*r»> *' K. ? 

Maaş ve muhtelif ücretler 
Harcırah^ * ' ^ - 'p î; ^ ' 
Bam maide W malzeme masrafta 18 426 19 Çiftli hesabına yapdan hafriyat 
Nakliye masraflan 
Amortismanlar 

Verilen faizler 
îdare masraflan 
1940 masraflar; 

5 *. 

968 50 gelirleri * 
3 74 486 25 Muhtelif zjrai gelirler 
169 429 20 Muhtelit kûmiuyonlat 
606 495 57 . Satış kârları 
297 785 21 Ahnan faizler 
287 390i 07 Muhtelif kârlar 

1940 gelirleri 

2 481 
ssâjças: 

V 

850 
" İ i 

.71 

1941 aanM 
' ' ''i. f" 

« t» * . 

• f * 

s - ' 

587 507 70 v 

54 138 "84 
''i C 

,8 W 51 
98 571â 34 
78 444 20 

1 00 79© 1B8 
U 01 

91 943 *15 
W 46 

. .,"!» , ' 

•T*"'" T 

1 946-$51 09 
52S&9 52 

;—-~%r -
2 489 ŞgO 71 

(S. Salısı: 121) ' 
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Koor. 
Tahsis mahalleri' 

Kadro ve teşkilât 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu (Ara
zi işletmesi) 
İktisat Vekâleti 
Türk Kömür Tevzi Müessesesi 
Yalvaç Deri - Sümerbank 
Pamukipliği -Sümerbank 
Kaputbezi - Sümerbank 
Bakır - Etibank 
Kükürt - Etibank 
Millî Müdafaa Vekaleti : . 
Deniz nakil vasıtaları 

• » » . » 

» » -» 
> ' » • . » . ' 

Münakalât Vekâleti : 
Deniz nakliyat komisyonu 
Nafıa Vekâleti 
Alât ve edevat 
Kızılay : 
Kinin 
Toprak Mahsulleri ofisi : 
Kurtifasulye, pirinç 
Yenihayat Un Fabrikası 
T. G. Ziraat Bankası 
Muammer Alemdar 

. . * " ' " » ' ' . • 

karar No. 

134 

37 

172 
18 
95 

190 
230 
197 

22 
, 57/71 

•113 
131 

222 

144 

58 

183 
39/114 

47ı 
86 

Yekûn 

O I ı Ü N 
Teşkilât 

idare masra 

80 28 

150 000 
1 000 000 
400 000 

3 000 000 
500 000. 

1000 000 

1000 000 ~ 

• 

6 270 768,52 30 720 000 988 31 

.... , _ ——— j ^ 
Sabit Mütedavü 

«ermaye . sermaye 

58 786.52 
40 000 

275 000 
47 000 





Sermaye tahsisinden borçlular hesabı 

Tahsis mahalleri 

Başvekâlet-. 
Koordinasyon Bürosu A. 

> > B. 
Millî Korunma T&uhasebe Bürosu 

Millî Müdafaa Vekâleti : 
Denk nakil vasıtaları 

Koor. 
karar 

No. 

1 
1 

22, 57 

1940 senesin
den Müdevvar 

bakiye 

1941 genişin
de zimmet 
yazılan 

62 499,25 
15 518,36 
4 329,93 

368 033,97 

1941 senesi 
mahsup ed 

miktar 

62 199 
15 518 
4 329 

368 033 

Ziraat Vekâleti : 
Z. K. I. İstihsal vasıtaları ve malzeme 
Z. K. 2/1 makine işletmesi 
Z. K. 2/2 hangar sahrmç 
Z. K. 3 istihsal vasıta ve malzemesi 
Z. K. 4 .-kadro.ve te^Üât Mök 
Z. K. 5/1-makine işletmesi 
7t. K. 5/2 istihsal vasıta ve malzemesi 

Ticaret Vekâleti : 
Fiyat murakebel 

» > 2 
iaşe Müsteşarlığı 1 

» » ••", 2 

iaşe müdürlükleri • -
Valilikler 
incir, üzüm İzmir, incir Ü. T. Ş. K. .. ' 

Fındık : 
Giresun Fındık Tarım Sa. Ko. Bir. 
Tütün; Türk Tütün Ldt. Şirketi 

113:131 

10 
27 
27 
90 

134 
168/218 

> 

4 8 . ••'•' 

151 
i 102 

.. -158 
156 
111 

. 
285 525,36 

1 337 689 
264 723,07 

3 252 109,78 
94 281,14 

342 772 
137 329,04 

' 4 8 755,46 
59 286^73 
€11 397,50 

228 542,05 
173 460,66 
140 973,83 

66/210 934 804,72 588 070,43 
z 

60/221 
' 82,93 

... 
S 395 997,54 
1 790 293,62 

' " . . • • 

.< 
230 849 

1 219 570 
250 113 
588 062 
59 747 
83 507 

137 179 

' 42 717 
39 083 

- 80 903 
182 621 
95 556 

130 857 
1 522 875 

3 395 997 
1 "790 032 

Yerli ürünler Türk A. Ş. 
126 
> 2 052 308,51 22 020 



Tahsis mahalleri 

Ticaret ofisi 
Petrol ofisi 
Un stoku 
Pamuk (Zerbank) 
Sudkostik (Zerbank) 
Kâğıt (Zerbank) 
Lastik (Zerbank) 
Zeytinyağı (Zerbank) 
K. Fasulye, pirinç (Toprak Mah. Of.) 

İktisat Vekâleti : 
Yalvaç Deri fabrikası (Sümerbank) 
Pamuk ipliği (Sümerbank) 
Kabut bezi ve ambalajı (Sümerbajok) 
Kok (Etibank) 
Krom > 
Kükürt , > 
Bakır » ' . 
Kok Türk kömür S. ve tevzi mües. 

Nafıa Vekâleti 
Alât ve edevat 

Münakalât Vekâleti 
Deniz nak. Komisyon reisliği 

İstanbul Belediyesi 
Un stoku 

Kızılay 
Kinin 
Kırediden borçlular : 
Ya "in Aral 
Muammer Alemdar 
Devlet Ziraat İşletmeleri Krumu 

Koor. 
karar 

No. 

104 
105 
204 
59 
74 

74 
83, 126, 210 

183 

18 
95 

190 
5 . 

14/36 
197 
230 
172 

144 

222 

137, 205 

58 

39 
47/86 

1940 senesin
den müdevver 

bakiye 

500 666,67 

-

5 509,41 

413 763,07 

82 366,31 
m 342,66 

1941 senesin
de zimmet 
yazılan 

15 648 663,98 
7 565 598,32 

246 994,05 
40 338 347,98 

585.057,65 
; 110 559,29 

2 441 969,23 
1 320 496,20 
1 020 763,65 

235 882,29 
1 552 251,20 

274 585,43 
3 358 811,44 
2 363 860,48 

506 739,97 
3 005 424,74 

251 685,01 

54 141,87 

310,T6 

1941 se 
mahsup 

mik 

15 472 
7 560 

3 
40 839 

585 
110 

2 441 
1 320 
1 020 

232 
1 549 

274 
3 358 
2 363 

506 

8 

246 241,82 S46 

326 458,18 

8 358,40 
9 767,66 

422 422 

?40 
* 
8 
S 
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"̂  ___ ' -••'•-Koofĉ  1940senesin-'••••••!94İsenesin- 19 
' ' *__ _^_ karar denmüdevver de zimmet m 

f^MfmeSbtSkgî • No. - bakiye . yazılan * 

Beafcont fcottolari faizleri . , ' * • . 63 328,77 

•'"'' " ' Yekûn 1 902 452,84 97 277 620,55 88 

Höt: 1* — Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi 
. %~,W*:1Ûk\. ' . ' . ' : : - . ""•;—__•• " : . _ . _ _ . . _ _ • ' . ' 

; & — hmât Tanm Safta Kooperatifleri iBrliği 
«?• Karöüz&m, üıeir mubayaası 

**';' '' . Ir> Cföftaşf, pota» mubayaan için açılan kredilerin hesapları alınmadığından 1941 b 

F^^W*^l 





S. Sayısı 121 e ait Koordinasyon Heyetince tahsis edilen 

Hesap cetveli taranamamıştır. Aslı cilt nüshasında 

mevcuttur. 





S. Sayısı: 124 
Büyük Millet Meclisi 1945 yılı Şubat ve Mart ayları he
sabı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme KomisYonu 

raporu (5/31) 

Meclis Hesaplarını înodeme Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Meclis Hesaplarım 
İnceleme Komisyonu 

Karar No, 10 
Essa No. 5/31 

4.71.1945 

Yüksek Başkanlığa 
Lira K. 

. 883 003 
854 390 

1 737 394 
1 062 942 

V 

84 
84 

68 
37 

1945 Şubat basında Ziraat bankasında kalan para 
1945 Şubat ve Mart aylarında Ziraan Bankasından alınan para 

1945 Şubat ve Mart aylarında Ziraat Bankasında harcanan para 

674 452 31 1945 Nisan başında Ziraat Bankasında kalan.para 
T. B. M. M. Saymanlığının Î945 Şubat ve Mart aylan gelir ve gider kâatları gözden geçi

rildi. Şubat, Mart aylan içerisinde Saymanlıkça alrnan para 1945 senesi Şubat ayında Ziraat 
Bankasında kalan paraya eklenerek toplamından iki ayda sarfolunan para çıkarıldıktan sonra Zi
raat Bnkasmda Nisan başında 674 452 lira 31 kuruş kaldığı görülmüş ve Ziraat Bankasından ge
len hesap puslası toplamının da buna uygun olduğu görülmüştür. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kâtip 
Samsun 

Z. Durukan 

Meclis Hesaplarını 
Jnceleme Komisyonu 

Başkanı 
Bize 

A. Zırh 

Çanakkale Erzurum 
H. Ergeneli N. Dumlu 

Sözcü 
Afyon K. 
H. Çerçel 

İsparta 
H. özdamar 

Denetçi 
Çoruh 

M. M. Kansu 




