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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 2:3 
2. — Havale edilen kâğıtlar 3:5 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 5 
1. — Tarım Bakanlığı Görev ve Ku

ruluşu hakkındaki 3203 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/208) 5 

2. — Mardin Milletvekili Abdürrezak 
Satana'nm öldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi (3/209) 5 

3. — Erzurum Milletvekili Kemalettin 
Kamu'nun öldüğüne dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/210) 5:6 

4. — Tokad Milletvekili Halid Nazmi 
Keşmir'in öldüğüne dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/211) 6 

5. — Avrupa İktisadi iş Birliği Kont'e-
ransmda Hükümetimizi temsil etmek üze
re Paris'e giden Dışişleri Bakanı Necmet
tin Sadak'm dönüşüne kadar Çalışma Ba
kanı Tahsin Bekir Baha'nın Vekillik edeee-

Sayfa 
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/212) 6 

6. — Maliye Bakanlığına Gümrük ve 
Tekel Bakanı Şevket Adalan'm tâyin edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

(3/213) G 
7. — Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 

Maliye Bakanı Şevket Adalan'ın vekil 
olarak tâyin edildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/214) 6 

4. — Sorular ve cevaplar 3,7 
i. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata'nm, gemi satıualmak için Ameri
ka'ya gönderilen heyetler hakkında Ulaş
tırma Bakanlığından sözlü, sorusu 3 

2. — Niğde Milletvekili ibrahim Refik 
Soyer'in, Porsuk barajı inşaatı için yapı
lan servis yolu hakkında Bayındırlık Ba
kanlığından sözlü sorusu 3 

3. — Niğde Milletvekili ibrahim Refik 
Soyer'in, Porsuk Barajının ihale ve mu
kavele şartlariyle bu iş için yapılan tah-



Sayla 
kikat hakkında, Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu 

4. — Ordu Milletvekili Yusuf Ziya: Or
taç ?m, Ordu ilindeki verem hastalığı hak
kında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından sözlü sorusu 

5. —• Tunceli Milletvekili Necmeddin 
Sahir Sılan'm, 5098'sayılı Kanuna göre 
eski yerlerine dönmekte serbest kalmış 
olanların döndükleri yerlerdeki durumları 
ile yasak bölge halkından olanların iskân 
işlerini düzenlemek ve biranevel müstahsil 
hale getirilmelerini temin eylemek için 
alınan tedbirler hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu 

fi. — Tunceli Milletvekili Necmeddin 
Sahir Sılan'm, 5098 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesi üzerine Batıdan Doğuya 
dönenlerin topraklandırılarak yerleştiril
melerine, Doğu illeriyle Tuncelinde Top
rak Kanununun uygulanması için ne düşü
nüldüğüne, ve toprak dağıtımını çabuklaş-
tırıcı bir program olup olmadığına dair 
Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 

7. — Zonguldak Milletvekili Orhan 
Seyfi Orhon'un, Üneversitelerarası Ku
rulunca üç profesör hakkında verilen ka
rara dair Millî Eğitim Bakanlığından söz
lü sorusu 

8. — Muğla Milletvekili Nuri Özsaırm, 
tütün piyasasının bugün arzettiği manzara 
ile müstahsilin durumu hakkındaki sorusu-

Sayfa 
na Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü cevabı 7:12 

9. — İstanbul Milletvekili Dr. Nikola 
Fakaçelli'nin, cemaatlerce idare olunan 
vakıflar hakkındaki sorusuna Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed 
Barutçu'nun sözlü cevabı 3,12:13 

5. — Görüşülen işler 13 
1. —• Kars Milletvekili Akü' Eyido'-

ğan'ın, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 
1947 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
466 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/38) 13:17 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu"nun, Dilekçe Komisyonunun 25 . 
VIII . 1947 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 466 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/40) 1S-Î7 

3. — 1943 yılı Millî Korunma Bilan
çosunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/138) 18:19,19,20:24 

4. —• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonları raporları (1/307) 19 

6. — Sunuklar ve telgraflar 24 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Çankırı Milletvekili Mustafa Abdülhalik 
lÛTida'nm, Devlet Bakanlığından çekildiğine 
dair olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 ne i 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
tasarısı, isteği üzerine Hükümete geri verildi. 

Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli'nin, 
Bulgarlar tarafından düşürüldüğü anlaşılan ilci 
Türk uçağı hakkındaki sözlü sorusuna Dışişleri 

I »akanı Necmettin Sadak; 
Bitlis Milletvekili Muhtar Krtan'm 

ye hartaları hakkındaki sözlü sonısuna 
bakan Yardımcısı Faik Ahmed Barutç 
verdiler. 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununu 
maddesinin kaldırılmasına dair olan Ka 
bul olundu. 

Danıstavda acık bulunan iki üvelik 

, Turlu
da Baş
tı cevap 

n 18 nci 
nun ka-

iein ov-



hır toplandı. 
Teğmen Fahri Atillâ hakkındaki 775 sayılı 

Karara dair olan Dilekçe Komisyonu raporu ka
bul olundu. 

Cemaloğlu Ali İhsan Sâbis'in affı; 
Tekel Genel Müdürlüğü a.tlı takip, koruma 

ve tahsil memurlarına verilecek yem bedeli; 
Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağ

lanmasına elverişli olmıyan subay, askerî ve 
mülki memurlarla bunların yetimlerine bir defa
ya mahsus olmak üzere verilen paraların vergi
ye tâbi tutulmaması; 

Gl. Kâzım Karabekir'in eşi İclâl Karabe-
kirle kızları Hayat, Emel ve Timsal Karabekir'e 
vatani hizmet tertbinden aylık bağlanması hak
kındaki Kanunlar kabul olundu. 

1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Reka
ta'nm, g*mi satmalmak için Amerika'ya gön
derilen heyetler hakkındaki sözlü sorusu, Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soy-
cr'in, Porsuk barajı inşaatı için yapılan servis 
yolu hakkındaki sözlü sorusu, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. 

3. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soy-
er'in, Porsuk barajının ihale ve mukavele şartla-
ıiyle bu iş için yapılan tahkikat hakkındaki sözlü 
sorusu, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

4. — Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'm, 
Ordu İlindeki verem hastalığı hakkındaki sözlü 
sorusu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

o. — Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
Sılan'in, 5098 sayılı Kanuna göre eski yerlerine 
dönmekte serbest kalmış olanların döndükleri 
yerlerdeki durundan ile yasak bölge halkından 
olanların iskân işlerini düzenlemek ve bir an 

Tasanlar 
1. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 

3433 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/313) 
(Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

2. —1946 yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta
sarısı (1/314) (Sayıştay Komisyonuna); 

Sivas Temsil Heyeti Üyeleriyle Birinci Bü
yük Millet Meclisi Üyelerine vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair olan Kanun 
tasarısı da bir müddet görüşüldükten sonra 
isteği üzerine, Bütçe Komisyonuna geri verildi. 

Açık bulunan Danıştay üyeliklerine Hilmi 
Balcı ve Celâl Bingöl'ün seçildikleri bildirildi. 

Kabul olunan önerge gereğince 12 . IV . 1948 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Konya Milletvekili Tunceli Milletvekili 

.1 . F. Cebesoy Necmeddin SaMr Sılan 
Kâtip 

Urla Milletvekili 
A. Akan 

evvel müstahsil hale getirilmelerini temin eyle
mek için alınan tedbirler hakkındaki sözlü 
sorusu, Sağlık ve Sosyal Yardım -Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

6. —- Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
Sılan'in, 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi 
üzerine Batıdan Doğuya dönenlerin topraklan
dırılarak yerleştirilmelerine, Doğu illeriyle Tun-
celinde Toprak Kanununun uygulanması için 
ne düşünüldüğüne ve toprak dağıtımını çabuk-
laştırıcı bir program olup olmadığına dair sözlü 
sorusu, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 

7. — Zonguldak Milletvekili Orhan Scyfi Or-
hon'un, Üniversitelerarası Kurulunca üç profe
sör hakkında verilen karara dair olan sözlü so
rusu, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

9. — istanbul Milletvekili l)ı\ Nikola Faka-
celli'nin, cemaatlarca idare olunan vakıflar hak
kındaki sözlü sorusu, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. 

3. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/315) (Tarım, İçişleri, Ada
let, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

4. — Demiryollar ve Limanlar yapımı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

4. — SORULAR 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



hakkındaki 4643 sayılı Kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/316) (Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarına); 

5. — Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli Limanı
nın yapımına dair olan 2214 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/317) (Bayındırlık ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

6. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25, 27 ve 
34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı (1/318) (İçişleri ve Anayasa Ko
misyonlarına) ; 

7. — Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı (1/319) (Tarım, 
Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

8. — Orman Kanununa bazı hükümler eklen
mesine ve bu kanunun birinci maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı (1/320) (Tarım, İçişleri, 
Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

9. — Orta öğretim okullarında yardımcı öğ
retmen çalıştırılması hakkındaki 2624 saydı Ka
nunun 4504 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/352) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

10. — Sağlık Sigortaları hakkında kanun ta
sarısı (1/322) (Ekonomi, Ulaştırma, Maliye, Büt
çe, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonlarına ) ; 

11. — Telgraf ve Telefon Kanunu tasarısı 
(1/323) (Ulaştırma, Adalet ve Bütçe Komisyon
larına). 

12. —• Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Ka
nunla değişik birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/324) (İçişleri, Maliye ve 
Adalet Komisyonlarına) ; 

13. — Yabancı memleketlere gönderilecek öğ
renciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/325) (Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

14. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyette 
ticaret anlaşmaları ve Mödüs viveiıdiler akdine 
ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaş
maya yanaşmıyan Devletler muvaredatma karsı 
tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair olan 
4582 sayılı Kanunun beşinci maddesinde yazılı 
sürenin iki yıl daha uzatılması hakkında kanını 

tasarısı (1/326) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon
larına) ; 

15. —• Yeniden yapılacak su işleri için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine izin 
verilmesi hakkındaki 3132 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı (1/327) (Bayındırlık, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına) ; 

Teklifler 
16. — Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, 

Üniversite ve olgunluğa dayanan yüksek okullar
daki yatılı öğrenciler için pansiyon kurulması 
hakkında kanun teklifi (2/92) (Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonlarına) : 

17. — Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, 
Üniversite ve olgunluğa dayanan yüksek öğretim 
müesseseleri mezunlarından Devlet hizmetine alı
nacaklar için açılacak Devlet imtihanları hakkın
da kanun teklifi (2/93) (Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonlarına) ; 

18. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Kanunun 
geçici dördüncü maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/94) (Millî Savunma, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına) ; 

19. — Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Duru-
kan'm, Hatay ili içindeki belediyelerin Hatay 
Devletinden Hazineye geçen borçları hakkında 
kanım teklifi (2/95) (İçişleri, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına) ; 

Tezkereler 
20. - - Başbakanlık 1943 yılı demirbaş eşya 

ilo ayniyat kesinhesap cetvellerinin gönderildi
ğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/215) (Sayış
tay Komisyonuna) ; 

21..—- Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel. Müdürlüğü ınemur ve hizmetlileri
nin ücretlerine dair olan kanunun bazı maddele
rini değiştiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayı
lı K:;nunun 6 ncı maddesinin yorumlanması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/216) (Ulaştır
ma ve Bütçe Komisyonlarına); 

22. - Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme l'mııım İdaresi memurları Tekaüt sandığı 
hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı 
hükümler eklenmesine ve bu kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4001 sa
yılı Kanunun 17 nei ve geçici maddelerinin yo-

4 — 
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rumlanınası hakkında Başbakanlık tezkeresi I 
(3/217) (Ulaştırma, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

23. —• Erzurum'un Yeğenağa mahllesinden 
Yusuf kızı Şahende Sakmak'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi | 
(3/218) (Adalet Komisyonlarına) ; 

24. — İsparta Milletvekili Kemal Turan'm, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/219) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyonuna) ; 

25. —• Kütahya'nın Aslıhanlar Köyünden 
Mehmetoğhı Süleyman Karakaya'nm ölüm ce-

.1948 O : 1 
zasma çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/220) Adalet Komisyonuna) ; 

26. —• Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun 9 neu maddesinin yorumlanmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/221) (Millî Savun
ma Komisyonuna) ; 

27. —• Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununa ek 4800 sayılı Kanunun geçici madde
sinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkere
si (3/222) (Millî Savunma Komisyonuna) ; 

28. —• Takip ve tahsiline imkân görülenıiyen 
250 079 lira 5 kuruşun silinmesine ve 642 lira 
15 kuruşun da affına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/223) (Bütçe Komisyonuna). 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Başbakanlığın tezkeresini oku
tuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek I »aşkan lığına 
Mardin Milletvekili Abdürrezak Satana'ııın 

24 - 25 . İJ . 1948 tarihinde öldüğü, İçişleri Ba
kanlığından alman 28 . II . 1948 tarih ve 
23302 - 44/3807 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Hasan Saka 

BAŞKAN — Efendim, rahmetli arkadaşımı
zın hâtırasını taziz için iki dakika ayakta sü
kût edelim. 

(Ayakta iki dakika sükût edildi). 

3. — Erzurum Milletvekili Kemalettin Ka
mu'n un öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/210) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

B Î R Î N C Î < 
Açılma saı 

BAŞKAN — Gl. A 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Sair 

BAŞKAN — Kfendim birleşim açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANINI] 

1. -— Tarım Bakanlığı Görev ve Kuruluşu 
hakkındaki 3203 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi (3/208) 

BAŞKAN — Tezkeresini okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
30 . XII . 1947 tarihli ve 6 - 3399/71 - 988 

sayılı yazımızla sunulmuş olan Tarım Bakanlığı 
görev ve kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1947 ta
rihli ve 3203 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın geri gönderilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

BAŞKAN — Geri veriyoruz efendim. 

2. -— Mardin Milletvekili Abdürrezak Sa
ta ııa'nın öldüğüne dair Başbakanlık t eze keresi 
(3/209) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Gl. Ali Fuad Cebesoy 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Dr. Aziz Uras (Mardin). 
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B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

12 Mart 1948 
Erzurum Milletvekili Kenıalettin Kamu'nun 

(') . III . 1948 tarihinde öldüğü, içişleri Bakan
lığından alman 9 . III . 1948 tarih ve 23802 -
23/4476 .sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Hasan Saka 

BAŞKAN — .Rahmetli arkadaşımızın hâtı
rasını taziz için iki dakika ayakta sükûta davet 
ediyorum. 

(Ayakta iki dakika sükût edilmiştir). 

•/. — Tokad Milletvekili Halid Nazmi Keş
mir'in öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/211) 

BAŞKAN -— Tezkereyi okutuyorum : 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
29 Mart 1948 

Maliye Bakanı ve Tokad Milletvekili Halid 
Nazmi Keşmir'in, 23 . III . .1948 tarihinde öldü
ğü İçişleri Bakanlığından alman 2(î . JII . 1948 
ty:-ih ve 23302 - 56/5379 saydı tezkerede bildi
rilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Hasarı Saka 
BAŞKAN — Rahmetli arkadaşımızın hâtı

rasını taziz için iki dakika ayakta sükûta davet 
ediyorum. 

(Ayakta iki dakika sükût edildi). 

5. — ;ii'n!2;« iktisadi İş Birliği Konferan
sında Hükümetimizi temsil etmek üzere Paris'e 
(jidev Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'm 
dönüşüne kadar Çalışma Bakanı Tahsin Bekir 
Balta'nın Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/212) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 Mart 1948 

Paris'te toplanacak olan Avrupa İktisadi 
İş Birliği Konferansında Hükümetimizi temsil 
etmek üzere giden Dışişleri Bakanı Necmettin 
Sadak'ıu dönüşüne kadar kendisine Çalışma 
.Bakanı Tahsin Bekir Balta'nın Vekillik edece
ğini arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü 
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6. —- Maliye Bakanlığına Gümrük ve Tekel 

Bakanı Şevket Adatan'in tâyin edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/213) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mart 1948 

Açık olan Maliye Bakanlığına, Başbakanlı
ğın teklifi üzerine, Gümrük ve Tekel Bakanı 
Şevket Adaları'ıu tâyin edildiğini saygılarında 
arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü 

7. — Gümrük ve Tekel Bakanlığına Maliyi 
Bakanı Şevket Aclalan'ın vekil olarak tâyin edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/21 i) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mart 1948 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına, Başbakanlı
ğın teklifi üzerine, Maliye Bakanı Şevket Ada
bın'in vekil olarak tâyin edildiğini saygılarımla 
arzederim. 

(.'umhurbaşkanı 
İsmet İnönü 

TARIM BAKANI TAHSİN OOŞKAN (Kas
tamonu) — - Sayın arkadaşlarını; kış tatiline gir
meden evvel birtakım tasarıları getireceğini 
Hükümet vadetmişti. Toprak ve Orman ka
nunları tasarılarını hazırlamış ve Büyük Mec
lise sunmuştur. Bugün gelen kâğıtların 8 ve 
8 nci maddelerini teşkil eden bu iki tasarının 
beş komisyona havale edlidiği görülmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, gerek Orman Kanunu 
ve gerek Toprak Kanunu, ilk yapılışlarında da
hi Tarım, Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarından seçilmiş olan geçici komisyon
larda görüşülmüştü. Bunların hepsiyle ilgisi 
vardır. Bu arkadaşlar bunların evveliyatını 
bilmektedir. Müsaade ederseniz, her komis
yondan bu tasarılar ayrı ayrı geçtiği zaman bir 
aydan fazla bir vakit geçecektir. Halbuki bu 
kanunlar halen tatbik edilmektedir ve Büyük 
Meclisten aynen veya tadileıı kabul edilmiş ol
sa dahi, bugünkü kanunların tatbikimi devanı 
olunacaktır. Onun için tensip buyurursanız, bu 
komisyonlardan üçer, beşer arkadaştan müte
şekkil birer geçici komisyon seçilmesini teklif 

' ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka

daşlarım; iki yılı geçin iyen Meclis çalışmalarını 
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sırasında, rasladığım bu nevi Geçici ve Karma 
Komisyon çalışmalarının faydasını maalesef gö
remedim, görülemedi ve görülmiyecektir de. 

Şöyle ki; memleketin dört bucağını ilgilendi
ren anakanunlarından birisi olan Toprak Kanu
nunu işte biz, vaktiyle Geçici Komisyonda müta
lâa ettiğimiz içindir ki, daha onun meyvalarmı 
almaya başlamadan bugün onu değiştirmeye ken
dimizi mecbur tutuyoruz. 

Bu itibarla, Sayın Bakanın öne sürdükleri 
mütalâa, eğer bir veya iki üç maddeye inhisar 
edecekse bu kanun ilgili Komisyonlardan geçmek 
suretiyle, üzerinde dikkatle durularak, çalışıla
rak yine bu devre içinde çıkabilir ve tatbikata da 
hiçbir zarar iras etmez kanaatindeyim. 

Yıllardanberi memleketin orman işleri üze
rindeki ilgisi, derdi ve devasızlığı malûmdur. Ne 
yapıp nasıl bir kanun çıkarıp bu memleketin der
dine nasıl bir çare bulacağız diye didinirken bin-
bir arkadaşın her köşeden getirdiği tecrübeleri 
bir süzgeçten geçirerek bize en uygun şekli bul
mak isterken, yine 3 - 5 komisyondan seçeceğimiz 

4. — SORULAR 

8. — Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın, tütün 
piyasasının bugün arzettiği manzara ile müstah
silin durumu hakkındaki sorusuna Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Barut-
çv'nun sözlü cevabı (6/101) 

BAŞKAN — Soru önergesini okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Saym Başbakanca sözlü 

olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 
1. — Hükümetin bir taraftan programsız ve 

ölçüsüz hareketlerle tütün ekiminin haddinden 
fazla artırılmasını teşvik ettiği ve bu suretle 1947 
rekoltesinin anormal seviyeye yükselmesine sebep 
olduğu aşikârdır. Diğer taraftan beklenen kâfi 
ve müspet tedbirlerin alınmaması ^yüzünden, bu
gün tütün piyasasının çok feci bir manzara ar
zettiği, müstahsilin tütünlerini maliyetinden çok 
ucuz fiyatlarla elinden çıkarmak veya satışa ar-
zetmek durumunda kaldığı esefle müşahede edil
mektedir. 

Memlekette iktisadi buhran yaratacak mahi
yet ve ehemmiyette olan bu durum karşısında 
Hükümet ne yapmak kararındadır? 

2. — Tütün zürramın bugünkü acıklı durumu 
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arkadaşlara bu işi inhisar ettirmek yine isabetli 
olmaz. Pek muhtemeldir ki, bu suretle çıkarılacak 
bir kanunun kısa bir zaman sonra tekrar değişti
rilmesi bir zaruret olacaktır. 

Bu itibarla bendeniz işin tabiî seyrine bıra
kılmasını ve her arkadaşın tecrübesinden ve her 
komisyondan bol bol istifade edilerek bu işin 
kanun haline sokulmasının en uygun yol olacağı 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanının Geçici Komis
yon teşkili hakkındaki teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul etmiyenler... Anlaşılmadı efendim. 

Tekrar arzediyorum. Tarım Bakanı, bu iki 
tasarının 5 komisyona ayrı ayrı havalesi yerine 
bu beş komisyondan seçilecek olan Geçici Ko
misyona havalesini teklif ediyor, bu teklifi kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyen-
ler lütfen ayağa kalksınlar... Tarım Bakanının 
teklifi kabul edilmemiştir. 

Sorulara geçiyoruz: 

VE CEVAPLAR 

karşısında bu sene % 5 lerin alınmaması faydalı 
ve yerinde bir hareket olmaz mı? 

3. — Tütüncülük tarihimizin bir dönüm nok
tasını teşkil edecek olan kaybedilmiş pazarların 
yeniden kazanılması için ne gibi müspet tedbir
ler alınmıştır? 

4. — Gazetelerde müstahsilin elinde kalan dü
şük kaliteli tütünlerin parasız alınarak yakılacağı 
hakkında, Saym Ticaret Bakanına atfedilen bir 
beyanat, intişar etmiştir. Tütün piyasasında çok 
kötü tesirler bıraktığı, neşriyattan anlaşılan, bu 
haberin mahiyeti nedir? 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Saym arkadaşlar; 1947 yılı tütün satışları 
ve müstahsilin durumu ile tütün konusunda Hükü
metin görüşlerini ifade etmek ftt»atını vermiş ol
duğundan dolayı Muğla Milletvekili saym Nuri 
özsan'a teşekkür etmekle izahlarıma başlamak 
isterim. 

Sayın milletvekili önergesinde Hükümetin 
programsız ve ölçüsüz hareketlerle tütün ekimini 
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haddinden fazla teşvik etmek suretiyle 1947 re
koltesini anormal denilecek bir seviyeye yükselt
miş ve kâfi ve müspet tetbirler almayarak müs
tahsil tütünlerini maliyetinden çok ucuz fiyat
larla satmak zorunda bırakmış oldğunu ileri sür
mektedir. 

Arzedeeeğim izahat, vakıaların mahiyetini 
yüksek nazarlarınızda tebarüz ettirecektir. 

1) Bir kere memleketimizde tütün ziraati 
inhisar altında bulunmadığı gibi, Hükümetin 
istihsal miktarını ayarlamak üzere tütün ekimini 
tahdit etmek yetkisi de yoktur. Yalnız Türk tü
tününün Dünyaca mâruf olan nefasetini koru
mak ve tütünlerimizin vasıflarını matlup sevi
yede tutmak maksadiyle Tütün İnhisarı Kanuniy
le Hükümete bölge ve yer itibariyle tahdidi ta-
zammun eden bazı yetkiler verilmiştir. 

Binaenaleyh tütün ekiminin genişlemesi veya 
daralması - mahsulün nefasetini ve vasıflarını 
muhafaza maksadiyle alman tahdit tedbirleri ha
riç - tamamiyle iktisadi kaidelere yani arz ve 
talep icaplarına bağlı bulunmaktadır. 

Harb yıllarında alıcıların, tütünün vasıfları 
üzerinde pek durmadan mubayaa yapmaları, ta
lepleri karşılamak maksadiyle tütün ekiminin 
haddinden fazla genişlemesini mucip olmuştur. 
1947 yılı istihsalinin de hakikaten, normalin üze
rinde bir seviyeye çıktığını kabul etmek lâzım
dır. Bununla beraber ekicilerin bu durumdan za
rar görmemelerini sağlamak için, Hükümet des
tekleyici mubayaalar yapmak suretiyle imkânın 
müsaade ettiği tedbirleri derhal almıştır. Harb 
yıllarında, tütün gibi memleketin belli başlı bir 
ihraç metamm piyasada başıboş bırakılması men
faatimiz aleyhine netice vereceği tabiî olduğun
dan piyasaların tanzimi bir zaruret olarak kendi
sini göstermiştir. 

Binaenaleyh: 1939 yılından 1944 yılma kadar 
bu tanzim işi destekleyici mahiyette mubayaalar 
yapılmak, yani fiyatları normal bir seviyeden 
aşağı düşürmemek için gerektikçe piyasaya mü
dahale ederek mubayaada bulunmak suretiyle te
min edilmiştir. 

Memleketimizin en büyük tütün müşterilerin
den biri olan Almanya ile ve Orta Avrupa mem
leketleriyle 1944 yılında münasebetlerimizin 
kesilmesi, tanzim şeklinde bir değişiklik yapılma
sını zaruri kılmış ve o tarihten itibaren fiyat tâ
yini suretiyle müdahale mubayaaları yapılmaya 
başlanmıştır. Böyle hareket edilmemiş olsaydı 
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büyük bir müşterinin eksikliği yüzünden fiyatla
rın âni ve şiddetli bir şekilde düşmesi ihtimali 
vardır. Müdahale mubayaalarından, Hükümet 
kendisine arzedilen bütün mahsulü ilân edilen fi
yat üzerinden almağa mecburdur. Bu mubayaalar 
ancak piyasanın normalleşmeye yüz tuttuğu za
mana kadar devam ettirilebilirdi. Nitekim 1944, 
1945 ve 1946 mahsullerine tatbik edilen bu usul, 
bu yıl kaldırılmış ve onun yerine eskiden olduğu 
gibi destekleyici mahiyette mubayaalar ikame 
edilmiştir. Şurasını da arzedeyim ki fiyat ilânı 
suretiyle müdahale mubayaaları yalnız 1944 yılı 
mahsulü için Ege, Marmara ve Şark bölgelerinde 
tatbik edilmiş ve mütaakıp yıllarda ise Ege mm-
takasma münhasır kalmıştır. Bunun da sebebi 
bu bölgede tütünlerin diğer bölgelere nazaran çok 
kısa bir zamanda satılmasının mûtat olmasıdır. 

Bu yıl satışlarında Ege bölgesinde de mü
dahale mubayaası yerine destekleyici mubayaa
ların ikame edilmesi müstahsil aleyhine netice 
vermiş değildir. Filhakika 1947 yılı mahsulü
nün 40 milyon kilosu bugüne kadar satılmıştır. 
(Jeriye ancak çok düşük vasıflı 4,5 milyon kilo 
kadar tütün kalmıştır. 

Satılan tütünlerin maliyetinden aşağı satıl
dığı iddiası yerinde değildir. Zirai mahsullerin 
maliyetini hesap etmek çok güçtür. Hattâ eki
ci itibariyle ferdî maliyetlerin bilinmesi veya 
hesaplanması imkânsızdır-. Bunun içindir ki, 
daima bütün istihsal unsurları gözönünde tu
tulmak suretiyle ortalama bazı tahminler yapı
lır. Ve ortalama satış fiyatları da bu tahmini 
maliyetle kıyaslanır. 1947 mahsulü için ekici 
emeği, tarla kirası, alet ve Devlet amortisman
ları ve diğer kiymetler de nazara alınarak ya
pılan maliyet tahminleri Ege bölgesinde bir ki-, 
lo tütünün ortalama 131,46 ya mal olduğunu 
göstermiştir. Bınıa karşılık şimdiye kadar sa
tılan tütünün ortalama satış fiyatı 213,64 ku
ruştur. Ferden her şahsın durumunu buradan 
söylemenin imkânı olmadığı takdir buyurulur. 
Bununla beraber ortalama maliyet ve satış fi
yatları mukayesesi, Ege bölgesinde alman neti
cenin müspet olduğunu ve arkadaşımızın de
diği gibi Ege piyasasının feci manzara arzet-
mekten uzak bulunduğunu göstermektedir. Bi
lâkis iyi vasıflı tütün yetiştiren müstahsil ma
lının değeri ile satıldığından dolayı memnun
dur. 

2) Ekiciden bu yıl yüzde beşlerin alınma-
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ması faideli ve yerinde bir hareket olmaz mı, 
diye sayın arkadaşımız sormaktadırlar. 

Satış bedelleri üzerinden kesilmekte olan 
yüzde beşler, Yüksek Heyetinizin bildiği gibi 
bir vergi değil yurt tütüncülüğünü düzenlemek 
üzere kurulacak müesseseye, ödeyenlerin işti
rak hissesi olarak Ziraat Bankasına yatırılmak
tadır ve bu paralara Bankaca %4,5 faiz yürü
tülmektedir. Bankada her ekicinin bu şekilde 

birikmiş kaç parası bulunduğunun hesabı var
dı*. 

Yukarda arzettiğim veçhile 1939 yılından-
beri tütün piyasasını tanzim hususundaki tat
bikat ve edinilen tecrübeler, bu piyasanın ken
di haline terkedilmiyeceğini ve memlekette tü
tüncülüğü düzenlemek için bir müessese ku
rulmasına ihtiyaç bulunduğunu açıkça meyda
na çıkarmıştır. Bu müessesenin yalnız Devlet 
sermayesiyle kurulmuş bir Devlet müessesesi 
olmasını uygun bulmuyoruz. Zira piyasanın tan
zimine ihtiyaç olmakla beraber bu hususta ile
ri gidilerek piyasanın ticari mahyetini tağyir 
etmemek de şarttır. Binaenaleyh, bu işin faide-
leri gibi mesuliyetlerine de ekicilerimizin işti
rak etmelerini isabetli ve selâmetti bir yol ola
rak göıüyoruz. Bu sebeple '%5 lerin kesilmesi
ne devam etmeyi lüzumlu 1:uluyoruz. 

Geçen Aralık ayında Ankara'da yapılan tü
tüncüler toplantısında müstahsillerimiz büyük 
bir anlayışla %5 lerin tahsiline devam edilme
sini ve bahsi geçen müessesenin Li''tm evvel 
kurulmasını istemişlerdir. Bu müessesenin ku
rulması için yapılmakta olan tetkikler netice
lenmek üzeredir. 

'*) Hükümet tütün mahsulümüzün herbden 
önce mütaaddit müşterisi olan piyasalara yeni
den sürülmüş ve bu mahsullerimize yeni pazar
lar bulunması konularını büyük bir önemle te
lâkki etmekte ve çalışmalarına ona göre istika
met vermiş bulunmaktadır. Bu maksatla tütün 
ihracatına en büyük kolaylıkları sağlıyan ted
birler alınmıştır. Bugün tütün her çeşit döviz
le, anlaşmalar yolu ile, en geniş ölçüde taksala, 
hulasa birçok kayıtlardan azade olarak ihraç 
edilmektedir. 
Eski büyük müşterimiz Almanya'ya yeniden 
tütün ihraç edebilmemiz, bu memleketteki İn
giliz - Amerikan işgal makamları ile bir tica
ret anlaşması akdine bağlı bulunuyordu. Bil
diğiniz gibi bu maksatla Frankfurt 'a gönder-
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miş olduğumuz h ayetiniz müzakerelerine de
vam etmektedir. 

İşgal makamlariyle tütün mevzuu üzerinde
ki görüşmelerde zorluk çekmekte bulunduğu
muz bilinmektedir. Bununla beraber, Almanya'
ya tütün satmak dâvamızda ne derecede haklı 
olduğumuzu anlatmak hususunda temas etti
ğimiz makamların gösterdikleri iyi anlayışı be
lirtmek isterim. Bugünkü halde, Frankfurt ' ta 
cereyan eden tütün görüşmelerinin neticeleri 
hakkında kesin karar izhar edecek durumda 
Bulunmuyorum. Müzakereler devam etmekte
dir. Her halde biz bu gün de, yarın da her za
man ve önümüze düşecek her fırsatta Almanya
lım tütün piyasası dışında kalmamak azminde 
olduğumuzu anlatmaya ve bu piyasaya girmeye 
çalıaşacağız. 

4. — îhraklık tütünlere gelince; 
3437 sayılı Kanunda, tütünlerin dip yaprak

ları ile çürük, yanık, ezik basık, karayeşil ve kır
pıntılarının satışa arzedilmiyeceği ve bunların, 
tâli bir mahsul elde edilmek üzere kıymetlendi
rilmesi imkânı bulununcaya kadar, bedelsiz olarak 
Tekel İdaresine teslim edileceğini ve idarece de 
imha olunacağı yazılıdır. Bunun dışında herhan
gi nevi bir tütünün bedelsiz alınması ve yakıl
ması bahis mevzuu değildir. Ticaret Bakanının 
gazetelere yanlış akseden demeci yine gazeteler
de mütaakıp bir demeçle tavzih edilmiştir. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar; Sayın Başbakan yardımcısını dikkatle 
dinledim. Verdikleri izahattan dolayı kendileri
ne hassatan teşekkür ederim. 

Evelemirde bu önergeyi niçin verdim, bunu 
kısaca arzedeyim: Tütün satışları için 1947 yılı 
iyi şartlar vadetmiyordu. Geçen senelerden, mü-
devver 45 milyon kiloluk bir stok mevcuttu. Re
kolte anormal seviyede, alıcılar mahdut. Eski 
senelerde olduğu gibi yardım mubayaaları yap
maya kâfi Hükümetin elinde sermaye kaynakla
rı mevcut değil. Tek alıcı durumunda olan ve 
alma kabiliyeti malûm ve mahdut bulunan Ame
rika müstağnidir. Orta Avrupa ve bilhassa Al
manya pazarları açılmamış ve açılmasını göste
rir belirtiler ve Hükümetin de bu hususta ciddî 
ve verimli teşebbüsleri görülmüyor. İşte bu kö
tü hava içersinde 1947 senesi 26 Ocak tarihinde 
Ege tütün piyasası açıldı. Çok geçmeden bekle
nilen kötü durum kendisini gösterdi; fiyatlar 
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süratle düşmeye başladı, en temiz inançla Hü
kümetten medet uman Türk müstahsili bekledi
ği kâfi yardımı göremedi. Müstahsil mukadder 
âkibeti ile baş başa bırakıldı. Şurasını esefle ar-
zetmek isterim ki, inhisarla Türk Limitet fiyat 
kırmada çok kötü örnekler verdi. Zürra derin 
yeis vo ümitsizlik içinde. 

Bu variyet karşısında Ege'den fer
yatlar yükselmeye başladı, bir çok arakdaş-
larım gibi ben de mütaaddit mektup ve 
telgraflar aldım. İşte böyle bir sırada bu önerge
yi vererek tütün zürramın mâruz kaldığı içini 
sızlatan felâketli halini yüksek huzurunuzda ifa
de edebilmek ve bu dertlere çare bulmak mesu
liyetini taşıyan Hükümetin bu kürsüden açıklı-
yacağı tedbirleri öğrenerek belki, muztarip bin
lerce vatandaşın içinde bulunduğu derin hayal 
kırıklığını gidermeye vesile oluruz diye düşün
düm. 

Bu açıklamanın zamanında yani, piyasanın 
en buhranlı zamanında yapılmasını gönül çok 
isterdi. Çünkü bu takdirde daha faydalı olabi
lirdi. Halbuki, maalesef, olmadı. Araya tatil gir
di, hattâ bu ıstırabı çok yakından duyan Muam
mer Alakant arkadaşımız bu konuda müzakere 
açılmasını istemişse de, bir usul meselesi ileri sü
rülmek suretiyle terviç edilmedi. 

Sayın Başbakan muavini bugünkü durumu 
tevlit eden vaziyetin rekoltenin yüksek olması 
hususunda; zannederim ki, mutabıktırlar. Bu
günkü anormal rekolteyi tevlit eden sebepler ne
dir.? 

Biliyorsunuz ki; uzun harp yılları dünya tü
tün istokunu azaltmıştı. Türk tütünlerine olan ih
tiyaç arttı ve iyi tütünlerin yegâne satıcısı şan
sını kazanmıştık. Bu fırsattan, Bu tesadüflerden 
istifade etmek istiyen zümre tütün ekimine rağ
bet gösterdi, Hükümet de yasak olan bölgelerde 
tütün ekimine müsamaha etmek, geniş kredi 
imkânları sağlamak ve müdahale mubayaaları 
yapmak suretiyle bu rağbeti destekledi. Bu şart
lar içerisinde 1946 yılı rekoltesi tütüncülük ta
rihimizde görülmeyen bir seviyeye yükseldi. 
Hükümet hakikaten verimli ve daha aktif bir 
iktisadî program içinde meseleyi lâyık ol
duğu ehemmiyetle ele almış olsaydı, 1946 yılı 
tütüncülüğümüz için mesut bir sene olabilirdi. 
Halbuki Hükümet 7 Eylül kararlarının nazari 
sonuçlarına intizarla iktifa etmiş, daha müspet 
ve akıncı bir ruhla dış pazarları arayıp bulmak 
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imkânlarını sağlamamıştır. Bu yüzden 1946 se
nesi bir başarısızlık yılı olmuştur. Bu sebeble 
45 milyon kiloluk tütün istoku elde kalmış, yal
nız Yerli Ürünler, milletin 70 milyon lirasını 
bağladığı tütünlerini satamamıştır. 1946 yılında 
yapılan Hükümetin müdahale politikası tütün
cülüğün istikbalini koruyucu, basiretli bir ted
bir olmaktan ziyade, günlük politika anlayışı 
içerisinde ferdî sempati temin etmek düşünüşü 
ve bilhassa 7 Eylül kararları gibi sakat bir ted
biri, muvaffak olmuş bir eser olarak göstermek 
gayret ve zihniyetinden doğmuştur. Bu mak
satla 70 milyon lira gibi muazzam bir sermaye 
ile Yerli Ürünler mubayaaya iştirak ettirilmiş, 
üzerine hiçbir rizk ve mesuliyet almıyan bu şir
ket ifrata varan bir cömertlikle piyasaya girmiş, 
kalite farkını, emek farkını gözetmeksizin ve
yahut pek az farklarla düşük kaliteli tütünleri 
yüksek fiyatlar üzerinden satın almıştır. 

Bu vaziyet, tütüncülüğün nefaset ve istik
bali için de bir darbe olmuştur. Çünkü zürra, 
randımanı az, maliyeti yüksek iyi tütün yetiş
tirmekten ziyade, maliyeti ucuz randımanı 
fazla kötü tütün yetiştirmeği daha faideli bul
muştur. 

Bu maksatla verimi bol olan sulu ve Tü
tün Kanununun yasak ettiği bölgelerde hattâ 
yaylalarda geniş mikyasta tütün ziraatı yapıl
masına başlanılmıştır. Bunun neticesi olarak 
1947 rekoltesi anormal bir seviyeye çıkmıştır. 

önergemde arzettiğim gibi bu rekoltenin ar
tış sebeblerini ve mesuliyetini yalnız zürraa tah
mil etmek haksızlıktır. Bunda Hükümetin de 
mesuliyet payı vardır. 

Sayın Barutçu, Ege bölgesinde maliyetten 
daha ucuza tütün satılmadığını söylediler. Ben
deniz bunu realiteye uygun bulmuyorum. 

Bu mevzuu hassatan tetkik etmek üzere inti
hap bölgeme gittim. Muğla, Fethiye, Yatağan, 
Milas, Bodrum, Çine, Aydın'da yüzlerce tütün 
müstahsıliyle konuştum. Maliyet unsuru olarak 
alınanlar gülünç denecek derecede aşağıdır. Bu 
fiyatlar; denebilir ki; bir kuruştan başlar. Fil
hakika, belki İnhisarın resmî istatistiklerine gö
re maliyet 200 kuruş olabilir, fakat bunun bir 
de iç yüzü. vardır, iç yüzü de şudur; 10 denk tü
tünü olan bir müstahsilin iki dengi ıskarta edil
mektedir. Üç denki 40 - 50 kuruş fiyatla alın
makta, öbür tarafı 120 -180 kuruş fiyatla veril-
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inektedir. Fakat, bilhassa tesellüm sırasında be- I 
her denkten su çürüğü diye 10 - 15 ilâ 20 kilo dü
zülmektedir. Ve bu düşülen kısımlar da bir kuruş 
üzerinden kıymetlendirilmektedir. 2 - 3 balyası 
ıskarta edilir ve her balyadan 10 - 15 kilo tütün 
tenzil edilecek olursa zürraın eline intikal eden 
para gayet azdır; 70 - 80 kuruş kadardır ki, bu 
da iyi satışlardadır. Son zamanlarda, benim gör
düğüm sıralarda zürra 20 - 30 kuruş üzerinden 
ütünlerini vermek istiyor, fakat çok defa müşteri 
bulamıyordu. 

İhrakiyelik tütün meselesi; bu, sene suiistimal 
edilmiş vaziyettedir. Hakikaten Tütün Kanunu 
hangi tütünlerin ihrak edileceğini vazıha n kay
detmektedir. Bunlar ayrı bir denk halinde inhi
sar dairesine teslim edilir. Halbuki doğrudan 
doğruya lâalettayin her zürradan bilâ istisna tü
tününün miktarına göre mühim denilecek mik
tarda tütün iskarta edilmekte ve ihrakiyelik 
olarak ayrılmaktadır. 

Enteresan bir misal arzedeyim: Yatağan'da 
12 denk tütünün içerisinden üç denginin ıskarta 
yapılması kararlaştırılmış, tesellüm sırasında 
memur soruyor, hangi tütünleri ıskarta çıkaraca
ğız. Eksper içinden lâalettayin üç tane denk ayır 
diyor. Şu vaziyet gösteriyor ki, ıskarta diye ay
rılan bu tütünler haddi zatında diğerlerinden tef
rik edilemiyecek kadar aynı vasıfta tütünlerdir. | 
Sonra bu tütünler ozaman Sayın Tekel Bakanı
nın emriyle teknik şef gönderilmişti, belki ondan 
gizlemek veyahut herhangi bir itiraz karşısında 
hakikat meydana çıkmasın diye bir gece zarfında 
çaye dökülmek suretiyle imha edilmiştir. Şayanı I 
dikkat olan bir şey de bütün şikâyetlerin, des
tekleyici mubayaa yaptığı iddia edilen Tekel ve 
Limitede inhisar etmiş olmasıdır. 

Ecnebi firmalar ve büyük tüccarların yaptık
ları mubayaat üzerinde hemen hemen hiçbir şi
kâyet dinlemedim. Tamamen memnuniyet izhar | 
etmektedirler. Hattâ bir Amerikan kumpanyası- I 
nm başekisperi ile konuştum, bu zat bana dedi 
ki: Uzun seneler Yunanistan'da direktörlük ya
pan bir zat bir sene evvel Türkiye'ye geldi, bu 
sefer mubayaaya çıkmazdan evvel bütün eksper
leri topladı, bize verdiği direktif şu oldu; köylü
nün hakkını ve şikâyetini istemem. Köylü bize 
yalnız bu sene için lâzım olan bir unsur değildir, 
bizim için bir fabrikadır. Binaenaleyh onu ayak
ta tutmak lâzımdır, teşvik etmek icabeder. Tütü
nün tam değerini vermek suretiyle mubayaa ede- | 
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çeksiniz, sonra tahminlerde hata etmiş olabilir
siniz, tahminlerde yaptığınız bu hatanın acısını 
tesellüm sırasında zürraın sırtından çıkarmaya 
katiyen kalkmayın. 

Maalesef Devlet müesseselerinde aynı zihniyeti 
göremiyoruz. Bilhass ilk pazarlık sıralarında, şe
raite konmamış olduğu halde tesellüm sırasında 
su çürüğü namiyle mühim miktarda tütünleri 
tenzil etmek suretiyle tütünün fiyatı düşürül
müş bulunmaktadır. Bu itibarla önergemde feci 
diye ifade ettiğim tütün piyasasını hakikaten ye
rinde bir ifade olduğuna kaniim. Bu sefer inti
hap dairemi gezdiğim sırada büyük teessür ve 
elem içinde olan yüzlerce zürraaın ittifak ettiği 
dertleriyle ve onların şikayetleriyle yerinde bir 
ifade olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 

Tesellüm sırasında ihtilâflardan dolayı doğan 
binlerce sızlanmanın en büyük sebeplerinden bi
risi do Tütütn Kanunundaki ekspertiz mekaniz
masının iyi işlememesinden ileri gelmektedir. 
Ekisper ne söylerse, iki dudağı arasından ne çı
karsa o bir değişmez kanun hükmündedir. Bir 
saat sonra, gelirse zürra, aleyhine kötü netice ve
receği muhakkaktır. Senelerdenberi yerleşmiş 
bir kanaattir. Bu itibarla onun ağzından ilk 

-çıkacak fint ve şartlan bilâ itiraz zürra kabul 
etmek mecburiyetindedir. İlk defa kararlaştı
rılmış olan bu şartlar bilahara ve bilhassa bu 
sene daha çok zürra aleyhine ağırlaştırılmış bu
lunmaktadır. Arzettiğim gibi mühim şekilde is-
kontolar yapılmıştır. Bunlar için zürraa hakem 
olacak bir şikâyet mercii bulamamıştır. Çünkü 
bu takdirde deniliyor ki; ehliyetli bir ekisper ge
tiriniz. Ehliyetli ekisper bulmak mümkün değil-
diı*. Mütaaddit müracaatlar vâki olmuş, İzmir'
den ehliyetli bir eksper getirip muayene ettire
lim neticeye göre karar veririz. Beş, on, yirmi 
balya tütünü olan bir zürraın izmir'den eksper 
celbine maddeten imkân yoktur. Bu itibarla bu 
mekanizma tamamen işliyememiş bir vaziyette
dir. Tütüncüler Kongresinde Hükümetin nazarı 
dikkati celbedilmiş ve ötedenberi bu aksaklı
ğın telâfisi için her bölgede ekspertize için eks
perler bulundurulması istendiği halde maalesef 
nazarı itibaro alınmamıştır. 

ikinci soru; 
BAŞKAN — Vakit gelmiştir, ona göre ko

nuşmanızı ayarlayınız. 
NURİ ÖZSAN (Devamla) —Bitiriyorum. 
Tütün zürramın tütünlerini maliyetten çok 



İ : 46 12.4 
ucuz fiyatlarla sattıklarını arzetmiştim. Bu bir 
hakikattir, realitedir. Bu vaziyet karşısında bü
tün ümidini, bütün bir senelik geçimini bağladı
ğı ve teminatını buraya hasrettiği en kıymetli 
yegane varlığının hiç bahasına satılması karşı
sında zürram büyük bir kısmı borç içinde kal
mıştır. Değil geçimini temin etmek, borcunu 
ödiyemiyeeek vaziyettedir. Borcunu ödemekten 
âciz olan ve günlük geçimi bulunmıyan bir sı
nıftan, ilerisi için fedakârlık istemek haksızlık
tır. Bu itibarla hiç değilse muayyen fiyattan, 
aşağı tütününü satmış olanlardan, yüzde beşle
rin alınmaması çok yerinde bir tedbir olurdu. 

Dış ticaretimizin iyi organize edilmediği mu
hakkaktır. Yunanlıların, çok müşkül şartlar için-
do bulunmalarına rağmen, daha evvelden al
dıkları tedbirlerle tütünlerini daha yüksek fiyat
larla sattıklarını biliyoruz. Biz hâlâ konfe
ranslarla tetkiklerle uğraşmaktayız. Muhakkak 
ki, dış ticaret piyasası hakkındaki hareketleri
miz aktif değildir. Âdeta evde görücü bekleyen 
jki zaman kızları gibi nasibimiz ayağımıza göi. 

sin diye intizar ediyoruz. Binaenaleyh hüküme
tin bu hususta daha aktif bir vaziyete geçmesi 
lâzımdı/. 

Yakılma meselesine gelince: Piyasanın en 
buhranlı zamanında böyle bir beyanat çıkmış ve 
uzun müddet de tekzip edilmemiştir. Bu beya
nat piyasada büyük bir buhran yaratmış ve zür
ra bu kalite tütünleri bir an evvel elinden çıkart
mak gayretine düşmüş ve bu sebepten büyük 
biv buhran hâsıl olmuştur. Gazeteler mütaaddit 
defalar yazdılar , Sayın Bakandan bu mevzuu 
sormuştum, böyle bir beyanda bulunmadıklarını 
ifade buyurmuşlardı. Bunu bu kürsüden zama
nında açıklanmasının faydalı olacağını düşüne
rek soru önergeme koymuştum. Fakat, yukarda 
arzettiğim gibi Tütün Kanunun ihraciyelik ola
rak ayırdığı cinsten gayri lâalettayin ayrılıp 
imha edilen tütünler karşısında Hükümetin böy
le bir karar almış olması kanaati zürra arasında 
hâkim bıılunmatkadır. Halbuki bütün varlığı
nı vo teminatım, kredisini, bütün geçimini bu
na bağlamış olan zürram elinden parasız tütün
leri alınarak ihrak edilmesi çok acıdır. Bir çok 
yerlerde bu fırsat geçmiştir, henüz piyasa de
vam eden mahaller vardır, mümkün olduğu ka
dar bu cihetten içtinap edilmesi hususunda Hü
kümetin gerekli tedbirleri almasına hassaten ri
ca ederim. 
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BAŞKAN — Bu soru bitmiştir, diğer soruyl 

geçiyoruz. 

9. — istanbul Milletvekili Dr. Nikola Faka
çelli'nin, cemaatlerce idare olunan vakıflar hak
kındaki sorusuna Devlet Bakam ue Başbakan yar
dımcısı Faik Ahmed Barutçu'nun, sözlü cevabı 
(6/104) 

Yüksek Başkanlığa 
20 . II . 1948 

Aşağıdaki esbabı mucibeye göre vakıflar hak
kında Sayın Başbakanın sözlü sorumu açıklama
sını saygı ile rica ederim: 

2762 numaralı ve 5 Haziran 1935 tarihli Va
kıflar Kanuniyle buna müteferri 2/5042 karar
name ile 17 . VII . 1936 tarihli izahnamesinin 
cemaatlerce idare olunan vakıflar hakkındaki ba
zı noktaların tenvir edilmesi arzusunda bulun
maktayım: 

1. — Yukardaki kanuna nazaran 1936 dan iti
baren bazı hayır cemaatlara % 5 nak: tahsis 
edilmiştir. 

Yüksek Hükümetimiz bu cemaatin malî vazi
yetlerini nazarı itibara alarak bu hakkını tahsil 
etmemiştir. Hükümetin bu tedbiri faydalı ve 
şayanı takdir olduğunu belirtmek isterim. Ma
mafih bu kanunun mevcudiyeti bir taraftan ma
liye için gayrimuntazam bir hal teşkil ettiği gibi, 
diğer traftan da cemaat için ilerde ihtilâflara 
mahal verebilir. 

2. — Aynı tarihten itibaren ve kanuna istina
den bu hayır müesseseleri tek mütevelli usuliyle 
idare edilmektedir. Bu şekildeki idarenin dedi
kodu ve intizamsızlık doğurabildiği için Hükü
metimiz tek mütevelli usulünü kısmen tatbik et
memiştir. Mamafih tatbik edilmemekle berab-
ber kanunun mevcudiyeti Vakıflar idaresi ve mü
esseseleri idare edenlerin arasında karışıklıkların 
vukua gelmesine sebebiyet verir. 

Bu hususta Hükümetimizin ne düşündüğünü 
aydınlatmasını, sözlü olarak Sayın Başbakanın 
cevaplandırmasını dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Fakaçelli 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI FAÎK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Efendim; Sayın Fakaçelli arkadaşımız 
cemaat vakıflarından alınmakta olan % 5 kont
rol hakkının ve bir de bu tek vakıfların tek mü-
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tevelli ile idare usulünün tatbikatına temas 
ederek Hükümetin bu husustaki düşüncelerini an
lamak istemektedir. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere cemaat va
kıfları, Vakıflar Kanunu mucibince, mülhak va
kıflardan addedilmiştir. Ve sonra 3513 numaralı 
Kanunla da bu vakıfların tek mütevelli ile ida
resi usulü kabul edilmiştir. 

Hükümetiniz Vakıflar Kanununun bu hüküm
lerini değiştiren bir tadil tasarısı hazırhyarak 
Yüksek Meclise sunmuş bulunmaktadır. Bu ye
ni tasarıya nazaran cemaat vakıfları ile bazı es
naf vakıfları mülhak vakıflar arasından çıkarıl
mıştır. Binaenaleyh artık bu vakıflardan kont
rol hakkı almak için vecih ve mahal kalmıyacak-
tır. 

Şimdiye kadar tahakkuk ettirilmiş olup da 
tahsil edilmiyen yüzde beşlerin terkin edilmeleri 
için de tasarıda hüküm derpiş edilmiştir. 

Gene bu tasarıya göre tek mütevelli usulüne 
de nihayet verilmektedir. Cemaatlara ve bir kı
sım esnafa ait vakıflar bunlar tarafından seçilen 
heyet veya şahıslar tarafından idare edilecek
lerdir. 

Sayın arkadaşımızın temas ettikleri kontrol 
hakkı ile tek mütevelli usulü Hükümetiniz tara
fından sunulan tasarı Yüksek Meclisçe kabul bıı-
yurulduğu takdirde esasından kalkmış olacaktır. 

Dr. NtKOLA FAKAOELLÎ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlar, Başbakan Yardımcısının izaha
tına teşekkürlerimi arzederim. Bundan bir sene 
evvel bu mühim meselenin Sayın Hükümet ve 
Partimiz tarafından tetkik edilmesini rica et
miştim. 

Ricalarımı Hükümetin tetkik etmek lûtfunda 
bulunduğunu ve bunları ciddiyetle mütalâa etti-

1948 
Çt grini memnuniyetle görüyorum. 

önergemde işaret ettiğim gibi, müesseselerimi
zin müşkül malî durumu nazarı itibara alınarak 
% 5 vergisi şimdiye kadar tahsil edilmemiştir. 
Bu hareket şayanı takdirdir. Fakat bu meselenin 
kanunen halledilmesi lâzımdır ve Hükümet bize 
bunu vadediyor. Müesseselerimizin tek mütevelli 
sistemi ile idare edilmesi meselesine gelince: Bu 
sistemin kısmen tatbik edilmesi ne Hükümeti ve 
ne de cemaatı tatmin edememiştir. Bu sistem in
tizamsızlık ve müessif ihtilâfların zuhuruna se
bep olmuştur. Hükümet bugün, bu nazik mese
leyi do pek yakında halledeceğini bize vadetmok-
tedir. 

«Liberal bir statut» nün tasarlanması ve tek
lif edilmesi Hükümete düşer. Ancak şunu ilâve 
etmek isterim ki, iyi neticeler veren ve basit 
bir seçim sistemini teklif etmeme müsaade edil
mesini rica ederim. 

Zira, cemaat tarafından seçilen kimseler, yine 
bu cemaat tarafından vazifelerine son verilebile
ceğini gözönünde tutarak, mümkün olduğu kadar 
iyi çalışmaya gayret ederler. Ve, eğer seçilmiş. 
olan kimseler sonradan kabiliyetsiz görülürlerse, 
seçim sistemi başkalarının kolayca vazife başı
na getirilmesini temin eder. 

Sayın Hükümetimizin prensip itibariyle aynı 
fikirde bulunduğunu memnuniyetle müşahede 
etmekteyim ve bu vesile ile gösterilen alâkadan 
dolayı vatandaşlarımızın minnetlerini bildirme
yi bir borç bilirim. 

Aynı zamanda vermiş oldukları uzun ve et
raflıca izahlardan dolayı da sayın Başbakan Yar
dımcısına bir daha teşekürlerimi arzederim, 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Bir defa görüşülecek maddeleri konuşacağız. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kars Milletvekili Akif Eyidoğan'ın, 
Dilekçe Komisyonununun 25 . VIII . 1947 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 466 sayılfi Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/38) [ l j 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu* -
nun, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 ta

li] 107 sayih basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 466 sayûı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/40) [1] 

BAŞKAN — Bir de gündemin bu kısmının 
ikinci maddesi vardır ki oda aynı konudur. Mü
saade buyurursanız bu ikinci maddeyi de birlikte 
müzakere edelim. Çünkü Sinan Tekelioğlu da 

[1] 108 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 

— 18 — 



İ : 46 12.4 . 
aynı raporun Heyeti Umumiyede müzakeresini I 
istemektedir. Binaenaleyh her ikisini birden mü
zakere etmek üzere bu maddeyi okutuyorum. 

(Kapor okundu) 

AKÎF ÎYİDOĞAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; yurttaşın siyasi hakları ile ilgili bir 
nokta üzerinde yüksek Meclisin dikkatini çekmek 
zorundayım. 

Seyhan iline bağlı Bahçe belediyesi bin nü
fuslu bir kaza merkezinin belediyesidir. Takdir 
buyurursunuz ki böyle bin nüfus içerisinde seçime 
girenler iki üç akraba zümresi durumunda bulu
nur. Seçimde bütün rekabet parti rekabetinden 
ziyade akraba zümreleri arasında olan rekabettir. 
Bütün bu zümreler ittifak etmişler, demişlerdir 
ki, yeni baştan hiç birimizden olmasın. Ya? orada 
bir jandarma çavuşu varmış, emekliye ayrılmış, 
yeni tezkere alan bu arkadaş uzun zaman burada 
bulunmuyor, hiçbir tarafa da angaje değildir 
bunu seçelim demişler. Bu adam da bu vazife
yi, her tarafı birleştirmiş olmak için kabul etmiş, 
halâ da ifa etmektedir. 

Şimdi, bu adamın tekaüt maaşı 70 lira, Bele
diyeden alacağı maaş 40 lira. 70 liralık tekaüt 
maaşını tercih ediyor belediye maaşını almıyor 
ve almıyacak, fahri olarak bu vazifeyi ifa ediyor. 
Fakat biçare adam birinci istidasını yazmasını 
bilememiş. Birinci istidasında demiş ki; ben te
kaüt maaşımı alayım da ötekini almıyayım, teka
üt maaşım kesilmesin diye müracaat etmiş. 

İkinci istidasında: ben belediye maaşını almı
yorum bunu fahri olarak ifa ediyorum, Beledi
yeler Tekaüt Sandığı ile hiçbir ilgim teessüs et
memiştir, diyor. Malûmu âliniz tekaüdiye san
dığı ile ilginin teessüsü için maaş almak ve aidat 
terketmek lâzımdır. Böyle bir ilgim de teessüs 
etmemiştir, diyor. 

Bu suretle verdiği dilekçeler Dilekçe Komis
yonunda incelendiği sırada birinci dilekçe nazara 
almıyor, ikinci dilekçe nasılsa gözden kaçıyor. 

Bendeniz cetvelden bu maddeyi yüksek huzu
runuza getiren önergemle bilhassa ikinci dilekçe j 
üzerinde encümenin de dikkatini çektim. Dilek
çe Komisyonunun bu sefer verdiği raporda dahi 
fidanım ikinci dilekçesinden hiç bahis yoktur. 
Usul bakımından da bunu arzettim, fakat beis 
yoktur, tetkik edilmemiştir. 

Esasa gelince aızettiğim gibi kanunun ruh 
ve metni bakımından tekaütlükle ilgili vazifeye j 
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lâyin edilen bir adamın tekaütlük maaşı ke
silir. 

Fakat belediye reisleri emekli aylıklarını ne
reden alır; İller Bankası Tekaüt Sandığından. 
İktisadi Devlet Teşekküllerine mütaallik Kanun, 
4 bin küsur sayılı Kanun diyor ki; tekaütle ilgisi 
olan bir vazifeye atananların tekaüt maaşı kesi
lir. Bu adam bu vazifede tekaütle ilgi teessüs 
etmediğine göre kanaatimce şikâyetinde haklı
dır ve müsaade buyurun, prensip bakımından 
da böyle bir noktaya varalım. Böyle vakit, va
kit belediyelerde, 600, 700 nüfusu olan belde
lerde, esasen hizmete amade yurttaşlar arasın
da vasıflı, bitaraf, bütün seçmenlerini memnun 
edecek kabiliyette yurttaşları eğer emekliler 
arasından bulurlar, seçerlerse, bu adam bu va
zifeyi fahrî olarak deruhde ettiği takdirde teka
üt maaşının kesilmesine artık mahal kalmasın. 

Bir de, yine usul bakımından deniyor ki, 
dilek sahibi İdarî dâva açsın, iptal merciine git
sin. Anut)a bu adam aynı zamanda haksızdır 
deniyor... .Bunlar iptal merciine gitsin demek, 
hem de haksızdır demekte isabet ve insaf göre
medim. Diğer taraftan idarî iptal merciine 
gider de hüküm alırsa artık Meclise müracaat 
edip te bu hükmü Meclisin değiştirmesi Ana
yasa bakımından mümkün olamaz. Kanaatimce 
dilekçe sahibi doğru kapıya müracaat etmiştir. 
Ve mesele Büyük Millet Meclisinin hakikaten 
prensi}) kararma bağlıyacağı bir meseledir. Bu 
hususta bir de takrir sunuyorum. Bu takririm
de de dilekçe sahibinin şikâyetinde haklı oldu
ğunu ve muamelâtının ilgili ihtisas komisyonu
na tevdiini arzediyorunı. Takdir Yüksek Mecli-
sinizindir. 

MUZAFFER AKALİN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunun raporu 
bir belediye başkanının emekli maaşına taalluk 
etmektedir. Bahçe ilçesinde bir emekli asker 
Belediye Başkanı seçilmiş. Bundan dolayı da 
idare emekli maaşının kesilmesi lâzımgeleceği 
kanaatinde bulunmuştur. Bu zat da bu muamele 
aleyhinde Dilekçe Komisyonuna müracaat edi
yor. Dilekçe Komisyonunun verdiği karar şu
dur: Adam haksızdır. Yani emekli maaşını kes
mek lâzımdır, mevzuat muvacehesinde yapıla
cak başka birşey yoktur. Ama kendisi yetkili 
yargı makamına müracaatta muhtardı?-. 

Arkadaşlar; kararın esas bakımından isabet-
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sizliğine geçmeden evvel bu son neticenin isa
betsizliği hakkında bir kaç söz söylememe mü
saadenizi rica ederim. 

Eğer bir heyet, bir komisyon bir meseleyi 
tetkik ederken o işin tetkikini kendisinin yet
kisi haricinde olduğunu görürse artık esasa 
geçmemelidir, bu adam zaten haksızdır deme
melidir. Derse yetkili kaza merciine diyecek 
birşey bırakmamış olur. 

Nitekim, bizim İçtüzüğümüzün Dilekçe Ko
misyonun mesaisine mütaallik olan madde
sinde bu husus açıkça gösterilmiştir. 

İçtüzüğümüzün 53 neü maddesinin birinci 
bendi fıkra, fıkra Dilekçe Komisyonunun yapa
cağı işleri sayarken evvelâ birinci fıkrasında 
diyor ki : «İlkin Hükümete, Danıştaya" mahke
melere ve Sayıştaya verilmesi gereken dilekçe
leri ilgili makamlara gönderir.» 

Binaenaleyh eğer Bahçe Belediye Başkanının 
ortaya koyduğu meselede Komisyon kendisini 
yetkili görmüyor da, yetkili kaza mercilerine 
gitmesi lâzımgeliyorsa mazbatasında münhası
ran bunu kaydetmeli idi. Esas bakımından hak
sızlığı derpiş etmek yoluna gitmemeli idi. Ben 
bu bakımdan mazbatayı muallel ve şayanı ka
bul olmıyan mahiyette görüyorum. 

Şimdi müsaade buyurursanız işin esası hak
kındaki tetkiklerimi hulasaten arzedeyinı: 

Bizim Dilekçe Komisyonu, Belediye Başka
nını esas bakımdan haksız görürken İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı 
hakkındaki 4222 numaralı Kanunun 21 nci 
maddesine istinat ediyor. Bu madde diyor k i : 
"1683 sayılı Kanuna veya bunlardan evvelki 
hükümlere göre veya kanunla kurulu tekaüt 
sandıklarından tekaüt maaşı alanlar, bu san
dıklarla ilgili kurumlarda tekaüde esas bir hiz
mete alındıkları takdirde sandıklarla tekrar il
gilendirilmez ve tekaüt maaşları da buralarda 
hizmette devam ettikçe kendilerine verilmez." 

İstinat ettikleri hüküm budur.' Şimdi ka
nuni hüküm budur. 

Bu kanuni hüküm maddede gösterildiği gi
bi devamlı bit* şekilde âmme hizmetlerinin ba
şında memur olarak bulunanlar içindir. Hal
buki arkadaşlar belediye başkanlığı memuriyet 
midir? Belediye başkanları Memurin Kanunu 
hükümlerine tâbi değildir. Bunlar hakkında 
ihtar, tevbih gibi Memurin Kanunu hükümleri 
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tatbik edilemez, sicilleri yoktur, aldıkları pa
ranın adı maaş değildir, tahsisattır. Bundan 
dolayıdır ki, bütçe ile muhassas olan aylık tah
sisatı alırlarken ne tahsil derecelerine bakılır 
ve ne de mesbuk hizmetlerinin müddetlerine 
bakılır. Açıkça görülüyor ki, belediye reisliği 
memuriyet değildir. 

Diğer taraftan biliyorsunuz memuriyetin ya 
kanuna müstenit, kadrosu olur, yahut da Ba
rem Kanununda belediyeler için derpiş edildiği 
gibi Bakanlar Kurulu kararma müstenit bir 
kadrosu olur. Belediye başkanları böyle bir 
kadroya da tâbi değildir. Şu halde kararın isa
betsizliği, bir az evvel de arzettiğim gibi, hem 
yetkisizlik, hem de esas hakkında hüküm ver
mek suretinde yazılmış olmasından başka bele
diye başkanlarının memur sayılmış olmasından 
doğmaktadır. Üçüncü hata da arkadaşlar, ka
rarda belediye başkanlarının tâyin edildiği me
muriyet hizmetini tekaüde esas bir hizmet say
maktan doğmaktadır. Komisyonun yanıldığı 
üçüncü nokta da burasıdır. Belediye başkan
lığı esas itibariyle tekaüde tâbi bir hizmet de
ğildir. Halbuki komisyonun istinat ettiği İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Tekaüt Sandığına 
mensup memurlarda emeklilik esastır. Emek
liliğe tâbi olmamak bu esasın istisnasıdır. Be
lediye başkanlığında vaziyeti tamamen aksidir. 
Yani belediye başkanlarının tekaüde tâbi olma
sı bu esasın istisnasıdır. Halbuki İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurlarında tekaüde tâbi ol
mamak bir istisnadır. Hatırlarsınız arkadaşlar, 
iki yıl evveline kadar belediye başkanları için 
tekaütlük istisnai olarak mevcut ve mevzuu-
bahis değildir. İki sene evvel, memurlardan 
belediye başkanlığına seçilecek olanları, bele
diye başkanlığı görevini kabul etmeye teşvik 
etmek, bu suretle münevver kimseleri memu
riyetten ayrılırsam, belediye başkanlığında 
geçecek zamanım, tekaütlük zamanına mahsup 
edilmez diye olan endişeleri bertaraf etmek için 
bir kanun kabul edilmiştir. Demek ki beledi
ye başkanlığı için emekliliğe tâbi bir hizmet 
olmak meselesi istisnai bir kayıttır. Şimdi esa
sen emekli olan bir adamın belediye başkanlı
ğına seçilmesi emekliliğe tâbi bir hizmete tâyi
ni ınahiyetinde değildir. Çünkü kanun emek
li olmamış memurlar belediye başkanlıklarına 
seçildikleri takdirde belediye başkanlıklarında 
geçirecekleri hizmetin tekaütlüklerine sayılma-

— 16 — 



B : 46 12.4. 
sini derpiş etmiştir. Emekliler için esasen böy
le bir şey yoktur. Bu kanun çıkmadan yani 
iki sene evveline kadar emekliler belediye baş
kanı olduğu vakit hem emekli maaşlarını ve 
hem de o makama muhasses olan tahsisatı alır
lardı. Bu tamamen mesleki memuriyet olan bi
zim milletvekillerinin durumuna benzer. Nasıl 
ki, mesleki memuriyet olan milletvekillerinin 
milletvekilliklerinde geçirdikleri müddet teka
ütlük hizmetine sayılıyor, fakat emekli maaşı 
alan bir kimse milletvekili seçildiği vakit mil
letvekili tahsisatı alıyorsun, binaenaleyh emek
li tahsisatı alamazsın denmiyorsa, belediye 
başkanlığına seçilenlerin de vaziyeti aynıdır ve 
bunlarla mütenazır olarak kabul edilmiş kanun
lardır. Şu halde arkadaşlar; Komisyon kara
rındaki üçüncü hatalı nokta da burasıdır. 

Nihayet arkadaşlar; belediye başkanlığına 
seçilen memurların başkanlıkta geçirecekleri 
müddetin hesap edilip tekaütlük müddetine ka
tılması kanunun maksadına uyar. 

Çünkü; emekli memurların belediye baş
kanlığına seçilmesi için teşvik maksadiyle ya
pılmış bir kanundur. Bizim komisyonun ka
rarı bunları belediye reisliğinden uzaklaştırıcı 
bir neticeyi ortaya çıkaracağından dayandıkla
rı esas; tamamen kanunun maksadına aykırı 
bir neticedir. Bu sebeple işin Bütçe ve Maliye 
Komisyonlarında tetkik edilmesini rica ediyo
rum, bu hususta da bir önerge takdim ediyorum. 

DİLEKÇE KOMİSYONU ADİNA NEŞET 
AKKOR (Aydın) —• Arkadaşlar; Komisyonun 
bu dilekçe hakkında bu tarzda karar ittihaz et
mesine saik noktalar nelerdir? Bir arkadaşın 
dediği gibi Dilekçe Komisyonu yekdiğerine mü-
bayiıı bir karar vermiş değildir. Eğer arkada
şım ilk vermiş olduğumuz kararı mütalâa et
miş olsalardı orada mübayin ve mütenakız bir 
karar olmadığına vâkıf olmuş bulunurlardı. Ma
lûmu âliniz bu dilekçe sahibi 1683 sayılı Kanu
na tevfikan gedikli başçavuşluktan yetmiş lira 
maaşla tekaüde sevkedilmiştir. Bilâhara Bahçe 
kazası belediye başkanlığına da seçilmiştir ve 
bu itibarla Komisyonumuza vermiş olduğu iki 
dilekçesi vardır. 

Bunlardan birincisi, kendisi bu tekaüt ma
aşını bihakkın bir hi/mct mukabili ald'ğından 
belediye maaşiyle beraber bununda verilmesi
ni istemektedir. 
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İkinci dilekçesinde, fazla olan maaşının ve

rilmesi ve belediyeden aldığı maaşının kendisi
ne verilmemesini bildirmektedir. 
Komisyonumuz Maliye Bakanlığından sordu. 
Gelen cevapta kendisi 1683 sayılı Kanunla İller 
Bankasında tekaüt maaşı almakta ve 4222 sa
yılı Kanunla da İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait bir kurumda vazife aldığından tekaüt ma
aşlarının ve tekaüt sandıklarında ilgilerinin 
kesilmesine ve aynı zamanda 4913 sayılı Ka
nunla da belediye başkanlarına da tekaüt hak
kı tanınmasına göre bunun zaruri olduğunu bil
dirmiştir. Komisyonumuz bunları tetkik ettik
ten sonra bu meselenin bir yargı meselesi oldu
ğunu nazarı itibara alarak, verilen bu kararda 
bir haksızlık gördüğü takdirde, yargı merciine 
müracaatta muhtar olduğuna dair birinci kara
rını vermiştir. Yani Komisyonda bu hâdisede 
haklı veya haksız olduğuna dair beyanı mütalâa 
etmiş değildir. Şûrayı Devlette bu hususta ida
ri dâva açmak suretiyle bu meseleyi halledebi
lir. Dedi bunun üzerine iki arkadaşımız tara
fından vâki itiraz üzerine verilen kararda ev
velki kararı teyit erler mahiyettedir. Elimizdeki 
mevzuata göre bu meseleyi dilekçinin lehine 
hallo imkân olmadığı tebarüz ettirilmiştir. 

Arkadaşlar, Komisyonumuz, elimizde 4222 
sayılı Kanun mevcut iken ve katî mahiyette te
kaüt maaşlarının verilmesini âmir bulunurken 
bunun hilâfında bir karar vermek için kendisi 
ni salahiyetli görmemiştir. Bu, ancak bir tesis 
mevzuudur. Arkadaşların dediği gibi belediye 
başkanlıklarının memlekette az bulunması na
zarı itibara alınarak bunların istisnasına gidil-
mişse 4222 numaralı Kanunun tadil edilmesi 
lâzımgelir. Bu kanun tadil edilmedikçe bunun 
hilâfına Komisyonumuzun bir karar ittihaz et
mesine salâhiyeti yoktur. 

Sonra bir arkadaş dedi ki ; bu belediye baş
kanlıklarında emeklilerin hakkının tanınması 
istisnai bir meseledir ve aynı zamanda tekaüt 
edilmemiş olan zevat hakkında bu kanunun tat
bik edilmesi lâzımgelir. Bu arkadaş, pek iyi 
bilir ki, tekaüt ve emekli olan bir zat tekrar 
bir memuriyete alındığı zaman eyyamı müte-
ahhire zammına da nail olur, yine bu nokta da 
gözönünde tutulduğu takdirde Komisyonun 
kazai mercilere baş Anırmakta muhtar olduğu 
hakkındaki verdiği karar yerindedir, kabulü 
Yüksek Heyetinize aittir. 
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FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bendeniz Sayın arkadaşımız Neşet Ak
kor'un mütalâaları üzerine bazı noktaları açık
lamayı gerekli gördüm. 

Evvelâ sayın arkadaşımız Muzaffer Akalın'-
m işaret buyurdukları veçh üzere komisyonu
muz, kendisine arzedilmiş olan bir mesele hak
kında merci göstermek suretiyle değil, mütalâa 
beyan etmek, bir karar ifade etmek suretinde 
vazifelerini tecelli ettirmeleri lâzımgelir. Aksi 
takdirde bu şekilde Meclise gelmiş olan dilekçe
lerin bir çoğu muallakta kalır. Yargı merciini 
göstermek bir şey ifade etmez. Meclisin kapısını 
çalmasını bilen adam bir yargı mercii olduğunu 
da bilir. Yargı merciinde kesbi katiyet etmiş, 
kaziyyei muhkeme halini almış, bir keyfiyet var
sa bu, ayrı bir konudur. Fakat bu mesele hakkın
da biz bir mütalâaya varamadık, yargı merciine 
git demek Meclis namına uygun olmaz. 

Sonra Komisyon hem mütalâa yürütemem di
yor, hem de onütalâa yürütüyor. Bu da bir te
zattır. Halbuki, bu hususların, bu dilekçelerin ne 
dereceye kadar hassasiyetle gerek hak ve gerek
se memleket efkârı umumiyesi bakımından üze
rinde durulmayı icabettirdiği Yüksek Heyetin 
malûmudur. Binaenaleyh biz bir karar beyan 
edeceğiz, esbabı mucibesini de serdedeceğiz. 

İşin esasına gelince; işin esası hakikaten na
ziktir. Yani Kanun yapanın, Yüksek Heyetinizin 
daha önce akıl ve hayaline gelmesine imkân ol-
mıyan bir durum karşısındayız. Şimdi kanunun 
maddesindeki ruh şudur; iki yerden para alma
sın. Bir yerden alâkasını kesmedikçe öteki yerle 
ilgilenmesin. Vâzıı Kanunun maksadı budur. 

Şimdi İktisadi Devlet teşekküllerinden emek
li bir kimse tekrar hizmete alınırsa eskiden te-
kaüdiyesi vesairesi varsa onu aldığı takdirde bu
radaki faaliyetine devam etmesin. Kanunun mak
sadı budur. Halbuki burada başka türlü bir hal 
var, o da şudur: bir adamcağız tekaüdiye olarak 
70 lira aldığı halde Belediye Reisliğine geçti
ğinden 40 lira alacak, zararı mahız. Böyle zara
rı mahzı tecviz edecek bir hüküm olamaz. O hal 
de bu hükümdeki maksadı tefsir ve beyan ge
rektir. Burada, bu adam Belediye reisliğine se
çildiği zaman, ben Belediye reisliğini fahri ola
rak ifa edeceğim demişse, buradaki bu vaziyetin 
im«M kabil olup olmadığının tefsiri lâzımdır. 

Sonra ikinci ve en esaslı nokta da şudur; ka-
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nunda tekaüde esas diyor. Yüksek malûmunuz^ 
dur ki, tekaüde esas olan bir vazife alması key-
fiyetiyle tekaütlüğü başlamış olan bir kimsenin, 
muayyen bir vazifede bulunması ayrı ayrı keyfi
yetlerdir. Şimdi Belediye reisliği tekaüde meb
de ve esas olan bir vaziyeti hukukiye değildir. 
Yani bu adam tekaüde esas olan belediye reis
liğinde işe başlamış değildir. 

Bu noktalar nazarı itibare alınarak, bende-
nizce keyfiyetin esaslı surette tetkik edilmek 
üzere Maliye ve Bütçe Komisyonlarında bu işin 
bu gibi hallerde vukubulması ihtimali, işte bir 
hadise karşısında bulunmaklığımızla anlaşıldı
ğından, keyfiyetin enine boyuna incelenmek su
retiyle mâkul bir hale getirilmesini bendeniz de 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geler vardır, okutuyorum. 

12 . IV . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Bahçe Belediye Başkanı Ali Farsakoğlu'nun 
belediye başkanlığını fahrî olarak ifa etmekte 
bulunmasına, şu suretle maaş almıyan bir zatın 
emekli aylığının kesilmemesi için kanuni bir 
sebep bulunmadığına göre dilekçe sahibinin şi
kâyete haklı olduğunun karara bağlanarak 
tashihi muamele için işin ilgili Maliye Komis
yonuna tevdiini arz ve teklif eylerim. 

Kars Milletvekili 
Akif Eyidoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle Dilekçe Komisyon ra

porunun Maliye ve Bütçe Komisyonlarına ve
rilmesini rica ederim. 

Kastamonu 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge de hemen 
hemen aynı mahiyettedir, birisi, fazla olarak 
Bütçe Komisyonuna da havalesini istemekte
dir. İki önergede de itiraz edilen noktaları na
zarı dikkate almak üzere bu iki Komisyona ha
vale edilmesi teklifini oyunuza arzedeceğim: 

Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Mali
ye ve Bütçe Komisyonlarına havalesi kabul 
edilmiştir. 

Gündemimizin üçüncü maddesine geçiyoruz, 
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3. — 1943 yılı Millî Korunma Bilançosu

nun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/138) [1] 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlar; 1943 yılındaki Millî Korunma Bilanço
suna ait hesaplar yüksek huzurunuza sunulmuş 
bulunuyor. Yani bundan beş yıl evvel âdeta 
tarihe mal olan hâdiselerin adedlerle ifadesini 
bugün yüksek Meclis eline alacak, üzerinde du
racak mütalâalar beyan edecek ve neticede de 
bittabi tasdik edecektir. 

Beş yıl evveline ait hâdiselerin ve hattâ 
onun tevlit ettiği ondan sonraki yılların hâdi
selerine mesnet olan bu hesaplar üzerinde ak
tif iş hayatına müessir tenkitler yapmak, di
rektifler vermek şüphesiz ki, mümkün değildir. 
Bu bence daha ziyade memleketin iktisadi ve 
ticari tarihini yazacak arkadaşlar için hakika
ten güzel bir mehaz olabilir. Yalnız bu vesile 
ile Yüksek Meclisin ıttılaına arzetmek istediğim 
bazı noktalar vardır ve bu arada da Sayın Hükü
metin istifade edeceği bazı cihetleri belirtmek ye
rinde olacaktır. 

Asıl mevzua geçmeden evvel yüksek nazarları
nızı bir noktaya çekmek isterim: 

Devletin muvazenei umumiyeye taallûk eden 
katî hesaplarının ne kadar mühim olduğu ma
lûmdur. Halen 1945 yılı hesapları tastik edilmiş 
olup, 1946 yılı hesaplarının da Yüksek Meclise 

sunulduğu veya sunulmak üzere bulunduğu söylen
mektedir. Yani Devlet çapındaki hesaplardan, 
1946 ya taallûk edenlerinin de neticesini almak 
üzereyiz. Halbuki memlekette Devletin kendi 
bünyesi haricinde ticari ve iktisadi işler için kur
duğu ticari müesseseler manzumesini teşkil eden 
bu hesaplar 1943 yılına aittir. Acaba iktisadi 
ve ticari hayatta gereken daha çabuk hesap ver
mek, netice almak bir Devletin kendi hesaplarının 
katî neticesini vermekten daha mı güç oluyor? 
Bu kadar ağırlık neden ileri geliyor? Filhakika 
denebilir ki, bu hesaplar bundan bir yıl evvel 
Yüksek Meclise sunulmuştur. O halde iken ara
dan dört sene gecikmiştir. Bu mukayeseyi yap
maktan maksadmı Hükümet eliyle ticari ve ikti
sadi işte, işletmelerin gidişini, Hükümetin bizzat 
vazifesi olan umumi muvazeneye tâbi işlerden 

[1] 110 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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daha çok geride kaldığına işaret etmektir. 

Yüksek malûmunuz, Millî Korumnaya taallûk 
eden işlerden güdülen başlıca gaye, günün piya
sa fiyatlarını tanzim, yükselmelere mâni olmak ve 
memleketteki arz ve talep arasındaki aksaklıkları 
tanzim etmektir. Size, 1943 yılındaki Ticaret 
Ofisinin faaliyetlerinden ufak bir misal arzede-
ceğim: 

Ofisin sermayesi 15 milyon liradır. Satışa çı
kardığı ithal mallarının 15 milyon liralık maliyeti
ne karşılık elde ettiği satış tutarı 22 - 23 milyon li
radır. Yani piyasayı tanzim ve yükseltmemekle 
muvazzaf olan Ticaret Ofisi 15 milyon liralık 
sermaye ile 15 milyon liralık satıştan 8 milyon li
raya yakın bir kâr temin etmiştir. 

Yine memleketin akaryakıt işleriyle meşgul 
olan Petrol Ofisinin sermayesi 2,5 milyon liradır. 
O yılın muamelelerinden doğan safi kârı 2 mil
yon lira, bir yıl evvelki bakiyelerle 3 milyon li
radır. 

Sayın arkadaşlar, hâtıranızı 1943 yılına biran 
için lütfen çeviriniz. Piyasa fiyatlarını tanzim 
ve yükseltmemek gayemiz, Devletin Millî Korun
ma kanalı ile yaptığı işlerde (Ticaret Ofisindeki) 
kâr nispeti % 50 yi geçer. Diğerinde de yüzde yü
ze yakındır. 

Hemen istitradan arzedeyim ki, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin aynı yıllara ait kâr fazlaları 
da; tekstil sanayiinde % 58 maliyeti üzerine ko
nularak satış yapılmış ve ayrıca Yerlimallar Pa
zarı da buna bir % 12,5 ilâve etmiştir. Daha rüş
tünü ispat etmemiş olan ozamanki demir sanayii 
% 25 kâr almıştır. Keza Sellüloz sanayii, imal 
ettiği malların maliyetleri üzerine % 50,2 bir 
kâr payı ilâve etmiştir. 

Şu neticelerden memleketin iş hacminin ge
rek istihsal, gerek istihlâk bakımından % 80 e 
erişen, şu maddelerinden alman kârlar gösteri
yor ki, bu memlekette hayat pahalılığının, fi
yat yüksekliğinin en büyük âmilini, bizzat Dev
let elile veyahut onun kurduğu müesseseler eli-
le istihsal ettiği ve tevzi ettiği mallara tatbik 
edilen fiyat politikasında aramak lâzımgelir. 
(Bravo sesleri). 

Burada hakikaten fevkalâde zamanlar için 
kurulduğu iddia edilen bu Millî Korunma fonu 
ve işlerinin 6 - 7 yılı bulan hayatı içerisinde bir
birine girift bir şekil alan mahiyetlerini bugün 
de idame ettirmek bence isabetsiz olur. Belki 
memleket yeni bir fevkalâde hayatın veyahut 
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seyrin başlangıcında bulunabilir, fakat dünün, 
yedi senelik bu karışık hesaplarını bünyesinde 
taşıyan Millî Korunma fonlarının bundan sonra 
tezahür edecek fevkalâde zamlar için bir mebde 
olması hem hesap, hem kitap ve hem de alınacak 
neticeler bakımından doğru olmasa gerektir. 
Bu itibarla ümit ederim ki, Hükümet Millî Ko
runma bilançoları üzerindeki bu geriliği, bunla
rın tasfiyeye muhtaç olduğunu kabul eder ve 
bir teşebbüse girişir. 

Bu vesile ile bilhassa şu noktayı da tebarüz 
ettirmek yerinde olur: İki yıldanberi bütçe ten
kitlerinde Yüksek Meclisin murakabesi haricin
de kalabilen bazı hesaplar bulunduğunu belirt
miştik. Ozaman verilen cevaplarda; efendim; 
eğer maksat Millî Korunma bilânçolarına taal
lûk (idiyorsa, onlar Yüksek Meclise gelir ve tet
kik edilir, işte arkadaşlar 1943 yılında yapılan 
muameleler Meclise bu geldi. Ve onu takiben de 
yi İm hesapları üzerine bindi. Biz şimdi tarihle 
meşgul oluyoruz. Ondan çıkardığımız fikirler 
yeni şevki idareye müessir olmıyacaktır, bir ta
rih olmuştur, ilgililer şöyle söylemiş ve biz şimdi 
hu beş yıl evvelki hâdiseler üzerinde fiilen ne 
yapabiliriz. Hangi direktifi verebiliriz, ne diye
biliriz. Olsa olsa bu hesaptaki kayıt yanlıştır, 
şu hesaba geçin, şu hesaptaki kayıt yanlış şu 
hesaba alın, demekten ibaret kalacaktır, işte 
arkadaşlar; bendeniz Yüksek Meclis murakabe
sinin beş yıl sonra şu şekilde tezahür etmesine 
rıza gösterecek durumda değilim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bravo. 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Bu itibarla, 

bir bakıma göre Devletin iktisadi ve ticari her 
sahaya müdahalesinin bir numunesini teşkil 
eden bu işlerin artık bundan sonra böyle sürüp 
gitmesine imkân ve ihtimal vermemek lâzınıge-
lir. Bundan sonra da herhalde ilgililerin bu 
mevzuu ele alması iktiza eder. (Sağdan alkış
lar) . 

BAŞKAN —• Efendim, heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

MilH Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait 1943 takvim yılı Bilançosunun 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma 
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Kanununa göre yapılmış olup ilişik cetvelde 
gösterilmiş olan harcamalara ait 1943 takvim 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurlu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti mecmuasını açık oya arze
diyorum. Lütfen oylarınızı kullanınız. 

Efendim iki defa müzakeresi lâzımgelen bir 
kanunumuz daha vardır: 

-/. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
I ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe ve. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonları raporları (1/307) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı burada mı! Yok. O halde bu kanunun 
müzakeresini Çarşamba günü yapacağız, çünkü 
Bakan yoktur. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar varsa, lüt
fen kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Millî Korunma Kanununa göre yapılmış 

olan harcamalara ait 1943 yılı bilançosunun 
onanması hakkında verilen oylardan şu netice 
alınmıştır : 

Oylamaya (207) zat iştirak etmiştir, kâfi ni
sap yoktur, nisap (227) dir. Kabul edenler; 
(189), reddedenler; (14), çekinserler; (4) tür. 
Bu halde rapor gelecek birleşimde tekrar oyu
nuza arzedilecektir. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde 
kalmadığından 14 Nisan Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16,55 
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DÜZELTlŞLER 
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46 ncı Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 110 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış. Doğru 

104 
105 
105 

1 
1 
2 

35 
12 
42 

görülmekle 
neticesinin 
aksettirdikleri 1943 

görmekle 
neticesinde 
aksettirdikleri paralar 
hariç olmak üzere 

105 nci sayfanın birinci sütununun (bilançoda) diye başlıyan birinci satırmm basma A) 
105 nci sayfanın birinci sütununun (kuruma ait) diye başlıyan 7 nci satırmm be§ına B) işaret

leri konacaktır. 

» • - « 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1043 takvim yılı Bilançosunun onan
ması hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
öl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Kuman Aksoy 

Us 
Oy 

'e sayısı : 465 
verenler : 207 

kabul edenler : 199 
Oya katılmıyanlar ; 246 

Reddedenler : 14 
Çekinserler : 4 

Açık Milletvekillikleri : 12 

[Kabul 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Gl. Refet Alpın an 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail H. Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

edenler] 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa F. Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel* 
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
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î)r. ibrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Ath 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
GL Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Alt Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Dr. Mim Kemal öke 
OrgL Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife Bekir Ceyrek-
başı 
Esat Çınar 
Ekrem Oran 
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Haydar Rüştü Öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşjd özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefenin Bürge 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
RasimErel 
Şevki Ergun 
Fatin GSkmen 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Memduh tspartalıgil 
Ömer özdek 
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MALATYA 

Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevûktekiu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Büsel 
Hüsnü Çakır 
Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Hilmi Ura 
Ahmet Remzi Yüregir 

Stffiö 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Daniş Eyiböğlu 
Zekiye Molaoğlu 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarmıbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

VAN 
İbrahim Arves 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sim Içöz 

ZONGULDAK 
Şinaai Devrin 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
ICemal özçoban 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingıil 

KAES 
Akif Eyidoğan 

AFYON KARAHİSAR 
Hazini Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

Ahnıed Veziroğlu 
AĞRI 

Ahmet Alpaslan 
AMASYA 

Ahmet Eymir 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
İhsan Ezğü 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen (I.) 

ANTALYA 
İtasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Hacim Çarıklı 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Fethi Erimeağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Salih Inankur 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamtıbei 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

[Çekinserler] 
MARAŞ 

Dr. Kâmil İdil 
MARDİN 

Dr. Aziz Uras 

[Oya katılmvy anlar] 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (I.) 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lııtfi Gören 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(i.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

Asım Us 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t.) 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(î.) 
Vodat DiHftli 
\_/OXli-C*JJ. Vy VMıH 

thsan Hâmid Tigi'el 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündûzalp 
(Bakan) 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

Kâmil Gündeş 

KÜTAHYA 
Ah ih e t Tahtakıiıç 

SlNOB 
Yusuf Kemal Tengir-
aenk 

YOZGAD 
ihsan Olgun 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
•Sabit, Sagıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
llaif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidhı Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varuıca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
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Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (t.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
GL Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni (î.) 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
(t) 
Recep Pekcr (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

tZMtR 
Şevket Adalan (Ba
kan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Atıf înan 
Rahmi K6*ken 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
A KİZ Samih Ilter 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç (î.) 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 

Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsili Coşkan (Bakan) 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
koylü 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 

Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgoren 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 

Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirraen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
(t.) 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 

Lûtfi Yavuz 
SİNOB 

Lûtfi Aksoy * 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim înoedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka (Başba
kan) 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfl Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgü (t.) 
Ali Rıza încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan 
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[Açık MiUetvehiUMeri] 

Ankara 
Aydın 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
istanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Mardin 
Oldu 
Tokad 
Yozgad 

12 

6 — SUNUKLAR, TELGRAFLAR 

Germencik ve Özalp Halkodaları başkanları 
tarafından gönderilen ve Halkodalannın kuru
luş yıldönümü münasebetiyle bağlılıklarını bil
diren; 

İstanbul avukat stajyerlerinin, yeni Avu
katlık Kanununun kabulünden dolayı duyduk

ları sevinci belirten; 
Tokad Belediye Başkanı ve arkadaşlarının, 

Tokad Milletvekili Halid Nazmi Keşmir'in ölü
mü münasebetiyle duyulan teessürü belirten 
telgraflara, Başkanlıkça gereken karşılıklar ve
rilmiştir. 

»m<i 

2*. B. M. M, Bastmevi 



S Sayısı: 107 
Kars Milletvekili Akif Eyidoğan'm Dilekçe Komisyonunun 25. VIII. 
1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 466 sayılı kararın Kamu

tayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/38) 

25 . VIII. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Emekli maaşının kesildiğine dair Bahçe Belediye Başkanı Ali Farsakoğiu 34/96 sayılı dilekçesi 
üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 2 1 . V. 1947 tarihli 466 sayılı karara itiraz ediyorum. 
Mumaileyh belediyeden maaş almadığına göre emekli maaşının verilmemesi mağduriyetini mucip 
olacağından karar konusunun bir kısmı da bu bakımdan yeniden incelenmesini rica ederim. Say
gılarımla, 

Kars 
Akif Eyidoğan 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 18 , İT , 194-Q 

îşlem kayıt No. : 34/96, 
1855/2029,4/38,4/40 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Başkanlığına atandığından dolayı 
emekli maaşının kesildiğini, halbuki emekli ay
lığının belediye başkanlığından aldığı ücretten 
daha fazla olduğundan tediyesinin devamını is-
tiyen Bahçe Belediye Başkanı Ali Farsakoğiu'-
na ait dilekçesi Komisyonumuzca incelenmiş, 
belediye başkanlığına seçilenlere 4913 sayılı Ka
nunla tiler Bankası Emekli Sandığından emek
lilik hakkı tanındığına göre adı geçenin maaşı
nın bu kanunun yürürlüğe girdiği 8 . VI . 1946 
tarihinden itibaren kesilmesi zaruri olduğuna 
dair müştekinin dileği üzerinde Komisyonca 
bir işlem yapılamıyacağına 2.1. Y . 1947 tarihin
de karar verilmiştir. 

466 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Kars Milletvekili Akif Eyido
ğan'm ve Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun önergeleri Komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış 

ve bu rapor hazırlanmıştır. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Te

kaüt Sandığı hakkındaki 4222 numaralı Kanu
nun 2.1 ııci maddesinde (1683 sayılı Kanuna 
veya bunlardan evvelki hükümlere göre veya 
kanunla kurulu tekaüt sandıklarından tekaüt 
maaşı alanlar, bu sandıklarla ilgili kurumlarda 
tekaüde esas bir hizmete alındıkları takdirde 
sandıklarla tekrar ilgilendirmez ve tekaüt maaş
ları da buralarda hizmetleri devam ettikçe ken
dilerine verilmez...) denildiğine ve Belediye 
Başkanlığına seçilen veya atananlara 4913 sa
yılı Kanunla tiler Bankası Emekli Sandığından 
emeklilik hakkı tanındığına göre adı geçenin 
maaşının bu kanunun yürürlüğe girdiği 8 . VI . 
1946 tarihinden itibaren kesilmesi zaruri olduğu 
anlaşıldığından ve tatbik edilen işleme kani ol
madığı takdirde dilekçinin yetkili yargı yerine 
başvurmakta muhtar bulunduğuna dair Komis* 
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yönümüzün bu konu üzerine bir işlem yapılanıı-
yacağma dair verdiği birinci kararın değiştiril
mesini mucip bir cihet görülemediğinden key
fiyetin Yüksek Kamutaya arzına çoğunlukla ka
rar verildi. 
Dilekçe Komisyonu 

Başkanı 
Sivas 

Gl. F. Tirkeş 
Ankara 

/. R. Ay aslı 

SÖzeü 
Urfa 

V. Gerger 
Antalya 
.V. Aksu 

Kâtip 
Ağrı 

M. Aktan 
Balıkesir 
F. Bilal 

Balıkesir 
/ / . Çarıklı 

Denizli 
Ar. Kiiçüka 

Kars 
Z, Orhan 

Kütahya 
M. îspartalıgil 

Mardin 
A. Kalav 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
1. U. Ktrsever 

Elâzığ 
/ / . Kişioğlu 
Kastamonu 
B. Tiimtürk 

A. 

Çanakkale 
AT. Ünen 

İsparta 
#. Yalvaç. 
Kayseri 

K. Gündeş 
Malatya 
U. Bey dağı 

Sivas 
S. Uma 
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S. Sayısı: 108 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 
25. VIII. 1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 466 sayılı kararın 

Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/40) 

25 . VTU . 1947 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe.Komisyonunun, «6» No. Haftalık Karar Cetvelinin' 34/96 No. da Ali Farsakoğlu'na ait 
Kararm içtüzük maddei mahsusuna tevfikan Mecliste müzakeresine müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan TekeUoğiu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
DİUkçe Komisyonu 

işlem Kayıt Uf o. 34/96, 
1855/2029, 4/38, 4/40 

18 .11. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Başkanlığına atandığından dolayı 
emekli maaşının kesildiğini, halbuki emekli ay
lığının Belediye Başkanlığından aldığı ücretten 
daha fazla olduğundan tediyesinin devamını is-
tiyen Bahçe Belediye Başkanı Ali Farsakoğlu'
na ait dilekçesi Komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediye Başkanlığına seçilenlere 4913 sayılı Ka
nunla ÎUer Bankası Emekli Sandığından emek
lilik hakin tanındığına göre adı geçenin maaşı
nın bu kanunun yürürlüğe girdiği 8 . VT . 1946 
tarihinden itibaren kesilmesi zamiri olduğuna 
dair müştekinin dileği üzerinde Komisyonca bir 
işlem yapılamıyacağma 21 . V . 1947 tarihinde 
karar verilmişti. 

466 sayılı olan bu kararın Kamutayda, görü
şülmesini istiyen Kars Milletvekili Akif Eyido-
ğan'm ve Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ
lu'nun önergeleri Komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve 
bu rapor hazırlanmıştır, 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Te
kaüt Sandığı hakkındaki 4222 numaralı kanu
nun 21 nci maddesinde (1683 sayılı Kanuna 've
ya bunlardan evvelki hükümlere göre veya ka
nunla kurulu tekaüt sandıklarından tekaüt ma
aşı alanlar, bu sandıklarla ilgili kurumlarda 
tekaüde, esas bir hizmete alındıkları takdirde 
Sandıklarla tekrar ilgilendirmez ve tekaüt ma
aşları da buralarda hizmetleri devam ettikçe ken
dilerine verilmez...) denildiğine ve Belediye Baş* 
kanlığına seçilen veya atananlara 4913 sayılı Ka
nunla tiler Bankası Emekli Sandığından emek
lilik hakkı tanındığına göre adı geçenin maaşı
nın bu kanunun yürürlüğe girdiği 8 . VT . 1946 
tarihinden itibaren kesilmesi zaruri olduğu an
laşıldığından ve tatbik edilen işleme kani ol
madığı takdirde dilekçinin yetkili yargı yerine 
başvurmakta muhtar bulunduğuna dair Komis
yonumuzun bu konu üzerine bir işlem yapılamı
yaeağma dair verdiği birinci kararın değiştiril-



mestim 
yetin _._. 
rar verildi. 
Dilekçe Komis-
yonu Başkanı 
" * Sivas 
F.JTjrk6§ 
Ankara 

/. R. Ayaşlt 
Balıkesir 

ff. Ç arıttı 

Ç)|bir. cih^|^r^enıe^tiğind|n keyi'i-
Kamutaya' arzııia ..çoğunlukla ka-

SÖZCÜ , 
Urfa 

Y- Gergef 
Antalya 
İV. Aksu 
Çanakkale 

A. R. Kırsevcr 

Ağrı 
M. Aktan 
Balıkesir 
F. Bilal 

Çanakkale 
N, Ünen 

Denizli 
N. Küçüko 

* lfûi"s 
Z.'Orhon 

Kütahya 
M. îsjfaytaltgü, 

Elâzığ 
H. Kişioğlu 

. J£astamynu 
B. Tümtürk 

Malatya 
4 . .•& Jteydaği 

Sivas 
Ş. Uma 

İsparta 
8. Yalvaç 

vv£ayseri 
K. Gündeş 

Mardin 
, A. Kalav . 
İmzada buluna

madı 

- ^ j 
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S. Sayısı: 110 
1943 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /138) 

T. C. 
Başbakanlık 

Koordinasyon Bürosu , 22. Ağustos. 1947 
1/92 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1943 yılı Milli Korunma bilânçosiyle buna ait Umumî Murakabe İleti raporunun ve ilgili Ba
kanların mütalâalarının, 3780 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince, ilişik olarak sunulduğunu 
arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

UMUMÎ MÜLÂHAZALAK 

Millî Korunma 1943 yılı genel bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı hakkındaki raporumuzu Millî Korun
ma Kanununun 51 nci maddesine istinaden hazırlıyarak takdim ediyoruz. 

1943 yılı Millî Korunma bilançosunun umumî manzarasına göre Millî Korunma Kanununun 43 
ncü maddesinde derpiş edilen 100 000 000 liralık sermayeden 90.687.710,71 liralık kısmının muh
telif şekilde tahsis edilmiş olduğu ve bunun 59.686.215,26 liralık kısmının sermaye tahsis mahal
leri tarafından bilfiil kullanıldığı ve bu meblâğın 56,196,957, lirasının Ziraat Bankası tarafından 
tanzim edilmiş bulunan Hazine kefaletini haiz bonoların Merkez Bankasına iskontoya arzedilmek 
suretiyle ve geri kalan 3.489.258,28 liralık kısmının Ziraat Bankasının kendi menabiinden temin 
edildiği anlaşılmaktadır. Yine bu bilançoya göre millî korunma camiasının 1943 yılı sonundaki 
stokları 42.548.519,50 liraya baliğ olmuş ve brüt bedeli 7.311.342,55 liraya ulaşan sabit kıymetler 
üzerinden 1943 yılı sonuna kadar 2.047.615.03 liralık amortisman tefrik edilmiştir. Millî Korun
ma Camiası daha evvelki yıllar zararlarının mahsubundan sonra 1943 yılı sonuna kadar 8.980.979, 
05 lira safi kâr sağlamış ve ayrıca 9.200.561,24 liralık bir karşılık ayrılmıştır. 

Millî Korunma 1943 yılı umumî bilançosu üzerindeki tetkik ve murakabemiz Ziraat Bankası 
nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosunda ve mütdavil sermaye tahsis mahallerinde olmak 
üzere iki ayrı şekilde yapılmış bulunmaktadır. Millî Korunma Muhasebe Bürosu nezdindeki mu
rakabemiz, millî korunma sermayesinden teşkilât ve idare masrafı veya sabit sermaye almış bulu
nan tahsis mahallerinin adı geçen Büroya göndermiş oldukları evrakı müsbite ile mütedavil ser
maye almış bulunan teşekküllerin hazırlamış oldukları bilançoların hesaplara intikaline inhisar 
etmiştir. 

Millî Korunma sermayesinden emirlerine mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan teşekküller 
ile Millî Korunma Kanununun 6 nci maddesine müsteniden kurulmuş bulunan Kurumlar nezdin-
do yapılan murakabe ise bunların bir yıllık muamelâtının kontroluna evrakı müsbitelerinin son
daj suretiyle tetkikına ve bunlar tarafından hazırlanarak Millî Korunma Muhasebe Bürosuna 
gönderilen ve Millî Korunma Muhasebe Bürosu tarafından da Millî Korunma umumi bilançosuna 
aksettirilmiş bulunan bilançoların sıhhatinin tevsikma inhisar etmiş bulunmaktadır. Bu teşekkül-
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ler nezdinde yapılan tetkik ve murakabemizin neticesi sırasiyle aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır. 

Ticaret Ofisi 
Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesinin V. ci fıkrasına istinaden ve 104 sayılı Koordinas

yon kararı ile kurulmuş bulunan Ticaret Ofisinin 1943 yılı sonu itibariyle tanzim edilmiş bulunan 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabı tetkik ve murakabe edilmiş vo bu mevzudaki. görüş ve temenni
lerimiz aşağıda arzedilmiştir. 

1. — Ofisin 3943 yılı faaliyetinin umumi görünüşü: Ofisin 1943 yılındaki faaliyeti gerek daha 
evvelki ve gerekse daha sonraki yıllara nazaran çok daha fazla hareketli ve hacıınh olmuştur. Bu 
yıllardaki muhtelif cins ve nevi mal mübayaatı, satışları, stokları, Banka muameleleri nazarı itiba
ra alınacak olursa 1943 yılının Ofisin en faal senesi olduğu görülür. 

Ofis Ticaret Bakanlığının tensibi ile 1943 yılında 104 sayılı kararname ile kendisine verilmiş 
bulunan vazifelerden gayri beyana tâbi tutulan malların satınalınması, sahipleri tarafından mua
yyen müddet zarfında gümrüklerim iş mallara el konması, Varlık Vergisi mükelleflerinden borcu
nu ödeyecek malî kudrette bıdunmıyanların borçlarını ödemelerini temin için ellerindeki malların 
satınalınması ve bu mükellefler tarafından açtırılmış bulunan akreditiflerin devir alınması, en ni-
heyet Trakya ve havalisinde nebati yağ mevzuunda İzmir incir ve Üzüm Tarım Satış Koopera
tifleri Birliğine verilmiş bulunan vazifenin ifası hususunda adı geçen Ofise yardım etmek gibi çe
şitli işler görmüş ve 1944 yılma 19.870.269,26 liralık bir stokla girmiştir. 

On yedi milyon lira sermaye ile kurulmuş bulunan Ticaret Ofisi 1943 yılı faaliyeti neticesinde 
7.024.069,95 lira safi kâr elde etmiştir. 

2. — Bilanço: Ofisin 1943 yılı bilançosunun yekûnu nazım hesaplar hariç, 53.308.694,54 li
raya baliğ olmuştur. Bu yekûn bir evvelki sene bilanço yekûnundan 8.497.446.23 lira fazla olup 
Ofis tarafından şimdiye kadar tanzim edilmiş bulunan bilançoların yekûnu itibarile en kabarığı 
bulunmaktadır. 

Ofisin 1943 yılı bilançosunun aktif ve pasifi icmalen aşağıda gösterilmiştir: 

Aktif Pasif 
Sermaye taahhüt 
hesabı 
Demirbaş eşya ve 
tesisat 
Kasa 
Emtea . . . . 
Borçlu hesapları 

Xazım Hesaplar 

17 000 000 — 

62 387 09 
6 215 17 

19 870 269 26 
16 369 823 02 

53 308 694 54 
3 867 200 10 

57 175 854 64 

Sermaye 
Amortisman
lar 
Aalacaklı he. 
Borç senetleri 
Kâr ve zarar 
TTes. Bak. 

Nazım Hesaplar 

17 000 000 — 
12 545 39 

24 154 617 80 

3 000 000 — 

9 141 531 35 

53 308 694 54 
3 867 200 10 
57 175 894 64 

Yapılan tetkikat neticesinde 1943 yılı bilançosunun Muhasebe kayıtlarına uygun olduğu görül
müştür. Ancak 1942 yılı raporumuzda da arz edilmiş oduğu veçhile amortismanların sabit kıymet
lerden tenzil edilmek suretiyle aktifde gösterilmiyerek pasifte yer almış olması bir noksan 
olarak belirmiş bulumuaktadaır. Diğer taraftan mükelleflerin varlık vergisinden olan borçlarını 
ödemelerini temin için Ticaret Bakanlığının tensibi ile ve neticesi, kârlı veya zararlı, tamamiyle 
Ofise ait olmak üzere satmalmmış bulunan ve 1943yılı sonu bakiyesi iki milyon liraya baliğ olan Var-
lık Vergisi emtiasının 1943 yılı bilançosunda stoklar meyanmda gösterilmiyerek bunlara muvakkat 
hesaplarda yer verilmiş olması ve bu mallarm.,1943 satışından tehassül eden kârın, kâr ve zarar 
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hesabına intikal ettirilmiyerek yine muvakkat hesaplara alınmış olması bilançonun vazıhiığına 
halel verici mahiyette görülmüştür. Bu mevzua stoklar vesilesiyle tekrar avdet edilecektir. 

Kâr olarak bilançoda yer alan 9 141 531 35 liranın 7 024 069 95 lirası 1943 yılma ait olup 
bakiye 2 117 461 40 lirası Ofisin 1941 ve 1942 yılları kârlarını göstermektedir. 

3. — Bütçe ve Kadro: Ofisin 1943 yılı masraf bütçesi Ticaret Bakanlığı tarafından 524 403 — 
lira olarak kabul edilmiş ve bu yıl içindeki sarfiyatın ututarı 397 222 68 liraya baliğ olmuştur. 
Bütçe üzerinden yapılmış olan tasarrufun nisepeti%24 dir. 

Ofis Bütçesinde yer alan tahsisatın bazılarında deplasman kaydedilmiş ve bütçedeki tahsisat
tan 23 000 — lira kadar fazla sarfiyat yapıldığı görülmüştür. 

Başlıca demirbaş ve pasif korunma demirbaşı tahsisatında kaydedilen bu deplasmanlar için Ve
kâletten munzam tahsisat talebedilınesi formalitenin tekemmülü bakımından muvafık olurdu. De
plasmanların bütçe tasarrufundan karşılanması neticesinde munzam tahsisat alınmasına mahal gö
rülmediği anlaşılmaktadır. 

1943 yılı bütçe sarfiyatının % 65 ini Ofis memurlarının maaş ve ücretleri teşkil etmektedir. 
1943 yılı Kasım ayında 480 sayılı Koordinasyon Kararı ile Ticaret Ofisine senelik tahsisatı 59,-
760, — liraya baliğ olan 30 memuriyet kadrosu verilini.1; ve bu suretle Ofisin umumi kadrosu 167 ye 
ve senelik tahsisat karşılığı da 328 860, — liraya baliğ olmuştur. Ofisin 1943 yılı sonunda kullandığı 
memulların adedi 151 e ulaşmış olup bunların nevilerini ve sene içindeki hareketini gösteren cetvel 
aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

10-1-3 yılı başın- 1943 yılında 1943 yılı sonun
daki mevcut Oiren Çıkan daki mevcut 

Barem dâhili memurlar 57 17 8 6G 
Barem harici memurlar 57 50 22 85 

114 67 30 151 
Ofis 1943 yılı içinde kullandığı memurların maaş ve ücretleri olarak 260 476,60 lira ödemiş olup 

Kadro tahsisatına göre 68 383,40 lira bir tasarruf yapmış bulunmakladır. 
Bu vaziyete nazaran faal kadroda nazari kadroya göre adedde c/< 10 ve masrafta ise % 21 bir tasar

ruf yapılmış olduğu görülür. 
Yukarda dercedilmiş bulunan cetvele göz atıldığı zaman barem harici memurların adedine daha 

fazla bir artış kaydedildiği ve bunların Ticaret Ofisinin bütün memurlariyle olan nispetinin % 56 ya 
vardığı görülür. 1942 yılma göre % 6 bir artış olmuştur. Bu mevzudaki mütalâamız 1942 yılı ra
porumuzda arzedilmiş olduğu cihetle burada üzerinde daha fazla durulmamıştır. 

Tetkikatımız neticesinde depolar kadrosunda ve Genel Müdürlük servislerinde yevmiye ile ve 
devamlı olarak memur kullanıldığı görülmüş ve bunlara ödenen yevmiyelerin umumi masraflara 
kaydedilmiyerek mubayaa edilen malların maliyetlerine intikal ettirildiği tesbit edilmiştir. 

Mütaakip yıllarda bu masrafları karşılamak için. Ticaret Bakanlığından tahsisat alınmış ol
duğu Ofis tarafından ifade edilmiş bulunmakta ise de keyfiyet Ofisin kadrosunun tevsii mahiyetinde 
görülmüş ve durum, Millî Korunma Kanununa göre kurulacak olan müesseselerin kadrolarının 
icra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) tarafından tasdik edileceğine dair mezkûr kanunun 6 ncı 
maddesinin beşinci fıkrası hükmü ile telif edilememiştir. 

4. — Mubayaa ve satışlar : 1943 yılı, mubayaa ve satışlar bakımından Ticaret Ofisinin en faal 
devresini teşkil etmiştir. Filhakika Ticaret Ofisi bu sene içinde 35 000 000 liralık mal satınalmış 
28 500 000 liralık mal satmış ve 1944 yılına da 20 000 000 liraya yakın bir stok devretmiştir. 
Aşağıdaki cetvel Ticaret Ofisinin 1943 yılı alış ve satışlarını daha müfredatlı bir şekilde göster
mektedir. 
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1943 yılından 1943 yılı 1943 yılı için-

müdevver içindeki deki satışlar 1943 yılı 
stoklar alışlar Yekûn maliyet bedeli stokları 

Yerli emtia 2 206 907,03 11 952 437,36 14 159 344,39 13 099 210,03 10 601 134,36 
•Yabancı emtia 11 077 925,64 22 382 766,44 33 460 692,08 15 100 043,08 18 360 649,— 
Gümrükte elkonan emtia 62 524,84 93 800,15 156 324,99 84 732,72 71 592,27 
Müteferrik emtia 5 466,59 5 015,41 10 482,— 4 337,43 6 144,57 
Varlık Vergisi —,— 220 345,32 220 345,32 220 345,32 — ,— 

13 352 824,10 34 654 364,68 48 007 188,78 28 508 668,58 19 498 520,20 
İmalâttaki emtia 625 019,06 139 220,80 764 239,86 392 490,80 371 749,06 

13 977 843,16 34 793 585,48 48 771 428,64 28 901 159,38 19 870 269,26 

Yukardaki tabloda imalâttaki emtia hizasında ve satışlar sütununda yer alan 392 490,80 
lira hakikat halde satış olmayıp imal edilmek üzere gönderilmiş bulunan malların maliyet bede
lini teşkil etmekte ve cetvelde muvazene temini için bu sütunda gösterilmiş bulunmaktadır. Yi
ne İm cetvelde 1943 yılında satıtıahnan yerli emtianın tutarım gösteren 11 952 437,36 liranın 
7 300 000 liralık kısmı satmalınan pamukları, 2 700, 00 liralık kısmı satınalman nebati yağ
ları ve geri kalan kısmı da diğer yerli emtiayı göstermektedir. 

Mubayaa edilen 22 382 766,44 liralık yabancı emtianın ise; 11 100 000 liralık kısmı satm
alınan mensucat ve ipliğe, 4 500 000 liralık kısmı nebati maddelere 2 500 000 liralık kısmı made
nî eşya ve a lata, 1 500 000 liralık kısım kâğıt mukavva ve benzeri emtiaya 1 400 000 liralık 
kısmı çuval, kanaviçe ve jüt mamûlâtma ve bakiyesi de sair ithal mallarına ait bulunmaktadır. 

Yukarda arzolunduğu veçhile Ticaret Ofisi 1943 yılında gerek İni yıl içindeki mubayaatmdan 
ve gerekse 1942 yılında müdevver stoklardan 28 508 668,08 liralık bir kısmını satmış bulunmak
tadır. Bu malların nıahiyetleriyie satış tutarını ve sağlanan gayrisâfi satış kârını gösteren müf
redatlı bir cetvel aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. 

1943 yılı satışlarının maliyet 
bedelleriyle tutarı 

Yerli emtia 13 099 210,03 
Yabancı emtia 15 100 043,08 
Varlık Vergisi 220 345,32 
Gümrükte el konan emtia 84 782,72 
Müteferrik emtia 4 337,43 

28 508 668,58 

Katış 

18 635 588,25 
22 990 534,64 

245 893,93 
94 185,73 
4 337,43 

86 970 589,98 

bedeliyle 
Tutarı 

% 4,09 
% 52,25 
% 11,59 
% 1.1,15 
% 

% 29,68 

1943 yılı satışları 
gayrisâfi kârı 

536 378,22 
7 890 491,56 

25 548,61 
9 453,01 

8 461 871,40 

İtana nazaran Ticaret Ofisi yabancı emtia hariç diğer malların bilhassa yerli emtianın satı
şında cüz'i bir kârla iktifa etmiş olmasına mukabil yabancı emtianın satışlarında kâr hadlerini ol
dukça yüksek tutmuş ve maliyeti 15 100 043,08 lira olan muhtelit' cins emtiayı 22 990 584,64 li
raya satarak % 52, 25 olmak üzere 7 890 491,56 lira satış kârı sağlamıştır ki, nispeti ve mik
tarı fazla görmemek mümkün değildir. Ticaret Ofisinin 1943 yılı faaliyeti neticesinde sağlanmış 
olduğu safi kâr 7 024 069,95 liradır. 

Bu kârnı temininde satış fiyatlarının maliyetlere nazaran yüksek tutulmuş olması müessir ol
muştur. Bunlardan stoklarının azlığı ithalin güçlüğü ve maddenin hususi ehemmiyeti gibi sebep
lerle memelekethı umumi ihtiyacı için ihtiyat stok olarak elde 'tutulması muvafık görülen kalay, 
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kauçuk, teneke gibi malların fiatlavı Ticaret Bakanlığınca ve bunun dışında kalan inalların sa
tış fiatlart ise Ticaret Ofisi tarafından tesbit edilmiştir. 

Piyasaya yapılacak satışlarda, piyasa fiatlarmm mâkul bir hadde doğru indirilmesine çalışıl
mam ve satışların bu maksadı temine hizmet edecek surette tanzim edilmesi Ticaret Bakanlığı ta
rafından Ticaret Ofisine bildirilmiş olmasına rağmen Ofisin fiatları tanzim vazifesini ifa etmiş ol
duğunu kabul etmek güçtür. Filhakika Ofis tarafından tatbik edilen satış fiyatları umumiyetle ma
liyet fiatlarına ithalâtçı Birliklerinin tatbik ettikleri kâr hadleri ilâve edilmek ve bazı hallerde bu 
hadlerin üstüne çıkmak suretiyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Maliyete nazaran yüksek fiatla satşlar yalnız piyasaya yapılmakla kalmamış Resmî Dairelere sa
tılan malların fiatlarmın tesbitinde de kâr temini gayesi güdüfmüştür. 

Nitekim Devlet Demir Yollarına satılan kilo hesabiyle maliyet 1.92 lira olan neft yağı mali
yetim; % 30 kâr ilâve edilmek suretiyle 2.50 liradan ve Devlet Hava Yolları ile Devlet Deni:: 
Yollarına satılan ve maliyeti 182 kuruş olan madenî halatlar da maliyete % 7 0 - 8 0 kâr ilâve 
edilmek suretiyle 300 - 320 kuruştan verilmiş bulunmaktadır. 

1943 yılında elde mevcut stokların ihtiyaca nazaran çok az bulunması, talebin fazlalığı ve satış 
fiyatlarının tesbitinde oldukça serbest hareket etmek imkânının mevcut bulunması mubayaa edi
len malların maliyetlerinin hesaplanmasında gereği gibi hassasiyetle hareket edilmemesini intaç 
etmiş ve maliyet fiyatlarının tetkiki sırasında masrafların tedahül ettiği, bilfarz çuvallı olarak 
mubayaa edilmiş bulunan malların maliyetinin çıkarılmasında çuval bedellerinin tenzil edilmediği 
ve bu sebeple 1943 sonunda ambarda mevcut olduğu tesbit edilen 40 000 aded boş çuvalın bede
lini teşkil eden 60 000 liranın sene sonunda emtia noksan ve fazlalıkları hesabına alınmak suretiyle 
kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmiş olduğu görülmüştür. 

Kâğıt, tel halat gibi ebat farkı nazarı itibara alınmadan ve umumi bir fiatla satınalmmış bulu
nan malların maliyetlerinin tesbitinde bu farklar nazarı itibara alınmadan hareket edildiği ve ay
nı partiden mubayaa edilen karton ile yağlı kâğıdın ve muhtelif ebattaki tel halatların maliyet
lerinin tesbitinde fark gözetilmediği görülmüştür. Diğer taraftan bedeli peşin olarak gönderilmek 
suretiyle mubayaa edilen bir kısım emtia bedeline ait faizlerin maliyete intikâl ettirilmiş olduğu tes
bit edilmiştir. Mubayaa edilen malların maliyetlerinin tesbitinde yapılmış olan hakiki masrafları 
nazarı itibara almak ve umumi sermaye dolayısiyle ödenmiş bulunan veya ödenecek olan faizden 
mubayaa bedeline isabet eden kısmı maliyetlere intikal ettirmemek sı h ati i maliyet çıkarmak için 
lüzumlu ve Ticaret Kanununun sermayeye faiz yürütülpıiyeceğine dair olan hükmü karşısında 
da zaruri bulunmaktadır. 

Ticaret Ofisi tarafından satınalmmış bulunan malların maliyetine müessir olan masraf nevile
rinden birisi de bu mallar için ödenmiş bulunan ardiye ücretleridir. 

1943 yılının Ofisin en faal yılı olduğu evvelce arzedilmiş bulunmakta idi. Filhakika Ofisin bu 
yıl içindeki emtea mubayaalarının umumi yekûnu 35 000 000 liraya baliğ olmuştur. 1943 yılında 
muhtelif sebepler tahtında Ofisin mubayaalarının artmış olması neticesi Ofisin kendi depoları mu
bayaa edilen malları almaya kâfi gelmemiş vesa'malmaıı malların bir kısmının üçüncü şahısla
ra ait depolarda muhafazasına mecburiyet hâsıl olmuştur. Bu sebeple bazı emtia için bunların 
mubayaa bedellerine yakın, mubayaa bedelleri kadar ve hattâ mubayaa bedellerinden fazla ardiye 
ücreti ödendiği görülmüştür, ödenen ardiye üeretleri, maliyete intikal ettirildiği cihetle, bazı 
malların Ofise pahalıya mal edilmesini intaç etmiştir. 1943 yılında bu suretle ödenmiş bulunan 
ardiye ücretlerinin 600 000 liradan fazla olduğu tesbit edilmiş ve 1944 yılında yine ardiye ücreti 
olarak büyük ınebaliğin tediye edildiği görülmüştür. Ticaret Ofisinin tahtı isticarında bulunan 
muhtelif şehirlerdeki 29 depo için 1943 yılında 60 000 lira kira ödenmiş olması keyfiyeti de öde
nen ardiye ücretlerinin fazlalığına bir miyar gösterilebilir. Ofis depolarının Ofise ait malları alma
ya kifayet etmemesi üzerinde ilk zamlarda ardiye ücreti vermek suretiyle başka depolardan 
istifade yoluna gidilmesi zaruri addedilebilirse de zamanla durumun devam edeceğinin anlaşılması 
üzerine yani depolar kiralanması, müsait olan mevzuattan istifade ile, evvelce yapılmış oldu-
gibi, el koymak suretiyle depo temini, depo sat m alınması ve hattâ inşa ettirilmesi yollarının aran-

( S . Sayısı : 110 ) 



— 6 — 
ması, büyük miktarda ardiye ücretlerinin ödenmesini önliyeceği cihetle, muvafık olurdu. 

5. Stoklar - muhasebe kayıtlarından ve bilançosundan, Ticaret Ofisinin 1944 yılma 
19 870 269,26 liralık bir stokla girmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu stokların mahiyet ve menşele
ri ne göre müfredatı aşağıdaki gibidir. 

I 060 134,36 liralık yerli emtia 
18 360 649, liralık yabancı emtia 

371 749,06 liralık imalâttaki emtia 
71 592,27 liralık gümrükte el konan emtia 

6 J44,57 liralık müteferrik emtia 

19 870 269,26 

Yukardaki muhtelif cins emtianın en mühim kısmını ithalât malları teşkil etmekte olup bu
nun 7 244 548,58 liralık kısmım mensucat ve iplik 4 393 482,23 liralık kısmını seker 3 200 410.21 
liralık kısmını madenî eşya ve alât, 1 363 640,23 liralık kısmını çuval kanaviçe ve jüt ipliği ve geri 
kalan kısmını da sair ithal malları teşkil etmektedir. 

• 1 060 134,36 liralık yerli emtianın mühim kısmı palamut ve palamut hülâsası ile nebati yağlar
dan ibaret olup bunlar ithal edilecek yabancı emtia ile takas mevzuu yapılmak üzere satmalmmış 
bulunmaktadır. 

371 749,06 liralık imalâttaki emtia işlenmek üzere Macaristan'a gönderilmiş bulunan pamuk
la rın kıymetini göstermektedir. 

Yukardaki tabloda yer alan diğer emtia, üzerinde durulmaya değer mahiyette görülmemiş
tir. 

Ofis bilançosunda yer alan 19 870 269,26 liralık emtiadan başka ofisin iki milyon lira değe
rinde muhtelif cins varlık vergisi emtiası mevcut olup bunlar stoklar meyanmda mütalâa edil-
ıniyerek borçlu ve alacaklı hesaba kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Bedelleri Varlık Vergisi mükelleflerinin borcuna mahsup edilmek üzere Ticaret Ofisi 1943 
yılı bidayetinde borçlu mükelleflerin memleket dahilindeki mallarının mubayaası ve açtırmış ol
dukları akreditiflerin devir alınması ile tavzif edilmiş ve bu hizmeti ifa edebilmesini temin için 
de Maliye Bakanlığının kefaleti ile Türkiye tş Bankası tarafından Ticaret Ofisine %4 faizle altı 
milyon liralık kredi açılmıştır. 

Ofis 1943 yılında gerek doğrudan doğruya mubayaa suretiyle ve gerekse devir aldığı akreditif
ler karşısında mal ithal ederek 3 .106 844,61 liralık emtia satmalım s bunların bir kısmını 
1 504 952,87 lira bedelle satarak 1943 yılında Varlık Vergisi emtiasından bir kısmını elden çı
karmış ve bu satışdarı bir miktar gayri safi kâr da sağlanmıştır. Bu muamelelere ait muhasebe ka
yıtları esaslı bir* şekilde işlenmemiş olduğu için bu mevzuda kati rakam vermek imkânı hâsıl ol
mamıştır. 

Ticaret Ofisi Varlık Vergisi dolayısiyle yapılan nmbayaatı kendisine verilmiş munzam bir iş 
olarak mütalâa ettiği ve mubayaatm mühim bir kısmını kendi sermayesiyle değil ve fakat temin 
edilen banka kredisi ile yaptığı cihetle, mubayaa edilen malların tasfiye edilerek katı neticenin 
alınmasına değin Varlık Vergisi emtiası ile alâkalı hesapları borçlu ve alacaklı hesaplarda top
lamayı muvafık bulmuştur. 

Varlık Vergisi dolayısiyle satınnhmuış bulunan mallalrnı ofis tarafından memleket dâhilin
den veya haricinden alman diğer mallardan hiçbir farkı olmadığı ve bunların «atışından tahas-
sül eden fiyat farkı Ofis tarafından sağlanan satış kârlarından mâhiyet itibariyle ayrı bulunmadı
ğı gibi malların bir kısmının kredi ile temin edilmiş olması bunların ayrı bir muameleye tâbi tu
tulmasını icab ettirmez kanaatindeyiz. Bu tarz kayıt Ofis hesaplarının sene sonu bakiyelerinin 
bilançoda hakiki çehreler ile yer almasına mâni teşkil ettiği gibi ekzersiz neticesinin sıhhatle 
tebellül etmesine de imkân vermemiş bulunmaktadır. Binaenaleyh bilançonun tanziminde varlık vergi
si emtiasının ve bununla alâkalı hesapların ayrı bir muameleye tâbi tutulmaması gerekirdi, 
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Ofisin stokları yesüesile sene sonu tadatlarından da bahsetmek isteriz. Ticaret Ofisi tarafından 

1943 yılı sonunda da teşkil edilen muhtelif ekipler Ofisin sene sonundaki emtia mevcudunun ta
dadını yaparak zabıtlarını hazırlamış bulunmaktadır. Ancak bilanço eklerindeki emtia mevcutları 
ile bu zabıtların karşılaştırılması neticesinde birçok mutabakatsızlıklara tesadüf edilmiş ve 
tetkikat neticesinde bilançonun hazırlanmasında zabıtların nazarı itibara alınmamış olduğu ve stok
ların Muhasebe kayıtlarındaki kıymetleri üzerinden bilançoda yer aldığı neticesine varılmıştır. 

Sene sonunda yapılan tadatlardan maksat stokların hakiki miktarını tesbit ederek bilançonun 
sıhhatle tanzim edilmesini temin etmek bulunduğuna göre tadadın yapılmasını mütaakip muhasebe 
kayıtları ile karşılaştırılarak gerekli tashihlerin yapılmaması sene sonlarındaki bu hareketleri fu
zuli bir gayretten ibaret bırakılmakta ve bir formalitenin yerine getirilmesinden ileri gitmemektedir. 
Diğer tarafdan tadatlar neticesinde muhasebe kayıtlarına göre tesbit edilen emtia noksan ve faz
lalıkları hakkında hiç bir muamele yapılmamış olması alâkalılardaki mesuliyet hissini zayıflatacağı 
gibi daha bir takım mahzurların doğmasına sebebiyet vermesi de mümkündür. Bu itibarla bundan 
evvelki raporlarımızda ve üzerinde hassasiyetle durmuş olduğumuz sene sonu tadatlarının sıhhat 
ve itina ile yapılması ve tadatları takip etmesi gereken ameliyelerin de ihmal edilmemesi lüzumu
na işaret etmek isteriz. 

6. — Taahhüt Vergisi mevzuu: 1942 yılı raporumuzda Ofislerin satınaldıkları malların bedeli 
üzerinden tahakkuk ettirdikleri taahhüt vergileriyle resmî dairelere sattıkları mallar üzerinden 
ödedikleri taahhüt vergileri mevzuuna temas etmiş, Millî Korunma Kanunun 3/2/1942 tarihinde 
tadil ve 50 nci maddesine bir fıkra ilâve edilmesi üzerine Ofisin mubayaa ettiği malların bedeli 
üzerinden taahhüt vergisi tahakkuk ettirmesine mahal kalmadığını ve Ticaret ve Petrol Ofislerinin 
ticari maksatla kurulmamış olmasına ve satış fiatlarma kâr koymamasına ve bazı hallerde cüz'i 
miktarda koyduğu kâr payını fona ayırmasına ve ticari gaye takip etmeyen müesseselerin vergi 
mevzuuna ithal olunmıyacakları Büyük Millet Meclisinin 10/6/1942 ve 1302 sayılı kararında tasrih 
edilmiş olması ve Ticaret Ofisinin kazanç vergisine tâbi tutulmaması ve istihkaklarından taahhüt 
vergsi kesilmemesi Maliye Bakanlığı tarafından bildirilmesi neticesi Ticaret Ofisinin resmi Daire
lere sattığı malların bedeli üzerinden taahhüt vergisi ödenmemesi gerektiğini arzetmiştik. 1943 yı
lı hesap ve muamelelerini üzrinde tetkikat yaptığımız sırada: Ticaret Ofisine mal satan tüccarların 
kanun hükmünden istifade etikleri görülmekle beraber Ticaret Ofisinin res
mî dairelere sattığı mallar üzerinden Taahhüt Vergisi ödemekte devam ettiği ve 
Büyük Millet Meclisinin tefsir kararından istifadeyoluna gitmemiş olduğu tesbit edilmiştir. 
Mevzu üzerinde daha fazla durulması neticesinde Ofisin taahhüt vergilerini, resmî dairelere sattığı 
mallar üzerinden kâr tahakkuk ettirmiş olması sebebiyle ödediği anlaşılmıştır. Daha evvelce de ar-
/edilmiş olduğu gibi Ticaret Ofisi kâr kastiyle kurulmamış olmakla beraber fcaaliyet senelerini 
a/ımsanamıyacak nispette kârlarla kapatmış bulunmaktadır. Bununla beraber Büyük Millet Meclisinin 
mevzuubahis karariyle tatbikatı telif etmek imkânını bulamadığımız cihetle mevzuun tatbikatı ayarla
ma bakımından ele alınmasında fayda görmekteyiz. 

Petrol Ofisi: 

18 . 11 . 1941 tarihli ve 103 sayılı Koordinasyon kararı ile halk ve Millî Savunma ihtiyaçları için 
lâzım olan her türlü petrol ve müştaklarını satma 1 inak ve satmak, memleket haricinden satmaldığı 
petrol ve müştaklarını ithal etmek memleketin muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stok
ları vücuda getirmek ve memleket içinde bütün petrol ve müştakları fiyatlarının tesbiti, tevziatın 
tanzimi ve vücuda getirilecek bilûmum petrol ve müştakları stoklarının cins miktar ve mahallinin 
tâyini hususunda Ticaret Bakanlığına teklif yapmak ve lüzumunda petrol ve müştaklarının sevki-
yatı işleriyle meşgul olmak üzere kurulmuş bulunan 2 500 000 lira sermayeli Petrol Ofisinin 1943 
yılı umumi durumu ve faaliyeti aşağıda hulâsa edilmiş bulunmaktadır: 

1942 yılında olduğu gibi 1943 yılında da memleketimiz petrol ve müştakları ile madeni yağlar 
ithal, tevzi ve satışları Petrol Ofisi, Sokoni Vakum O il Kompani, Şel Kompani Stana Romana ve bu 
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yıi zarfında da bunlar mekanına katılmış bulunan Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Şirketi tara
fındım yapılmış bulunmaktadır. 

1943 yılı Kasım ayına kadar akaryakıt ile madenî yağlar satışları Petrol Şirketleri arasında 
1941 yılında yapılan anlaşmada tesbit edilen esaslar dairesinde cereyan etmiş ve 1 . XI . 1943 tari
hinden itibaren Türk Petrol ve Madenî Yağlar T. A. S. de ithal edilmek suretiyle şirketler hisseleri 
âtide .gösterildiği şekilde tadil ve tesbit edilmiştir: 

Motorin Madeni yağ Şirketin ismi Benzin Petrol 

Petrol Ofisi 
Sokoni Vakum Oil 
Sel Kompani 
Staua Romana 
Türk Petrol A. S. 

% 23 
% 46,23 
% 12,17 
<A 14,60 
% 4 

% 23 
% 43,31 
% 16,55 
% 13,14 
9 -i 

c/o 23 
% 50,61 
% 12,1.7 
% 10,22 

7< -* 

?r 
7o 
7c 
7c 
7 

16,50 
51,50 
16 
12 
4 

100 100 100 100 
Ayrıca Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı olan mazotun tamamının Petrol Ofisi tarafından 

temin edilmesi de kararlaşmıştır. Bu hisseler satış hissesi olup yukarda adları yazılı teşekküllerin 
ithal ettikleri akaryakıtın miktarı ne olursa olsun memleket dâhilinde satılan petrol ve müştak
larının her üç ay sonunda hesapları yapılmakta ve satış kârlarının yukardaki hisselere göre ayar
lanması ve kendi hisselerinden fazla satış yapmış olan teşekküllerin elde ettikleri satış kârlarının 
hisseleri nispetinde diğer teşekküllere tevzi edilmektedir. 

Bilanço - Petrol Ofisinin 1943 yılı bilançosunun yekûnu - nâzmı hesaplar hariç - bir evvelki yıl 
bilanço yekûnundan .1 492 385,54 lira fazlasiyle 10 529 027,05 liraya baliğ olmuş, 1943 yılı faaliyeti 
neticesinde 2 001 623,06 lira safi kâr kaydedilmiştir ve evvelki yıllar kârları ile birlikte umumi kârı 
3 306 375^76 liraya baliğ olmuştur. Petrol Ofisi bilançosunun bir hulâsası aşağıya dercedilmiş bu
lunmaktadır : 

Millî Korunma tahsisatı 
Mütedavil kıymetler 
Sabit kıymetler 
Sair aktifler 

.Nazım hesaplar 

2 500 000, -
5 952 541,70 
1 472 549,76 

603 935,59 

Sermaye 
Karşılıklar 
Alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

2 500 000,— 
317 620,30 

3 714 569,69 
690 461,30 

3 306 375,76 

\ 10 529 027,05 
l 1 103 056,79 

11 632 083,84 

10 529 027,05 
1 103 056,79 

11 632 083,84 

Tetkikatımız esnasında Petrol Ofisi 1943 yılı bilançosunun muhasebe kayıtlarına uygun bulunduğu 
ve 1943 yılı hesaplarının da intizam dâhilinde yürütülmüş olduğu görülmüştür. Yalnız bilançonun 
tanziminde sabit kıymetler mcyanında yeralan 66 811,58 liralık kaplara amortisman tefrik edilmediği 
tesbit edilmiştir. Bunlar için amortisman ayrılması ve acentalar nezdinde bulunan 100 000 liradan 
fazla değerdeki kaplar için % 10 nispetinde tefrik edilen amortismanların, bu kapların ömürle
rinin 10 seneden az olduğu mülâhazasına binaen, nispetinin artırılması ve bunların mütedavil kıy
metler arasında gösterilmesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Bütçe ve kadro - Petrol Ofisinin 1943 yılına ait masraf bütçesi 432 837,52 lira üzerinden tanzim 
edilmiş olup aynı yıl sonundaki hakiki sarfiyat 7c 3,5 noksaniyle 417 673,13 lira olmuştur. Bu 
masrafların </c 62 sini Ofisin personel masrafları teşkil etmektedir. Ofisin personel durumunun tetkiki 
neticesinde tanzim edilen 1943 yılı fiilî kadrosiyle bu kadrodaki hareketi gösteren cetvel aşağıya 
dercedilmiştir. 
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1943 yılı ba- 1943 yılı su-

şmdaki fi- 194;» yılında nu fiilî kad 
ilî kadro Çıkanlar Girenler rosu 

Barem dâhili büro memurları 12 5 12 19 
Barem harici büro memurları 8 4 13 17 
Barem dâhili depolar me. 6 2 4 8 
Barem harici depolar me. 32 6 20 46 

58 17 49 90 
Yııkardaki tablonun tetkikından Ofis kadrosundaki hareketin bir evvelki yıla nazaran durulmuş 

ve bir sene içinde Ofisten ayrılan memurların sene bidayetindeki mevcudu '%30 a inmiş olduğu gö
rülür. Bu ııisbet 1942 de %98 idi. 

1943 yılı sonundaki fiilî kadro heyeti mecmuasiyle tetkik edildikte; barem dâhili memurların 
mevcudun ancak %30 una ve barem harici memurların ise %70 ine tekabül ettiği görülür. Büro 
kadrosu ve depolar (işletmeler) kadrosu ayrı ayrı mütalâa edildiği zaman bürolarda barem dâhili 
memurların '%53, barem harici memurların %47 ve depolarda barem harici memurların %87 ve ba
rem dâhili memurların ise ancak %13 olduğu görülür. 

Petrol Ofisin muvakkat mahiyette bir müessese olduğu ve bu itibarla memur bulmakta müşkü
lât çektiği gözönünde bulundurulmak ve müessesenin mahiyeti dikkatten uzak tutulmamak şar-
tiyle dahi, Ofisin kadrosunda barem harici memur fazla, yer verdiğini ve 3659 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesinden fazlasiyle istifade etmiş olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan 143 
memurdan ibaret bulunan Ofisin nazari kadrosunda %37 bir tasarruf temin edilmiş olduğu ve bu
na mukabil koordinasyon kararları ile tesbit edilmiş olan kadrosunda yevmiyeli memura yer ve
rilmemiş olduğu halde Petrol Ofisin 1943 yılında kullanmış olduğu yevmiyeli memur ve işçilere 
75 000 lira kadar bir para ödediği anlaşılmıştır. Depolarda (işletmeler) iş icabı yevmiyeli amele 
kullanılmış olması zarureti şayanı kabul görülmekle beraber bir taraftan memur kadrosunda 
tasarruf yapılması ve diğer taraftan bürolarda yevmiyeli memur kullanılmış olması sebebi anla
şılamamış ve Ofisin yevmiyeli memur kullanmış olması kadronun tevsii mahiyetinde telâkki edil
miş ve bu sebeple yapılan hareket mevzuata uygun görülmemiştir. 

Emtia alış ve satışları: 
Petrol Ofisinin 1942 yılından 1943 yılına, devrolunan 3l4 806,93 liralık akaryakıt ve madeni yağ 

lar stokuna 497 590,67 lira tutarındaki boş fıçı bedellerinin ilâvesi suretiyle bu yılbaşı stoklan 
812 397,60 liraya bali* olmuştur. 

Ofis 1943 faaliyet yılı zarfında 9 365 098,61 lira kıymetinde petrol ve ]»etrol müştakları ile 
648 228,40 liralık boş fıçı satın almış aynı yıl zarfında 8 434 145,56 lira kıymetinde akaryakıt ve 
madeni yağlar ile 1 501 615.12 liralık ! oş fıçı satmıştır. Bu satışları neticesinde 2 538 101,79 lira 
gayrisâfi kâr elde etmiş ve 1944 yılma müfredatı aşağıda yer almış bulunan 3 381 720.25 lilraiık 
stok devret t iği görülmüştür. 

236 404,84 
226 702,01 
163 741,74 

1 177 172,29 
522 847,53 
903 289.22 

652,42 
150 910,20 

3 381 720,25 

Benzin 
Gaz 
Motorin 
Madenî yağ 
Parafin 
Vazelin 
Dizelbil 
Boş fıçı 

Yekun 
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Petrol Ofisinin 1948 yılı zarfında yaptığı satışları, maliyet ve satış f kıtları üzerinden gösteren 

tablo aşağıda dereedilmiş bulunmaktadır. 

Maliyet fiatı •Satış i'iatı Fark gayri sû t'i 
üzerinden üzerinden kâr 

Akaryakıt ve madenî yağ 6 402 750, 02 8 484 145 ,56 2 031 395 , 54 
Boş fıçı 994 908,87 1 501 615,12 506 706,25 

7 397 658,89 ' 9 935 760,68 2 538 101,79 
Ofis bu satşlar neticesinde akaryakıt ile madeni yağlardan c/c 31 ve boş fıçılardan ise % 50 nis

petinde bir kâr temin etmiş bulunmaktadır. Bu boş fıçıların kısmı azamı Millî Savunma Bakan
lığına satılmış olduğu anlaşıbnıştır. Kâr kastiyle teşekkül etmeyip halk ve Millî Savunma ihtiyaç
ları için lâzım olan her türlü Petrol ve petrol müştaklarını satma lınak ve satmak maksadiyle ku
rulmuş olan bu müessesenin satış fiatlarmı yüksek, kâr temin edecek şekilde tesbit etmiş olması üzerin
de durulması yerinde olur kanaatindeyiz. 

18 . I I . 1941 tarihli ve 103 sayılı Koordinasyon kararı gereğince Petrol Limitet Şirketini bütün 
hukuk ve vecaibi ile devralmış bulunan Petrol Ofisi devir Heyetince hazırlanmış bulunan muvak
kat devir bilançosunun aktif ve pasifini 1942 yılında kendi hesaplarına intikâl ettirmiş bulunmakta
dır. Bununla beraber kati tasfiyenin 1946 yılı Ağustos ayma kadar tamamlanmams olduğunu 
arz ile bu işin sonucunun bir an evvel alınması için daha fazla gayret sarfedilmesini temenni ederiz. 

İstanbul Mahrukat Ofisi: 
(ı'enel görüş: İstanbul şehrinin mahrukat ihtiyacını tedarik ve idhar ve bunların satış ve dağıtıl

ması işlerini görmek üzere 332 sayılı Koordinasyon karariyle kurulmuş bulunan İstanbul Mahru
kat Ofisinin 1943 yılı hesapları üzerinde yapılmış bulunan tetkik ve murakabenin neticesi aşağıda 
a rzedilmiş bulunmaktadır. 

Ofisin 1942 yılı hesapları üzerinde yapılan murakabe ııetiesindeki kanaat ve mütalâamız 1942 yılı 
raporumuzda arzedilmiş ve adı geçen Ofis bilançosunun reddi tasvibe sunulmuştur. Mahrukat Ofi
sinin 1943 yılı hesapları muhasebe defterlerinin tutuluşu, bilançosunun hazırlanış tarzı 1942 yılında-
kinden biraz daha iyi görülmekle beraber hemen kaydetmek isteriz ki, usul ve mevzuata uygun 
addedilecek bir seviyeye henüz ulaşmş, değildir. Ofis Muhasebesinin; 

1. — Personel bakımından kifayetsiz oluşu; 
2. —- Muhasebenin organize edilmeden faaliyete başlamış bulunması; 
8. — Bunun neticesi olarak muntazam bir muhasebe için zaruri bulunan evrakı matbuadan mah

rum kalmış bulunması; 
Mahrukat Ofisi Muhasebesinin umumiyetle sıhhatli kayıt yapmasına imkân vermemiş tetkikatmnz 

neticesinde Mahrukat Ofisi 1943 yılı muhasebe kayıtlarının Ofisin 1943 yılı faaliyetini aksettirmek
ten uzak bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

1943 yılında Mahrukat Ofisi Muhasebesi eleman, muhasebe kayıtları, defterlerin tutulması ve iş
lenmesi ve hesap organizasyonu bakımından bir evvelki yıla nazaran mühim bir fark arzetmediği 
cihetle, 1942 yılı raporumuzda bu mevzudaki mütalâamızı tekrar etmemiş olmak için, bunlar hakkın
da yeniden maruzatta bulunulmamıştır. Yine bu rapordaki mütalâamıza uygun olarak ve daha ev
vel yapılmış bulunan müracaata binaen Mahrukat Ofisinin 1946 yılında bir muhasebe plânı ve izah-
namesi hazırlamış olduğunu ve fakat tatbikatı yaptığımız sırada - Eylül 1946 -.bunun henüz 
mevkii tatbika konulmamış bulunduğunu berayi malûmat arzetmek isteriz. 

Bilanço - Mahrukat Ofisinin, 1943 yılı faaliyeti neticesinde hazırlıyarak Millî Korunma Muhase
be Bürosuna! göndermiş olduğu ve Muhasebe Bürosu tarafından Millî Korunma Umumi bilançosuna 
intikal ettirilmiş bulunan bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı aşağıya dereedilmiş bulunmaktadır..-
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Maaşlar 
İkramiyeler 
ilân ve noter masrafları 
llarcirahlar 
Kira 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Faiz 
Müteferrik masraflar 
işletme masrafları 
Pireler 
Amortisman 
Safi kâr 
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Bilanço 

Aktif 

32 
2 

2 
2 

76 
2 

121 
72 

5 
5 

800,71 
416,83 
124,98 
968,07 
750,78 
959,80 
585,54 
969.62 
512,52 
275,36 
142,59 
167.26 

< Mundarı 
Kömürden 
Teminattan 
Taahhütten 

326 674.06 

Pasif 

Kasa 
Mahrukat mubayaaları 
Orman ve baltalık 
İştirakle r 
Odun 
Kömür 
Kooperatifler 
Bayiler 
Borçlular 
Sermaye taahhüdü 
Malzeme ambarı 
Demirbaş 

18 
31 

105 
16 

456 
524 

1 
271 
20 

1 500 

51 

2 999 

Kâ, 

253,99 
593,03 
993,41 
742,49 
965,20 
995,08 
658,01 
315,95 
080,56 
000 
612,95 
425,87 

636,54 

Sermaye 
Bankalar (Ziraat Bankası) 
Alacaklılar 
Teminat 
Amortisman 
Kâr 

r ve zarar hesabı 

Zimmet 

1 500 000,— 
1 335 595.60 

99 127,85 
54 603,24 
5 142,59 
5 167,26 

2 999 636,54 

Matlup 

143 809.90 
178 688,36 

2 600,— 
1 575.80 

326 674,06 

Bilançoda ve kâr ve zarar hesabında yer alan- postların hemen hemen hiç birisini yapılmış olan 
maddi lıatalaı- ve bir hesapda yer alması gereken kayıtların diğer hesaplara kaydedilmiş olması 
ve senesi içinde tashih kayıtlarının yapılmamış bulunması dola.yısiyle sıhhatli telâkki etmeye im
kân görülememiş ve bunlardan ihtiva ettikleri hatalar itibariyle mühim telâkki edilenler hakkında 
ayrıca aşağıda malûmat verilmiştir: 

1. Kasa : 18 253,99 lira. 
Mahrukat Ofisinin 31 Aralık 1943 akşamı itiriyle kasa mevcudunu gösteren bu meblâğ mez

kûr tarihte yapılan sayım neticesinde bir zabıtla tesbit edilmiş olup defterikebir kasa hesabı baki
yesine de uygun bulunmaktadır. 

Ancak, tetkikatımız sırasında birçok tahsil ve tediye fişlerinin yevmiye defterine ve defterike-
bire kaydı sırasında ihtiva ettikleri mebaliğden noksan veya fazla işlenmiş olduğu bilfarz 13 . V . 
1943, tarihinde navlun bedeli olarak ödenmiş bulunan 400 liranın, yevmiye defterine (Madde 568) 
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ve defterikebire kaydedilirken 675 lira fazlasiyle 1075 lira olarak kaydedilmiş bulunduğu ve 1943 
yılında buna ait tashih kaydının yapılmadığı tesbit edilmiştir. Keza İstanbul Belediyesine satılan 
odunların bedeli olan 255. — liranın tahsiline dair fişler meyanmda zuhur eden 27/5/1943 tarihli 
ve 1152 sayılı tahsil fişinin yevmiye defterine ve defterikebire kaydedilmemiş olduğu görülmüş ve 
usulü veçhile tanzim edilmiş bulunan bu tahsil fişinin üzerinde iptal edilmiş olduğuna dair bir kay^ 
da tesadüf edilmemiştir. Diğer taraftan defterikebirdeki kasa hesabiyle vezne defteri arasında da 
mutabakatsızlıklar görüldüğü gibi sene sonu tadadı hariç; 1943 yılı içinde kasa mevcudunun sa
yılarak kontrol edilmediği de anlaşılmıştır. Bu durum karşısında yukardan beri sayılan hatalı ka
yıtların tashihi yapılmadan defterikebir kasa hesabının 1943 yılı sonu bakiyesiyle mezkûr tarihteki 
hakiki kasa mevcudunun tetabuk edebileceğini tasavvur etmek mümkün değildir. Sene sonu iti 
bariyle tanzim edilmiş bulunan tadat zabtının hakiki ve sıhhatli bir sayımdan sonra yapılmış ol
duğunu kabul etmek müşküldür. Ve bu durum karşısında Mahrukat Ofisinin bilançoda yer alan ka
sa mevcudunu doğru telakki etmeye de imkân yoktur. 

2. — Odun : 456 965, 20 lira. 
Mahrukat Ofisinin 1943 yılı sonu odun stokunun kıymetini ifade eden bu hesaba sene içinde 

birçok mükerrer kayıt yapılmış olduğu satılan kömürlerden bir kısmının bedelinin bu hesaba geçi
rildiği buna mukabil yine satılan bir kısım odunların bedelinin kömür hesabına kaydedildiği tes
bit edilmiş bunlara ilâveten sene sonunda mevcut odunların kıymetlendirilmesinde de aşağıda izah 
edilen esaslı bir hataya düşüldüğü görülmüştür. 

Ofis tarafından mubayaa edilen Mahrukatın motörlerden veya vagonlardan tahliye ve depo
lara kadar nakil masrafları, depolarda istif ve kesme ücretleri, depoların kirası ve depo müstah
demin ücretleri gibi odun ve kömürün maliyetiyle ilgili bulunan masraflar. Ofisin ihtiyacına uygun 
bir hesap plânı ve izahnamesi olmaması ve tatbik edilen hesap sisteminde maliyet hesaplarına yer 
verilmemiş bulunması neticesi maliyetlere intikal ettirilmiştir 

1943 yılında 121 512, 52 liraya baliğ olan maliyetle ilgili masraflar şehir işletmeleri hesabı na
mı altında kâr- ve zarar hesabında yar almış ve bu masrafların yarısını teşkil eden 60 756, 26 lira 
odun maliyetlerine intikal ettirilmek suretiyle Ofisin 1943 yılı stokları aşağıda arzedildiği şekilde 
beher kental odunun maliyeti hesaplandıktan sonra kıymetlendirilmiştir. 

705 812 67 lira defterikebir odun hesabının zimmet yekûnu 
237 201 02 lira 1942 den müdevver odunların bedeli 

468 611 65 
60 756 26 lira .Şehir işletmeleri hesabından odun hesabına isabet eden 

Kental 1943 yılında ithal edilen odunların miktarı 
Kental 1943 yılında ithal edilen odunlardan senesi içinde satılanlar ve fireler 
kental 1943 sonu odun mevcudu 

529 367 

= = = : = 
174 359 
24 041 

91 
ırrrrr: 

0 
5 

150 317 5 

529 367 91 3.04 lira bir kental odunun maliyeti 

174 859 __ 

150 317 5 x 3 : 04 = 456 965 20 lira 1943 yılı sonu odun stokunun kıymeti 
Beher kental odunun maliyetinin çıkarılması ve sene sonu stoklarının kıymetlendirilmesi için 

Ofis tarafından yapılan yukardaki hesapların tetkikında: 
a) Defterikebir odun hesabının zimmeti mükerrer kayıtları ve tashihleri ihtiva ettiği cihetle 

bıı hesabın zimmet yekûnunu teşkil eden 705 81.2,67 liradan 1942 den müdevver odun stoku çıkarıl-
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dığı takdirde bakiyenin Ofis tarafından bir sene içinde satmahnmış bulunan odunların bedelini gös
terdiği kabul etmek mümkün değildir. 

b) 1943 yılında satmalınan odunlarla kömürlerin kıymetleri ve sıkletleri bir olmadığı gibi kö
mürler umumiyetle bayilere verilerek odunlar ise Ofisin kendi depolarına ithal edilmek suretiyle 
satılmıştır. 

Binaenaleyh Şehir İşletmeleri hesabında yeralan mebaliğin kısmı mühimini depo kiraları, ücretler, 
kesme ve istif ve odun nakliye ücretleri teşkil ettiği cihetle bir sene içinde odun ve kömürlere yapı

lan bu gibi masrafları gösteren 121 512,52 liranın yarısının değil daha fazlasının odun maliyetlerine 
intikal ettirilmesi ieabederdi. Şehir İşletmeleri hesabının'tâli hesapları bulunmadığı için masraflar 
nevilerini tesbit etmek ve bunların masraf 'hâmillerine tevziini yapmak mümkün olamamıştır. 

e) 1943 te ithal edilen 174 359 kental oduna mukabil 1942 yılından yüz bin kentalden fazla odun 
devredilmiş bulunduğuna ve bunların hepsi kesilmemiş olduğu gibi tamamı da 1943 yılının ilk ayında 
satılmamış olduğuna göre bu odunların da kesme ücretlerinden, depo kiralarından ve depo bekçi 
ve memur ücretlerinden hisse alması ieabederdi. Maliyetin hesaplanmasında 1942 den müdevver odun
ların nazarı itibara alınmamış olması maliyetin yüksek tutulmasına ve stokların hakiki kiymetinin 
üstünde bir bedelle kıymetlendirilmesin e sebebiyet vermiştir. 

d) Sene sonu stoklarının kiynıetlendirilmesinde esas olan odunun miktarına gelince Mahrukat Ofi
sinde ayniyat muhasebesinin bulunmaması, sene so.ıunda odun mevcudunun belli esaslara göre en
vanterinin yapılmamış bulunması, bazı yardımcı kayıtlardan çıkarılmış bulunan sene sonu odun mevcu
dunun hakîki durumu ifade ettiğini kabul etmek güçtür. 

Vukardaki fıkralarda arzedilmiş bulunan sebeplere binaen Ofis bilançosunda 456 965,20 lira üze
rinden yeralmış bulunan Ofisin 1943 yılı sonu stoklarını sıhhatli telâkki etmeye imkân görülmemiştir. 

3. — Kömür : 524 995,08 lira. 
Ofisin 1943 yılı sonu itibariyle kömür stokunu gösteren bu hesap odun hesabı gibi, satılan bir kısım 

odunların bedelinin bu hesaba kaydedilmiş olması veya satılan bir kısım kömürlerin bedelinin odun he
sabına geçirilmiş bulunması, birçok mükerrer kayıtlar yapılmış olması dolayısiyle Ofisin 1943 yılı 
sonu kömür stokunun hakiki vaziyetini ifade etmemektedir. Diğer taraftan muayyen bir beyiye mu
kabilinde satılmak üzere ankoninyasyon olarak bayilere verilmiş bulunan kömürler satış mahiyetinde 
telâkki edilerek satış bedeliyle kömür hesabına matlup kaydedilmiştir. Bu suretle sene sonunda ba
yiler nezdinde bulunan kömürlerin stoklar meyanmda mütalâa edilmesine imkân verilmemiş ve bu 
durum da Ofisin kömür stokunun sıhhatini ayrica ihlâl etmiştir. Bayilere verilen kömürlerin tâbi 
tutulduğu muamele 50 000 lira kadar itibari (fictif) bir kârın kömür satışından tahassül eden kâr 
olarak kâr ve zarar hesabında yer almasına sebebiyet yermiştir. 

Diğer taraftan 1943 te mubayaa edilen kömürlerin maliyetinin hesaplanmasında ve sene sonu 
kömür stoklarının kiymetlendirilmesinde odun hesabında izah edilen hatalara yer verilmiş olduğu 
için, bunların tekrar arzedilmeşinden sarfınazar edilmiş ve bu vaziyet de Ofisin 1943 yılı kömür stok
larının sıhhatini ayrıca ihlâl etmiştir. 

4. —• Bayiler : 271 315,95 lira. 
Satılmak üzere bayilere verilen kömürlerin bakiyesini teşkil eden bu hesabın bir kısmı bayiler 

tarafından satılan ve fakat bedeli Ofise ödenmemiş bulunan kömürleri ve mühim, bir kısmı da sene 
nihayetinde bayilerde mevcut olan kömürleri göstermektedir ki, bunların bilançoda stoklar meyanmda 
yer alması ieabederdi. Diğer taraftan bayilere verilen bu kömürlerin satış bedeli üzerinden kiymet-
lendirilmiş olması bu hesabın ve binnetiee aktifin fuzulen kabarmasını intaç etmiştir. 

Kâr ve zarar hesabına gelince : 
5. — İşletme masrafları : 121 512,52,lira. 
Daha evvel bir vesile ile bahsedilmiş olduğu gibi mubayaa edilen mahrukatın maliyetiyle ilgili bu

lunan depo kiraları depo memur ve müstahdemlerinin ücretleri, amele yevmiyeleri sigortalar, mahru
katın nakil vasıtalarından depolara kadar nakil ücretleri, kesme ve istif ücretleri gibi yapıldığı zaman 
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kömür veya odun hesabına intikal ettirilmesi gereken masrafları ihtiva eden bu hesap, Ofisin bünye
sine uygun bir hesa]) pilânı ve izahnaınesi bulunmaması ve tatbik edilen hesap sisteminde maliyet 
hesaplarının çıkarılması için zaruri bulunan birçok tâli hesaplara yer verilmemesi neticesinde kâr ve 
zarar tablosunda yeralmış bulunmaktadır. 

6. - Fireler : 72 275,36 lira. 
Mahrukat Ofisi 1943 yılında kendi depolarında kayden mevcut gözüken kömürlerden % 5 ve 

odunlardan ise % 10 kadar olmak üzere fire tenzil etmiş bulunmaktadır. Sene sonunda stokların envan
teri yapılmamış olması hakiki firenin tesbitine imkân vermemiş ve Ofisi itibari nispetler üzerinden 
üre hesaplamaya sevketmiştir. Diğer taraftan odun ve kömür mevcudundan tenzil edilen firelerin sa
tış fiyatı üzerinden kıymetlendirilmiş olması ise bir taraftan firelerin kıymetini diğer taraftan ise 
odun ve kömür satışlarından faliassül eden satış kârlarını aynı nispette kabartmıştır. Bu vaziyet, kâr 
ve zarar hesabının zimemt ve matlup yekûnları aynı miktarda yükselttiği için neticeye müessir olma
makla beraber,* prensip bakımından muvafık bir hareket telâkki edilmemiştir. 

V - Odun kân : 143 809,90 lira. 
Mahrukat Ofisinin .1043 yılında odun satışından elde ettiği kârı gösteren bu hesap; 
a) Odun hesabında arzedilen sebeplerden ötürü sene sonu odun stoklarının sıhhatli olarak hesap

lanmamış bulunması neticesinde hakiki durumu göstermemekte ve; 
b) Parelerin satış bedeliyle kıymetlendirilmiş olması neticesinde maliyetle satış bedeli arasındaki 

fark nispetinde kabartılmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla mezkûr meblâğın Ofisin 194)] yılında odun satışlarından tahaşsül eden hakiki kârın ifade 

ettiğini kabul etmek mümkün değildir. 
Kömür kârı 178 688,36 lira. 
Mahrukat Ofisinin 1943 yılında kömür satışından elde ettiği kârı gösteren bu hesap 
a) Odun hesabında olduğu gibi, sene sonu kömür stoklarının sıhhatli olarak hesaplanmamış ol

ması neticesinde hakiki durumu göstermemektedir. 
b) Firelerin satış bedeliyle kıymetlendirilmiş olması neticesinde maliyetle satış bedeli arasındaki 

fark .nispetinde kabartılmış bulunmakta ve: 
c i Ankonsinyasyon olarak bayilere verilen ve sene nihayetinde satılmamış bulunan kömürlerin 

satış bedeli üzerinden kaybedilmiş olması neticesinde itibari (Fictif) bir kâr ihtiva etmektedir. 
Bu itibarla bu meblâğ Mahrukat Ofisinin 1943 yılında kömür satışlarından elde ettiği hakiki kârı 

ifade etmemektedir. 1943 yılı bilançosunda yeralanpostlar vesilesiyle yukarıdanberi arzedilen mucip 
sebepler bu bilançonun Ofisin hakiki durumunu ifade etmekten uzak olduğunu gösterdiği kanaatin
deyiz. 

Sahih görülmediği cihetle reddedilmesi 1942 yılı raporumuzda tasvibe arzedilmiş olan Mahrukat 
Ofisinin 1942 yılı bilançosunda yeralan yanlış hesapların 1943 yılına devredilmiş olması 1943 yılı bilan
çosunun sıhhatini ayrıca bir kere daha ihlâl etmiş bulunmaktadır. 

Bu durumlardan ötürü 1943 yılı Millî Korunma umumi bilançosuna aksettirilmiş bulunan Mahru
kat Ofisinin 1943 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının reddini yüksek tasvibinize arzederiz. 

Mahrukat. Ofisinin hesapları çıkarılmak suretiyle hazırlanan Millî Korunma umumi bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabının muaddel şekli raporumuzun sonunda yeralmış bulunmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi: 
183, 234, 249 ve 250 sayılı Koordinasyon kararları ile Ticaret Bakanlığının lüzum göreceği ahval 

\v mahallerde kuru fasulye, pirinç, kuşyemi ve kuru bakla satınalnıak üzere Ticaret Bakanlığı hesabı
na Toprak Mahsulleri Ofisi emrine 5 500 000 liralık mütedavil sermaye tahsis edilmiş 1942 yılı sonuna 
«.adar adı geçen Ofis tarafından bu mütedavi1 sermayeye mahsuben 4 478 183,97 lira tahsil edil
miştir. Toprak Mahsulleri Ofisi 1941 ve 1942 villan içinde bu para ile bakliyata münhasır olmak 
üzere muhtelif ürünler satınalmış ve bunlardan cüz'i bir kısmını 1943 yılma devretmiş ve bu yıl 
içinde de stoklan tasfiye ederek tahsil edilen paraları 7 . X . 1943 tarihinde Ziraat Bankasına ya
tırmıştır, 
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Aşağıda, yukarda ınevzuubahis koordinasyon kurarları gereğince Ofisin faaliyet mevzuunu teş

kil eden ürünler hakkında kısaca malûmat verildikten sonra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ha
zırlanmış bulunan bu işlerle ilgili bilanço ve kâr ve zarar hesabı hakkındaki mütalâamız arzedil-
miş bulunmaktadır. 

Pirinç - 1942 yılı raporumuzda 183 ve 234 sayılı Koordinasyon kararları gereğince mubayaa 
edilmiş bulunan pirinçlerden 223 643,51 liralık kısmının 1943 yılma devredilmiş olduğu ve bakiyesi
nin de 1942 yılında satılmış bulunduğu arzedilmişti. Toprak Mahsulleri Ofisi 1943 yılı bidayetinde 
236 467,51 lira üzerinden bedellendirmiş olduğu bu pirinçleri senesi içinde 354 563,66 liraya satmış 
ve bu suretle pirinç stoklarını tasfiye etmiştir. Ofisin hazırlamış olduğu buna ait hesap hulâsasında 
bu satışlardan 118 096,15 lira satış kârı tahassül ettiği if.ade edilmektedir. 

Fasulye - 183 ve 234 sayılı Koordinasyon kararları gereğince Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan satınalmmış olan kuru fasulyelerden 843 413,96 liralık kısmının 1943 yılma devredilmiş olduğu 
bakiyesinin ise 1942 yılında satıldığı 1942 yılı raporumuzda arzedilmişti. Toprak Mahsulleri Ofisi 
1943 yılı bidayetinde 877 245,21 lira üzerinden bedellendirmiş olduğu bu fasulyeleri 1943 yılı için
de 1 665 373,79 liraya satmış ve bu suretle fasulye stoklarını atsfiye etmiştir. Toprak Mahsulleri Ofi
si tarafından hazırlanmış olan buna ait hesap hulâsasından bu satışlardan 788 128,58 lira satış kârı 
elde edildiği ifade edilmektedir. 

Kuşyemi - 249 sayılı Koordinasyon kararı gereğince Ofis tarafından satınalmmış olan kuşyemle-
rinden 6 080,77 liralık kısmının 1943 yılına devredilmiş olduğu ve bakiyesinin de 1942 yılında 
satıldığı 1942 yılı raporumuzda arzedilmişti. 

Ofis 1943 yılı bidayetinde bu kuşyemlerini 7 633,19 lira üzerinden bedellendirmiş ve 1943 yılında 
satınalmış olduğu 503,43 liralık kuşyemleri de dâhil olmak üzere bunları 7 410,88 liraya satmış, ve 
bu suretle kuşyemi stoklarını tasfiye etmiştir. Ofis tarafından hazırlanmış olan buna ait hesap hulâ
sasından bu satışlardan 722,74 lira zarar tahassül ettiği anlaşılmaktadır. 

1942 yılı raporumuzda Ofis tarafından hazırlanmış bulunan hesap hulâsalarında yer alan kâr 
ve zararların, sermaye faizleriyle masraflar nazarı itibara alınmadan çıkarılmış olduğu için katı te
lâkki edilmemek ieabettiğine işaret edilmişti. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tanzim etmiş olduğu 1943 yılı hesap hulâsalariyle birlikte Millî Korun
ma sermayesiyle mubayaa etmiş olduğu ürünler için 1941,1942 ve 1943 yıllarında yapılan masrafları ve 
sermaye için verilen faizleri muhtevi bir kâr ve zarar hesabı hazırlayarak Millî Korunma Muhase
be bürosuna vermiş ve Millî Korunma Muhasebe Bürosu da bu masraf hisselerini 1943 yılı Millî 
Korunma umumi bilançosuna aksettirmiştir. Bu kâr ve zarar hesabına bağlı cetvellere göre; Top
rak Mahsulleri Ofisi 1942 yılı kendi kâr ve zarar hesabının zimmet yekûnunu teşkil eden 
25 354 624, 25 lirayı bu yıl içinde gerek kendi meuabii ile ve gerekse Millî Korunma sermayesiyle 
yaptığı mubayaaların mikdarmı teşkil eden 817 710 133 kiloya taksim etmek suretiyle 1942 yılı 
mubayaatı için beher kiloya 3,10 kuruş masraf hissesi hesaplıyarak 1942 yılında Millî Korunma 
sermayesiyle satın alman 23 367 186 kilo hububat için 724 382 ,77 lira masraf hissesi ve 1942 yılı 
kâr ve zarar hesabının zimmet yekûnunu teşkil eden 51 882 230, 73 lirayı bu yıl zarfındaki kendi mu
bayaalarını teşkil eden 706 852, 949 kiloj^a taksim ederk 1943 yılında beher kilo için 7, 34 kuruş 
masraf hissesi hesaplanmış ve 1943 yılında Millî Korunma sermayesiyle ancak üç bin kilo kadar 
kuş 3'emi satın alınmış olmasına binaen bu masrafları 1942 den 1943 yılına devredilen ve bu yıl 
içinde tamamiyle satılan stoklar için de yapılmış addederek 1943 yılına devredilmiş olan 3 793 209 
kilo stok için 281 182, 27 lira masraf hissesi tesbit etmiştir. 

Toprak Mahsûlleri Ofisinin 1942 ve 1943 yılları kâr ve zarar hesaplarında yer alan masrafların 
müfredatiyle masraf hisselerinin* tesbit şekli tetkik edilecek olursa, bu hesabın dikkat ve itina ile 
yapılmadığı ve bunun neticesinde 1942 Ve 1943 yılları masraf hissesi olarak talebedilen 1 005 565, 04 
liranın fahiş bir mikdar olması dolayısiyle şayanı kabul olamıyacağı anlaşılır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1942 - yılı kâr ve zarar hesabının zimmetinde yer alan '25 354 624, 25 
liranın müfredatının tetkikmda; bu paranın bir kısmının Millî Korunma sermayesiyle satm alınmış 
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bulunan ürünlerle herhangi bir alâkasının olmadığı ve binaenaleyh İni masraflardan bu mubayaa -
ta hisse ayırmamak ieabetiği neticesine varılmıştır. Bunlardan belli başlıları aşağıda gösteriril 
iniştir. 

842 012,28 verilen faiz ve komüsyonlar 
6 628 708,55 194i mubayaasına verilen 2 kuruş fark 
6 057 829,32 Hariçten gelen mallar zarar karşılığı 

Millî Korunma sermayesi için Ofis tarafından verilen faizin tutarı belli olup esasen bu faizler 
Ofis tarafından hazırlanmış bulunan hesap hulâsalarında yer almış bulunduğundan Toprak Mah
sulleri Ofisinin, kendi muamelâtının tedviri için temin edilen kredilerin faizini teşkil eden yu
karda adı geçen paradan Millî Korunma sermayesiyle mubayaa edilen ürünler için bir hisse ayırması 
için bir sebep olamıyaeağı kanaatindeyiz. 

11 Şubat 1942 tarihli ve 270 sayılı Koordinasyon kararryle 1941 mahsulü Buğday, çavdar, • arpa, 
yulaf, mahlut ve mısır mubayaatmda tatbik edilen alım fiatlarma müstahsıla münhasır kalmak 
şartiyle kilo başına 2 kuruş zam yapılması kararlaştırılmış ve buna istinaden 1942 yılında 
0 628 708, 55 lira Ödenmiştir. 

Millî Korunma sermayesiyle yapılan mubayaalar fasulye, pirinç, kuru bakla, ve kuş yemine mün
hasır bulunduğuna göre hububat için ödenmiş olan mezkûr meblağdan bunlara hisse ayrılmaması 
ieabederdi . Keza hariçten gelen un ve hububatın satışında kaydedilmesi melhuz zararlara karşılık 
olmak üzere 1942 yılı kâr ve zarar hesabına geçirilmiş olan 6 057 829,32 liradan da millî korun
ma sermayesiyle yapılan bakliyat mubayaasına hisse tefrik edilmemesi gerekirdi. Yukarda üç 
kalemde gösterilen masraflardan başka afyon masrafları gibi kâr ve zarar hesabında yer almış olan 
daha bir kısım müteferrik masraflar vardır ki, bunların mevzuu bahis mubayaalarla dağrudan 
doğruya veya dolayısiyle herhangi bir alâkası bulunabileceğine ve bu itibarla bunlardan bu muba
yaalara hisse ayrılması gerektiğine ihtimal vermek mümkün değildir. Diğer taraftan 1942 ve 
1943 yılı personel masrafları meyanmda yer alan Umum Müdürlük masraflarının da bu mubaya
alardan ötürü artmış olduğunu ve bu itibarla bunlardan da hisse ayrılması gerektiğini de kabul 
etmek güçtür. \ 

1943 yılı kâr ve zarar hesabında 51 882 230,73 lira meyanmda zarar unsuru olarak yer almış 
bulunan aşağıdaki mebaliğ ile benzerlerinin de Millî Korunma sermayesiyle satmalınan bakliyat 
ile ilgilendirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. 

2 257 324,77 lira faiz ve komüsyonlar 
2 000 000, lira karşılıklar 
9 294 948,66 lira hariçten ithal edilen un ve hububat zararları 
1 256 656,53 lira müstahsıla ödenen fiyat farkı 
1 000 000, lira fire karşılığı 

Bunlardan faiz ve komüsyonlar, hariçten ithal edilen un ve hububat zararları ve müstahsıla 
ödenen fiyat farkı hakkında 1942 yılı zararları vesilesiyle izahat verilmiş olduğundan bu mevzu
lara tekrar avdet edilmemiştir. 

Zararlar meyanmda yer alan 2 000 000, lirakarşılık malzeme, çuvah ve şahıs hesaplarının tas
fiyesinde çıkabilecek masraf ve zarar unsurlarını karşılamak üzere ayrılmış bulunduğuna göre 
Millî Korunma sermayesiyle yapılan mubayaalarla bir alâkası görülmemiştir. 

Hububat ve bakliyat için ay .bnış bulunan 1 000 000, lira fire karşılığına geiime: Millî 
Korunma sermayesiyle satmalınan bakliyat 1943 yılında tamamiyle satılma bulundu ğ-ua ve bun
lardan kaydedilen firelerde Millî Korunma hesaplarına esasen intikal ettirilmiş bulunduğuna göre 
bu meblâğdan hisse ayrılmaması gerekirdi. 

Yukarda miktarları gösterilen zarar unsurlarından başka kâr ve zarar hesabında yer alan 
daha bir kısım zararlar, vardır ki, bunların Millî ' Korunma mubayaaları ile alâkaları görülme
miş ve bu sebeple bunlardan da hisse tefrik edilmemesi gerektiği neteesine varılmıştır. 

Diğer taraftan daha evvelce de bahsedilmiş olduğu gibi 1943 yılında Millî Korunma serma-
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yesiyle hemen hemen mubayaa yapılmamış olduğuna göre 1942 den müdevver stoklamı yalnız 
1948 yılında stoklar için yapılmış bulunan masraflardan hisse alması gerekirdi. Kaldı ki, 1943 
yılı masraf hisselerinin tesbitinde yapılan masraflar yalnız ofisin kendi mubayaalarına taksim 
edilmek suretiyle çıkarılmış olup devredilen stokların miktarı bu tesbitte nazarı itibara alınmamış 
ve bu itibarla beher kiloya isabet eden masraf hissesinin fazla hesaplanmasına sebebiyet veril
mişti]'. 

Millî Korunma sermayesiyle yapılan mubayaalar Ofisin muhtelif alını merkezlerinde yapılmış 
olup bunlar sene sonlarında Umum Müdürlüce bu mubayaalara ait olmak üzere hesap hulâsaları 
göndermişler ve Umum Müdürlük de bu hesap hulâsalarını tevhit etmek suretiyle her madde için 
ayrı. bir bilanço çıkarmıştır. 

Alım Merkezlerinin çokluğu ve Merkezde ise Millî Korunma mubayaalariyle alâkalı müfredatlı 
hesapların bulunmaması, 1942 ve 1943 yılında yapılan mubayaalar için ne kadar masraf ihtiyar 
edilmiş olduğunu tesbit etmemize imkân vermemiştir. 

Diğer taraftan Toprak Mahsulleri Ofisiyle 'beraber Ziraat Bankası, Türk Tütün Limitet Şirketi, 
İzmir tncir ve üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği gibi 1940 yılındanberi muhtelif mahsul
lerin nmbayaasiyle tavzif edilmiş bulunan teşekküller mevcut olup Ticaret Bakanlığının tensibile 
bunlara mubayaaları ile alâkalı masraflar mukabilinde muayyen bir nispette komüsyon verilmiş 
bulur maktadır. Binaenaleyh muhtelif senelerde Ofis tarafından Millî Korunma sermayesiyle satm
alımın fasulye, pirinç, kuru bakla ve kuş yemi için yapılan masrafların tutarının teshiti mümkün ol
madığı takdirde; Ofisin masraflarına karşılık olmak üzere beher kilo için muayyen bir komüsyon 
verilmesi ve bu komüsyon nispetinin tesbitinde ise yalnız Millî Korunma için yapılan mubayaalar
dan ötürü Ofise bir zarar terettüp etmemesi lâzımgeldiği zihniyetiyle hareket edilmesinin muva
fık olacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla hakiki durumu ifade etmez şekilde hesaplanmış olup kâr ve 
zarar hesabında 1942 ve 1943 yılları vasati masraf hisseleri olarak yer alan 1.005.565,04 liranın 
sıhhatli olmadığına işaret etmek isteriz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hazırlanın iş bulunan kâr ve zarar hesabında yer alan mas
raf unsurlarından birisi de tutarı 424.594,10 lirayı bulan kredi faizleridir. Bu para 1941, 1942 ve 
1943 yıllarında kuru fasulye, pirinç, bakla ve kuş yemi mubayaatı için tahsis edilmiş bulunan 
5.500.000 liradan Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bilfiil kullanılmış bulunan 4.478.183,97 liranın 
üç senelik faizini teşkil etmektedir. 

Bu faizlerin müfredatının tetkikında bunun 198.758,65 lirasının, bu paranın 1943 yılı bidayetinden 
Ziraat Bankasına tamamen tediye tarihi olan 7/10/1943 e kadar ki faizi teşkil ettiği görülmüştür. 
Halbuki Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaa etmiş olduğu ürünlerden 1943 yılına devrettiği stok
ların kıymeti bir milyon lira kadar olduğuna ve 1943 yılında ise; Millî Korunma hesabına ayrıca 
ehemmiyetli bir mubayaada bulunmadığına göre Ofisin Millî Korunma sermayesinden 
tahsil ettiği paranın 3 .500 .000 , — liralık kısmını kendi mubayaatma tahsis ettiği 

anlaşılır. Halbuki Ofis mevzubahs 4.478.183,97 liranın 9 aylık faizin tamamını Millî Korunma he
saplarına tahmil etmiş bulunmaktadır. Halbuki bu faizin 3.500.000 liraya ait kısmını teşkil eden 
takriben 150 .000 liranın Ofis tarafından ödenmesi icabetmektedir. Binaenaleyh kâr ve zarar hesa
bında yer alan sermaye faizlerinin sıhhatli olmadığına işaret etmek isteriz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından mubayaa edilen ürünler hakkındaki mâruzâtımızın başın
da 194*2 hesap hulâsalarında yer alan stokların 1948 yılı hesaplarına farklı olarak intikal ettiril
miş olduğu ve bunun da 1943 bidayetinde yaptırılmış olan analiz neticesinde bu ürünlerin A'asıfla-
rının daha iyi bulunmuş olmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

1943 yılı bidayetinde yapılan bu bedelle indirme neticesinde 1942 den müdevver ürünlerden: 
12 824 — lira pirinçlerin 
33 -831 25 lira kuru fasulyenin 

.1 594 43 ve kuş yeminin 

48 204 68 
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olmak üzere ceman 48.204,68 lira fazla bir bedelle 1943 yılı hesaplarına intikal ettiği anlaşılmak
tadır. Millî Korunmaya ait stoklar, 1943 yılında tamamiyle tasfiye edilmiş olduğu için bir kâr un
suru olarak mütalâa edilmesi ve bu itbarla kâr ve zarar hesabında yer alması gereken bu meblâğ 
Millî Korunma hesaplarına intikal ettirilmesi icap ederken sehven Toprak Mahsulleri Ofisi kâr ve 
zarar hesabına kaydedilmiştir. | ^ r " "" 

Yukarda arzedilen sebeplerden ötürü şayanı kabul görülmeyen, Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından hazırlanmış olan Millî Korunma sermayesiyle alâkalı 1943 yılı hesap hulâsalariyle kâr ve 
zarar hesabının reddedilmesini tasvibinize arz ile masraf hisseleri, faizler ve bedellendirmeden mü
tevellit kıymet fazlaları hakkındaki mütalâalarımız nazarı itibara alınmak suretiyle yeni bir he
sap hulâsası hazırlanması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Zeytinburnu Çimento Fabfrikasi: 
Genel görüş : 28 . VII . 1943 tarihinde yürürlüğe giren 464 sayılı Koordinasyon karariyle Türk 

Çimento ve Kireç Anonim Şirketine ait Zeytinburnu Çimento Fabrikasına, bütün bina ve müştemi
lâtı ile tesisat, makine, alât ve edevatı ile el konması karar altına alınmış ve Ekonomi Bakanlığı adı 
geçen kararnameden aldığı salâhiyetle, Fabrikanın işletilmesini ve İşletme ile alâkalı muamelelerin 
ifasını Sümerbanka tevdi etmiştir. 

Zeytinburnu Çimento Fabrikası 1943 yılı temmuz sonundan 1945 yılı Kasım ayı sonuna kadar 
Sümerbenk tarafından işletilmiş ve 22 . X . 1945 tarihinde yürürlüğe giren 607 sayılı Koordinasyon 
karariyle Fabrika sahiplerine devredilecek Sümerbank İşletmesi hesaplarının tasfiyesine başlanmış
tır. Zeytinburnu Çimento Fabrikasının 1943 yılı bilançosu üzerindeki murakabemiz, bundan evvel
ki raporlarımızda arzedilmiş bulunan sebeplerden -ötürü gecikerek tasfiye kararından sonra başlamış 
bulunduğundan, Fabrikada yapılamamış ve bilmelice tetkik ve murakabe için gerekli defter ve vesa
ikin temininde müşkülâta mâruz kalınmıştır. Millî Korunma umumi bilançolarının hazırlanması iki 
sene kadar gecikmiş bulunduğu için murakabe de bizzarur gecikmekte bulunmuştur. 1944, 1945 ve 
1946 yıllarının hesaplarının tetkik ve murakabesinden evvel Millî Korunma Kanunu gereğince kurul
muş bulunan müesseselerin ve Millî Korunma sermayesinden tefrik edilen mütedavil sermayelerle 
yapılan işlerin tamamının veya. bir kısmının tasfiyesine gidilmesi mümkün görüldüğü cihetle, tasfiye 
kararı verilse dahi bu yıllara ait hesaplar üzerindeki tetkik ve murakabemizin etraflı olarak yapıla
bilmesi için bu yıllarla ilgili defter ve vesaikin tamamının âzami itina ile ve muntazam bir şekilde 
saklanması için alâkalıların nazarı dikkatinin şimdiden celbedilmesi icabettiğine işaret etmek isteriz. 

464 sayılı Koordinasyon kararının 4 ncü maddesi gereğince, Zeytinburnu Çimento Fabrikasında 
mevcut malzeme ve yedek parçalarla gayrimamul, yarı mamul ve mamul maddelere kıymet tak
dir etmek ve Fabrikanın sahibi bulunan Türk Çimento Kireci Anonim Şirketine işletme 
müddetince verilecek tazminatın miktarını tâyin etmek üzere kurulan Komisyon, çalışmaları netice- t 

sinde, el koma tarihi olan 28 . VII . 1943 te mevcut olup Sümerbanka intikal eden malzemeden: 

345 091,44 lira Malzeme yedek parçaları için : : 

234 874,55 » İşletme ve ambalaj maddeleri için 
290 808,58 » Mamul ve yarı mamul maddeleri için 

870 774,57 » 

olmak üzere ceman 870 774,57 lira kıymet takdir etmiş ve Fabrikanın kuruluş tarihinden el koma 
tarihine kadar geçen 12 yıllık faaliyeti neticeleri ve fabrikanın rantabilitesi nazarı itibara alınmak 
suretiyle fabrika sahiplerine senede 125 000 lira bir tazminat verilmesini muvafık görmüş ise de bu 
tazminat Şirketçe az görülerek mahkemeye müracaat edilmiştir. Tetkikatımızı yaptığımız sırada - Ey
lül 1946 - ihtilâf henüz halledilmemiş bulunmakta idi. 

İmalât ve satışlar: 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 5 aylık devre içinde 38 837 ton normal ve 6 616 ton süper olmak 
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üzere ceman 45 453 ton çıplak çimento imal etmiş bulunmaktadır. Faaliyet programında bu devre 
içinde 55 000 ton çimento imal edilmesi derpiş edilmiş bulunduğuna göre imalât programı c/c 82,55 
nispetinde tahakkuk ettirilmiş oluyor. Bu devre içindeki klinker istihsali ise süper ve*normal olmak 
üzere ceman 50 199 tondan ibarettir. Fabrikaya el konduğu sırada Şirketten devir alınan 3 910 
ton ile birlikte 1943 nihayetine kadar elde edilen kilinkerin miktarı 54 109 ton olup bunun 43 208 
tonu çimento imaline verilmiş ve 23 tonu satılmış ve geri kalan 221 572,84 lira değerinde bulunan 
10 878 ton ise yarı mamul stoku olarak 1944 yılma devredilmiştir. Çimento Fabrikasının 1943 yılı is
tihsali ile satışları ve 1944 e devredilen stokları aşağıda gösterilmiştir. 

Ton 

4 146 Şirketten devir alman 
45 453 istihsal edilen 

49 599 
46 152 1943 de satılan 

3 447 1944 yılma devredilen 

1944 yılma devredilen 3 447 ton çimentonun 1 285 tonu normal 2 162 tonu süper çimentodur. Yine 
bunun 32.86 tonu çıplak .161 tonu ambalajlı olup tamamının maliyet bedeli 101 503,03 liradan iba
rettir. 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasında yarı mamuller ve mamuller için bir ambar telâkkisi esas ittihaz 
edilmemiş olduğu için sene sonunda mevcut mamul ve yarı mamullerin miktarı ve kıymetini muhasebe 
kayıtlarından istihraca imkân hâsıl olmamakta ve Fabrikanın yarı mamul ve mamulleri muhasebe 
kayıtlarında masraf hesapları bakiyesi olarak yeraimış bulunmaktadır. 

Stoklar mevzuundaki mâruzâtımız muhasebe dışı kayıtlardan çıkarılmış bulunmaktadır. 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası normal çimentoyu beher tonu 48,05 ve süper çimentoyu da beher 

tonu 51,35 den olmak üzere 1943 yümda 46 152 ton çimento satmıştır. Satış hasılatı 2 231 015,43 lira 
olup müfredatı aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır : 

Satılan 
% Lira 

67,37 1503 018,04 * Çimentoların maliyet bedelleri 
18,26 407 278,16 » vergi ve resimleri 
0,53 11 903,50 » masrafları 

13,84 308 815,73 Çimentolardan tahassül eden kâr 

100,— 2 231 015,43 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 1943 yılı 5 aylık faaliyet devresini 300 712,19 lira safi kârla ka

patmış bulunmaktadır. 
464 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince yapılacak işler için Ziraat Bankası tarafından Sümerbank 

emrine tahsis edilen bir milyon liralık mütedavil sermaye 1943 yılı Ağustos ayında tamamiyle çekil
miş ise de bu paranın Zeytinburnu Çimento Fabrikasını ilgilendiren işlerde kullanılmadığı anlaşıl
mıştır. 

Filhakika Sümerbank İstanbul Şubesi, Genel Müdürlüğün emriyle Zeytinburnu Çimento Fabri
kasına bir borçlu hesap açmış ve bu hesap Şirketten m üd ev ver çimentolarla elkoma tarihinden sonra 
imal edilen çimentoların satış bedellerinin tahsil edilerek bu hesaba kaydedilmesi neticesi hemen 
alacak bakiye arzetmiye başlamış ve binnetice Fabrikanın 1943 yılında Millî Korunma sermayesinden 
istifade etmemiş olduğu ve bir milyon liranın Sümerbank Genel Müdürlüğü tarafından başka mevzu
lara tahsis edilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. Durumun, Millî Korunma Kanununa müsteniden nam-
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iaıına sabit veya ::>;ütedavıi serınaye tahsis olunan vekâletler veya müesseselerin bu ;-ermayeyi hiçbir 
suretle muhassas bulundukları hizmet haricinde bir iş için sari'edemiyeceklerden bahis .Millî Ko
runma Muharebe Talimatnamesinin birinci maddesinin ikinci fıkrasına uymadığına işaır-t etmek 
isteriz. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu: 
1 . 11 . 1948 tarihli ve 430 sayılı Koordinasyon kara riyle her türlü Ziraat alet, makina vasıta ve 

malzemesini, suni gübreleri, ziraat ilâç maddelerini, tohumlukları iç ve dış piyasalardan tedarik 
temin etmek ve bunları imal ve istihsal edip peşin veya taksitle satmak ve bu işler için lüzumlu 
olan her çeşit zirai, sınai ve ticari teşekkülleri doğrudan doğruya veya bilvasıta tesis etmek ve 
işlcimek veya bunlara iştirak etmek üezre kurulmuş bulunan 10 000 000 lira sermayeli Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu 1943 yılı Nisan bidayetinde faaliyete geçmiş ve tetkik ve murakabemiz
de 9 aylık devrenin hesabatma inhisar etmiştir. 

Yukarda bahsi geçen Koordinasyon kararı gereğince 259,275,341 ve 352 sayılı Koordinasyon ka-
rarlariyle Tarım Bakanlığı emrine tahsis edilmiş olup Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafın
dan kullanılmış bulunan ceman 4 550 000 liralık mütedavil sermaye ile bu paraların plase edildiği 
kıymetlerin bütün hukuk ve vecaibiyle birlikte sermayesine mahsuben Zirai Donatım Kurumuna devri 
icabettiği halde; devir muamelesinin tetkikatmıız tarihine kadar - Mayıs 1946 - henüz intaç edileme
miş olduğu anlaşılmıştır. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 31 . ITT . 1943 sonu itibariyle hazırlamış 
olduğu mevznbahs 4 550 000 liraya ait devir bilançosunu Donatım Kurumuna tevdi etmiş bulun
maktadır. 1942 yılı bilançosu ile aynı esaslar dâhilinde hazırlanmış olan ve bu itibarla birçok ha
taları ihtiva eden devir bilançosunu sıhhatli telâkki etmeye imkân görülememiş ve bu mevzuda 1942 
yılı Millî Korunma Umumi bilançosu hakkındaki raporumuzda gerekli malûmat arzedilmiş olduğu 
cihetle, bunların bu raporumuzda tekrarından içtinap edilmiştir. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafından gönderilen emtia 
cetvellerine ve bayiler nezdindeki mallar listelerine müsteniden bazı malları kayıtlarına geçirmiş ise 
de, bu kurum tarafından hazırlanmış olan devir bilançosunu kendi hesaplarına intikal ettirme
miş ve bu suretle tetkikatımıza mevzu olan 1943 yılı bilançosunu esaslı bir unsurundan mahrum bir 
şekilde tanzim etmiştir. Bünyesine uygun bir hesap plânı ve izahnamesi hazırlamadan faaliyete 
geçmiş bulunan Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 1943 kayıtları üzerinde yapılan tetkikat ne
ticesinde bir kısım mebaligin alâkası bulunınıyan hesaplara intikal etmiş olduğu, bir kısım tahsis ka
yıtlarının usulü veçhile yapılmamış olduğu ve defterlerin tutulmasında ticari usulü muhase
benin icabatının yerine getirilmemiş bulunduğu Muhasebe kadrosunun kemiyet ve keyfiyeti bakımın
dan zayıf tutulmasının bu durumu tevlit etmiş olduğu neticesine varılmıştır. 

Donatım Kurumu tarafından 1943 yılı sonu itibariyle hazırlanmış olan bilanço ile kâr ve za
rar hesabı aşağıya dercedilmiştir. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu 31 . XII . 1943 Bilançosu 
Aktif Pasif 

1 - Kasadaki paralar 
Tl - Mevcut paralar 
lif - Borçlular 
IV - Alacak senetlerimiz 

V - Sabit kıymetler 
VI - Sair aktifler 

VII - İlk tesis masrafları 

6 788,31 
8 902 990,85 
8 571 829,43 

59 500,— 
22 422,52 

878 507,48 
2 060,84 

I - Sermaye 
II - Karşılıklar (Amortismanlar) 
lif - Alacaklılar 
IV - Sair pasifler 

V - Kâr 

0 000 000, -
3 468.03 

260 589,01 
3 080 808,54 

98 733.80 

l'mumi vekûn 13 448 599,88 Yekûn 13 443 599,38 

Nâzını hesaplar 813 102,06 
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Türkiye Zirai Donatım Kurumu 1943 yılı kâr ve zarar bilançosu 

Zimmet Matlup 

Personel masrafları 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 

Yekûn 
Kâr 

Umumi yekûn 

28 893,38 
17 247,31 
45 610,03 

3 468,03 
95 218,75 
98 733,80 

193 952,55 

Emtea satış kararı 

Umumi yekûn 

193 952,55 

193 952,45 

Bu bilançodaki postlardan ehemmiyetli telakki edilenler hakkındaki mütalâamız aşağıda arzedil-
miş bulunmaktadır: 

1. — Mevcut mallar 3 902 990, 85 lira. 
Mevcut malların 3 896 784, 25 lirası emtia ve 6 206, 60 lirası da malzeme mevcudunu göster

mektedir. Ankara tipi pulluklar hariç, sermayesine mahsuben Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu ta
rafından Dontım Kurumuna devrolunan emtia satış fiatiyle devredilmiş ve Kurumca da bu emtia 
satış fiatiyle hesaplara intikal ettirilmiştir. Bu tarz kayıt em'tia hesabının sıhhatini ihlâl ettiği gi
bi aktifin olduğundan fazla gösterilmesi neticesi itibarı (Fietif) bir kârın tahassülüne de sebebi
yet vermiş bulunmaktadır. Diğer taraftan sene sonunda Merkez Büro ve depolar nezdindeki stok
ların envanteri yapılmamış olduğu ve bunların cins ve mikdarının tesbit edilmemiş bulunduğu gö
rülmüştür. 

2. — Adapazarı cari hesabı 1 100 976, 38 lira. 
Zirai Donatım Kurumu 1943 yılında göndermiş olduğu memurları vasıtasiyle Adapazarı de

mir, tahta Fabrikasını ve bu fabrikanın işletilmesi için gerekli ham madde ve malzemeyi satın al
mıştır, Sene sonunda Fabrika tarafından ekzersiz neticesini gösteren ayrı bir bilanço çıkarılmıştır. 
Ancak bu bilançoda yer alan postlar, Zirai Donatım Kurumu tarafından hazırlanmış bulunan bilan
çodaki alâkalı hesaplara intikal ettirilmemiş ve satın alma işlerine memur edilenlere verilmiş'bu
lunan avanslardan yapılan sarfiyat Adapazarı cari hesabı adı altında bilançoya intikal ettirilmiştir. 
Bu suretle Fabrika tarafından hazırlanmış olan bilançoda mevcut 400 000 liralık sabit kıymetler, 
112 557, 16 liralık işletme malzemesi ve demirbaşlar ve 600 000 liralık muhtelif ve muvakkat borç
lular Adapazarı cari hesabında bir kalemde yer almış Ve binnetice bilanço postlar arasında teadü
le meydan verilmek suretiyle bilançonun vuzuhu ihlâl edilmiştir. 

3 . — Bayiler: 1 987 947,84 lira. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat. Bankası Şube veAianslariyle Vilâyetler nezdine satılmak üzere 

gönderilen emtianın sene sonu mevcudunu gösteren bu hesapta yer alan paralardan mühim bir 
kısmı Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumundan Zirai Donatım Kurumuna devredilmiş bulunmaktadır: 

Bayiler nezdinde bulunan bu emtia satış fiatiyle kıymetlendirilmiş olup aynen Donatım Ku
rumunun hesaplarına intikal ettirilmiş ye satış fiatı ile maliyet fiatı arasındaki fark için Dona
tım Kurumu tarafından ayrıca bir tashih kaydı yapılmamıştır. Kurumun 1943 yılı faaliyeti esna
sında satılmak üzere bayilere gönderdiği ankonsinyasyon mallar da satış fiatiyle bayilere zim
met kaydedilmiş ve sene sonunda bayiler nezdinde kalan malların satış -fiatiyle maliyet fiatı ara
sındaki farkı teşkil eden paralar satış kârlarından çıkarılarak sair pasifler , meyanmda muvak
kat hsaplara kaydedilmiş ve bu suretle bu hesabın kısmen ıslahı cihetine gidilmiş ise de: Devlet 
Ziraat İşletmeleri tarafından hazırlanmış bulunan listelerdeki yukarıdaki mevzuubahs hatanın tas
hih dilmemiş olması bu hesabın illetli kalmasını intaeetmiş ve bunlardan 1943 -yılında satılmış 
olanlardan tahasül etmesi gereken kâr Ziraat İşletmeleri Kurumunun bilançosunda .ver almış ol
duğu cihetle Dontım Kurulunun hesaplarına intikal edilmemiştir. 
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4. — İlk tesis masrafları 2 060, 84 lira; 
Mühim bir kısmı demirbaş ve mefruşat ile umumi masraflar .hesabında mütalâası gereken 

paraları ihtiva eden bu hesabın tasfiye edilerek alâkalı hesaplara intikal ettirilmesi icabettiğine işaret 
etmek isteriz. 

5. — Kâr ve zarar hesabı : 
Zirai Donatım Kurumu tarafında .i hazırlanmış} olan kâr ve zarar hesabının tetkikmda; Kurumun 

1943 yılında emtia satışından 193 952,55 lira satış kârı elde etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bayiler 
hesabı vesilesiyle arzedilmiş olduğu gibi bu mallarm satış fiyatlariyle kıymetlendirilmiş olması neti
cesinde bunlardan 1943 yılında satılmış olanların kârnını Donatım Kurumunun kâr ve zarar hesa
bına intikaline imkân verilmemiş ve bu kârlar Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun 1942 ve 1943 yılı 
hesaplarına aksetmiştir. Diğer taraftan kâr ve zarar hesabının zimmetini teşkil eden 95 218,75 
liranın müfredatının tetkikında bunun 45 610,03 lirasının Zirai Donatım Kurumunun ödemiş olduğu 
faizleri teşkil ettiği anlaşümıştır. 

430 sayılı Koordinasyon Kararı ile kurulan Zirai Donatını Kurumuna 4 550 000 lirası Devlet Zi
raat işletmeleri Kurumu tarafından tahsil edilen paraların devri kaydiyle Millî Koruruna sermaye
sinden 10 000 000 liralık bir mütedavil sermaye tefriki derpiş edilmiş olduğuna ve Donatım Kuru
mu tarafından bakiye 5 450 000 lira üzerinden 5 201 123,87 lirası 1943 yılı sonuna kadar tamamiyle 
sekilmiş bulunduğuna göre kâr ve zarar hesabmdayeralan faizlerin noksan olduğu görülmüş ve yapı
lan tetkikat neticesinde : Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu tarafından tahsil edilmiş olan 4 550 000 
liranın % 6 hesabiyle faizinin, buna ait hesapların tekemmül etmemiş ve devir muamelesi tamamlan
mamış olmasına binaen kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmemiş olduğu, bakiye 5 450 000 lira üzerin
den Donatım Kurumunca tahsil edilen paraların faizini teşkil eden 121 884,95 lira ile Ziraat Bankası 
tarafından ve Donatım Kurumuna ayrıca açılmış bulunan kredinin faizi 5 038,56 liranın yalnız 
45 610,03 liralık kısmının kâr ve zarar hesabına kaydedildiği ve bakiye kalan 81 313,48 liranın ise 
siparişler hesabına ve Adapazarı Fabrikası cari hesabına kaydedilmek suretiyle aktive edildiği görül
müştür. 

Bu suretle 1943 yılında kullanılan sermayenin bir kısmına ait faizler hesaplara intikal ettirilmemiş 
ve geri kalan kısmına ait faizden mühim bir kısmının da aktive edilerek kâr ve zarar hesabına ak
setmesine imkân verilmemiş ve binnetice kâr ve zarar hesabının Donatım Kurumunun 1943 faaliye
tinin hakiki neticesini ifade etmediği tesbit edilmiştir. Zirai Donatım Kurumu tarafından hazır
lanmış bulunan kâr ve zarar hesabından kurumun 1943 yılında 98 733,80 lira kâr ettiği anlaşılmak
ta dır. 

Sermaye faizinin tamamı kâr ve zarar hesabına aksettirilmeden hazırlanmış bulunan kâr ve zarar 
hesabının 1943 yılı ekzersiz neticesini sıhhatle ifade etmediği ve 1943 yılında Kurumun 98 733,80 lira 
kâr değil zarar ettiği neticesine varılmıştır. 

Yukarda arzedilen sebeplerden ötürü Zirai Donatım Kurumu tarafından 1943 yılı sonu itibariyle 
hazırlanmış olan bilanço ile kâr ve zarar hesabının sıhhatli olmadığını ve Kurumun hakiki durumunu 
ifade etmekten uzak bulunduğunu arzetmek isteriz. 

Bu itibarla 1943 yılı Millî Korunma umumi bilançosuna aksettirilmiş bulunan Zirai Donatım Ku
rumunun 1943 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının reddini yüksek tasvibinize sunarız. 

Zirai Donatım Kurumunun hesapları çıkarılmak suretiyle hazırlanan Millî Korunma Genel Bi
lançosu ile kâr ve zarar hesabının muaddel şekli raporumuzun sonunda yeralraış bulunmaktadır. 

izmir Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği : 
Genel göi'üs : 14: X I . 1942 tarih ve 393 sayılı Koordinasyon Karariyle Ordunun ve zaruri ih

tiyaç maddeleri Hükümetçe temin ve tevzi edileceklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere istihsal olu
nacak nebati yağların % 15 ne, mezkûr kararnamede cins ve nevileri için ayrı ayrı tâyin edilmiş bu
lunan fiyat baremine göre diğer fiyatları peşinen tediye edilmek suretiyle, Hükümetçe el konması 
karar altına alınmış ve bunu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığı hesabına İzmir İncir ve Üzüm Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliği emrine Millî Korunma sermayesinden 6 000 000 liraya kadar bir 
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mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunmaktadır. 19. I I I . 1941 ve 17 . X I . 1942 tarihli ve 121 ve 
898 sayılı Koordinasyon Kararlariyle hariçten göztaşı ithali için Tarım Bakanlığı hesabına ve 
22. VII I . 1942 tarihli ve 360 sayılı Koordinasyon Karariyle doğrudan doğruya müstahsilındaıı incir 
ve üzüm mubayaası için Ticaret Bakanlığı hesabına ve İzmir İncir üzüm Tanın Satış. Kooperatifleri 
Birliği emrine sırasiyle tahsis edilmiş bulunan 1 ÜOU 000 ve 2 000 000 liralık mütedavil sermayeler adı 
geçen Birlik tarafından kullanılmış olmakla beraber bu mütedavil sermayelerle ilgili bilançolar va
kit ve zamanında T. C. Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilme
miş olduğu ve binnetice bunlara ait hesaplar 1943 yılı Millî Korunma Genel Bilançosuna aksettiril
memiş bulunduğu cihetle bu Birlik nezdindeki tetkik ve murakabemiz nebati yağlarla ilgili hesapla
ra inhisar etmiştir. Göztaşı, incir, üzüm mubayaası için tahsis edilmiş bulunan mütedavil sermayeler 

ile ilgili bilançoların, nebati yağlar bilânçosiyle 194:1 yılı Millî Korunma Genel Bilançosunun tanzi
minden sonra hazırlanarak Millî Korunma Muhasebe Bürosuna tevdi edilmiş olduğu tetkikatnnız 
sırasında öğrenilmiş bulunmaktadır. '593 sayılı Koordinasyon Karariyle tahsis edilmiş bulunan altı 
milyon liralık mütedavil sermaye istihsal olunacak zeytinyağı, pamukyağı, pirinayağı ile tâsiri 
m üt aa kıp tasfiyeye tâbi tutulacak bilûmum nebati yağların mezkûr kararname gereğince % 15 leri-
nin mubayaasiyle nebati mahsûlleri ve pirinayı tâsir veya tasfiye etmek suretiyle yağ istihsal eden 
sınai müesseselerden muamele vergisinin aynen alınması hakkındaki 4307 sayılı Kanunun 16 . XT. 
1942 tarihinde meriyet mevkiine girmesi üzerine; bu müesseselerin istihsal ettikleri zeytinyağı, pi
rinayağı ve panuıkyağından muamele vergisi olarak aynen ödemekle mükellef bulundukları % 
12,5 larm 393 sayılı Koordinasyon Kararında % 15 1er için tesbit edilmiş bulunan fiyat baremine 
göre, bedelinin Hazineye ödenmesi suretiyle satınalınmasma tahsis edilmiş ve tetkik ve muraka
be de 6 000 000 liralık mütedavil sermayenin işletilmesiyle ilgili muamele ve hesaplara inhisar ettiril
miştir. 

Teşkilât - 393 sayılı Koordinasyon karariyle % 15 ine elkoııması düşünülmüş bulunan ne
bati yağların Cenup, Garp vilâyetleri ile Marmara Havzası ve Trakya Bölgesi gibi memleketimizin 
geniş bir sahasında satınalınması ve aynen alınacak muamele vergisinin 4307 sayılı Kanunun bi
rinci maddesindeki salâhiyete dayanılarak Maliye Bakan lığınca zeytinyağı, pirinayağı ve pamuk-
yağma hasredilmek suretiyle yine Maliye Bakanlığı tarafından tâyin edilmiş bulunan on iki il ve 
altmış iki ilçede tahsil edilmesi kararlaştırılmış ve bunlarla ilgili hesapların vakit ve zamanında iş
lenmesini temin için Birlik nezdinde ayrı bir teşekkül vücuda getirilmesi gerekmiş ve Ticaret Bakan
lığının tensibiyle kendilerine ayrılmış bulunan bölgelerde bu işleri başarmak üzere Ticaret Ofisi 
Umum Müdürlüğü, Bursa, Koza, Çukurova pamuk ve Gazianteb Fıstık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği, yardımcı teşekkül olarak ödcvlendirilmişlerdir. 

İzmir İncir ve Üzüm Tarrnı ve Satış Kooperatifleri Birliği nezdinde kurulmuş bulunan Devlet 
Yağları Müdürlüğü ve bu Birlik mmtakasındaki yağların satmalına, tesellüm, sevk muamelelerini 
Birliğe dâhil Kooperatifler ve müesseseleri vasıtasiyle idare ve bunlara ait muhasebe kayıtlarını, 
yardımcı, teşekküllerin faaliyeti ile ilgili hesaplar Birlikte tanzim etmiş ve toplanan yağları kısmen 
satmış kısmen de bunlardan sabun veya rafine yağı imal ettirmiştir. 

Birlik Umum Müdürlüğünün nezareti altında çalışmış bulunan Devlet Yağları Müdürlüğü kendi
sine terettüp eden vazifeleri görmek üzere muhtelif servisler halinde taazzuv etmiş ve bu vesile ile 
Birlik kadrosunda bulunup müddetsiz mezun addedilen memurları kendi kadrosuna almak sucretiylc 
yetişmiş personel ihtiyacının mühim bir kısmını tatmin etmiş bulunmaktadır. 

Devlet Yağları Müdürlüğünde vazife alan memurların bilcümle masrafları Birlik emrine tahsis 
edilmiş bulunan mütedavil sermayenin işletilmesinden elde edilen paralarla karşılanmış ve bunlara 
demlide ettikleri işin ehemmiyet derecesine göre ücret verildiği gibi, Birliğin kendi kadrosundaki 
memurlara bahşedilmiş bulunan bütün haklardan da istifadelendirihnişlerdir. 

Devlet Yağları Müdürlüğü kendi kadrosundaki daimî ve muvakkat memurlardan başka, deruh 
de etmiş olduğu işlerin görülmesi için Birlikler ve Kooperatifler mensuplarından da istifade et
mekte ve yaptıkları hizmet mukabilinde bunlara kendi teşekküllerinden aldıkları maaşlarının °/r 
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25 şi nispetinde Millî Korunmadan ayrıca bir tazminat vermektedir. 

Millî Korunma sermayesiyle mubayaa edilen yağlardan satılanlarla bu yağların bir kısmı ile imal 
edilen sabunlardan veya rafine edilen kısımlarından beher kilo başına Birliğe üç kuruş bir komüs-
yon verilmesi ve bunlardan muhabirler tarafından satın alman kısmı için kiloda bir buçuk kuruşun 
Birlik tarafından muhabirlere tediyesi Ticaret Bakanlığı tarafından kararlaştırılmış bulunmakta ve 
1943 yılında Birliğe verilmiş bulunan 245 474,06 lira komüsyondan ancak 31 443,48 liralık kısma 
Birlik tarafından mubayaa etmiş oldukları yağla nn tavassut komüsyonu olarak yardımcı Birliklere 
reddedildiğine göre Birlik bu işten 214 030,58 lira safi komüsyon almış bulunmaktadır. Bunun 
mukabilinde ise tekabül ettiği külfet yağ depolarını ve büro olarak ittihaz etmiş olduğu binanın 
bir kısmını ve yine bir kısım demirbaşlarını yağ servisinin emrine vermekten ibarettir ki, bunlar 
rayice öre kıymetlendirildiği takdirde Birliğin temin ettiği menfaatin yarısına dahi tekabül etmez. 
Bu itibarla yağ servisinin işleriyle ilgilenmelerinden ötürü Birlik ve Kooperatifler kadrosunda çalı
şanlara bir tazminat vermek gerekiyorsa bunun Millî Korunma sermayesinden değil ve takat al
dığı komüsyonlardan eüz'i bir kısmı tahsis edilmek suretiyle Birlik tarafından ödenmesi daha doğru 
olur kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan yağ bürosu kadrosunun tetkiki sırasında Bakanlık irtibat memurları namiyle Tica
ret Bakanlığı nezdinde 6 kişilik bir servisin mevcut olduğu görülmüştür. 

' Bu memurlar galip bir ihtimal ile Ticaret Bakanlığından maaş aldıklarına göre, bunlara, yine 
devlet parası bulunan Millî Korunma sermayesinden ayrıca maaş tahsisi sebebi anlaşılamamıştır. 

Hesap kayıtları ve Bilanço - Elkoma veya muamele Vergisinin aynen tahsisli neticesinde salın 
alınmış bulunan nebati yağlarla ilgili bütün muhasebe, kayıtları Birlik Muhasebe kayıtlarından ayrı 
olarak, Devlet Vağları Müdürlüğü bünyesi dâhilinde teşil edilen muhasebe servisinden tesis edilmiş 
bulunmaktadır. Yrağ mubayaatına tahsis edilmiş bulunan mütedavil sermaye ile ilgili bilcümle 
muamelât muhasebe kayıtlarına aksettirilmiş bulunmakla beraber, ihtimal teessüs yılı bulunması iti
bariyle kayıtların pek temiz işlenmemiş, hesapların usulü veçhile kapatılmamış ve yine tashiha-
tm itina ile yapılmamış olduğu görülmüştür. Bu ıneyanda fişlere iliştirilmesi gereken makbuz, fa
tura, hamule senedi gibi bazı evrakı müspitenin mevcut olmadığı da görülmüştür. 

Hesapların işleyişiyle alâkalı kayıtlara gelince, gerek emtia hesabının ve gerkse bu emtia ile il
gili satış hesaplarının satış muamele tarihi itibariyle, günü gününe işlenmiyerek gerekli kayıthi'in 
sene sonunda bir kalemde geçirilmiş olduğu görülmüştür. Satış yapıldığı zaman satış hesabının ve 
emt,ia hesabının işlenmemiş olması, her satışın neticesinin çıkarılmasına imkân vermediği gibi stok
ların muhasebe kayıtlarından daimi bir surette anlaşılması imkânlarını bertaraf etmektedir. Diğer 
taraftan, depo kayıtları da çok gayri muntazam ve karışık tutulmuş bulunduğu cihetle sene imti-
dadmca stokların hakiki seyrinin ne olduğunu anlamak mümkün olamamıştır. 

Demirbaş kayıtları da muntazam tutulmamış yalnız muhasebe kayıtla riy I e iktifa edilmiştir. Dev
let yağlariyie Birlik bir arada çalıştığına göre demirbaşların numaralanması ve işaretlenmesi ve ayrı 
bir demirbaş defterine kaydedilerek bu defterden takip edilmesi muvafık olurdu kanaatindeyiz. 

Ticaret Bakanlığı tarafından yağ mutavaatında yardımcı olarak tavzif edilmiş bulunan muhtelif 
teşekküller İzmir'deki Birlik tarafından kendilerine tahsis edilmiş bulunan paraların hesabını 1943 
yılı Ekim ayı sonu itibariyle tanzim etmiş oldukları bilançoları adı geçen Birliğe göndermek suretiyle 
vermişler; Birlik de bu bilançoları kendi hesaplarına intikal ettirerek 28 . X . 1943 sonunda hesapla
rını kapatmış ve yağ bilançosunu çıkarmıştır. Vağ mubayaatiyle muhtelif mmtakalardaki birçok te
şekküllerin tavzif edilmiş olması dolayısiyle bunlar nezdinde de ayrıca tetkikat yapmaya imkân bu
lunamamış ve tetkik ve murakabe nıubayaatın büyük bir kısmının hesaplarının temerküz etmiş oklu
ğu İzmir'deki Birlik nezdindeki Vağ Müdürlüğünde cereyan etmiştir. 

Millî Korunma Kanununun 58 nci maddesi; Millî Korunma dene! Bilançosunun takvim yılı sonu 
itibariyle tanzim edilmesini âmir bulunduğuna göre bu bilançoya intikal ettiren muhtelif mütedavil 
sermayelere ait bilançoların da aynı tarih itibariyle tanzimi zaruri bulunmaktadır. Devlet Vağları 
Bilançosu Ekim ayı sonu itibariyle hazırlanmış,, ve Aralık sonuna kadar daha birçok muamele cere
yan etmiş bulunduğuna göre bu bilanço hakiki vaziyeti göstermekten uzak bulunmaktadır. Bu-
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nunla beraber yeni bir bilanço tanzim etmekteki müşkülât ve mütaakıp yıllarda yağ bilanço]arînın 
takvim yılı sonu itibariyle hazırlanmış bulunması sebebiyle, bilançonun tadili cihetine gidilmemiş
tir. Diğer taraftan yardmıcıi birlikler bilânçolarına demirbaş ve stoklarına ait tadat zabıtlarını iliştir
memişler ve Birlikçe tanzim edilmiş bulunan bilançodaki demirbaşlar tadat zaptını ihtiva etmediği 
gibi stoklara ait zabıtlar da bilanço tarihinden daha evvelki tarihler itibariyle hazırlanmış bulunmak
tadır. Mütaakıp yıllarda yardımcı birliklerin demirbaş ve stokları için envanter cetvelleri tanzim 
etmeleri ve Birlik tarafından hazırlanan stok tadat zabıtlarının da bilanço tarihi itibariyle yapılmasına 
itina edilmesi gerektiğine işaret etmek isteriz. 

İşletme Faaliyetleri - Nebati yağ mubayaası için İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği adına verilmiş bulunan mütedavil sermaye ile yapılan faaliyeti : 

1. Nebati yağ mubayaati; 
2. Rafine yağ imalâtı; 
3. Sabun imalâtı; 
4. Satışlar; 

olmak üzere dört safhada mütalâa etmek mümkündür. 
1. Nebati yağ mubayaati; 
4307 sayılı Kanun ve 393 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girmesi üzerine 1943 yılı Ekim ayı so

nunda kapanan ilk faaliyet yılmda % 12,5 muamele vergisi ve % 15 Devlet hissesi olarak tahakkuk 
ettirilmiş bulunan muhtelif cins ve evsafta 10 056 062 kilo yağdan 9 921 258 kilosu 6 888 928,25 
lira bedelle mubayaa edilmiş olup bunun 

7 824 483 kilosunu İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
705 364 » Bursa Koza Birliği 

1 313 413 » Çukurova Pamuk Birliği 
77 998 » Gazianteb Fıstık Birliği 

9 921 H-58 
satın almıştır. 

Tahakkuka nazaran tesellüm edilmiş yağların nispeti c/c 1,34 olup tesellümü için mükellefler hak
kında gerekli takibata tevessül edilmiştir. 

Mubayaa edilmiş bulunan yağların harekâtını gösterir cetvel aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır: 

Kıymet T. L. Miktarı Kilo 

Mubayaa edilen yağlar 
Sabun imali için verilen 

Rafine yağ imali için verilen 

Rafineden elde edilen yağ 

Satılan ve Ticaret Ofise devredilen 
Stok 

6 
1 

5 
1 

3 
1 

5 
4 

888 
107 

781 
785 

928,25 
391,57 

536,68 
024,10 

996 512,58 
791 015,55 

787 528,13 
944 477,74 

9 
1 

8 
2 

5 
2 

7 
6 

921 258 
808 

112 
618 

493 
225 

719 
530 

768 

490 
693 

797 
867 

664 
047 

843 050,39 1 189 617 

2 - Rafine yağ imalâtı - mubayaa edilmiş bulunan yemeklik yağların ihtiyacını karşılayamaması 
neticesinde elde bulunan 5 - 7 asitli sıra malı yağlar ile 8 ve daha fazla asitli sabunluk zeytinyağla-
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nndan 1 785 024,10 lira değerinde 2 618 693 kilo yağ rafineyağ verilmiş ve mukabilinde 1 191 015,55 
lira değerinde 2 225 867 kilo rafine yağı elde edilmiştir. 

Başlıca üç fabrikada imal ettirilmiş, bulunan rafine yağı imalât tablosu aşağıya dercedilmiş bu
lunmaktadır : 

İmalâta verilen yağın 
İmalâtçı Fab. 

Kuşadası Fab. 
Mikalef » 
Hatay Yağları Fabrikası 

İmal edilen Rafine 
TL. Miktarı 

1 238 306,07 
479 129,55 

90 741,44 

1 808 177,06 

yağır 
kilo 

Kıymeti T. L. 

1 193 324,49 
480 159,25 
111 540,36 

1 785 024,10 

t kıymeti 

1 521 229 
605 624 

99 014 

2 225 867 

Miktarı kilo 

1 744 729 
703 021 
170 903 

2 618 693 

imalât ücreti 

178 110,60 
68 998,04 
17 161,51 

264 270,15 

Tâli istihsallerin 
Kıymeti Miktarı 

133 129,02 
70 027,74 
37 960,43 

241 117,19 

340 250 
127 675 

94 901 

562 826 

Kıy. yekûnu 

1 371 435,09 
549 157,29 
128 701,87 

2 049 294,25 

Mamullerin 
Kıymeti 

1 371 435,09 
549 157,29 
128 701,87 

2 049 294,25 

Rafine yağı imalât tablosundaki rafine yağı bedelinin yağ hareket tablosundaki rafine yağ be
delinden 17 161,51 lira fazlasiyle 1 808 177,06 lira gösterilmiş bulunması iskenderun'da Hatay 
Yağları Fabrikasına imal ettirilmiş bulunan rafine yağların imaliye ücretinin rafine yağının maliye
tine intikâl ettirilmiyerek kâr ve zarara kaydedilmiş olmasındadır, imalât tablosunda yer alan 
diğer fabrikalar mamulleri ile mukayeseye imkân vermek için mezkûr meblâğ bu tabloya kaydedil
miş bulunmaktadır. 

izmir'deki Birlik tarafından izmir'de imal ettirilmiş bulunan rafine yağların mukayesesinde; 
Kuşadasmdaki Birliğe ait Fabrikada imal ettirilen rafine yağlardan imalâta verilen ham yağa naza
ran % 87.19 Mikalef Fabrikasında ise % 86,14 randıman alındığı, ayrıca Mikalefin % 18,16 sına 
mukabil Kuşadası Fabrikasından % 19,5 nispetinde tâli istihsal elde edilmiş olduğu görülür. 

Rafine yağ imali için fabrikalara verilen yağlar üzerinde varılan anlaşmada bu yağların sudan ve 
her türlü mevaddı ecnebiyeden âri bulunması hususunda mutabık kaimmiş olduğu cihetle fabrikaların 
teklifi üzerine imalâta verilen yağlar için % 1-1,89 nispetinde fire tenzili kabul edilmiş ve bu suretle 
imalâta verilen yağlardan 25 000 kilodan fazla yağ fire olarak düşülmüştür. Fire tenzilinde fabrika
ların teklifi ile iktifa edilmiyerek fire nispetinin tâyini için her parti yağın tahlili cihetine gidilmesi 
muvafık olurdu. 

3. — Sabun imalâtı - % 12,5 ve %15 1er meyamnda mubayaa edilmiş bulunan Sabunluk vasıflı 
yağlar, Pirina yağı ve sobiştok yağları ile Millî Müdafaanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere İzmir'
deki Birlik ve diğer yardımcı teşekküller tarafından muhtelif cins sabun imal ettirilmiş olup bu
na ait imalât tablosu aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. 
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- â ? 
İmalâta verilen yağ ve Sobi s/tok İmal ettirilmiş sabunların 

Miktarı Kıymeti B. Ödenen İmaliye Miktarı 
Ücreti (Kilo) 

Beyaz çamaşırlık 1 239 040 808 19"), 24 
Pirina 569 728 316 850,61 
Sobiştok 538 247 197 314,55 

2 347 015 1 322 360,40 

102 344,38 
57 555,81 
23 704,65 

183 604,84 

1 925 627 
810 059 
461 159 

Kıymeti 
(Bira) 

910 539,62 
374 406,42 
221 019,20 

3 196 845 1 505 965,24 

İ M .al ettirilen muhtelif cins sabunların, imalâta verilen sabunluk yağlara nazaran randımanı ça
maşır sabununda % 155,4, pirine sabununda % 141,7 ve sobiştok sabununda f}h 86 dır. Sabun imali 
için muhtelif firmalarla yapılan anlaşmada imalâta verilen muhtelif cins yağ mukabilinde 22 . IV . 
1942 tarih ve 17617 sayılı kararname ile yürürlüğe giren sabun normları hakkındaki nizamname
de tâyin edilmiş bulunan evsafa uygun ve tesbit edilen randımanda sabun imal edilmesi hususunda, 
mutabık kaimmiş ve imalâtçıların yaptıkları hizmet mukabilinde kendilerine, imalâta verilen be
her kilo yağ için muayyen bir imaliye ücreti verilmiştir. Buna nazaran sabun pişirme müddetin-
deki farklar dolayısivle imalâttan tahassül edebilecek başların (randıman fazlası) Devlet yağlarına 
ait olması tabiîdir. Tetkikatmıız sırasında imalâtçı firmalardan hiç birisinden bu başların aranmamış 
olduğu yalnız Kibar Firmasına imâl ettirilen sabunlar dolayısivle tahassül eden ve Adliyenin ih
barı üzerine Birlik tarafından ele alınmış bulunan başlardan ötürü mezkûr firmadan ayrıca 13 500 
lira tahsil edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu vesile ile diğer' firmalara imal ettirilen sabunlardan da 
baş tahassül edileceği ve fakat imalâtın Birlik tarafından yakinen kontrol edilmemiş bulunması dola-
yisiyle bunlardan imalâtçıların istifade etmiş olabileceği hatıra gelmektedir. îmal ettirilmiş bulu
nan sabunların harekâtını gösterir cetvel aşağıya dercedilmiştir. 

İmal edilen sabunların 
Miktarı Ki.ymeti Fire 

Satılan sabunların 
Miktarı Kıymeti 

Stok sabunların 
Miktarı Kıymeti 

Çamaşırlık 
sabun 1 925 627 
Pirina sabunu 810 059 
Sobişton 461 159 

3 196 845 

910 539,62 
374 406,42 
221 019,20 

1 505 965,24 

23 617 
27 560 
9 110 

60 287 

1 307 545 
427 122 
80 036 

1 814 703 

638 421,16 
200 110,30 
41 607,99 

880 139,45 

594 465 
355 377 
372 013 

1 321 855 

272 118,46 
174 296,12 
179 411,21 

625 825,79 

Satışlar - Devlet Yağları Müdürlüğünün mubayaa etmiş olduğu yağlarla, imal ettirmiş bulun
duğu rafina yağ ve sabunlara ait satışları gösterir cetvel aşağıya dercedilmiştir. 

Satılan malların 
Miktarı Maliyeti 

Yağ satışları 
Sabun satışları 
Sair satışlar 

6 530 047 
1 814 703 

4 944 477,74 
880 139,45 
688 134,13 

Satış bedeli 

6 137 847,40 
1 259 079,57 

775 860,85 

Satış gayraa-
fi hasılatı 

1 193 369,66 
378 940,12 

87 726,72 

~- 6 512 751,32 8 172 787,82 1 660 036,50 

Satılan yağlar zeytinyağı ile rafina zeytin ve pamuk yağlarından terekküp etmektedir. Bunlar-
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dan rafina pamukyağı 91 kuruştan diğerleri 95 knıuştan satılmış bulunmaktadır. Bu yağlar başta 
Millî Savunma Bakanlığı ile dar gelirliler olmak üzere 393 sayılı Kararnamede derpiş edilen yerlere 
Satılmıştır. Satılan yağlar nıeyanında yer alan ve maliyet bedeli üzerinden Ticaret Ofisine dev
redilmiş bulunan 122 898,06 lira değerinde 172 280 kilo zeytinyağı nazarı itibara alınmadığı tak
dirde maliyeti 4 821 579,68 lira bulunan 6 357 767, kilo nebati yağın 6 014 949,34 liraya sa
tılmış olduğu ve bundan 1 193 369,66 lira gayrisatış safi kârı elde edildiği anlaşılmaktadır. 
Gayrisâfi kârın satılan yağların maliyet bedeliyle tutarına nispeti % 24, 75 dir. 

Sabunların hemen hemen tamamı, beyaz sabun 71 kuruştan, pirina sabunu 66 kuruştan ve 
sobiştok sabunu da 60 kuruştan olmak üzere Millî Savunma Bakanlığına satılmış bulunmaktadır. 
Bu sabunların maliyeti sırasiyle 53,55, 53,20, 53,54 kuruş olup gayrisâfi satış kârının satılan 
sabunların maliyetine nispeti •% 43 dür. Yukardaki tabloda sair satışlar namı altında yer alan 
mallar variller, tenekeler ve çuvallardan ibarettir. Maliyet bedeli ile satılmış bulunan çuvalla
rın tutarı 49 774,80 lira tenzil edildiği takdirde, yağlarla beraber satılmış bulunan varil ve te
nekelerden % 13,74 gayrisâfi kâr elde edilmiş olduğu görülür. 

İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin ilk faaliyeti senesinde tefrik etmiş 
olduğu 280 000 lira karşılıktan maada ayrıca 382 047,32 lira safi kâr kaydettiği nazarı itibara 
alınacak olursa, 393 sayılı kararnamenin çıkarılması sebepleri karşısında Birliğin gerek yağları 
ve gerekse imal ettirmiş olduğu sabunları daha ucuza satmasının mümkün olduğuna işaret etmek 
isteriz. 

işletme faaliyetleri mevzuuna son vermeden evvel fire mevzuuna kısaca temas etmek lüzumlu 
görülmüştür. Mubayaa edilmiş bulunan yağların naklinde, bu yağların konmuş bulunduğu kap
ların arzu edildiği şekilde sağlam olmaması neticesi akıntı ve sızıntıya meydan vermesi, depo
larda yağların tenekelere ve varillere doldurulması sırasında akması ve dökülmesi ve imal et
tirilmiş bulunan sabunların depolarda beklemesi sırasında kuruyarak sıkletten kaybetmesi neti
cesinde; im malların fire kaydetmesi tabiî olmakla beraber, depoların tadadı neticesinde zu
hur eden binlerce kilo yağ ve sabun noksanlarının, normal fire haddi dâhilinde olsa dahi, İda
re Heyeti veya İdare Meclisi kararma iktiran etmeden, imza salâhiyetini haiz memurların me
suliyeti tahtında vezin ve takdir farkları hesabına kaydedilmesi doğru görülmemiştir. Bu ara
da sene sonu tadatları neticesinde Merkez Deposunda görülen 50 000 kilodan fazla ambar fazlası 
yağın 39 000 kilosunun mümessillerin sevketmiş olduğu yağlardan noksan zuhur ettiği için bun
ların zimmetini teşkil eden yağlarla takas edilmiş olduğu ve bakiye 11 000 kilonun da irat 
kaydedildiğini arz ve bu muamelenin de ayrıca bir karar alınmadan imza salâhiyetini haiz me
murların mesuliyeti dâhilinde cereyan etmiş olduğuna işaret etmek isteriz. 

Türk Tütün Limited Şirketi : 

i - Genel durum: 
Doğrudan doğruya müstahsıldan tütün mubayaası için 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 

26 neı maddesine müsteniden, Ticaret Vekâleti hesabına ve Yerli Ürünler Türk Anonim Şir
keti ve Türk Tütün Limited Şirketi namına 18 . X1T . 1940 tarihinden 18 . VIII . 1942 tarihine 
kadar 82, 93, 126, 251 ve 379 sayılı Koordinasyon karariyle 2 - 1 0 milyon lira arasında kredilerin 
tahsis olunduğu yüksek malûmlarıdır. 

Türk Tütün Limitet Şirketine sözü geçen fonlardan verilen kısımlarla gördürülen işleri Ti
caret Bakanlığı ile Şirket arasında muhtelif tarihlerde yapılan anlaşmalara ve tutulan hesapla
ra nazaran: 

a) Ticaret Bakanlığı hesabı: 

Kâr ve zararı Millî Korunmaya ait olmak ve mubayaa edilen tütünlerin bedeli üzerinden Şir
kete % 2 (1) nispetinde Kondisyon verilmek suretiyle 1940, 1941 yılı Kampanyasına ait faali
yet (Bakanlık Şirket anlaşması 31 . XII . 1940 - 5 . VI . 1943); 
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b) Ticaret Bakanlığı müşterek hesabi: 

Yapılacak müdahale mubayaalarına Bakanlık ve Şirket tarafından birer buçuk milyon lira tah
sis ve bu mubayaalardan mütevellit bilûmum hukuk vecaibin iki taraf arasında mütesaviyen tak
simi şartlarına bağlı 1942 yılında gösterilen tütün mubayaalarına ait faaliyet (Bakanlık / Şirket 
Anlaşması - 8 . II . 1942); 

c) Ticaret Bakanlığı tanzim hesabi: 

Şirkete tahsis olunan paradan her defa yapılacak sarfiyata Şirketin de % 25 nispetinde işti
raki prensip olarak kabul edilen ve mubayaa edilecek tütünlerin sevk ve imalini mütaakip 
yapılacak satışlardan tahassül edecek kâr ve /.ararın % 60 ı Bakanlığa ve % 40 ı Şirkete ait 
bulunan 1943 yılı mubayaalarına mütedair faaliyet (Bakanlık / Şirket Anlaşması 8 . VI . 1943 ol
mak üzere üç ayrı safhada mütalâa etmek gerekmektedir. Sözü geçen ilk safha hakkında ge
çen yıl takdim kılınan raporumuzda lüzumlu izahat verilmiş olduğu cihetle, burada daha ziyade 
her üç safhayı ilgilendiren 1943 yılı faaliyetinin incelenmesiyle yetiuildiğini arzetmek isteriz. 

(1) 82 sayılı kararda tesbit edilmiş bir komüsyon nispeti yoktur. Bu nispet, pamuk mubayaa
sı hakkındaki 87 sayılı Kararda bahis mevzuu edilen % 1 nispetindeki komüsyona kıyasen Ticaret 
Bakanlığınca tesbit olunmuştur. 

Bununla beraber umumi bir fikir edinmek ve geçen yıllarla bir mukayese imkânı sağlamak 
ınaksadiyle Şirketin müdahale nuhayaalarına başladığı 1941 yılından itibaren muhtelif safhalar 
itibariyle gösterilen faaliyetlerin aşağıda toplu »larak kısaca belirtilmesi faydalı görülmüştür. 

Birinci safha İkinci safha Üçüncü safha 
Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı 

hesabı müşterek hesabı Tanzim hesabı 
1941 yılı faaliyeti 1942 yılı faaliyeti 1943 yılı faaliyeti 

İzahat Kilo Lira Kilo Lira Kilo Lira 

1940 mahsulü tütünler 
Mubayaat (Mubayaa 
masrafları dâhil) 1 647 307 1 436 014,62 
1941 İşletme masraf
ları — 235 795,90 

1 647 307 1 671 810,52 
Fire 104 972 

1 542 335 1 671 810,52 
Satış 88 637 59 118,34 

1942 ye devreden 1 453 698 1 612 692,18 

1942 yıh faaliyeti 
1940 mahsûlü tütünler 
1942 ye devreden 1 453 698 1 612 692,18 
1942 yılı İşletme mas
rafları — 79 844,81 
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izahat 

Birinci safha 
Ticaret Ba katılıp i 

hesabı 
1.941 yılı faaliyeti 

Kilo Lira 

Fireler 

1 453 698 1 692 536,99 

17 805 

İkinci safha 
Ticaret Bakanlığı 

müşterek hesabı 
L942 yılı faaliyeti 

Kilo Lira 

Üçüncü safha 
Ticaret BakanlT 

Tanzim hesabı 
1943 yılı faaliyeti 
Kilo Lira 

Parti tamamlama rmı 
bavaa.sı 

Sal ı$ 

19-13 yılına devre
dilen 

1941 mahsulü tti-
ı ünler 
Alııbayaat (Mııbny 
m as rafları dahil) 
İsletme masrafları 

Fireler 
Avarya 
1943 yılma devre
dilen 

1940 mahsulü tütünler 

1943 yılına devre
dilen 
İşletme masrafları 

Fireler 

1 435 893 1 692 536,99 

9 513 23 782,50 

1 445 406 1 716 319,49 
950 333 1 512 977.56 

495 073 173 343,% 

1943 yılı faaliyeti 

495 073 173 341,93 
— 20 498,87 

495 073 193 840,80 
12 295 — 

736 342 1 245 239,28 
110 416,05 

736 342 1 355 655,33 
36 094 — 

6 820,38 

700 248 1 348 834,95 

Satış 

1944 yuma devreden 

1941 mahsûlü tütünler 
1943 nlına devreden 

482 778 
482 720 

58 

193 840,80 
193 817,84 

22,9(5 

1943 yılı faaliyeti 
700 248 1 348 834,95 
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izahat 

Birinci safha 
Ticaret Bakanlığı 

hesabı 
1941 yılı faaliyeti 

Kilo Lira 
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ikinci safha 

Ticaret Bakanlığı 
müşterek hesabı 

1942 yılı faaliyeti 
Kilo Lira 

işletme masrafları 

Fireler 
Avarya 

Numunelik verilen 

Satış, 

Tanzim hesabına 

1944 yılına devreden 

1942 mahsulü tütünler 
Mubayaat (Mubayaa 
masrafları dâhil) 
Müşterek hesaptan 
nakledilen 

Fireler 

1944 vılına devreden 

161 331,56 

700 248 1 510 166,51 
58 084 -^ 

— 503,61 

642 164 1 509 662,90 
69 185,12 

642 095 1 509 477,78 
527 127 1 350 065,78 

114 968 159 412,-
36 960 36 926,-

Üçüncü safha 
Ticaret Bakanlığı 

Tanzim hesabı 
1943 yüı faaliyeti 
Kilo Lira 

78 008 122 486— [1] 

530 856 1 048 469,81 

36 960 36 926, ^ 

567 816 1 085 395,81 
15 970 

551 846 1 085 395,81 

Tablo rakkamlarmın tetkikinden anlaşılacağı veçhile, 1940 mahsûlü tütün faaliyeti üç yıl müd
detle devam ettikten sonra 1943 yılı sonunda konsinyasyon olarak Şirketin Mısır Şubesi nezdinde 
iki balyada 58 kilo gibi küçük bir bakiye devretmiş; 1941 yılı mahsûlü tütün faaliyeti 1942 ve 1943 
yıllarında devam ederek 2 258 balyada 78 008 kilo tütün keza Mısır Şubesi nezdinde 1944 yılma stok 
olarak devretmiş; 1942 yılı mahsûlü tütünler ise 1944 yılma devredilmiş bulunmaktadır. 

Sözü geçen hesapların açılış vaziyetlerine göre tütünlerin mahsûl itibariyle tetkiki zaruri bulundu
ğu cihetle, kâr ve zarar umumi neticesinin de avnı şekilde tevhit edilmek suretiyle belirtilmesi daha 
isabetli görülmüştür. Bu maksatla, biraz evvel de işaret edildiği veçhile, tetkikatmıızm siklet merkezi 
1943 muameleleri üzerinde toplanmakla beraber, aşağıda yapılan tahliller her mahsule ait faaliyet 
yılları gözönünde tutularak yapılmış bulunmaktadır. 

[1] Ayrıca 18 421,95 liralık konsinyasyon masrafı ilâve edilecektir. 

(S. Sayısı: 110 ) 



— 32 — 
II - Igletme faaliyetleri 

T - Mubayaalar : 
Türk Tütün Limitet Şirketinin 1943 yılı sununu kadar Millî Korunma sermayesiyle yaptığı mu

bayaalar aşağıda gösterilmiştir; 

Faaliyet 
Yılı 

1941 
1942 

1942 
1943 

mahsûl 
Yılı 

1940 
1940 

1941 
1942 

Menşe Kilo 

Karadeniz ve Bursa 
» » 

1 647 307 
9 513 

Toplam 1 656 820 
Karadeniz (1) 736 342 

» 530 856 

(lenel toplam 2 924 018 

Mubayaa mas 
Da. T. L. 

1 436 
23 

1 459 
1 245 
1 023 

3 728 

014 
782 

797 
239 
645 

682 

raf 
K. 

62 
50 

12 
28 
74 

14 

Ortalama 
mubayaa 

fiyatı 

87,17 
250. 

88,1.1 
169,11 
192,83 

127.52 

ita kanılar tetkik edilecek olursa : 

a) Üç faaliyet yılı içinde yapılan mubayaaların kilo itibariyle % 56,(56 mı 1940, % 25, 18 
ini, 1941 ve c/( 18,16 sini 1942 yılı mahsûlleri teşkil ettiği; 

b) Ortalama mubayaa fiyatlarında 1940 mahsûlüne nazaran 1941 de % 91, 93 ve 1942 de 
% 119 nispetinde bir artış husule geldiği; 

e) 250 kuruştan satmalman 9513 kilo tütünün yapılan tetkikat neticesinde Şirketin kendi 
tütünlerinden yapılmış bir satış olduğu görülür. 

Alaçam, Bafra, Çarşamba, Erbaa ve Samsun'dan yapılan ve 530 856 kiloya baliğ olan 
1943 yılı mubayaalarının mubayaa masrafları hariç olmak üzere genel ortalama fiyatı 176,55 ku
ruş olduğuna göre, mubayaa edilen beher kiloya 16,28 kuruş mubayaa masrafı hissesi isabet etti
ği neticesine varılmaktadır. 1940 mahsûlü için bu hisse 3,74, 1941 mahsûlü içinse 5,50 kuruş idi. 

(1) 33 368 kilosu dahilî mubayaadır. 
Şirketin nam ve hesabına Ege bölgesinde yaptığı 1943 yılı mubayaaları için kilo başına 8,11 

kuruş masraf ödediği anlaşılmıştır. Mubayaa bölgeleri ayrı olduğu cihetle, Şirketin Ege bölgesi 
mubayaa masraflariyle Karadeniz bölgesi mubayaa masrafları arasındaki faı-kları tabiî karşıla
mak icabeder. 

2. Stoklar: 
1943 yılı sonunda Şirketin elinde bulunan Stoklar şunlardır. 

Mahsul 
senesi 

1940 
1941 
1942 

Toplam: 

İşlenmiş 
Kilo 

Yarı işlenmiş 
Kilo 

İşlenmemiş 
Kilo 

Yekûn 
Kilo Lira 

58 
78 008 
36 960 

115 026 

5.14.886 

514 886 

58 22,96 
78 008 140 907,95 

551 846 1 085 395,81 

629 912 1 226 326,72 

Tablo rakamlarından anlaşılacağı veçhile, 1944 yılına devreden stokların % 18,26 sı işlenmiş 
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ve c/c 81,74 ü henüz işlenmemiş tütünlerdir. 1940 ve İ941 mahsûlleri bakiyesini teşkil eden 78 066 
kilo Samsun ve Bafra menşeli tütünler konsinyasyon olarak Şirketin Mısır Şubesi nezdinde bek-
liyen ve keza Bafra Menşeli olan 36 960 kilo işlenmiş tütünler 1941 yılı mahsulünden 1942 yılı mah
sulüne nakledilen tütünleri ifade etmektedir. 

Sözü sreçen konsinyasyon tütünlerinin 1944 yılı içinde tamamen, işlenmemiş tütünlerin ise 1944 
yılı içinde işlendikten sonra mühim bir kısmının satıldığı görülmüştür. 

.'). —• İmalât, Maliyetler ve randımanlar: 

A İmalât: 
Türk Tütün Limitet Şirketinin 1943 yılı nihayetine kadar olan üç yıllık imalâtı şu suretle hü

lâsa edilebilir. 
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İmal 
Faaliyet Mahsûl Mubayaa Fire Kalan İşlenmiş İşlenmiş maliyeti Mubayaa 

yıh yılı kilo kilo kilo kilo Lira Kr. maliyeti m 

1941 
1942 
1943 

1940 
1940 
1940 

1 647 307 
9 513 
— 

104 972 
17 805 
12 295 

— 
— 

1 042 805 
270 252 
— 

1 436 014,62 2 
23 782,50 

— 

1940 mahsulü [1] 1 656 820 135 072 1 521 748 1 313 057 [1] 1 735 668,16 132,18 1 459 797,12 3 

1942 1941 736 342 36 094 — 173 074 — — 1 245 239,28 1 
1943 1941 — 58 084 — 483 822 [3] — — — 1 

w (1941 mahsulü) 736 342 94 178 642 164 656 896[2] 1509 662,90 229,82 1245 239,28 2 

2 1943 (1942 mahsulü) 530 856 15 970 514 886 36 960[4] — — 1 023 645,74 

o Genel toplam 2 924 018 245 220 2 678 798 1 969 958 3 245 331,06 — 3 728 682,14 6 

Avarya ve numune tenzili 

[1] Mubayaa miktarından 212 621 kilo işlenmemiş olarak satılmış ve ayrıca 3 931 kilo da mamul firesi kay 
[2] 14 732 kilo mamul firesi kaydedilmiştir. 1 516 986,89 liralık masraf yekûnundan 36 926 liralık (36 96 

dilen tütün, 185,12 liralık gönderilen 69 kiloluk numune; 7 323,99 liralık 1941 mahsulü avaryası tenzil 
avaryanın tenziliyle hakiki masraf yekûnu 1 509 662,90 liraya baliğ olmaktadır. 

[3] 78 008 kilosu konsinyasyon tütün olup işlenmiş meyanında mütalâa edilmiştir. 
[4] 1941 mahsulü işlenmiş tütün olup 1942 yıh mahsulü tütünlere nakledilen miktardır. 
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Tablo rakamları tetkik edildiği zaman: 
a) 1940, 1941 ve 1942 mahsûllerinden £728.682,14 lira mukabilinde ceman 2.924.018 kik 

tütün mubayaa edilerek 212.621 kilosunun işlenmemiş olarak satıldığı ve 514.886 kilosunun işlen
memiş olarak 1944 yılma devredildiği; 

b) Arada bakiye olarak görünen 2.196.511 kilo tütünün işletmeye verilerek 226.557 kilosu 
işletme ve 18.663 kilosu mamul firesi olmak üzere ceman 245.220 kilo fire ve zayiat kaydedildiği: 

c) İşletme sonunda elde edilen 1.969.953 kilo mamulün % 66,65 nin 1940 ve % 33,35 nin 
1941 mahsulü tütün olduğu, 1942 mahsulü tütünlerin ise işletilmediği; 

d) Yapılan 607.887,19 lira işletme masrafından 1940 mahsulü mamul kilosuna 25,60 ve 1941 
mahsulü mamul kilosuna ise 41 $7 kuruş hisse düştüğü; 

e) işletme sonunda 1940 mahsulü tütünlerin kilosunun ortalama olarak 132,18" ve 1941 mah
sulü tütünlerin kilosunun ise 229,82 kuruşa m«l olduğu, 
neticesine varılır. 

Yapılan incelemelerden, parti tamamlama maksadiyle Şirket tütünlerinden Bakanlığa ve Ba 
kanlığa ait tütünlerden Şirkete satışlar yapıldığı; mahsûller arasında bazı kaymalara yer verildiği 
ve işletme masraflarının tamamının takvim yılı sonunda ilgili tütünlere verilmesi gerekirken'bir 
kısmının haksız ve yersiz olarak mütaakıp yıla devredildiği anlaşılmıştır. Buna bir misal olarak 
1941 yılında yarı işlenmiş olarak kaydedilen 15.359,80 lira bedelli 40.491 kilo tütüne mukabil 
1942 yılma devredilen 88.351,50 lira işletme masrafları gösterilebilir. 

Sene sonunda bütün masrafların maliyet de ve bütün mamullerin bilanço aktifinde yer alma
sını sağlamak maksadiyle her sene nihayetinde yalnız yarı işlenmiş tütünlere isabet, eden işletme 
masrafları hissesinin mütaakıp yıla bırakılmasına itina olunması temenniye değer görülür. 

I) Maliyetler : 
Yukarda 1940 ve 1941 mahsûlleri işlenmiş tütünlerin ortalama kilo maliyetleri arasında görü

len 97,64 kuruşluk farkı tevlit eden âmiller ile beher kilo işlenmiş tütünün ortalama maliyetini 
teşkil edem unsurlar aşağıda gösterilmiştir. 

Mahsûl 
Yılı 

1940 
1941 

Fark 

Ortalama 
mubayaa 
maliyeti 

Kuruş 

88,11 
169,11 

8 1 , -

Kiloya 
isabet 

eden masral 
Kuruş 

25,60 
41,37 

15,77 

Fire ve 
Zayiat 
Kuruş 

.18,47 
19,34 

0,87 

İmal 
maliyeti 

Kuruş 

132,18 
229,82 

97,64 

Rakamların tetkikinden anlaşılacağı veçhile 1941 mahsulü imal maliyetinde geçen yıla naza
ran hâsıl olan 97,64 kuruşluk artışın fr 82;96 m ifade eden 81 kuruşunu ham madde, % 16,15 ni 
-15,77 kuruş - işletme masrafları ve <fc 8,9-0,87 kuruş -fire ve zayiat teşkil etmektedir. 
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C - Randımanlar : 
Şirketin işletme randımanları kısaca aşağıda belirtilmiştir: 

İşletmeye verilen tütün 
İşletme firesi 

işlenmiş tütün 

1940 
Mahsûlü 

Kilo 

.1.444.198 
131.141 

1.313.057 [1] 

% 

100 
9,08 

90,92 

1941 
Mahsûlü 

Kilo 

736.342 
79.446 

656.896 [1] 

% 

100 
10,79 

89,21 

1941 
Mahsûlünde 

Fark 

1,71 

1,71 

Tablo rakamlarının tetkikinden de anlaşılacağı veçhile gerek İşletme ve gerekse mamul fireleri 
bakımından 1941 yılı mahsûlüne nazaran 1940 yılı mahsulü işletmesi daha müsaait bir durum 
arzetmektedir. Netice itibariyle, 1941 yılı mahsulü geçen yıl mahsulünden % 1,71 nispetinde daha 
düşük bir randıman kaydetmiş ve ortalama olarak işlenmiş bulunan 1941 yılı mahsulü % 89,21 
randımanlı olmuştur. 

Yerli Ürünler Şirketinin 1943 yılı mahsulü randımanlı % 90,36 ve 1944 yılı mahsulü randı
manının ise % 89,91 nispetinde olduğuna ve pratikte de neticelerini bu nispetler etrafında tecelli 
ettiğine bakılırsa, Tütün Limitet Şirketinin sözü edilen randıman nispetlerini normal karşıla
mak lâzım gelir. 

4 — »Satışlar : 
Türk Tütün Limitet Şirketinin müdahale nmbayaatı yapmağa başladığı 1941 yılından 1943 

yılı sonuna kadar geçen müddet içinde mahsul itibariyle yaptığı satışlar aşağıda kısaca arzedil-
miştir. ; 

Faaliyet Mahsûl 
senesi senesi 

1941 1940 
1942 1940 
1943 1940 

Satılan 
kilo 

88 637 
950 333[2J 
482 720[3] 

1940 mahsulü satışları: 
1940 1 
. ------ .._-—_—__ 

1943 1941 

Genel toplam 2 

52.1 690 
r==z=rr=i ' . 
527 127 

048 817[4] 

Satışların 
maliyeti 

59 118,34 
l 542 977,56 

193 817,84 

1 795 9.13,74 
—..- -_-__—.=__=::_-r 
1 350 065,78 

3 145 979,52 

Satışların 
tutarı 

75 341,45 
2 337 691,20 
1 384 516,49 

3 797 549,14 
-•_.._ v^-z ^rz^; 

1 820 723,76 

• 5 618 272,90 

Satış 
kârları 

16 223,11 
794 713,64 

1 190 698,65 

2 001 635,40 
^ r = r = = : r = 

470 657,98 

2 472 293,38 

Ortalama 
satış 
fiyatı 

85,— 
245,98 
286,81 

249,56 
: = = r - = r : 

345,40 

274,22 

[l]Ayrıca işlenmiş tütünlerin 1940 mahsulü partilerinde 3.931 kilo ve 1941 mahsulü partile
rinde ise 14.732 kilo mamul firesi kaydedilmiştir. 

f2] 25 635 kilosu işlenmemiş olarak satılmıştır. 
[3] 186 986 kilosu işlenmemiş olarak satılmıştır. 
[4] 1943 yüı sonundaki konsinyasyon stokları 78 066 kilo ile tanzim hesabı stoku 36 960 kilo ve 

18 663 kilo mamul fireleriyle 69 kilo numunelik tütün ilâve edildiği ve buna mukabü, ham olarak 
satılan 212 621 kilo indirildiği takdirde işlenmiş tütün yekûnu 1 969 953, küo elde edilir, 
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Tablo rakamları incelendiği takdirde : 
a.) 1940 mahsulü tütünlerden 212 621 kilosu işlenmemiş ve 1 309 069 kilosu işlenmiş; 1941 

mahsulü tütünlerden 527 127 kilosu işlenmiş olarak ceman 2 048 8.17 kilo tütün satıldığı; ' 
b) 1940 mahsulü tütünlerin 118.02 kuruş olan vasati satış maliyetlerine nazaran % 111,45 

1941 mahsulü tütünlerin 256,12 kuruştan ibaret olan ortalama satış maliyetlerine nazaran % 34,86 
ve her iki mahsulün vasati satış maliyeti olan 153,55 kuruşa nazaran ise % 78,59 nispetinde (kiloda 
J20,67 kuruş) gayrisâfi bir kârla satış yapılmış olduğu; 

e) 194" senesi içinde satılan 1940 mahsulü ile 1941 mahsulü tütünlerin satış fiyatları arasın
daki farkın daha ziyade 1940 mahsulü satışından işlenmiş tütünlerin de bulunmasından ileri gel
diği görülür. 

Kâr nispetlerinin yüksek oluşu, daha ziyade satışların primli yapılmış olmasından ve harb yıl
ları içinde Avrupa ve Amerika'nın nispeten tütünsüz kalmasından"ileri gelmektedir. 

Samsun ve havalisi 1941 mahsulü tütünlerinden 1943 yılı sonunda kilosu dört lira hesabiyle ve %• 
3 aracılık komüsyonu. verilmek suretiyle satılan 400 000 kilo tütünün daha yüksek bir kıymet ta
şıdığı ve 50 000 liraya yakın ödenen komüsyonun ödenmemesi lâzımgeldiği hakkında Ticaret 
Bakanlığı raporu Heyetimizce de tetkik edilmiştir. Ancak keyfiyet halen Gümrük ve Tekel Bakan
lığı Müfettişi tarafından incelendiği cihetle alınacak neticeye intizar olunması maslahata uygun 
görülmüştür. 

Türk Tütün Limited Şirketinin, raporumuzun genel durum bahsinde de arz ve izah edilmiş oldu
ğu veçhile, Ticaret Bakanlığı nam ve hesabına yapılacak müdahale mubayaalarını Millî Korunma 
sermayesinden ve adı geçen Bakanlıkla 8 . T l . 1942 tarihinde mutabık kalınan esaslar dâhilinde 
yapması gerekmekte idi ise de, geçen yıl takdim kılman raporlunuzda da temas edildiği gibi 
sözü geçen ve kârın münasıfeten taksimini ilzam eden esaslar Şirket, tarafından tatbik edilmediği 
cihetle, gerek Millî Korunma sermayesinin kullanılış şeklinin ve gerekse hesap neticelerinin iki ta
raf arasında taksim işinin vuzuha bağlanması lüzumu bir kere daha kendini hissettirmektedir. 

Yapılan tetkikat neticesinde 1942 mahsûlü müdahale mubayaaları hakkında 8 . VI . 194:5 tari
hinde Bakanlıkla Şirket arasında kararlaştırılan esasların Şirket tarafından 30 . IX . 1943 tarihine 
kadar 262 000 ve sözü geçen tarihten sonra 254 000 lira ile iştirak edilmek suretiyle yerine getiril
miş olduğu görülmüştür. Filhakika. 1943 yılında 1 048 469, 81 liralık tütün mubayaa edilmiş oldu
ğun;; göre. Şirketin r/c 25 uispetinindeki iştirak hissesi 262 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Şirket, Ziraat Bankası nezdinde açılan koordinasyon kredilerinden normal bir şekilde istifade-
lenmiş ve finansman bakımından hiçbir müşkülâta mâruz kalmamıştır. Ziraat Bankası tarafından 
Yerli ürünler Şirketine tatbik edilen c/ı. 8, 1/2 faiz yerine % 6 faiz ödemek suretiyle tütün Limited 
Şirketinin, .1941 yılında Millî Korunma sermayesinden : 1 705 834,74 lira kullandığı (faizi ayrıca 
^ 845,37 liradır). 

1942 yılında Millî Korunma Sermayesinden: 
1 460 047, 63 lira kullandığı (faizi ayrıca 69 649., 41 liradır) anlaşılmıştır. 
Sözü geçen, paralar müdahale mubayaalarına sarfedilmisse de, miktar itibariyle pek ehemmi

yetli olmamakla beraber bir kısmının Şirket tarafından faizi ödenmek suretiyle kendi işlerinde 
kullanıldığı gözden kaçmamıştır. Bir misal olarak 17 . IT . 1942 tarihinden sene sonuna kadar kul
lanılan 8;5 424 liralık satış bedeli gösterilebilir. 

Şirketin 1943 yılı kâr ve zarar hesabının tetkiki neticesinde: 
1. - • 1943 yılında ayrılan 186,74 lira amortismanın 1942 de olduğu gibi kâr ve zarar hesabımın 

zimmetinde yer alması lâzım iken gösterilmediği; 
2. — J942 ve 194-'5 yılı kâr ve zarar hesaplarımla kayıtlı bulunan cem'an 121 862,55 lira umu

mi masrafın. Şirket ve Bakanlık hesaplarına yapılan mubayaaların bedelleri itibar nazarına alın
mak suretiyle Bakanlığa ayrılmış masraf hisselerinden terekküp ettiği; 

3. — Şirketin Mısırda bulunan Kolu vasıtasiyle yapılan satışlardan % 3 nispetinde Komüsyon 
Ödendiği tesbit olunmuştur. 

Filhakika, 3780 sayılı Millî Korunma Kanununu tadil eden 4180 sayılı Kanunun 6 ncı mad-
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desinin 4 ncü bendinde "Vekâletin merkez teşkilâtı haricinde ihdas olunacak vazifelerin ve 
Koordinasyon Bürosunun kadroları İcra Vekilleri Heyeti karariyle tatbik edilir." denildiğine gö
re umumi masraf tahakkuk ettirilebilmesi için Tütün Limited Şirketinin bir (Millî Korunma İşleri 
kadrosu) hazırlayıp tatbik mevkiine koyması lâzım gelirdi. Halbuki Şirket tarafından hazırlan
mış böyle bir kadro mevcut değildir. Kaldı ki. Şirketin umumi masraflarını karşılamak maksa-
diyle raporumuzun genel durum kısmında bahis mevzuu olan ve "Şirkete göreceği hizmetler
den dolayı % 2 komüsyon verilmesini kabul eden" bir anlaşma da mevcuttur. Vaktinde tatbik 
edilemiyen bu anlaşma hükümlerinin 1945 yılı içinde Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Baş
kanlığının (1) 9 . VII . 1945 tarih ve 5/11793 sayılı yazılarına uyularak Şirket tarafından tatbik 
edildiğine ve 1941 yılı mahsûlünden başlıyarak 1944 mahsûlü de dâhil olduğu halde mubayaa 
•bedelleri -üzerinden ceman 194 983,02 lira komüsyon tahakkuk ettirildiğine bakılırsa, 1945 yılına 
kadar Bakanlık kâr ve zarar hesaplarına intikal ettirilen umumi masrafların iadesi lâzımgelmek-
tedir. 

Şirketçe alman % 3 nispetindeki tavassut kondisyonlarına gelince: Görülen hizmetler muka
bili sözü geçen % 2 komüsyon tahakkuk ettirildiğine göre yeniden bir komüsyonun alınması Ba
kanlıkla yapılan umumi anlaşmalar hükümlerine olduğu kadar Millî Korunma Kanununun "âza
mi tasarrufla hareket etmek" prensipine de aykırı düşeceği ve nıuzaaf bir tahakkuk teşkil edece
ği cihetle bu tavassut komüsyonlarının da iadesi icabeder. Bu tashihlerin yapılması temenniye 
sayandır. 

Bilançonun tetkik ve tahlili 

A) Aktif: 
İM . XII . 1943 sonu itibariyle tanzim edilmiş bulunan Millî Korunma Umumi Bilançosunun 

aktifi aşağıda arzedildiği şekilde gösterilmiş bulunmaktadır: 
I - Tahsis edilmiyen sermaye 9 312 289,29 

II - Tahsis edilen sermaye 90 687 710,71 
III - Sermaye tahsisinden borçlular 21 589 158,— 
IV - Muhtelif borçlu hesaplar 44 267 540,75 
V - Mutavassıt hesaplar 671 478,36 

VI - Stoklar 42 548 519.50 
VII - Sabit. kıvmetler 5 263 727,52 

214 340 424,13 

I - ve II - Tahsis edilmiyen sermaye ile tahsis edilen sermaye postları hakkında pasifte ser
maye hesabı vesilesiyle izahat verilecektir. 

Sermaye tahsisinden borçlular: 21.589.158,— lira. 
Bu meblâğ Millî Korunma sermayesinden tahsis mahalleri emrine verilmiş bulunan muhtelif 

nevi mebaliğin 1943 bilançosunun hazırlanma devresi içinde hesabı verilmeyen-kısmını göstermek
tedir. 1943 yılı sonuna kadar Bakanlar Kurulu karariyle Millî Korunma sermayesinden tahmis 
edilen paraların tutarı 90.687.710,71 lira olup bunun 59.686.215,28 lirası sermaye tahsis mahalleri 
tarafından bilfiil Ziraat Bankasından çekilmiş bulunmaktadır. 1943 yılı bilançosunun hazırlanma 
devresi olan 1945 yılı Temmuz ayma kadar bilfiil kullanılan paradan 38.097.057,28 liralık kısmı 
için tahsis mahalleri tarafından Millî Korunma Muhasebe Bürosuna evrakı müsbite veya bilanço 
verilmiş ve bunların mahsubu yapılmıştır. Geri kalan 21.589.158,— lira ise 1943 yılı' Millî Korunma 
umumi bilançosunun hazırlanma devresi içinde evrakı müsbitesi veya bilançosu -gönderilmemiş 

\1\ 31 . 12 . 1940 ve 5.6. 1943 tarihli Bakanlık - Şirket anlaşmasında % 2 komüsyonun yal
nız 1910 - 1941 yılı kampanyasındaki hizmetini mukabil olduğu tasrih olunmustnı-. 
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olduğu, veya bu meblâğ içinde bulunan ikrazlardan iade vâki olmadığı için sermaye talisin ma-
halterinin borcu olarak gözükmekte devam etmiştir. 

Millî Korunma 1942 yılı umumi bilançosunda hesabı verilmemiş bulunan paraların yekûnu 
25.428.68541 lira olduğuna göre mütaakip yılda dört milyon liralık bir azalma kydedilmiş oluyori 

Evvelce mütedavil sermaye olarak verilmiş. bulunan mebaliğden mühim bir kısmının biiâhara 
ikraza kalbedilmiş olması neticesinde sermaye tahsisinden borçlular hesabının 1943 yılı sonu ba
kiyesinin yarısından fazlasını bu neviden paralar teşkil etmektedir. 

Sermaye tahsisinden borçlular hesabının 191-3 yılı sonu bakiyesinin senelere göre -tahassüi tarzı 
aşağıda gösterilmiştir. 

25 428< 685 11 lira 1942 müdevver hesabı veriİmemiş paralar 
14 273 508 61 lira-1942 den » mebaliğden 1943 yılı bilançosunun hazırlanma devresinde 

hesabı verilen kısım 
11 155 176 50 
10 433 981 50 lira 1943 yılında tahsis edilen paralardan hesabı alınamayan kısmı 

2Î 58$ 158 — lira 1943' yılı sonunda hesabı alınamıyan paraların tutarı 

Bu meblâğın 9 191013 72 lirası ikraz mahiyetinde olduğu için istirdadı hakkında yeni bir karar çı
kıncaya veya Millî Korunma hesaplarının tasfiyesine kadar tahsis mahallerinin borcu olarak gözük
mekte devam edecektir. Diğer taraftan 1943 yılında mütedavil sermaye meyanında bulunan Eko
nomi Bakanlığına ait 4 000 000 lira mütaakip yıl ikraza çevrilmiş olduğu için bu mahiyetteki 
paraların tutarı 13 191 013 72 liraya baliğ olmuş ölüyor. Bunların alâkalı bulundukları Bakan
lıklara göre müfredatı aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. 

4 285 512 78 lira Maliye Bakanlığı 
6 998 710 06 » Ekonomi Bakanhğı (Etibank ve Sümerbank) 
1 400 000 — » Tarım Bakanlığı (Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu) 

449 850 95 » Ticaret Bakanlığı (Ekmeklik hububat ve un stoku) 
56 939 93 » Eşhas 

13 191 113 72 

Bu paralar hakkında gerekli izahat aşağıda arzedilmiştir. 
1."— Mâliye Bakanlığı (Kâğıt stoku vücuda getirmek üzere 354 sayılı koordinasyon kararı ile 

Maliye Bakanlığı emrine açılan 5 000 000 liralık krediden 4 285 512, 78 lirası 1943 yılı nihayetine 
kadar adı geçen Bakanlık tarafından Ziraat Bankasından tahsil edilmiş ve kredi 509 sayılı Ko
ordinasyon kararı ile 10 000 000 liraya iblâğ edilmiştir. îkraz mahiyetinde olduğu için alâkalı bi
lanço veya evrakı müspitenin Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmesi kaydından muaf 
bulunan bu para 7/6/1946 tarihinde yürürlüğe giren 4911 sayılı Kanunun geçici maddesi hükmüne 
göre Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğüne mütedavil sermaye olarak verilmiş ve Millî Ko
runma Kanununun 43 ncü maddesinde derpiş edilen yüz milyon liralık sermaye de bu nispette in
dirilmiştir. 

2. — Ekonomi Bakanlığı bu paranın 2 998 710 ,06 lirası Sümerbanka ve 4 000 000 lirası da Et i-
banka ait olup bunlar hakkındaki izahat aşağıda arzedilmiştir. 

A) Sümerbank (95 ve 279 sayılı Koordinasyon kararları ile pamuk ipliklerinin tevzi ve satış 
işlerinin bir elden idaresi için Ekonomi Bakanlığı emrine İM milyon liralık bir mütedavil sermaye 
tahsis edilmiş olup Bakanlık bu işle Sümerbankı tavzif etmiş ve bu para 1942 yılı sonuna kadar 
Sümerbank; tarafından kullanılmıştır. Yine 190 sayılı Koordinasyon kararı ile kaput bezinin sa
tış ve tevzi işleri Sümerbanka verilmiş ve bu vazifenin ifası için adı geçen Bankaya 400 000 lira
lık bir mütedavil sermaye tahsis edilmiştir. 
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Sümerbank almış olduğu her iki mütedavil sermaye için ayrı bir hesap tutmamış olduğundan 

sene sonlarında Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bilanço verememiş ve bu itibarla mezkûr ka
rarlarla tahsis edilen mütedavil sermayeler, 1943 yılı bidayetinde 444 sayılı kararla ikraza kalbe-
dilerek dört milyon liraya iblâğ edilmiştir. Bu krediden 1943 yılı sonuna kadar üç milyon lirası 
kullanılmış olup tetkikatımızı yaptığımız sırada hemen hemen tamamı iade edilmiş bulunmakta 
idi. 

B) Etibank - Bakır stoku vücuda getirmek ve krom satışlarını tanzim ve idare etmek için 
Ekonomi Bakanlığı hesabına ve Etibank emrine 230 sayılı Koordinasyon kararı ile 3 000 000 lira
lık ve 283 sayılı Koordinasyon katarı ile de bir milyon liralık olmak üzere ceman dört milyon 
liralık mütedavil sermaye tahsis edilmiş ve bu paralar Etibank tarafından tamamen çekilmiştir. 

Hesapların memzucen yürütülmüş olması neticesi, Etibank tarafından bu mütedavil sermaye
lere ait bilançoların tanzim edilememesi üzerine 1944 yılında 535 sayılı Koordinasyon kararları ile 
bu mütedavil sermayeler ikraza kalp edilmiştir 

3. — Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu -
37 ve 271 sayılı Koordinasyon kararlariyle Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna 1 400 000 

liralık bir ikrazda bulunulmuştur. Kararnamesi gereğince 1943 yılından itibaren dört senede ve 
dört müsavi taksitte ödenmesi gereken hu paraya mahsuben hiçbir tahsilat yapılamamış olduğu 
gibi buna ait faizler dahi ödenmemiş bulunmaktadır 

4. — Ticaret Bakanlığı - 204 sayılı Koordonasyon kararı ile ekmeklik hububat ve un stokları 
tesis eylemek üzere Ticaret Bakanlığı emrine verilen 500 000 liralık mütedavil sermaye muhtelif 
Belediyelere tavzi edilmiş ve bu para 23/1/1945 tarihinde yürürlüğe giren 425 sayılı Koordinasyon 
kararı ile 550 000 liraya iblâğ edilerek ikraza kalbedilmistir. 1943 yılı sonunda bu paradan 
449 850 ,95 lirası kullanılmış ve tetkikatımızı yaptığımız sırada bunun 413 504 ,9!) lirası istir
dat edilmiş ve bakiyesi de 620 sayılı Koordinasyon kararı gereğince fon hesabından mahsup edile
rek bu hesap tasfiye edilmiştir. 

5. — Eşhas - Yenihayat Uri Fabrikası ile Hasankale Hu Fabrikasının işler bir hale konması 
için 39 ve 380 sayılı kararlarla Yasin Aral 'a 38 000 liralık ve 47 ve 86 sayılı kararlarla da Muam
mer Alemdar'a 21 000 liralık kredi açılmıştı. 

Alâkalı kararnameleri gereğince muayyen taksitlerle iade edilmesi gereken bu mebaliğden 
1943 yılı sonu itibariyle, 

Yasin Aral'ın borcu 40 883 ,78 liraya, 
Muammer Alemdar'm borcu da 16 056 ,15 liraya baliğ olmakta idi. 
Tetkikatımızı yaptığımız sırada Yasin Aral'ın borcunun 2 590 liraya inmiş olduğu ve Muammer 

Alemdar'dan ise hiçbir tahsilat yapılmadığı görülmüştür. 
Millî Korunma sermayesinden aldıkları paralar mukabilinde evrakı müspite veya bilanço 

göndermek mecburiyetinde olan diğer tahsis mahallerinden hesap vermedikleri için borçlu gözü
kenlerle borçlu bulundukları paraların mahiyetini gösteren müfredatlı cetvel aşağıda arzedilmistir. 

Başbakanlık 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri > 
Ekonomi » 
Tarım » 
Ulaştırma » 
Ticaret » 

Teşkilât ve 
idare Mas. 

3 344 24 
39 992 

356 708 
650 

8 358 
577 

2 393 838 

2 803 469 

01 
33 

— • 

59 
53 
86 

56 

Sabit 
Sermaye 

—. 
— 
— 
__ 

505 811 11 
__ 
— 

505 811 11 

Mütedavil 
Sermaye 

— 
— 
— 

1 014 214 
1 831 051 

• — 

2 242 597 

5 088 863 

44 
33 

84 

61 

Yekûn 

3 344 
39 992 

356 708 
1 015 864 
2 345 221 

577 
4 636 436 

8 398 144 

24 
01 
33 
44 
03 
53 
70 

28 
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Bu cetvelde yer alan hesabı verilmemiş paralardan üzerinde durulmasına lüzum görülenlere, 
tahsis nevileri sırasiyle, kısaca temas edilecektir. 

1. — Teşkilât ve idare masraflarından 1943 yılı sonu itibariyle evrakı müspitesi gönderilme
miş mebaliğin tutarı 2.803.469,56 liraya baliğ olmaktadır. Bu paralar belli bir takvim yılında 
sarfedilmek üzere verilmekte ve sarfedılıniyen kısım mütaakıp yıla devir edilmiyerek iptal edil
diğine göre 1943 yılının hesabı verilmemiş paralarını gösteren mevzubahs mebaliğin, sarf edilme
miş ise aynen iade edilmemesi ve sarf edilmiş ise, Millî Korunma 1943 yılı bilançosu 1945 yılı 
Temmuz ayında tanzim edilmiş olduğuna göre, bunlara ait evrakı müspitenin bir buçuk sene 
içinde Millî Korunma Muhasebe Bürosuna verilmemiş olması üzerinde durmak yerinde olur ka
naatindeyiz. 

Hesabı verilmemiş teşkilât ve idare masraflarından 1942 yılından müdevver kısmının, Ticaret 
Bakanlığına ait olanlar hariç, hemen hemen tamamının 1943 yılında tasfiye edilmiş olduğunu 
memnuniyetle belirtmek isteriz. 1943 yılı bilançosunun hazırlanması devresinde Ticaret Bakanlı
ğının 1942 den müdevver hesabı verilmemiş paralar tutarı 1.684.452,88 liradan ise hiçbir tasfiye 
yapılamamış ve 1943 te adı geçen Bakanlığa verilen yeni tahsisatlarla bu para 2.393.838,86 liraya 
baliğ olmuştur. 

1943 yılında tahsis edilen paralara gelince: 
a) 417 sayılı Koordinasyon karariyle Millî Korunma mahkemelerinin 1943 yılı kadro ve idare 

masrafları ile Millî Korunma Kanununa göre vazifelendirilen mahkemelerin cürmümeşhut ve hü
kümlerinin neşri masraflarına karşılık olarak Adalet Bakanlığı emrine 307.000 lira tahsis edilmiş 
bundan 269.456,61 lirası kullanılmış ve ancak 32.301,20 liralık kısmının mahsubu yapılamamıştır. 

b) 421 ve 488 sayılı Koordinasyon kararlariyle, Millî Korunma Kanununa istinaden tevdi 
edilenn görevlerin ifası için istanbul, izmir, Ankara hariç Belediyelerce kurulmuş ve kurulacak 
olan teşkilâtın 1943 yılı takvim yılı kadro ve idare masrafları karşılığı olarak içişleri Bakanlığı 
emrine verilen 403.000,— liralık tahsisattan 380.063,44 liralık kısmı adı geçen Bakanlık tarafın
dan Ziraat Bankasından tahsil edilerek alâkalı Belediyelere tevzi edilmiş ise de bu paralarla ilgili 
vesaikten cüz'i bir kısmı 1943 yılı Millî Korunma umumi bilançosunun hazırlanma devresinde Millî 
Korunma Muhasebe Bürosuna tevdi edilmiştir. Tetkikatımız sırasında tahsil ettiği mebaliğden 
Bakanlığın borcu olarak gözüken 356.708,33 liraya ait evrakı müspitenin Millî Korunma Muha
sebe Bürosuna tevdii hususunda Banka tarafından içişleri Bakanlığına yapılan müracaatların 
müspet bir sonuç verdiğine dair bir kayda tesadüf edilmemiştir. 

c) 320 ve 370 sayılı Koordinasyon kararlariyle istihsal voliyle elde edilecek maddelerin ve 
istihsal sahalarının mevcutlarını doğru olarak tahmin vazifesi ile mükellef olmak üzere Subaşı 
ve yardımcı teşkilâtı kurmak için Ticaret Bakanlığı emrine 500.000 liralık bir tahsisat verilmiş 
ve bu paradan 473.248,93 lirası Ziraat Bankasından thsil edilmiştir. Bunun 313.459,25 liralık kıs
mının mahsubu yapılmış ve 159.789,68 liralık kısmına ait evrakı müspite Millî Korunma Muha
sebe Bürosuna verilmemiştir. 

d) Fiyat Murakabe Komisyonları ile Vilâyetler iaşe Teşkilâtı ve Fiyat Murakabe Heyetle
rinin lağvı üzerine bunlara verilmiş olan vazifeler 371 sayılı Koordinasyon kararı ile, Belediye
lere devredilimiş ve bu vazifeyi görmek üzere Ticaret Bakanlığına 400.000,— lira tahsis edilmiştir. 
Hemen hemen tamamen kullanılan bu paraya ait evrakı müspite Millî Korunma Muhasebe Büro
suna tevdi edilemediği için 563 sayılı Koordinasyon kararı ile bu paranın mahsup bakımından Bele
diyelere yardım hükmüne tâbi tutulması karar altına alınmış tetkikatımızı yaptığımız sırada alâ
kalı Belediyelerden alman makbuzlar mukabilinde bu paranın mühim kısmı tasfiye edilmiştir. 

e) 472 sayılı Koordinasyon kararı ile Millî Korunma Kanununa müsteniden tevdi edilen vazi
felerin ifası zımnında Ankara, istanbul ve izmir Belediyelerinde kurulmuş ve kurulacak olan teş
kilâtın 1943 takvim yılı sonuna kadar kadro ve sair masraflarını karşılamak için Ticaret Bakanlı
ğı emrine adı geçen Belediyelerin tesbit edeceği mikdarda yardımda bulunmak üzere 200 000 lira
lık bir tahsisat verilmiştir. Tamamı Ziraat Bankasından çekilmiş bulunan bu paranın mahsubu bi-
lâhara yapılmış bulunmaktadır. 
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2. — Tahsis edilen sabit sermayeden hesabı verilmemiş olarak gözüken 505 811,11 lira, hangar, 

sarnıç inşası ve istihsal vasıtaları mubayaası için Tarım Bakanlığı hesabına Zirai Kombinalar Ku
rumu emrine İÜ, 17, 90 ve 236 sayılı Koordinasyon kararları ile verilen sabit sermayelerin bakiye
lerinden terekküp etmektedir. Bunlar hakkında 1941 ve 1942 yılı raporlarımızda malûmat arzedil
miş olduğu için burada bu mevzulara ayrıca avdet edilmemiştir. Bununla beraber 1944 yılı için Ku
rumun ayrıca bilânça hazırlaması kararlaşmış bulunduğuna göre Kurumun 1944 yılı hesaplarında 
bu paranın da mahsup edilmiş olabileceğine işaret etmek isteriz. 

3. —• Mütedavil sermayelerden 1943 yılı sonunda bilançoları Millî Korunma Muhasebe Bürosuna 
verilmemiş olan 5 088 863, 61 lirayı terkip eden paralara aşağıda kısaca temas edilmiş bulunmakta
dır. 

a) Ekonomi Bakanlığının borcu olarak gözüken l 015 214, 44 liranın 2 372, 85 lirası Yalvaç 
Deri Fabrikasına 1 012 841,59 lirası da Zeytinburnu Çimento Fabrikasına, ait bulunmaktadır. 

Yalvaç Deri Fabrikası 1943 yılında bilanço vermiş olup borcu olarak gözüken para adı geçen 
fabrikanın kasa mevcudunu ifade etmektedir. 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasına gelince: 464 sayılı koordinasyon kararı ile Zeytinburnu 
Çimento Fabrikasına el konarak işletilmesi için Sümerbank emrine 1 000 000 liralık mütedavil 
sermaye tahsisi kararlaştırılmış ve bu para Sümerbank tarafından tahsil edilmiş olmakla bera
ber, raporumuzun umumi mülâhazalar kısmının buna ait bahsinde arzedilmiş olduğu gibi fabri
kanın işletilmesine tahsis edilmemiştir. Bu sebepten ötürü Zeytinburnu Çimento Fabrikası tara
fından hazırlanmış olan J943 yılı bilançosunda Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen pa
raya yer verilmemiş ve mevzubahs bilançonun Millî Korunma Umumi Bilançosuna intikal etti
rilmesine de tahsis edilen sermayeye ait kayıtlar kapatılamamıştır. 

b) Tarım Bakanlığına tahsis edilen mütedavil sermayelerden bilançoları verilmediği için adı 
geçen Bakanlığın borcu olarak bilançoda yer alan 1 831 051,33 liranın: 

6 788,31 lirası Türkiye Zirai Donatım Kurumuna 
74 607,59 » Zirai Kombinalar Kurumuna 

276 592,01 » İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine 
1 473 063,42 » da Ziraat Bankasına 

1 831 051,33 
ait bulunmaktadır. 

Bunlardan 6 788,31 lirası Türkiye Zirai Donatım Kurumunun kasa mevcudu olduğu için üze
rinde durmaya mahal görülmemiştir. 

74 607,59 lirası arazi işletmesi için 1942 yılında 239 sayılı Koordinasyon kararı ile Zirai Kom
binalar Kurumuna verilen mütedavil sermaye bakiyesi olup daha evvelce de arzedilmiş olduğu 
gibi 1944 yılı için Kurum tarafından hazırlanacak olan bilançoda yer alması muhtemel bulunmak
tadır. 

276 592,01 lirası hariçten göztaşı ithal etmesi için Tarım Bakanlığı hesabına İzmir İncir, üzüm 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği emrine tahsis edilen bir milyon liralık mütedavil sermayeden 
adı geçen Birlik tarafından tahsil edilen ve 1943 yılı sonunda alâkalı bilançosu Millî Korunma 
Muhasebe Bürosuna verilmiyen kısmı göstermektedir. 

1943 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosunun hazırlanması devresinde buna ait bilanço, vâki 
mütaaddit talebe rağmen verilmemiş ve bu para 1944 yılında 4604 sayılı Kanunla Türkiye Zi
rai Donatım Kurumuna devredilmiştir. 

1 473 063,42 liraya gelince: Bu para 281 ve 303 sayılı Koordinasyon kararı ile muhtaç 
Çiftçiye aynen veya nakden ödünç tohumluk temini için tohumluk mubayaa bedeli ve masraf
larına karşılık olmak üzere Tarım Bakanlığı hesabına T. (\ Ziraat Bankası enirine tahsis olunan 
3 600 000 liralık mütedavil sermaye üzerinden adı geçen Banka tarafından 1943 yılı sonuna ka
dar kullanılan kısmı göstermektedir. 1942 yılında olduğu gibi 1943 yılında da Ziraat Bankası 
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tarafından bu mütedavil sermayeye ait hesap verilmemiş ve bu para Ziraat Bankasının borcu 
olarak.kalmakta devam etmiştir. 

Bahis mevzuu 3 600 000 liralık mütedavil sermaye 30 . VI . 1944 tarihinde 4604 sayılı Kanun
la Türkiye Zirai Donatım Kurumuna devredilmişolmakla beraber tetkikatımız sırasında tasfiye ve 
devir muamelesinin henüz intaç edilmemiş olduğu görülmüştür. 

e) Teşkilât ve İdare masraflarından Ticaret Bakanlığının borcu olarak gözüken 2 242 597,84 
lira adı geçen Bakanlık hesabına mütedavil sermaye olan aşağıda adları yazılı tahsis mahalleri
nin müfredatı hizalarında gösterilmiş bulunan borçlarını ifade etmektedir. 

6 215,17 Lira Ticaret Ofisi 
11 371,67 : Petrol Ofisi 
18 253,97 : İstanbul Mahrukat Ofisi 

919 019,18 : îzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nebati yağ. 
1 287 737,85 : İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği incir üzüm. 

Bunlardan Ticaret Ofisi, Petrol Ofisi ve İstanbul Mahrukat Ofisinin borcu olarak gösterilen 
mebaliğ Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bilanço vermiş bulunan bu müesseselerin 1943 yılı sonu 
kasa mevcudunu göstermektedir. Bu itibarla üzerinde durmağa mahal görülmemiştir. 

İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin nebati yağ hesabından borcu olarak 
gözüken 919 019,18 liraya gelince: Raporumuzun umumi mülâhazalar kısmının alâkalı bahsında, adı 
geçen birliğin Devlet yağları bilançosunu 1943 yılı ekim ayı sonu itibariyle tanzim etmiş olduğu 
ifade edilmişti. Millî Korunma Muhasebe Bürosu ise Millî Korunma umumi bilançosunu Millî Ko
runma Kanunu hükmüne uygun olarak takvim yılı sonu itibariyle tanzim ettiğinden her iki bilan
çonun tanzim tarihleri arasında iki aylık bir müddet farkı tahassül etmiş ve bu müddet, zarfında 
İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin emrine tahsis edilmiş bulunan mütedavil sermayeden 
kullanmış olduğu mevzuubahis 919 019,18 lira birliğin borcu olarak bilançoda yer elmıştır. 

Mütaakıp yıllar bilançolarının takvim yılı sonu itibariyle tanzim edilmesi lüzumuna işaret et
mek isteriz. 

Geri kalan 1 287 737, 85 liraya gelince; bu para 3G0 sayılı Koordinasyon kararı ile doğrudan 
doğruya müstahsilin İncir ve Üzüm mubayaası için Ticaret Bakanlığı emrine verilmiş olup adı 
geçen Bakanlıkça gerekli hizmetlerin ifası için İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği)!' devredilen 2 000 000 liralık mütedavil sermayeden mevzubahs Birlik tarafından kullanı
lan ksınını göstermetkedir. Bu mütedavil sermayeye ait, 1943 yılı bilançosu vâki mütaadtit müra
caatlara rağmen Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmemiş ve bu itibarla kullanmış oldu
ğu para Ticaret Bakanlığı adı altında İzmir İncir, Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin borcu 
olarak bilançoda yer almıştır. 

Tetkikatımız sırasında mevzubahs mütedavil sermaye ile alâkalı bilançonun Millî Korunma 1944 
yılı umumi bilançosunun hazırlanma devresinde tanzim edilerek Millî Korunma Muhasebe Bürosu
na tevdi edildiği anlaşılmıştır. 

IV. — Muhtelif borçlu hesaplar: 44 267 540, 76 
Millî Korunma camiasının muhtelif şahıs ve Müesseselerden alacağını gösteren bu hesabın tahsis 
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mahallerine göre dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 

Ticaret Ofisi 
Fazla kârlar fonları 
Türkiye Zirai D. K. 
Petrol Ofisi 
Tariş Devlet Yağları 
Yerli Ürünler T. A. Ş. 
Türk Tütün Ltd. Ş. 
Türk Çimento ve Kireci 
Mahrukat Ofisi 
Sair Mahaller 

Yekûn 

16 337 533, 58 
9 200 561,24 
9 149 384,13 
3 135 117,13 
2 268 674,17 
1 945 492,86 
933 287,54 
515 064,04 
447 417,95 
335 008,11 

44 267 540,75 

lir; 
•» 
» 
» 
3> 
» 
» 
» 
» 
» 

•» 

Bu paraları borçluların mahiyetino göro aşağıda gösterildiği şekilde üç grupta toplamak müm
kündür. 

Lira 

1. — Bankalar 18 138 119,83 
2. — Borçlu şahıslar 11 322 889,82 
3. — Diğer borçlu hesap 14 806 531,10 

44 267 540,75 

a) Bankaların borçlarını teşkil eden 18 138 119,83 lira Millî Korunma sermayesinden emirlerine 
para talısis edilen müessese ve teşekküllerin bankalardaki nakit mevcudunu göstermekte olup tahsis 
mahallerine göre müfredatı aşağıdaki gibidir: 

9 200 561,24 Lira Millî Korunma Kanununun 27 nei maddesi gereğince birikmiş bulunan fazla 
kârlar fonlarından Ziraat Bankasının borcu; 
Bu hesabın kontrpartisi pasifte karşılıklar hesabında yeralmaktadır. 

9 257,09 Lira Yalvaç Deri Fabrikasının alacağı; 
883 570,90 Lira Türk Tütün Limitet Şirketinin alacağı; 

20 614,36 Lira İzmir İncir Üzüm Tarım Satış Koop. Birliğinin alacağı; 
29 657,82 Lira Petrol Ofisinin muhtelif bankalardan alacakları; 

1 580 015,— Lira Zirai Donatnn Kurumunun satılmak üzere Ziraat Bankası şube ve ajanslarına 
gönderdiği ziraat alât ve edevat vasıtalarından alacakları (Türkiye Zirai Donatnn 
Kurumu tarafmdan imal ve mubayaa edilen ziraat alât ve vasıtalarından satılmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şube ve ajanslarına ankonsinyasyon olarak 
gönderilen emtianın 1943 yılı sonu bakiyesini teşkil etmekte olan bu meblâğın muhte
lif borçlular hesabında gösterilmesinin yerinde olmadığına, raporumuzun umumi mü
lâhazalar kısmında Zirai Donatım Kurumu bahsinde işaret edilmiş bulunmaktadır. 

386 931,33 Lira Zeytinburnu Çimento Fabrikasının alacağı; 
4 075 416,62 Lira Ticaret Ofisinin muhtelif bankalardan alacakları; 
1 945 492,86 Lira 82,93 ve 126 sayılı Koordinasyon kararlariyle Ticaret Bakanlığı hesabına Yerli 

Ürünler T. A. Şirketi emrine tahsis olunan mütedavil sermaye ile 1939/1940, 
1940/1941 ve 1941/1942 kampanyalarında yapılan muamelelerden tahassül eden kâr
larından Ticaret Bakanlığı hissesi olup Ziraat Bankasına yatırılan paralar; 
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6 602,61 Lira 83 sayılı Koordinasyon karariyle Zeytinyağı mubayaası için ticaret Bakanlığı 
hesabına Ziraat Bankasına verilen 1 000 000 liralık mütedavil sermaye hesabının 
Ziraat Bankasındaki 1943 yılı sonu bakiyesL 

18 138 119,83 

b) Borçlu şahısların borcunu göstermekte olan 11 322 889,82 lira aşağıdaki hesaplardan terekküp 
etmektedir. 

3 515 404,62 Lira Türkiye Zirai Donatım Kurumunun satınaldığı Adapazarı Zirai Alât ve Vasıta
ları Fabrikasiyle mezkur Kurum tarafından imal ve mubayaa edilen alât ve vasıtalar
dan satılmak üzere muhtelif vilâyetlere gönderilmiş bulunanların sene sonu stok bedel
leri ve muhtelif şahıslardan alacakları; 
(Adapazarı Fabrikası için 1943 yılı sonuna kadar sarfedilmiş bulunan 1 891 572,83 
lira ile vilâyetlerde 1943 yılı nihayetinde satılmamış bulunan 407 932,84 liralık Zi
raat alât ve vasıtaları bedellerinin borçlu hesabatta gösterilmesinin yerinde görülme
diğine raporumuzun umumi mülâhazalar kısmının Zirai Donatım Kurumu bahsinde 
işaret edilmiş bulunmaktadır). 

3 367 307,96 Lira Ticaret Ofisinin muhtelif alacakları; 
2 113 609,22 Lira Petrol Of isinin» muhtelif şahıslardan alacakları; 
1 921 564,43 Lira İzmir Tarmı Satış Kooperatifleri Birliği ııezdindeki Devlet Yağları Servisinin 

muhtelif alacakları; 
290 151,84 Lira Mahrukat Ofisinin muhtelif alacakları ile bayilere satılmak üzere Ankonsinyas-

yon olarak gönderilen mahrukattan satılmamış bulunanlar veya satılmış olupta sene DI-
hayetine kadar bedeli Ofise yatmlmaımş bulunanlar (Raporumuzun umumi mülâha
zalar kısmının Mahrukat Ofisine ait bahsinde paranın 200 000 liralık kısmının stoklar 
meyanmda yer alması gerektiğine işaret edilmiş bulunmaktadır); 
Lira Zeytinburnu Çimento Fabrikasının muhtelif alacakları; 
Lira Türk Tütün Limitet Şirketinin muhtelif şahıslardan alacakları; 
Lira Dağıtma Ofisinin muhtelif alacakları; 
Lira Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Yalvaç Deri Fabrikasının muh
telif alacakları; 
Lira Sivas Zirai Kombinalar Depolarının tamirat depozitosundan alacakları. 

58 017,48 
48 678,79 
6 907,41 
1 244,32 

3,75 

11 322 889,82 

c) Akreditifleri, depozitoları, avansları gösteren diğer borçlu hesapların tutarı olan 14 806 531,10 
liranın da müfredatı aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır. 

S 894 809,— Lira Ticaret Ofisinin muhtelif alacaklariyle 1943 yılı zarfında Ofisin satın almış ol
duğu 2 886 499,29 liralık muhtelif cins Varlık Vergisi emtiası bedelleri (raporumu
zun umumi mülâhazalar kısmında bunların stoklar meyanmda gösterilmesi gerektiğine 
işaret edilmiş bulunmaktadır.) 

4 053 964,51 Lira Türkiye Zirai Donatım Kurumunup» muhtelif alacakları; 
991 850,09 Lira Petrol Ofisin muhtelif alaeaklan; 
326 495,38 Lira Tarmı Satış Kooperatifi Devlet Yağlarının muhtelif alaeaklan; 
157 266,11 Lira Mahrukat Ofisinin muhtelif alacakları; 
149 993,80 Lira Ticaret Bakanlığının pamuk hesabından mütevellit muhtelif alacakları; 
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109 406,04 Lira Sudkostik ithali için Ticaret Bakanlığı hesabına Ziraat Bankası tarafından açı

lan akreditiften Romanya Millî Bankasınca iade edilen miktar olup Türk - Romen 
kliringi müsait bakiye gösterilmediğinden tahsil ohınmıyan bu para 1944 yılında tahsil 
edilmiştir. 

70 115,23 Lira Zeytinburım Çimento Fabrikasının muhtelif alacakları; 
51 593,09 Lira Yalvaç Deri Fabrikasının muhtelif alacakları; 

1 037,85 Lira Türk Tütün Limitet Şirketinin muhtelif alacakları. 

14 806 531,10 

V - Mutavassıt hesaplar : 671 478,36 

Mutavassıt hesapların müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 
56 397,20 Gelecek seneye ait masraflar; 

450 010,96 İnşaat hesapları; 
165 070,20 Muhtelif hesaplar. 

671 478,36 

Mutavassıt hesaplarda yeralan 56 397,20 liranın 49 688,68 lirası Milli Korunma sermayesiyle teşek
kül etmiş muhteliL" müesseselerin gelecek seneye aii nıasrallariyle sudkostik hesabının 1943 yılı za r ın 
oîau 6 708,52 liranın hesabın tasfiyesine talikan bu hesaba kaydedilmiş bulunmaktadır. 

İnşaat hesapları namı altında yer almış bulunan 450 010,96 lira 27 sayılı Koordinasyon Karan 
gereğince- Zirai Kombinalar Kurumunca inşaatına başlanmış bulunan makine hangarlariyle yaban
cı madde sahrınçjan için yapılmış bulunan masrafları göstermekte olup inşaatın hitamında sabit 
kıymetlere nakledilmek üzere bu hesaba alınmış bulunmaktadır. 

Tahsisi 1910 yılında yapılmış olduğuna göre İm sahrınç, ve hangarların inşaatı her halde bitmiş 
bulunmaktadır. Ar.cak Zirai Kombinalar Kurumu tarafından gerekli vesaik ve malûmatın Millî Ko
rtluma, Muhasebe Bürosuna verilmemiş bulunması neticesinde bu inşaatla alâkalı paralar senelerden-
beri bu hesapta yer almakta ve bu sebeple Millî Korunma sabit kıymetleri meyanmda bu kuruma 
ait olanların gösterilmesine imkân verilmemektedir. 

165 070,20 liraya gelince: Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünün Ziraat Bankası İstanbul Şubesi 
tuzdlndeki .151 sayılı cari hesabı ile alâkalı bazı sene sonu kayıtlarının Ofis hesaplarında 1943 yılında 
ve Bankada, ise 1944 yılında muhasebeye aksetmiş olması neticesinde cari hesapta tahassül eden farkı 
gösteren bu para 1944 bidayeti kayıtlarında mahsubu yapılmak üzere mutavassıt hesaplara geçiril
miş bulunmaktadır. 

VI - Stoklar : 42 548 519,50 T.l. 
Millî Korunma camiasının 1943 yılı sonu stok mevcudunu gösteren bu hesabın emtia nevine göre, 

müfredatı aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır: 

38 782 129,16 Lira ticari emtia 
3 322 580,61 » Hammadde ve işletme malzemesi 

443 809,73 » Yarı mamuller 

42 548 519,50 

A) Ticari emtia 38 782 129,16 lira 
Millî Korunma sermayesinden tahsis olunan mütedavil sermayelerle satınalınmış bulunan ticari 

inallar ile Millî Korunma Kanununa istinaden teşkil edilen ofis ve müesseselerin 1943 yılı sonun-
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daki ticari mallarının sene sonu tutarını ifade eden bu hesabın sermaye tahsis mahallerine göre müf
redatı aşağıda bulunmaktadır: 

19 887 420,46 — Ticaret Ofisinin stokları 
S 077 379,42 — Ziraat Bankasının pamuk stokları 
3 909 356,05 — Türkiye Zirai Donatım Kurumunun stokları -
3 230 810,05 — Petrol Ofisinin stokları 
1 468 876,18 —. Tariş Devlet Yağlarının stokları 
1 226 326,72 — Türk Tütün Limited Şirketinin stokları 

981 960,28 — Mahrukat Ofisinin stokları 

38 782 129,16 — Yekûn. 

Raporumuzun umumi mülâhazalar kısmının ilgili konularında Ticaret Ofisinin, Türkiye Zirai 
Donatım Kurumunun, Petrol Ofisinin, Mahrukat Ofisinin stoklariyle Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği ve Türk Tütün Limited Şirketinin Millî Korunma ile alâkalı stokları hakkında gerekli taf
silât verilmiş olduğundan bu mevzulara burada tekrar temas edilmeye lüzum görülmemiş, yalnız Zira
at Bankasının pamuk stoklarına ait kısaca malûmat verilmekle iktifa edilmiştir. 

59 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince pamuk mubayaası için Millî Korunma sermayesinden 
Ticaret Bakanlığı hesabına Türkiye Cumhuhiyeti Ziraat Bankası emrine verilmiş bulunan 6 000 000 
liralık mütedavil sermaye ile satmalman pamukların 1943 yılı sonu mevcudunun kıymeti 8 077 379,42 
liraya baliğ olmaktadır. 

Pamuk stoklarının miktarı ve sureti tekevvünü aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. 

Kıymet (Türk L.) Miktar (Kilo) 

Ziraat Bankası şubelerinde mevcut pamukların 1942 yılı devri 4 179 362, 11 294 670 
1942 den müdevver pamukların kıymetlerinin revisyonu neticesinde 
tahassül eden fark 4 698 509,16 
1943 yılında satmalman pamuklar 5 680 912,31 5 816 776 
Mubayaa ve depo masrafları 823 355,90 — 

15 382 139,37 17 111 446 
1943 yılı satışları (Maliyet bedeliyle) 7 304 759,95 8 547 502 

419 349 

1943 yılı fireleri ve çırçırlanmadan mütevellit siklet farkı 8 077 379,42 8 144 595 

Bu tablonun tetkikinde 1942 den müdevver pamukların kıymetinin 4 179 362 lira olduğu gö
rülmektedir. 1942 yılı raporumuzda 1943 yılma devredilen pamukların kıymetinin 6 194 712 lira 
olduğuna işaret edilmiştir. 1943 yılma devredilen pamukların sıkleti ayni olduğu halde kıymetinde 
fark görülmesi, 1942 yılı raporumuzda belirtilmiş olduğu gibi mevzuubahis meblâğ için de maliyet
lerle ilgili bulunmıyan bir kısım masrafların yer almasından ileri gelmektedir. 

1943 ten evvelki yıllarda Ziraat Bankası şube ve ajanları tarafından satmalman pamuklar ma
liyet bedeliyle pamuk hesabının zimmetine ve satılan pamuklar iso satış bedeliyle aynı hesabın mat
lubuna kaydedildiği için bu senelerde satışlardan tahassül eden kârların mühim bir kısmı pamuk he
sabında kalmış ve bu sebepten ötürü bu yıllara ait stoklar ve 1942 yılı devri hakiki değerinden 
noksan gösterilmiştir. 19415 yılı bidaj^etinde şube ve ajanslarda -mevcut pamukların envanteri ya
pılarak hakiki pamuk miktarı teshil edilmiş ve yapılan kıymetlendirme neticesinde tahassül eden 
4 698 509,16 liralık fark stoklar hesabına kaydedilmek suretiyle vaziyet ıslalı edilmiştir. 

Yine Yukardaki cetvelde yer alan ve satmalman pamuklarla. alâkalı masrafları gösteren 
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fc£3 355,90 liranın 422 304,71 lirası satınahnan pamukların maliyetleriyle ilgili, nakliye depo kira
sı, sigorta primi gibi masrafları göstermekte olup bunların stoklar meyanmda yer alması muvafık 
görülmüştür. Buna mukabil bu paranın bakiyesini teşkil eden ve mubayaa edilen pamuklar üzerin
den Bankanın aldığı % 1 komüsyonu ve pamuk mubayaası için tahsis edilen sermayenin % 6 hesa
biyle faizi, memur ve muhabere masraflarını gösteren 381 051,19 liranın maliyetle doğrudan doğ
ruya alâkalı bir para bulunmadığı için kâr ve zarar kaydedilmesi icabettiği cihetle, stoklar meya
nmda yer alması uygun görülmemiştir, önümüzdeki yıllarda buna göre muamele yapılması lüzu
muna işaret etmek isteriz . 

B) Hammadde ve işletme malzemesi 3 322 580,61 lira. 
Bilançoda yer alan 3 322 580,61 liralık hammadde ve işletme maLzemesinin sermaye tahsis ma

halleri itibariyle müfredatı aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır. 

2 010 508,98 lira Zirai Kombinalar; 
612 885,96 » Zeytinburnu Çimento Fabrikası; 
442 475,61 » Tariş Devlet yağları; 
176 076,14 » Petrol Ofisi; 
73 814,37 » Yalvaç Deri Fabrikası; 

6 206,60 » Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
612,95 » Mahrukat Ofisi. 

3 322 580,61 Yekûn 

Zirai Kombinalar Kurumuna ait 2 010 508,98 liralık ham madde ve malzemesinin Kurumun 
1943 yılı sonundaki bir milyon dört yüz bin liraya yakın akaryakıt, üç yüz bin liraya yakın ye
dek parça ye üç yüz küsur bin liralık da inşaat ve işletme malzemesinden terakküp etmekte ol
duğu Millî Korunma Muhasebe Bürosu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Geçmiş yıllar raporları
mızda da arzedildiği veçhile bu sene de bahsi geçen malzemeye ait sene sonu envanterlerinin ya
pılmamış olması ve mevzubahs maddelerin mahiyetleri itibariyle istihlâk edilen neviden bulun
ması dolayısiyle 1943 yılı nihayetine kadar sarfedilmiş bulunanlarının kuvvetle muhtemel bu
lunması bu kıymetlerin 1943 yılı içinde istihlâk edilmiş olduğu ve fakat sarf evrakının gönde
rilmemiş bulunması neticesinde 1943 yılı sonunda mevcut gözüktüğü intibaını uyandırmaktadır. 

Yalvaç Deri Fabrikasına ait 73 814,37 liralık ham madde ve işletme malzemesinin 32 029,47 
lirası fabrikanın ham maddesine, 28 024,75 lirası akaryakıt ile muhtelif yağlarına ve geri ka
lanı da sair işletme madde ve malzemesine ait bulunmaktadır. 

Tariş Devlet Yağları hesabında görülen 442 475,61 liralık ham madde ve işletme malzemesi
nin 320 590,41 liralık kısmı 12363 aded küçük varil bedelini teşkil etmekte olduğu anlaşılmak
tadır. 

Ham madde ve malzeme hesabının müfredatı meyanmda yer alan diğer paralardan raporumu
zun umumi mülâhazalar kısmında temas edilen bilançolarla alâkalı bulunanlar hakkında ayrıca 
malûmat verilmeye lüzum görülmemiştir. 

C. Yarı mamuller 443 809,73 lira. 
Yarı mamullerin 347 137,73 lirası Zeytinburnu çimento Fabrikasına ve 96 672,— lirası da 

Yalvaç Deri Fabrikasının muhtelif cins kösele vaketa ve derilerine ait bulunmaktadır. Zeytin
burnu Çimento Fabrikasına ait yarı mamullerin 101 503,03 liralık kısmı mamul çimentodan ibaret 
olup, raporumuzun umumi mülâhazalar kısmının adı geçen fabrikaya ait bahsinde temas edildiği 
üzere, bu fabrikada mamuller için bir ambar telâkkisi bulunmaması neticesinde yarı mamuller 
hesabında yer almış bulunmaktadır. 
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VII - Sabit kıymetler: o 263 272,52 lira. 
Millî Korunma camiasının sabit kıymetlerinin mubayaa bedelleri, tefrik edilen amortisman

lar ve 1944 yılına devrolunan net miktarları, nevilerine göre tefrik edilerek aşağıda gösterilmiş 
bulunmaktadır. 

I I I I I I 
Nev'i 

Arazi ve binalar 
Sabit makine ve tesisat 
Menkul makineler 
Mefruşat ve demirbaşlar 
Ziraat makineleri ve aletleri 
Alât ve edevat 
Sarnıç ve hangarlar 
Nakil vasıtaları 
îş hayvanları 

İktisap bedeli 

292 383.39 
105 252.31 
28 274.60 

637 784.44 
4 413 644.57 

63 399.13 
171 227.96 

1 592 260.65 
7 115.50 

7 311 342.55 

Amortisman 

33 092.67 
21 200.72 
4 056.04 

127 302.72 
1 566 776.23 

13 397.96 
8 408.14 

271 608.67 
1 778.88 

2 047 615.03 

Net bedeli 

259 290.72 
84 051.59 
24 218.56 

510 481.72 
846 874.34 
50 001.17 

162 819.82 
1 320 652.98 

5 336.62 

5 263 727.52 

Sabit kıymetlerin brüt bedellerinde 1942 yılma nazaran 1 675 496.47 liralık bir artış görülmek
tedir. Bunun 1 158 144.43 lirası Petrol Ofisin 403 121.51 lirası Zirai Kombinalar Kurumunun 

• ve geri kalanı da sair tahsis mahallerinin 1943 yılı zarfmda satın aldıkları sabit kıymetlerin bedel
lerini göstermektedir. 

Zirai Kimbinalar Kurumunca 1943 yılı zarfında, satılmış bulunan 100 810,24 liralık ziraat maki
ne ve aletleri ile 1 318 liralık iş hayranları bedellerinin sabit kıymetlerdeki ait oldukları hesaplar
dan tenzil edilmeleri icabederken, Millî Korunma Muhasebe Bürosunca, ait oldukları hesapta ay
nen görülemem esine binaen bu mebaliğin muhtelif alacaklılar • Muvakkat alacaklılar hesabına alınmak 
suretiyle kayıtlara intikal ettirilmiş olduğu görülmüş ve bu kayıt tarzı ziraat makine ve aletleri ile 
iş hayvanları hesaplarının sene sonu stoklarını bilançoda hakiki kıymetlerinden fazla bedelle göste
rilmesini intaç etmiştir. Satıldığı halde sene sonunda mevcutmuş gibi gösterilmiş olması neticesin
de bunlar için 1943 yıl uıda fuzuli olarak amortisman da tefrik edilmiş bulunmaktadır. Bu kayıt
ların mütaakıp senede tashih edilmesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Yukarda mubayaa bedelleri tefrik edilen amortisman miktarları ve 1944 yılına devrolunan 
net bedelleri ile gösterilmiş bulunan muhtelif cins sabit kıymetlerden lüzumlu görülenler üzerinde 
aşağıda kısaca durulmuştur: C { ' : 

1 — Geçen seneye nispeten arazi ve binalarda 259 033,31 liralık, sabit makine ve tesisatta 
96 873,98 liralık ve alât ve edevatta da 45 387,75 liralık artış kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Bundan evvelki Millî Korunma Umumi' bilançolarında intifa hakkı ofise ait sabit kıymetler 
adı altında bir kalemde yer alan mebaliğin 1943 yılında nevilerine göre tefrik edilerek alâkalı 
tâli hesaplara intikal ettirilmiş olması bu artışların belli başlı âmili olmuştur. 

*••• 
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- — İktisap bedeli 637 784,44 liradan ibaret bulunan mefruşat ve demirbaşların ait oldukları 

kurum ve idarelere, göre sureti tevezzüü aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. 

Başbakanlık Koordinasyon Bürosu 
Millî Korunma Muhasebe Bürosu 
Tiearet Bakanlığı Fiyat Murakabe Komisyonu 
Ticaret Bakanlığı îaşe Müsteşarlığı 
Türk Tütün Ltd. Şirketi 
Tiearet Ofisi 
Ziraat Bankası Pamuk 
Petrol Ofisi 
Mahrukat Ofisi 
Tariş Devlet yağları 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Zeytin burnu Çimento Fabrikası 
Yalvaç Deri Fabrikası 
Zirai Kombinalar 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu 

(İ.'ÎT 784,44 Yekûn 

1942 yılma nazaran 473 538,92 liralık bir artış kaydeden mefruşat ve demirbaşlardaki bu 
fark petrol ofise ait olanlarının da bu sene içinde bu hesapta gösterilmiş olmasından ve bilhassa 
zirai kombinalar kurumu mefruşat ve demirbaşlarında kaydedilen artıştan ileri gelmektedir. 

Oeçmiş yıllarda olduğu gibi bu senede, müstakil muhasebe teşkilâtı bulunan teşekküller ha
riç, yukarıda müfredatı gösterilmiş bulunan demirbaşlar Millî- Korunma Muhasebe Bürosu kayıt-
I arından çıkarılarak Millî Korunma Umumi Bilançosuna aksettirilmiş bulunmaktadır. 

Evvelki yıllara ait raporlarımızda da bu konu münasebetiyle arzedilmiş olduğu veçhile ser
maye tahsis mahallerinin sene sonlarında demirbaş tadadı yaparak gerekli zabıtları tanzim et
meleri ve bu zabıtların muhasebe kayıtları ile karşılaştırılarak ihtiyaç görüldüğü takdirde tas-
hihat yapılması ve bu itibarla demirbaşların mevcut ve hakiki kıymetleri üzerinden bilançoda 
yer alması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

o — Nakil vasıtalarında 1942 yılına nazaran görülen 1 093 884,82 liralık artışın hemen he
men tamamının petrol ofisinin 1943 yılında satmalmış olduğu sarnıçlı vagonların bu hesaba akset-
tirilmesinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Amortismanlar: 2 047 615,03. T. L. 
1943 yılı sonuna kadar Millî Korunma camiasına ait sabit kıymetler üzerinden tefrik edilen 

amortismanlar 2 047 (il5,03 liraya baliğ olmakta ve bu amortismanların geçmiş yıllara göre müf
redatı aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. 

11 662,97 
3 478,40 
1 450,56 

28 596,50 
1 454,67 

58 207,09 
4 800,11 

248 979,87 
(i 310,50 
19 992.12 
25 992.73 

590,00 
4 365,00 
14 125,38 
t 840,11 

193 974,35 
12 464,08 

Lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1940 -
1941 
.1942 
1943 

- 286 463,54 
- 374 640,21 
- 618 811,54 
- 767 699,74 

Li 
» 
» 
» 

2 047 615,03 Yekûn 
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B. Pasif 

31 . XII . 1943 tarihi itibariyle hazırlanmış bulunan Millî Korunma umumi bilançosunun pasifi 
mücmelen aşağıya dereedilmiştir: 

VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 
XIII . 

Sermaye 
Sermaye tahsisinden alacaklılar 
Muhtelif alacaklı hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Karşılıklar 
Kâr . 

100 000 000 
59 686 215,28 
31 410 557,88 

5 062 110,68 
9 200 561,24 
8 980 979,05 

214 340 424,13 
XIII . Sermaye 100 000 000 T. L. 

Millî Korunma sermayesi, Millî Korunma Kanununun 4180 sayılı Kanunla değiştirilmesi neti
cesi tesbit edilmiş bulunan 100 000 000 liralık azamî haddi üzerinden bilançoda yer almış bulun
maktadır. 

1943 yılı nihayetine kadar bu sermayenin 90 687 710,71 liralık kısmı koordinasyon kararlarhie 
Millî Korunma ile alâkalı mevzularda kullanılmak ve sarfedilmek üzere tahsis edilmiş bulunmakta
dır. Tahsis edilmciş bulunan bu paranın tahsis mevzularının mahiyetine göre müfredatı aşağıda ar-
zedilmiştir: 

Sabit sermaye 7 030 786,52 T. L. 
Mütedavil sermaye 62 568 746,07 » 
Teşkilât ve İdare masrafları karşılığı 6 079 178,12 » 
tkraz 15 009 000,00 » 

90 687 710,71 

1942 yılı sonuna kadar yapılan tahsisin umumi yekûnu 87 994 612,82 lira olup bunun 9 942 735,24 
liralık kısmı 1943 yılında iptal edilmiş bulunduğuna göre 1942 yılı sonuna kadar yapılan tahsisten 
1943 sonunda kalanın tutarı 78 051 877,58 liraya tenezzül etmiş bulunmaktadır. 

1943 yılı sonunda tahsis edilen sermayenin tutarı 90 687 710,70 liraya baliğ olduğuna göre 1943 
yılı zarfında net olarak 12 635 033,13 liralık tahsis yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Tahsis olunan 90 687 710,70 liralık sermaye, yüz milyon liralık sermayenin tahsis edilmeyen 
kısmını teşkil eden 9 312 289,29 lira ile birlikte sermaye hesabının kontr partisi olarak aktifte yor 
almıştır. 

IX. Sermaye tahsisinden alacaklılar: 59 686 215,28 
Bu para Millî Korunma sermayesinden tahsis olunan 90 687 710,71 liradan muhtelif tahsis ma

hallerinin bilfiil kullanmış oldukları paraların toplamını göstermekte olup temin edildiği menabi iti
bariyle müfredatı aşağıda yer almış bulunmaktadır. 

56 196 957 lira Hazine kefaletini haiz bonoların reeskontu suretiyle temin edilen 
3 489 258,28 » Ziraat Bankası tarafından açılan kredi. 

59 686 215,28 

( S. Sayısı : 110 ) 



— 52 — 
Millî Korunma sermayesinden muhtelif sarf mahalleri emrine tahsis edilen kredilerle bu kredi

lerden bilfiil kullanılmış bulunan paralar ve bunlara isabet eden faizler sermaye tahsis mahallerine 
göre tasnif edilerek aşağıda gösterilmiştir. 

Kredinin kullanılan Kullanılan kısmın 
Sarf mahalli Acılan kredi kısmı faizi 

Başbakanlık 
Ticaret 
Ekonomi 
Millî Savunma 
Ulaştırma 
Tarım 
Adalet 
Maliye 
Dışişleri 
İçişleri 

Bakanlığı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

257 474,99 
47 731 178,78 
9 779 250,87 

422 786,52 
2 776,2ü 

26 68)9 574,08 
416 674,57 

5 011 815,54 
28 684,16 

408 000,00 

90 687 710.71 

257 474,99 
22 601 159,90 
8 150 460,98 

420 848,00 
2 596,20 

22 214 386,56 
416 674,57 

5 215 921,53 
28. 684,16 

883 068,44 

59 686 215,28 

12 272,56 
2 046 477,52 

472 716.01 
25 250,22 

116,56 
1 122 658,00 

21 988,20 
197 372,45 

686,43 
16 297,82 

8 915 885,77 

Yukarıdaki tablonun tetkikinde Maliye Bakanlığına açılmış olan kredide depasman olduğu 
görülmekte ise de yapılan tetkikat neticesinde bu vaziyetin teşkilât ve idare masrafları ile sabit 
sermayeler mukabilinde banka tarafından şimdiye kadar açılmış olan kredilerin faizi olan 
919 093,2i liranın Millî Korunma sermayesinden yapılmış bir tahsis gibi sermaye tahsisinden ala
caklılar hesaoına kaydedilmiş olmasından i İtri geldiği anlaşılmaktadır. 

X - Muhtelif alacaklı hesapları : 331 410 557,88. 

Bu para Millî Korunma camiasının müfredatı aşağıda yazılı borçlarından terekküp etmektedir. 

1. — Bankalara olan borçlar 5 927 159,81 Lira 
2. — Şahıslara olan borçlar 12 552 642,40 » 
3. — Diğer Borçlar 12 930 755,67 » 

31 410 557, 88 

1. — Bankaların alacağını gösteren 5 927 159,81 liranın 5 729 758,11 lirası Ticaret Ofisinin 
130 896,51 lirası Türkiye Zirai Donatım Kurumunun ve geri kalan kısmı da sair mahallerin borçla
rını teşkil etmektedir, 
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2. — »Şahısların alacağını teşkil etmekte olan 12 552 G42, 40 lira aşağıdaki sermaye tahsis mahal

leri uin borçlarını teşkil etmektedir 

Zirai Kombinalar Kurumunun borcu 
Ticaret Bakanlığının borcu 
Yalvaç, deri Fabrikasının muhtelit' borçları 
Türk Tütün Lid. Şirketinin muhtelif » 
Mahrukat Ofisinin muhtelif » 
Tarış devlet yağlarının muhtelif » 
Türkiye Zirai Donatım kurumunun » 
Petrol Ofisinin muhtelif » 
Zeytin Burnu Çimento Fabk. Muhtelif » 
Ticaret Ofisinin muhtelif » 
82. 93 ve 120 sayılı Koordinasyon karariyle Tica
ret Bakanlığı hesabına yerli Ürünler T. A. Ş. ti 
emrine tahsis olunan mütedavil sermayenin 1939-
194(1, 1940 - 1941 ve 1941 - 1942 tütün kampanya-
lariyle alakalı kârları olup adı geçen Bakanlık 
emrine verilmiştir. 

G 602. (il » S3 sayılı Koordinasyon kararı gereğince Ticaret 
Bakanlığı hesabına Ziraat Bankasının mubayaa ve 
ihraç ettiği zeytin yağlar hesabının 1943 yılı sonu 
bakiyesi. 

6 417,11 
10,60 

16 533, 74 
282 010, 09 
60 829,29 

711 1.71,42 
270 423, 37 

1 542 445,39 
635 770, 51 

7 074 935,41 
1 945 492, 80 

Lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12 552 642.40 

3. -— Diğer borçları gösteren 12 9.'î() 755,(57 liranın tahsis mahallerine göre müfredatı aşağıda 
gösterilmiştir. 

102 128.24 Lira Zirai Kombinalar Kurumunun 1943 yılı zarfında satmış olduğu 100 810.24 
liralık ziraat makine ve aletleri ile 1 318 liralık iş hayvanları (sabit kıymetler 
bahsinde bu satışlar hakkında izahat verilmiş olduğundan bunlar üzerinde 
buraca durulmamıştır.) 
Yalvaç Deri Fabrikasının 332.91 liralık muhtelif borçları ile 35 203.57 lira
lık muhtelif karşılıkları 
Mahrukat Ofisinin muhtelif borçlan 
Tariş Devlet yağlarının muhtelif borçları ile 250 000 liralık sigorta fonu ve 
382 047.32 liralık fiyat farkları 
Türkiye Zirai Donatım Kurumunun muhtelif borçları 
Petrol Ofisinin muhtelif borçları 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının muhtelif borçları ile 150 741.13 liralık 
büyük tamirat karşılığı 
Ticaret Ofisinin muhtelif borçları ile 1943 yılı zarfındaki 1 258 958.94 liralık 
Varlık Vergisi emtiası satışları hasılatı ve Ticaret Bakanlığına ait 3 011 764.70 
liralık pamuk fonu 632 747.55 liralık kahve satışı fiyat farkları ve 181244.90 
liralık kahve zamları. 

2 349.93 » Toprak Mahsulleri Ofisinin alacağı. 

1 

o 

1 

6 

35 536.48 

13 520.58 
042 091.87 

940 077.67 
275 220.84 
536 780.69 

983*049.37 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

12 930 755.67 
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Alacaklı hesapların sene sonunda Millî Korunma camiasının borçlarını göstermesi icab ederken 

.yukarda bahsi geçen alacaklı hesaplarla alâkası bulunmıyan Yalvaç Deri Fabrikasına ait 35 203.57 
liralık muhtelif karşılıkların, îzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nezdindeki Devlet Yağları 
Müdürlüğüne ait 662 047.32 liralık karşılıkların» Zeytinburnu Çimento Fabrikasına ait 150 741.13 
liralık büyük tamirat karşılığının ve Ticaret Ofisine ait 3 011 764.70 liralık pamuk fonu, 632 747.55 
liralık kahve satışı fiyat farkları ile 181 244.90 liralık kahve zamlarının 1943 yılında Millî Korun
ma Muhasebe Bürosu tarafından bu hesaba kaydedildiği görülmüştür. Bu mebaliğin alacaklı hesap
lara değil ve fakat karşılıklar hesabına kaydedilmesinin daha uygun olacağı mülâhaza olunur. 
Diğer taraftan Devlet Yağlarına ait 662 047 ,32 liranın içinde bilançonun tasdiki ile memurlara 
ödenecek temettü ikramiyeler karşılığı olan 30 000 lira da mevcuttur. Tarım Satış Kooparatifleri 
Birliği Devlet Yağları Müdürlüğü tarafından 1943 yılında elde edilen kârın tamamı karşılık olarak 
tefrik edilmiş bulunduğuna göre 1943 yılında elde edilen kârdan memurlara temettü hissesi ve
rilip verilmiyeceği üzerinde durmak ve verileceği halde bu paranın alacaklı hesaplarda bırakıl
ması icabeder. 

x — Mutavassıt hesapları: 5 062 110 ,88 lira. 
Bu hesapta yer alan paralar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Millî Korunma sermaye

siyle 1939 - 1943 yılları içinde satın alınmış ve satmış olduğu pamuklardan elde ettiği safi kârı 
göstermekte olup Ziraat Bankasının alâkalı şubeleri tarafından gönderilen hesap hulâsalarının 
merkezde tevhidi suretiyle hazırlanan bu işe ait bilançoda kâr olarak ifade edildiği halde, Millî 
Korunma Muhasebe Bürosu tarafından, pamuk hesabının tasfiye edilmemiş olmasına binaen, mu
tavassıt hesaplara kaydedilmiştir. 

Pamuk mubayaası için Millî Korunma sermayesinden Ziraat Bankasına Eylül 1940 tarihinde 
tahsis yapılmış olmakla beraber baııkanm daha evvelce Ticaret Bakanlığının emriyle satmalınmış ve 
satmış olduğu pamuklara ait kârın fon hesabına alınmasına dair 165 sayılı Koordinasyon kararı 
üzerine bu kâr da Millî Korunma sermayesiyle yapılan işlerden mütehassıl kârlarla birleştiril
miş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan pamuk işleriyle ilgili 87 sayılı Koordinasyon kararının 3 ncü maddesi 
gereğince pamukların maliyet fiyatı ile harici satış fiyatı arasındaki farkın 
(Kârın) fon hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. Bu vaziyet muvacehe
sinde pamuk Satışlarından tahassül eden kârları. harici ve dahilî satış
lardan tahassül ettiğine göre ikiye tefrik etmek ve harici satışlardan tahassül eden kısmını fon 
hesabına intikal ettirmek ve dahilî satışlardan tahassül eden kısmım da Millî Korunma umumi 
kâr hesabına geçirmek iktiza eder. Bu itibarla Millî Korunma Muhasebe Bürosu ta »•atından ya
pılan kaydın yerinde olmadığını ve pamuk satışlarından 1943 yılı sonuna kadar tahassül eden 
5 062 110 ,68 liralık kâr hakkında yukarıda işaret edildiği üzere muamele yapılması içip ettiğini 
arzetmek isteriz. 

XII. Karşılıklar : 9 200 561 ,24 lira. 
Bu meblâğ Millî Korunma Kanununun 27 nci madesi gereğince hükümetçe aktolunan mukave

leler veya ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle malların dahili satış fiyatı ile harici satış fiyatı ara
sında tahassül eden fazla kârları göstermekte ve Ticaret Bakanlığının verdiği emirler ürerine Zi
raat Bankasınca ihracatçılardan tahsil edilerek fon hesabına kaydedilmektedir. 

Buudan maada bazı ithâl mallarının satışlarından tahassül eden kârlar da fona ait 136 sayılı 
Koordinasyon kararı gereğince bu hesaba alınmış bulunmaktadır 
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1943 yıh sonuna kadar bu hesabın tahsilat yekûnu 12 991 526 ,43 lira olup bunun : 

2 000 000 lirası 355 sayılı Koordinasyon karan gereğince taş kömürünün dahilî satış fiyatla
rını tanzim için Ereğli Kömür İşletmelerine; 

l 300 000 lirası 378 sayılı Koordinasyon kararı gereğince 1942 senesinde üzerinde patates istih
sal edilen ve edilecek olan arazi sahiplerine prim verilmesi.için Tarım Bakanlığına; 

312 147,29 lirası 221 sayılı Koordinasyon kararı gereğince 60 sayılı Koordinasyon karariyle 
müstahsıldan mubayaa edilen fındıklardan tahassül eden zarar karşılığı olarak (ii-
resun Satış Kooperatifleri Birliğine; 

158 817,90 lirası da 150 ve 428 sayılı Koordinasyon kararlan gereğince göztaşı satışlarından 
tahassül eden zararlara karşılık olarak İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine; 

790 965,19 

ödenmiş ve bu suretle bu hesabın 1943 yılı sonu bakiyesi 9 200 561,24 liraya inmiş bulun
maktadır. 

XIII - Kâr -*- 8 980 979,05 lira. 
Millî Korunma 1943 yılı umumi faaliyeti neticesinde 7 661 298,97 lira kâr tahassül etmiş bu

lunmaktadır. Buna 1942 yılı kârı olan 2 145 795,92 lira ilâve ve 1940 ve 1941 yılı zararları tutarı 
olan 826 115,84 lira bundan tenzil edildiği takdirde geri kalan 8 980 979,05 lira Millî Korunma
nın 1943 yılı sonuna kadar olan net kârını göstermektedir. 

Bu konuya ayrıca kâr ve zarar hesabının tetkikinde de temas edileceğinden burada üzerinde 
daha fazla durulmamıştır. 

Kâr ve zarar hesabının tetkiki 

31 . XI I . 1943 tarihi itibarijle tanzim edilmiş bulunan 1943 yılına ait Millî Korunma umumi 
kâr ve zarar lıesabı aşağıda arzedilmiş olduğu şekilde, gösterilmiş bulunmaktadır. 

Zimmet Matlup 

Teşkilât ve idare masrafları 768 503,06 Ticari işletmeler gelirleri 21 888 092,93 
Ticari İşletmeler masrafları 12 128 173,78 Sınai işletmeler gelirleri 852 024,93 
Sınai işletmeler masrafları 576 576,21 Ziraat vasıtaları işletme gelirleri 804 445,32 
Zirat vasıtaları işletme masrafları 819 005,20 Zirai işletmeler gelirleri 2 405 311,41 
Zirai işletmeler masrafları 3 169 769,22 Ziraat vasıtaları kiralan 13 308,06 
Verilen faizler 218 078,54 Müteferik gelirler 285,75 
Sabit kıymetler amortismanları 631 072.42 

18 302 169,43 
Kâr 7 661 298,97 

25 963 468,40 25 963 468,40 

Mezkûr tablonun tetkikinde Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesabının zimmet yekûnunun 
18 302 169,43 ura ve matlup yekûnunun ise 25 963 468,40 lira olduğu ve kâr ve zarar hesabının 
matlup bakiyesini teşkil eden 7 661 298,97 liranın, Millî Korunmanın, 194o yılı umumi kârını teş
kil ettiği görülür. 
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A - Zimmet 

1. — Teşkilât ve idare masrafları 768 003,0ü 
Millî Korunma Muhasebe pilânı gereğince ayrı hesapta mütalâa edilmiş olan Millî Korunma ser

mayesinden teşkilât ve idare masrafı olarak tahsis edilmiş bulunan mebaliğdeu 1943 yılı zarfında 
768 503,06 lira sarfedilmiş olup bu parama 717 227,23 lirası maaş ve ücretleri ve geriye kalan 
51 275,83 lirası da sair masrafları göstermektedir. 

Teşkilât ve idare masraflarının tahsis mahallerine göre müfredatı aşağıda gösterilmiş bulunmak
tadır. 

8i) 731,05 Lira Başbakanlık Koordinasyon Bürosu, Millî Korunma Muhasebe Bürosu, Kâğıt ve 
Matbuayı düzenleme Bürosu masrafları; 

184 684,24 Lira Ticaret Bakanlığı Subaşı ve Yardımcı Teşkilâtı, hububata elkoyma, valilikler 
masrafları; 

2 300,47 Lira sair bakanlıklar masrafları. (Ekonomi, Ulaştırma); 
130 777,96 Lira Zirai Kombinalar için Tarım Bakanlığı masrafları; 
321. 359,57 Lira Millî Korunma Mahkemeleri, Oürmümeşhut ve Muhasebe Bürosu için Adalet Ba

kanlığı masrafları; 
11 269,95 Lira Maliye Bakanlığı Ticaret Krediler Tanzim Komitesi masrafları; 
18 912,53 Lira Dışişleri Bakanlığı Ticari ve Malî Anlaşmalar müzakere Heyeti masrafları; 
9 467,29 Lira içişleri Bakanlığı, Belediyeler kadro ve idare masrafları. 

768 503,06 

2. — Ticari işletmeler masrafları: 12 128 173,78 

Millî Korunma Kanununun 6 neı maddesine müsteniden .kurulmuş bulunan, kurumlarla bu ser
mayeden muhtelif teşekküllere tahsis edilmiş bulunan mütedavil sennayelerle alâkalı masraflar bu 
hesapta toplanmış olup tahsis mahallerine göre müfredat hesabı aşağıdaki gibidir : 

167 652,49 Türk Tütün Limitet. Şirketi; 
321 506,80 İstanbul Mahrukat Ofisi; 

1 725 335,75 Devlet Yağları; 
3 928,16 Mülga Dağıtma Ofisi; 

5 886 295,5i) Pamuk Müdahale ve Elkoma; 
719 796,29 Petrol Ofisi; 

95 218,75 Türkiye Zirai Doııatmı Kurumu; 
1 777 558,07 Ticaret Ofisi; 
1 430 881,88 Toprak Mahsûlleri Ofisi. 

12 128 173,78 

Bu tabloda yeralan 5 886 295,59 lira Millî Korunma Servisinden pamuk mubayaası için Ziraat Ban
kası emrine verilmiş bulunan 6 000 000 lira ile alâkalı ve 1943 yılı sonu itibariyle hazırlanmış bulu
nan kâr ve zarar hesabının zimmet yekûnunu teşkil etmekte ve aynı miktardaki matlup ;• ekûnu da 
Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesabının matlubunda ticari işletmeler gelirleri meyanında gös
terilmiş bulunmaktadır. 

Mevzuubahis 5 886 295,59 liranın 5 062 11.0,68 lirası pasifte yeralan mutavassıt hesaplar vesile
siyle de arzedilmiş olduğu gibi, pamuk alım ve satımından 1943 yılı sonuna kadar elde edilen safi kârı 
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göstermekte ve geri kalan 824 184,91 liranın yarısından fazlası, stoklar vesilesiyle arzedilmiş olduğu 
veçhile pamukların maliyetiyle alâkalı masrafları ve bakiyesi ise sermaye faizleriyle Ziraat Bankasının 
% 1 komüsyonu ifade etmektedir. 

Millî Korunma mubayaasına ait bilûmum masraf ve gelirlerin Millî Korunma umumi kâr ve zarar 
hesabına aksettirilmeğini temin için Milli Korunma 1942 bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı hakkındaki 
raporumuzda yer verilen : (Millî Korunma Mulıasebe Bürosuna bilanço göndermekle mükellef 
bulunan müstakil muhasebe teşkilâtlı teşekküllerin bilançoya" kâr ve zarar tablosu iliştirmeleri 
ve Millî Korunma Muhasebe Bürosunun da bu kâr ve zarar tablosunda yer alan varidat ve mas
rafları, umumi kâr ve zarar hesabına nakletmesi, umumi kâr ve zarar tablosunun bütün vari
dat ve nıasrfaları sıhhatle aksettirmesini temin bakımından zaruri görülmektedir.) yolundaki 
mütalâamıza uymak için Muhasebe Bürosu tarafından yapıldığı anlaşılan bu kayıt tarzı, pamuk 
hesabına ait kâr ve zarar cetvelinin kâr ve zarar hesabı mahiyetinde olmaması ve J943 yılı sonu
na kadar elde edilen kârı gösteren 5 062 110,68 liranın Millî Korunma kârları meyanmda yer al-
mıyarak mutavassıt hesaplara kaydedilmesi ve bakiyenin ise; Ziraat Bankası tarafından pamuk 
maliyetlerine intikal ettirilmiş olması sebebiyle, matlup neticeyi vermemiş ve Millî Korunma 
umumi kâr ve zarar hesabının zimmet ve matlup yekûnlarının kabarmasını intaç etmekle kalmış
tır. 

Fasulye, pirinç, kuşyemi ve kuru bakla mubayaası için Toprak Mahsulleri Ofisi emrine ve
rilmiş bulunan mütedavil sermayelerle satınalman mahsulâta ait masrafları ifade eden 1 430 881,88 
lira hakkında raporumuzun umumi mülâhazalar kısmının alâkalı bahsinde gerekli malûmat arze
dilmiş olduğu için burada bu mevzua tekrar avdet edilmemiştir. 

Ticari işletmeler masraflarını teşkil eden mevzuubahis paranın masraf nevilerine göre müfre
datı aşağıda gösterilmiştir. 

830 407,28 Maaş ve ücretler 
344 519,85 Harcirah, kira, posta, telgraf, ısıtma, aydınlatma ve su, amortismanlar 

2 216 882,19 Mütedavil sermaye faizleri 
90 542,68 Basılı kâğıtlar, kırtasiye ve sigorta masrafları 

1 967 391,57 Emtia stok ve satış masrafları 
40 363,23 Vergi ve resimler 

6 638 066,98 Sair masraflar 

12 128 173,78 

3 — Sınai işletmeler nıasrfaları 567 567,2.1 lira 
Sınai işletmeler masraflarını teşkil eden 567 567,21 liranın 148 385,55 lirası Yalvaç Deri Fab

rikasına ve 419 181,66 lirası da. Zeytin burnu Çimento Fabrikasına ait olup masraf nevilerine gö
re müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira satış vergi ve masrafları 
Diğer vergi ve resimleri 
Sermaye faizleri 
Sigorta masrafları 
Sair müteferrik masraflar 

567 567,21 

4 — Ziraat vasıtaları işletme masrafları 819 005,20 lira 
Muhtelif Koordinasyon kararlariyle Ziraat Bakanlığı nam ve hesabına Zirai Kombinalar Ku

rumu emrine verilen mütedavil ve sabit sermayelerin işletilmesinden ve istihlâkinden mütevellit 

419 181,66 
99 237,06 

9 000,— 
6 346,46 

33 802,03 

Lir? 
» 
» 
» 
» 
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9 528,25 
68 255,34 
342 126,55 
43 483,83 

274 957,57 
22 049,39 
3 911,39 

54 692,88 

Li ra 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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bulunan bu masrafların nevilerine göre müfredatı aşağıda gösterilmiş, bulunmaktadır. 

Montaj ve tamirat masrafları 
İşletme ve yanıcı malzeme masrafları 
İşçilik 
İdare masrafları 
Sair masraflar 
Nakliye masrafları 
Amele ve makinist harcirahları 
Verilen faizler 

819 005,20 

5 — Zirai İşletmeler masrafı : 3 169 769,22 lira 
Muhtelif Koordinasyon kararlariyle Tarım Bakanlığı nam ve hesabına Zirai Kombinalar Kuru

mu emrine verilmiş olan sermayelerin işletilmesinden mütevellit masraflarla mubayaa ve tevzi edi
len tohumluklar bedellerini gösteren bu hesabın masraf nevilerine göre müfredatı aşağıda arze-
dilmistir: 

1 144 793,53 Tohumluklar 
193 572,88 İsletme malzemesi 

1 365 558.23 isçilik 
190 761,99 Sair masraflar 

19 867, 90 işletme mukabili ödenen bedeller 
87 197, 87 İdare masrafları 
40 028, 97 Tamirat 

127 987,85 Verilen faizler 

:! 169 769,22 

Zirai Kombinalar Kurumu tarafından mubayaa edilmiş olup evrakı müspitesi Millî Korunma 
Muhasebe Bürosuna gönderilen perger, keser, makas, testere, törpü, gemici feneri gibi bazı malze
me ve aletlerden bir kısmı sabit kıymetlere intikal ettirilmiş olduğu halde yekûnu binlerce lirayı bu
lan diğer kısmının kâr ve zarar hesabının Zirai İşletmeler masrafları işletme malzemesi tâli hesa
bına kaydedildiği görülmüştür. Zirai Kombinalar Kurumu tarafından bunların istihlâk veya im
ha edildiği hakkında Ziraat Bankasına her hangi bir işarda bulunduğuna dair bir kayda tesadüf 
edilmemiş olduğuna göre aynı mahiyetteki alet ve vasıtaların ayrı muameleye tâbi tutulması sebe
bi anlaşılamamıştır. 1944 yılma kadar Zirai Kombinalar Kurumunda ayrıca muhasebe kayıtları te
sis edilmemiş bulunduğuna göre Millî Korunma Muhasebe Bürosu tarafından bunların kâr ve zarar 
hesabına intikal ettirilmesi bunların muhasebedeki izlerinin kayıbolmasına sebebiyet vereceği 
gibi mevcutlarla arasında mutabakatsızhk hâsıl olmasını ve envanterlerin hazırlanmasında gerekli 
alâka ve itinanın esirgenmesini de tevlit edebilir. Bu itibarla kâr ve zarar hesabına getirilmiş olan 
sabit kıymet bedellerinin tesbit edilerek mütaakiben gerekli tashihatın yapılması lüzumuna işaret 
etmek isteriz. 

6. — Verilen faizler: 218 078, 54 lira 
Bu para Millî Korunma sermayesinden verilen sabit sermayeler için % 6 hesabiyle 194:> yılında 

tahakkuk ettirilen faizleri göstermektedir . 
Millî Korunma sermayesinden tahsis edilmiş bulunan muhtelif nevi sermayeye 1943 yılında tahak-
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kuk ettirilen faizin tutarı 3 915 885,77 lira olup sermaye nevilerine «öre müfredatı aşağıdaki 

Sabit sermaye faizleri; 
Teşkilât ve idare masrafları faizi: 

Mütedavil sermaye faizleri; 
İkraza t faizleri; 

Maliye Bakanlığından tahsil edilecek faizler hesabının faizi. 

Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen nıebaliğin 1943 yılı faizleri 3 915 885,77 lira olduğu 
halde kâr ve zarar hesabında faiz olarak 218 078,54" liranın yer alması aşağıda arzedilen tarzı hareket
lerden ileri gelmektedir : 

1. — Teşkilât ve idare masrafları faizlerinin tamamının sermaye temini iyin Ziraat Bankası tara
fından Merkez Bankasına iskontoya arzedilen bonolardan Merkez Bankasının c/c 4 hesabiyle aldığı fa
izden Maliye Bakanlığına iade edilen kısmiyle mahsup edilmesi; 

2. — Sabit sermaye faizinin bir kısmının keza aynı suretle Maliyeye iade edilen faiz bakiyesiylc 
mahsup edilmesi; 

3. — Mtitedavil sermaye faizlerinden Millî Korunma kâr ve zarar hesabına intikal etmiş bulunan 
2 408 562,92 liralık kısmının Ticari işletmeler, sınai işîetmeler've zirai işletmeler masrafları meyamnda 
yeralmış olması ve bir kısım mütedavil sermayeye ait 1943 yılı bilançolarının Millî Korunma Muha
sebe Bürosuna verilmemiş bulunması sebebiyle bu mütedavil sermayelere ait faizlerin Millî Korunma 
umumi kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmemiş bulunması; 

4. — İkraz edilen mebaliğle ilgili hesapların esas itibariyle Millî Korunma Muhasebe Bürosu kayıt
larına intikal etmemesi; 

7. — Sabit kıymetler amortismanları 631 072,42 lira 
Sabit kıymetler vesilesiyle 1943 yılında, tefrik edilen amortismanların 767 699,74 lira olduğuıuı 

ifade etmiş olmamıza mukabil kâr ve zarar hesabında 1943 yılında tefrik edilen amortismanların 
631 072,42 lira gösterilmiş olması Millî Korunma Kanunu gereğince kurulmuş bulunan bazı teşekküller 
tarafından tefrik edilmiş olup hazırladıkları bilançonun kâr ve zararında yeralan amortismanların 
Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesabına intikalinde ticari işletmeler masrafları meyamnda gös
terilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

gibidir : 

Lira 

363 690,57 
217 978,50 

581 669,07 

2 642 658,44 
639 241,56 

3 863 569,07 

52 316,70 

3 915 885,77 
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B - Matlup : 

8. — Ticari işletmeler gelirleri 21 888 092,93 lira 
Millî Korunma camiasının 1943 yılı ticari işletmeler gelirlerinin işletmelere göre müfredatı aşa

ğıda gösterilmiş bulunmaktadır : 

Lira 

1 326 562,88 Tütün Limitet Şirketi gelirleri; 
326 674,06 istanbul Mahrukat Ofisi » 

1 725 333,75 Devlet Yağları » 
5 886 295,59 Pamuk hesabı . » 
2 721 419,35 Petrol Ofisi » 

193 952,55 Türkiye Zirai Donatım Kurumu MHirleri 
8 801 628,02 Ticaret Ofisi gelirleri 

906 224,73 Toprak Mahsûlleri » 

21 888 092,93 

Ticari işletmeler gelirlerinin 17 280 420,48 lirası emtia satışlarından, 48 940,86 lirası alınan faiz ve 
komüsyonlardan ve 4 558 731,59 lirası da diğer gelirlerden terekküp etmektedir. 

Bu tabloda pamuk hesabı gelirleri namı altında yeralan 5 886 295,59 liranın ticari işletmeler mas
rafları konusunda da temas edildiği veçlıile bir tefrike tâbi tutulduktan sonra kısmen bu hesaba kay
dedilmesi icabetmekteydi. 

Raporlunuzun umumi mülâhazalar kısmının Toprak Mahsulleri Ofisine ait bahsinde arzedilmiş ol
duğu gibi 1942 yılından 1943 yılma devredilen stokların yeniden kıymetlendirilme.sinden mütevel
lit farkın da Toprak Mahsulleri Ofisi gelirlerine ilâvesi icabetmektedir. 

9. — Sınai işletmeler gelirleri: 852 024,93 lira 
Smai işletmeler gelirlerinin 132 131,08 lirası Yalvaç, Deri Fabrikasına ve bakiyesini teşkil eden 
719 893,85 lirası da Zeytinburnu Çimento Fal) rikasına ait olup işbu gelirlerden, 

439 381,31 Lirası emtia satış gelirleri 
5 365,46 » alman faiz ve kondisyonlar 

407 278,16 » da diğer gelirlerden terekküp etmektedir. 

852 024,93 
10. — Ziraat vasıtaları işletme gelirleri: 804 445,32 lira: 
Bu paranın 746 106,95 lirası Zirai Kombinalara ait ziraat vasıtalarının işletilmesinden İde edi

len gelirleri ve bakiyesi de yine bu kuruma ait olan nakil vasıtalarının işletilmesinden ve kiralan
masından ve bazı işletme malzemesi ve yedek parçalarının satışından tahassül eden kârları göstermek
tedir. 

11. — Zirai işletmeler gelirleri: 2 405 311,41 lira: 
Bu paranın 2 062 690,65 liralık kısmı, Zirai Kombinalar Kurumunun elde ettiği mahsulâtın 

satışından, tahassül eden geliri ve bakiyesi de yine Zirai Kombinalar Kurumunun sair gelirlerini gös
termektedir. 

Kâr ve zarar hesabının matlubunda yer alan diğer gelirler küçük mebaliğden terekküp ettiği ci
hetle ü/erinde durulmamıştır. 

Netice ve teklifler 

Raporumuza konu olan 1943 yılı Millî Korunma umumi bilançosu hakkındaki temenni ve tek
liflerimiz aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır : 
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1 - Umumi mülâhazalar •. 
• A) Ticaret Ofisi : • 
1. — Ticaret Ofisi, 1942 yılında olduğu gibi bu yıl da kadrosunda barem dışı memurlara fazla yev 

vermiş.ve bunların nispeti 1942 nin '/o 50 sine mukabil 1943 de % 56 ya ulaşmıştır. Barem dışı me
mur kullanmada in,sak ile hareket edilmesi; 

2. — Umum Müdürlük servisleri ile depolar kadrosunda yevmiye ile devamlı olarak memur kullanıl
ması Ofis kadrosunun tevsii mahiyetinde görüldüğünden keyfiyet Millî Korunma Kanununun 6 neı 
maddesinin V nei fıkrası hükmü ile telif edilememiştir. Bu tarzı hareketten tevakki edilmesi; 

3. — Ticaret Ofisi 1943 yılında maliyeti 28 508 668,58 lira bulunan çeşitli malları 36 970 539,98 
liraya satarak yabancı emtiada v/c 52,25 varlık verdisi emtiasında % 11,59, yerli emtiada % 4,09 ve 
umumi satışlarında vasati % 29,58 olmak üzere 8 461 871 lira gayrisâfi satış kârı elde etmiştir. 
Kâr kastı ile kurulmamış bulunan Ticaret Ofisinin satış fiyatlarının kuruluş gayesine uygun olarak 
tesbit edilmesi: 

4. — Varlık Vergisi emtiasına ait harekâtın borçlu ve alacaklı hesaplarda gösterilmesi Ofis bi
lançosunun vazıhlığım ihlâl ettiği cihetle bunlardan sene sonunda mevcut olanların stoklarda, satılan
ların satış hesaplarında ve elde edilen neticenin ise kâr ve zarar hesabında gösterilmesi; 

5. — Ofis 1943 yılı sonunda stokların ve demirbaşların mevcudunu envanterle tesbit etmiş ise de 
muhasebe kayıtları ile envanterler arasında tahassül eden farklar için hiçbir muamele yapılmamış 
stoklarla demirbaşlar muhasebedeki kaydı kıymetleri üzerinden bilançoda yer almıştır. Bu tarz ve 
hareket usule ve mevzuata uygun olmadığından bundan sonra muhasebe kayıtları ile envanterler ara
sında fark tahassül ettiği takdirde envanterler esas ittihaz edilerek muhasebe kayıtlarının ona göre 
tashih edilmesi; 

6. — Ofis tarafından ödenmiş bulunan taahhüt vergilerinin biranevvel tahsili için gerekli alâka 
ve gayretin sağlanması ve tahakkuk etmiş olup henüz maliyeye yatırılmamış bulunan bu kabîl vergi
lerin biranevvel tasfiye edilmesi; 

B) Petrol Ofisi: 
1..-— Petrol Ofisi kadrosunda barem dışı memurlara fazla yer verilmiş bulunduğundan bu nevi 

memurların kullanılmasında imsakle hareket edilmesi; 
2. — A çantalar nezdinde bulunan ve c/c 10 amortismana tâbi tutulan kapların ömürlerinin on se

neden az olması mülâhazasına binaen amortisman nispetlerinin artırılması ve bunlara mütedavil 
kıymetler arasında yer verilmesi; 

3. •-- Ticaret Ofisinde olduğu gibi, Umum [Müdürlük servislerinde devamlı olarak yevmiye ile 
memur kullanılması Ofis kadrosunun tevsii mahiyetinde görüldüğü cihetle bu tarzı hareketten te
vakki edilmesi; 

4 — 18 . I! . 194i laıihli ve 103 sayılı Koordinasyon kararı ile bütün hukuk ve veeaibi ile Pet
rol Ofise devredilmiş bulunan Petrol Jmuited Şirketinin tetkikatımız tarihine kadar tamamlanma
mış bulunan katî tasfiyesinin bir an evvel neticelendirilmesi; 

D ' Mahrukat Ofisi: 
1 — Raporumuzun ninnini mülâhazalar kısmının alâkalı bahsinde arzedilen sebeplere binaen 

Mahrukat Ofisi tarafından hazırlanmış olup Millî Korunma Umumi Bilançosuna aksettirilmiş bu
lunan adı geçen Ofisin 1943 yılı bilançosu im kâr ve zarar hesabının reddedilmesi; 

D) Toprak Mahsulleri Ofisi: 
1 — Fasulye, pirine, kuşyenii ve kuru bakla satmalıımıası için muhtelif koordinasyon karar

ları ile' Millî Korunma sermayesinden Toprak Mahsulleri Ofisi enirine verilmiş bulunan mütedavil 
sermayelerle mubayaa edilen ürünler için adı geçen Ofis tarafından tanzim edilen ve Millî Ko
runma umumi kâr ve zarar hesabına intikal ettirilen hesap hulâsasının raporumuzun umumi 
mülâhazalar kısmında arzedilen sebeplerden ötürü hakiki durumu ifade etmekten uzak bulundu
ğu cihetle reddedilmesi ve aynı bahiste arzedilen esaslar nazarı itibara alınmak suretiyle.yeni he
sap hulâsası hazırlanması: 
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10) Süıııerbaıık Zeytinburııu Çimento Fabrikası: 
l — Zeytinburııu Çimento Fabrikasına el konması için Millî Korunma sermayesinden tahsis 

edilmiş bulunan bir milyon liralık mütedavil sermaye Sümerbank tarafından çekilmiş ise de tah
sis mevzuuna sarfedildiğine dair bir kayda tesadüf edilmemiştir. Millî Korunma sermayesinden 
yapılan tahsislerin tahsis mevzuları dışında kullanılması mevzuata aykırı bulunduğundan bu hük
me hassasiyetle riayet edilmesi; 

2 — Millî Korunma umumi bilançolarının hazırlanması iki sene kadar gecikmiş bulunduğun
dan tetkik ve murakabemizde bizzarur gecikmekte bulunmuştur. Bu itibarla 1944, 1945 ve 1946 
yılları hesaplarının murakabesinden evvel Millî Korunma sermayesinden tefrik edilen mütedavil 
sermayelerle yapılan işlerin veya kurulan müesseselerin tamamının veya bir kısmının tasfiyesi 
mümkün görüldüğünden, tasfiyeden sonra yapılacak olan murakebenin sıhhatle icrasını temin 
için geçmiş yıllara ait vesaik ve defterlerin senelere göre muntazam bir şekilde tasnif ve muhafa
zası için alâkalıların şimdiden nazarı dikkatlerinin celbedilmesi; 

F) Türkiye Zirai Donatım Kurumu: 
! — Raporumuzun umumi mülâhazalar kısmının alâkalı bahsinde arzedilmiş olan sebeplerden 

ölürü Türkiye Zirai Donatını Kurumu tarafından hazırlanmış olup Millî Korunma Umumi Bilan
çosuna aksettirilmiş bulunan adı geçen kurumun 1943 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının 
reddedilmesi; 

(.}) İzmir İncir ve üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği: 
L — Devlet yağları işleri ile ilgilenmelerinden ötürü birlik ve kooperatif kadrosunda çalışan

la ra bir tazminat vermek gerekiyorsa bunun Millî Korunma sermayesinden değil ve fakat aldığı 
kondisyonlardan cüzi bir kısmı tahsis edilmek suretiyle birlik tarafından ödenmesi; 

2 —-• Sabun imali için verilen yağlardan fire tenzilinde imalâtçı fabrikaların teklifleri ile ik
tifa edilmiyerek fire nispetinin tâyini için her parti yağm tahlilinin yaptırılması; 

3. — Devlet yağları Müdürlüğüne ait demirbaşların numaralanarak ayrı bir demirbaş defterine 
kaydedilmesi; 

4. — Nebati yağlar mubayaatı ile vazifelendirilmiş bulunan yardımcı birlikler tarafından ha
zırlanan bilançolara, stoklara, demirbaşlara ait tadat zabıtlarının ilişdirilmesi ve umumiyetle en
vanterlerin bilanço tarihi itibariyle tanzim edilmesine itina edilmesi; 

;">. — Sene sonu tadadı neticesinde zuhur eden fa/hvlarıır bir karar mevzuu yapılmadan mümes
sillerin borçlariyle takas edilmesi mevzuu üzerinde durulması; 

İT. Türk Tütün Limitet Şirketi: 
1. — Sene sonunda bütün masrafların maliyette ve bütün mamullerin bilanço aktifinde yer 

almasını sağlamak nmksadiyle her sene nihayetinde yalnız yarı işlenmiş tütünlere isabet eden 
işletme masrafları hissesinin mütaakıp yıla bırakılmasına itina olunması. 

TT. - Bilançonun tetkik ve tahlili: 
A. Aktif: 
1. — Pamuk mubayaası için Ziraat Bankasına verilmiş bulunan mütedavil sermayeye ait faiz 

ve komisyonların pamukların maliyetine intikal ettirilmiyerek hazırlanacak olan bu mütedavil 
sermaye ile alâkalı kâr ve zarar hesabına kaydedilmesi; 

2. -— Stoklarda ham madde ve malzeme meyanında gösterilmiş bulunan 320.590,41 liralık kü
çük varilin sabit kıymetlerde demirbaşlar hesabında gösterilmesi; 

3. — Zirai Kombinalar Kurumuna ait olup 1943 yılında satılmış bulunan 100.710,24 liralık 
ziraat makine ve âletleri ile 1318 liralık iş hayvanları bedellerinin sabit kıymetlerden tenzil edil
mesi ve 1943 yılında bunlar için tefrik edilen amortismanların alâkalı hesaba iadesi; 

4. — Bundan evvelki raporlarımızda da temas edildiği veçhile sermaye tahsis mahallerinin sene 
sonu itibariyle demirbaşların tadadını yaparak hazırlayacakları zabıtları Millî Korunma Muha
sebe Bürosuna göndermeleri. 

B. Pasif: 
1. Muhtelif alacaklılar hesabında yer verilmiş bulunan çeşitli sermaye tahsis mahallerinin 
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tefrik etmiş oldukları karşılıkların, umumi bilançonun karşılıklar postunda gösterilmesi; 

2. — Bamuk mubayaası için ^Ziraat Bankasına verilen mütedavil sermayenin işletilmesi netice
sinde mütehassü kârın rapor metninde arz edilen şekilde tefrik edilerek bir kısmının fon heaa 
bina ve bir kısmının da kâr ve zarar hesabına kaydedilmesi. 

C. Kâr ve zarar: 
1. — Kâr ve jçarar hesabına kaydedilmiş bulunan Ziraai Kombinalar Kurumu trafından satın 

alman demirbaş mahiyetindeki eşya bedellerinin kâr ve zarar hesabından çıkarılarark sabit kıy
metlerde demirbaş hesabına kaydedilmesi. 

Yüksek takdir ve tasvibinize arzedilmiştir. 
Mahrukat Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından ha

zırlanmış elup Mülî Korunma 1943 yılı umumi bilançosu ile kâr ve zarar hesabına aksttirilmiş 
bulunan hesapların çıkarılması suretiyle tâdilen hazırlanma bulunan ilişik 31/12/1943 tarihli Millî 
Korunma «mumi bilançosu ile kâr ve zarar hesabını saygı ile Yüce taSTİbinize sunarız. 

Başbakanlık Umumi Murakabe 
Heyeti Başkanı 

N. A. Anamur 

İçişleri Bakanlığının mütalâası 

T.G. 
L l G. M. 16 . VII . 1947 

2..Ş.M. 
Sayı: 22407/4, 8803 

Yüksek Başkanlığa 

4 . IV . 1947 tarihli ve Koordinasyon B. 1/45 sayılı emirleri karşılığıdır: 
1943 takvim yılı İstanbul mahrukat Ofisi kâr ve zarar hesaplarına ait Umumi Murakabe Heye

ti raporunda tenkit edilen noktaların mütaakıp yıllarda düzeltilmiş oludğuna dair İstanbul valili
ğinden gönderilmiş olan Ofis Oenel Müdürlüğünün yazısı örneği ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta ayrıca bir mütalâamız olmadığını saygıyle arzederim. 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Şayi : 224 16 VI . 1947 

Örnek 

Vilâyet Yüksek Makamına 

Murakabe heyetince Ofisin tetkik olunan 1943 senesi bilanço ve kâr - zarar hesapları hakkında 
tanjâm kılınıp bu defa gönderilen raporda bahis mevzuu hususlar 1942 senesinde tanzim kılınan 
muhasebe plânına göre tutulan ve hesapların zimmet ve matlup bakiyelerinin 1943 senesine devret
mek suretiyle iktifa edilen 1942 senesi bilançosuna yine eski muhasebe plânına göre ve ayni esaslar 
dairesinde. 1943 senesi hesapları da tutulmuş olduğundan başka bir değişiklik olamayacağı tabiîdir. 

Bu sebepledir ki Ofis Murakabe Heyetinin tasvibine iktiran eden bir muhasebe plânına tevfikan Ofi
sin kurulduğu 1942 haziranından itibaren 1946 senesi nihayetine kadar bütün hesaplarmı yevmiye 
defteri, defteri kebir aylık mizanlar, muavin hesaplar ve bilançolar tanzimi suretiyle bir mütahas-
sısa vermiş ve yaptırmıştı. Ayrıca bir de mukayeseli bilanço yapılarak evvelce yapılan hesaplarla 
bu mütahassisın yaptığı hesaplar arasında görülen farklar yevmiye maddeleri zikri suretiyle de 
tavzih edilmiştir. 
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Umumi murakabenin raporundaki tenkitlerin cevabları aşağıda sıra ile arzedilmişti. 
1. — Kasa hesabı : Bu hesapta bazı kayıt hataları vukua geldiği tesbit olunarak bunların bir 

kısmı senesi zarımda ve'-bir kısmı da miitaakıp senelerde kamilen ıslah edilmiş ve kasa muamelâtı 
ram bir intizam haline konmuştur. 

2. — Odun hesabı : Bu hesapta mükerrer kayıtlar ve bazı odun satışlarının kömür hesabına kay
dı gibi hatalar vukua gelmiş isede bunlar da gerek senesi zarfında ve gerek mütaakibi senelerde ka
milen ıslah edilmiştir. Murakabe Heyetince teftiş sırasında sorulan bu bahislere o zaman yazı ile ve
rilen cevaplarda bu kısımlar tavzih edilmişti. Devteri kebir odun hesabının zimmetini teşkil eden ra
kamlar arasında bayilere verilen beyiyeler ve mükerrer bazı kayıtlar bazı tashihler mümkün isede, 
bunların baliği olduğu miktarlar heyeti umumiyeye mühim tesir yapacak bir mahiyet 
arzetmem ektedir. Binaenaleyh zimmet yekûnundan çıkarılan müdevver mal kıymetlerinden 
sonra kalan bakiyenin ufak bir farkla 1943 senesinde satınalınan odunların bedelini ifade eder. 

Yeni muhasebe plânında mal masrafları adına olan (Şelıir işletme masrafları odun hesabına faz
la bir külfet yükliyecek bir mahiyette görülmemektedir. (Jüııki 1943 senesi zarfında Ofis depoların
da beş milyon kilodan fazla mühim bir miktarda bir kömür mevcut olduğu gibi sene nihayetinde 
yapılan dökümlere nazaran bunların onbeşi geçen depo kiraları, bu kömürlerin istasyon ve iskele
lerden depolara kadar yol masrafları, kömür depolarının memur ve müstahdem ücretleri hemen he
men şehir işletme masrafları hesabının yarısını teşkil edecek bir yekûna baliğ olduğundan yarısını 
oduna ve yarısını kömüre ayırmak uygun görülmüştü. 

Muhasebe plânına göre Ofiste ayrıca bir ayniyat muhasebesi yok isede gerek bayilere verilen 
odun ve kömürler, gerekse depolarda mevcut odun ve kömürlerin harekâtını gösteren yardımcı def 
terlerin mevcudiyeti hasebiyle sene nihayetinde ithalât ve ihracat farkları müdevver stokları teşkil 
etmektedir. Sair emtia gibi sene başlarında odun ve kömürlerin tartılması, sayılması mümkün olama
dığından bu bakiyelerin odun ve kömür sene sonu durumunu gösteren bir miktar olduğunu kabul 
etmek zaruridir. Buna binaen 1944 senesine devrolunan stok kıymeti cüz'i bir farkla hakikata yakın 
bir kıymet olarak kabuledilmiştir. 

3. — Kömür hesabı: Kömürlerin herakâtıııı gösteren bu hesap bayilere ofisten verilen kömürleri 
satılmış gibi muameleye tâbi tuttuğundan bayilere zimmet kaydı hesabiyle sene nihayetinde itibari 
bir kâr meydana gelmesine sebep olmuştur. Gerçi, bayilere verilen kömürlerin stoklar meyanında 
gözükmesi ieabedersc de plân icabı olarak bayilere satış yapılması yüzünden bayiler hesabının zim
met bakiyesini teşkil eden mebaliğ bayiler nezdinde satılamayıp diğer seneye devreden malların 
satış kıymeti üzerinden bedelini göstermektedir. Bu mahzur yeni Muhasebe plânında reddedilmiş 
olmakla beraber 46 senesi nihayetinde zaten bayi ııezdindeki malların cüz'i bir mikdara inmesi mü
nasebetiyle ilk senelerde yapılan itibari kârlar bu sene sonunda tevazün etmiş bulunmaktadır. 

4. — Bayiler: Bu hesap kömür hesabında izah edildiği veçhile bayilere verilen kömürlerin satış 
bedelleri üzerinden bayilere zimmet kayıt edilmesi yüzünden itibari bir kâr meydana gelmesine se
bebiyet verdiğinden ve zaten borçlu bir hesap olan bayiler hesabının zimmet bakiyesi bayi ııezdin
deki malların satış kıymeti üzerinden bedellerini ifade eden bir stok kıymeti ifade etmektedir. 
Maahaza 1946 senesi nihayetinde bu stoklar cüz'i bir mikdara inmiş ve ilk senelerde yapılan iti
bari kârlar bu sene sonunda kalmamıştır. 

5. - - Firele: Yukarda arzedildiği veçhile odun ve kömür sene sonlarında sayılması ve tartıl
ması mümkün olmıyan veyahut tartılması çok zaman ve masraf ihtiyarına ve kömürün tozlanmasına 
sebep olan bir mal olmak itibariyle sene nihayetlerinde hakiki fireleri tesbite imkân yoktur. Ofis 
herhangi bir zararı karşılamak gayesiyle odun ve kömür depolarındaki müdevver stoklar üzerinde 
htsaben ve Orman makamlarının raporlarına müsteniden ihtiyati bir fire tenzil etmiş ve fireleri 
satış fiatı üzerinden değil maliyet kıymetleri üzerinden kıymetlendirmiş fakat depoların mevcut
lardan fiilen bir tenzilât yapılmamıştır. 

A) Odun kârı - Odun hesabının da arzedildiği veçhile odun sair emtia gibi sene sonlarında 
tartılıp sayılması büyük masraf ve fazla zaman sarfını müstelzim bir mal olmak itibariyle depo-
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lar ve bayiler nezdindeki malların ithalât ve ihracatını ihtiva eden tâli hesapların verdiği neti
ceye göre tesbit olunan stokları kabul etmek zaruri görülmüştür. 

B) Fireler satış bedeli ile değil maliyet kıymetleriyle kıymetlendirilmiş olduğu için maliyet ve 
satış bedeli arasındaki fark nispetinde bir artış yoktur. Bu itibarla 1943 senesi yılında odun sa
tışlarından tahasşül eden kârın hakikata çok yakın bir kıymet olduğu mütalâa kılınmaktadır. 

Kömür kârı: Bu hesaptan tahasşül eden kâr yukarıda da izah edildiği veçhile bayilere verilen 
kömürlerin satış kaydı yüzünden itibari bir kâr meydana gelmiştir. 

Hesap mütehassıslarına yaptırıldığı başta arzedilen Ofis kuyudatının halen kontrol «dilmekte 
olan neticelerine göre mütaakibi senelerde Ofis hseaplarında yapılan tashihat dolayısiyle büyük 
farklar görülmediği de saygılarla arz olunur. 

Ofis Genel Müdürü 
Seyfettin Akkoç 

İstanbul Mahrukat Ofisi : 

Genel görüş : İstanbul Şehrinin mahrukat ihtiyacını tedarik ve ithal ve bunların satış ve dağıtılması 
işlerini görmek üzere 332 sayılı Koordinasyon karariyle kurulmuş bulunan» İstanbul Mahrukat Ofisinin 
1943 yılı hesapları üzerine yapılmış bulunan tetkik ve murakabenin neticesi aşağıda arzedilmiş bu
lunmaktadır. 

Ofisin 1942 yılı hesapları üzerinde yapılan murakabe neticesindeki kanaat ve mütalâamız 1942 
yılı raporumuzda arzedilmiş ve adı geçen Ofis bilançosunun reddi tasvibe sunulmuştur. Mahrukat Ofi
sinin 1943 yılı hesapları muhasebe defterlerinin tutuluşu, bilançosunun hazırlanış tarzı 1942 yılında-
kinden biraz daha iyi görülmekle beraber hemen kaydetmek isteriz ki, usul ve mevzuata uygun addedi
lecek bir seviyeye henüz ulaşmış değildir. Ofis Muhasebesinin; 

1. — Personel bakımından kifayetsiz oluşu; 
2. •— Muhasebesinin organize edilmeden faaliyete başlamış bulunması; 
3. — Bunun neticesi olarak muntazam bir muhasebe için zaruri bulunan evrakı matbuadan mahrum 

kalmış bulunması; 
Mahrukat Ofisi Muhasebesinin umumiyetle sıhhatli kayıt yapmasına imkân vermemiş tetkikatımız 

neticesinde Mahrukat Ofisi 1943 yılı muhasebe kayıtlarının Ofisin 1943 yılı faaliyetini aksettirmek
ten uzak bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

1943 yılında Mahrukat Ofisi Muhasebesi eleman, muhasebe kayıtları, defterlerin tutulması ve işlen
mesi ve hesap organizasyonu bakımından bir evvelki yıla nazaran mühim bir fark arzetmediği cihetle 
1942 yılı raporumuzda bu mevzudaki mütalâamızı tekrar etmemiş olmak için, bunlar hakkında yeni
den mâruzâtta bulunulmamıştır. Yine bu rapordaki mütalâamıza uygun olarak ve daha evvel yapıl
mış bulunan müracaata binaen Mahrukat Ofisinin 1946 yılında bir muhasebe plânı ve izahnamesı 
hazırlamış olduğunu ve fakat tetkikatı yaptığımız sırada Eylül 1946 - bunun henüz mevkii tatbika 
konulmamış bulunduğunu berayı malûmat arzetmek isteriz. 

Bilanço - Mahrukat Ofisinin. 1943 yılı faaliyeti neticesinde hazırlayarak Millî Korunma Bürosuna 
göndermiş olduğu ve muhasebe bürosu tarafından Millî Korunma Umumi bilançosuna intikal ettiril
miş bulunan bilançosu ile k»r ve zarar freşabj aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır: 
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Kasa 
Mahrukat mubayaaları 
Orman ve baltalık 
iştirakler 
Odun 
Kömür 
Kooperatifler 
Bayiler 
Borçlular 
Sermaye taahhüdü 
Malzeme ambarı 
Demirbaş 

_,..( B6İ!-— 

Bilanço 

Aktif -

18 253,99 
31 593,03 

105 993,41 
16 742,49 

456,965,20 
524 995,08 

1 658,01 
271 315,95 

20 080,56 
1 500 000 — 

612,95 
51 425,87 

Sermaye 
Bankalar (Ziraat Bankası) 
Alacaklılar 
Teminat 
Amortisman 
Kâr 

Pasif 

1 500 000 
1 335 595,60 

99 127,85 
54 603,24 
5 142,59 
5 167,26 

2 999 636,54 2 999 636,54 

Maaşlar 
Hmmiyeler 
îlân ve Noter, mas. 
Harcırahlar 
Kira 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Faiz 
Müteferrik mas. 
İşletme mas. 
Fireler 
Amortisman 
Safi kâr 

Kâr ve zarar hesabı 

Zimmet 

32 800,71 
2 416,83 
1 124,98 

968,07 
2 750,78 
2 959,80 

76 585,54 
2 969,62 

121 512,52 
72 275,36 

5 142,59 
5 167,26 

Odundan 
Kömürden 
Teminattan 
Taahhütten 

326 674,06 

Matlup 

143 809,00 
178 688,36 

2 600— 
1 575,80 

326 674,06 

Bilançoda ve kâr ve zarar hesabında yer alan postların hemen hemen hiç birisini yapılmış olan 
maddi hatalar ve bir hesapta yer alması gereken kayıtların diğer hesaplara kaydedilmiş olması ve 
senesi içinde tashih kayıtlarının yapılmamış bulunması dolayısiyle sıhhatli telâkki etmeye imkân 
görülememiş ve bunlardan ihtiva ettikleri hatalar itibariyle mühim telâkki edilenler hakkında 
ayrıca aşağıda malûmat verilmiştir: 

1 — Kasa : 18 253,99 lira. 
Mahrukat Ofisinin 31 Aralık 1943 akşamı itibariyle kasa mevcudunu gösteren bu meblağ mez

kûr tarihte yapılan sayım neticesinde bir zabıtla tesbit edilmiş olup defteri kebir kasa hesabı ba
kiyesine de uygun bulunmaktadır. 

Ancak, tetkikatımız sırasında birçok tahsil ve tediye fişlerinin yevmiye defterine ve def-
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Aerikebjpe kaydı sırasında ihtiva ettikleri mebaliğden noksan veya fazla işlenmiş olduğu bilfarz 
i:> . V . 1943 tarihinde navlun bedeli olarak ödenmiş bulunan 400 liranın, yevmiye defterine 
(madde 568) ve defterikebire kaydedilirken 675 lira fazlasiyle 1 075 lira olarak kayıt edilmiş 
bulunduğu ve 1943 yılında buna ait tashih kaydının yapılmadığı tesbit edilmiştir. Keza İstan
bul Belediyesine satılan odunların bedeli olan 255 liranın tahsiline dair fişler meyanında zuhur 
eden 27 . V . 1943 tarihli ve 1152 sayılı tahsil fişinin yevmiye defterine ve defteri kebire kayıt 
edilmemiş olduğu görülmüş ve usulü veçhile tanzim edilmiş bulunan bu tahsil fişinin üzerinde 
iptal edilmiş olduğuna dair bir kayda tesadüf edilmemiştir. Diğer taraftan defterikebirdeki kasa 
hesabiyle vezne defteri arasında da mutabakatsızlıklar görüldüğü gibi sene sonu tadadı hariç 1943 
yılı içinde kasa mevcudunun sayılarak kontrol edilmediği de anlaşılmıştır. Bu durum karşısın
da yukar*danheri sayılan hatalı kayıtların tashihi yapılmadan defterikebir kasa hesabının 1943 yılı 
sonu foakiyesiyle mezkûr tarihteki hakiki kasa mevcudunun tetabuk edebileceğini tasavvur et
mek mümkün değildir. Sene sonu itibariyle tanzim edilmiş bulunan tadat zaptının hakiki ve 
sıhhatli bir sayımdan sonra yapılmış olduğunu kabul etmek müşküldür. Ve bu durum karşısın
da Mahrukat Ofisinin bilançoda olan kasa mevcudunu doğru telâkki etmeye de imkân yoktur. 

9 _ Odun : 456 965,20 lira. 
Mahrukat Ofisinin 1943 yılı sonu odun stokunun kıymetini ifade eden bu hesaba sene içinde 

birçok mükerrer kayıt yapılmış olduğu satılan kömürlerden bir kısmının bedelinin bu hesaba 
geçilrildiği buna mukabil yine satılan bir kısım odunların bedelinin kömür hesabına kaydedildiği 
teshil: edilmiş bunlara ilâveten sene sonunda mevcut odunların kıymetlendirilmesinde de aşağıda 
izah edilen esaslı bir hataya düşürüldüğü görülmüştür. 

Ofis tarafından mubayaa edilen mahrukatın motorlardan veya vagonlardan tahliye ve depo
lara kadar nakil masrafları, depolarda istif ve kesme ücretleri, depoların kirası ve depo müs-
tahdemininin ücretleri gibi odun ve kömürün maliyetiyle ilgili bulunan masraflar, Ofisin ih
tiyacına uygun bir hesap plânı ve izahnamesi olmaması ve tatbik edilen hesap sisteminde maliyet 
hesaplarına yer verilmemiş bulunması neticesi maliyetlere intikal ettirilmemiştir. 

1943 yılında 121 512,52 liraya baliğ olan maliyetle ilgili masraflar şehir işletmeleri hesabı namı 
altında kâr ve zarar hesabmda yer almış ve bu masraflarm yarısını teşkil eden 60 756,26 lira odun 
maliyetlerine intikal ettirtmek suretiyle Ofisin 1943 yılı stokları aşağıda arz edildiği şekilde beher 
kental odun maliyeti hesaplandıktan sonra kıymetlendirilmiştir. 

705 812,67 Lira defterikebir odun hesabının zimmet yekûnu : • : ~1 
237 201,02 Lira 1942 den mudevver odunların bedeli 

468 611,65 
60 756,26 Lira Şehir işletmeleri hesabından odun hesabına isabet eden 

529 367,91 

174 359,00 Kental 1943 yılında ithal edilen odunlarm miktarı 
24 041,5 Kental 1943 yılında ithal edilen odunlardan senesi içinde satılanlar ve fireler 

150 317,5 Kental 1943 sonu odun mevcudu 

529 367,91 3.04 lira bir kental odunun maliyeti 

174 i 359,— 
150 317,5 X 3.04 •=» 456 965,20 lira 1943 yıh sonu odun stokunun (kıymeti 
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Beher kental odunun maliyetinin çıkarılması ve sene sonu stoklarının kıymetlendirilmesi için 
Ofis tarafından yapılan yukardaki hesapların tetkikinde : 

a) Defterikebir odun hesaplarının zimmeti mükerrer kayıtları ve tashihleri ihtiva ettiği cihetle 
bu hesabın zimmet yekûnunu teşkil eden 705 812,67 liradan 1942 den müdevver odun stoku çıkarıldı
ğı takdirde bakiyenin Ofis tarafından bir sene içinde satmalmmış bulunan odunların bedelini göster
diği kabul etmek mümkün değildir. 

b) 1943 yılında satmalınan odunlarla kömürlerin kıymetleri ve sıhhatleri bir olmadığı gibi kö
mürler umumiyetle bayilere verilerek odunlar ise Ofisin kendi depolarma ithal edilmek suretiyle 
satılmıştır. Binaenaleyh Şehir işletmeleri hesabında yer alan mebaliğin kısmı mühimmini depo kira
ları, ücretleri, kesme ve istif ve odun nakliye ücretleri teşkil ettiği cihetle bir sene içinde odun ve 
kömürlere yapılan bu gibi masrafları gösteren 12 512,52 liranın yarısının değil daha fazlasının odun 
maliyetlerine intikal etirilmesi icab ederdi. Şehir işletmeleri hesabının tâli hesapları bulunmadığı 
için masraflar nevilerini tesbit etmek ve bun! arın masraf hâmillerine tevziini yapmak mümkün ol
mamıştır. 

c) 1943 te ithal edilen 174 359 kental oduna mukabil 1942 yılından yüz bin kentalden fazla 
odun devredilmiş bulunduğuna ve bunların hepsi kesilmemiş olduğu gibi tamamı da 1943 yılının 
ilk ayında satılmamış olduğuna göre bu odunla rm da kesme ücretlerinden, depo kiralarından ve 
depo bekçi ve memur ücretlerinden hisse alması icabederdi. Maliyetin hesaplanmasında 1942 den 
müdevver odunların nazarı itibare alınmamış olması maliyetin yüksek tutulmasına ve stokların ha
kiki kıymetinin üstünde bir bedelle kıymetlendir ilmesine sebebiyet vermiştir. 

d) Sene sonu stoklarının kıymetlendirilmesi nde esas olan odunun miktarına gelince Mahru
kat Ofisinde ayniyat muhasebesinin bulunması,sene sonunda odun mevcudunun beli esaslara göre 
envanterinin yapılmamış bulunması, bazı yardımcı kayıtlardan çıkarılmış bulunan sene sonu odun 
mevcudunun hakiki durumu ifade ettiğini kabul etmek güçtür. 

Yukardaki fıkralarda arzedilmiş bulunan sebeplere binaen Ofis bilançosunda 456 965,20 lira 
üzerinden yer almış bulunan Ofisin 1943 yılı sonu stoklarını sıhatli telâkki etmeye imkân görülme
miştir. 

3. — Kömür : 524 995,08 lira. 
Ofisin 1943 yılı sonu itibariyle kömür stokunu gösteren bu hesap odun hesabı gibi, satılan bir 

kısım odunların bedelinin bu hesaba kaydedilmiş olması veya satılan bir kısım kömürlerin bedelinin 
odun hesabına geçirilmiş bulunması, birçok mükerrer kayıtlar yapılmış olması dolayısiyle Ofisin 
1943 yılı sonu kömür stokunun hakiki vaziyetini ifade etmektedir. Diğer taraftan muayyen bir 
beyiye mukabilinde satılmak üzere ankohinyasyon olarak bayiylerc verilmiş bulunan kömürler sa
tış mahiyetinde telâkki edilerek satış bedeliyle kömür hesabına matlûp kaydedilmiştir. Bu suretle 
sene sonunda bayiler nezdinde bulunan kömürlerin stoklar meyanmda mütalâa edilmesine imkân 
verilmemiş ve bu durumda Ofisin kömür stokunun sıhhatini ayrıca ihlâl etmiştir. Bayilere verilen 
kömürlerin tâbi tutulduğu muamele 50 000 lira kadar itibari (i'ietif) bir kârın kömür satışından 
tahassül eden kâr olarak kâr ve zarar hesabında yer almasına sebebiyet vermiştir. 

Diğer taraftan 1943 te mubayaa edilen kömürlerin maliyetinin hesaplanmasında ve sene sonu 
kömür stoklarının kıymetlendirilmesinde odun hesabında izah edilen hatalara yer vermiş oldu
ğu için, bunların tekrar arzedilmesiııden sarfınazar edilmiş ve bu vaziyette Ofisin 1943 yıl' kömür 
stoklarının sıhhatini ayrıca ihlâl etmiştir. 

4. — Bayilere : 271 315,95 lira. 
Satılmak üzere bayilere verilen kömürlerin bakiyesini teşkil eden bu hesabın bir kısmı bayiler 

tarafından satılan ve fakat bedeli Ofise ödenmemiş bulunan kömürleri ve mühim bir kısmı da sene 
nihayetinde bayilere mevcut olan kömürleri göstermektedir ki, bunların bilançoda stoklar meya* 
nında yer alması icabederdi. Diğer taraftan bayilere verilen bu kömürlerin satış bedeli üzerinden 
Jaymetlendirümis, olması bu hesabın ve binnetice aktifin fuzulen kabarmasını intaç etmiştir. 
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Kar ve zarar hesabına gelince : 

5. — İşletme masrafları : 121 512,52 lira. 
Daha evvel bir vesile ile bahsedilmiş olduğu gibi mubayaa edilen mahrukatın maliyetiyle ilgili 

bulunan depo kiraları depo memur ve müstahdemlerinin ücretleri, amele yevmiyeleri sigortalar, 
mahrukatın nakil vasıtalarından depolara kadar nakil ücretleri, kesme ve istif ücretleri gibi yapıl-
dığı zaman kömür veya odun hesabına intikal ettirilmesi gereken masrafları ihtiva edeiı "bu hesap, 
Ofisin bünyesine uygun bir hesap plânı ve izahnamesi bulunmaması ve tatbik edilen hesap sistemin* 
de maliyet hesaplarının çıkarılması için zaruri bulunan birçok tâli hesaplara yer verilmemesi neti
cesinde kâr ve zarar tablosunda yeralmış bulunmaktadır. 

6. — Pireler : 72 275,36 Ura. * 
Mahrukat Ofisi 1943 yılında kendi depolarında kayden mevcut gözüken kömürlerden % 5 ve 

odunlardan ise % 10 kadar olmak üzere fire tenzil etmiş bulunmaktadır. Sene sonunda stokların 
envanteri yapılmamış olması hakiki firenin tesbitiıe imkân vermemiş ve Ofisi itibari nispetler üzerin
den fire hesaplamaya sevketmiştir. Diğer taraftan odun ve kömür mevcudundan tenzil edilen fire
lerin satış fiyatı üzerinden kıymetlendirilmiş olması ise bir taraftan firelerin kiymetini diğer ta
raftan ise odun ve kömür satışlarından tahassül eden satış kârlarını aynı nispette kabartmıştır. 
Bu vaziyet, kâr ve zarar hesabının zimmet ve matlup yekûnları aynı miktarda yükselttiği için neti
ceye müessir olmamakla beraber, prensip bakımından muvafık bir hareket telâkki edilmemiştir. 

V - Odun kârı : 143 809,90 üra. 
Mahrukat Ofisinin 1943 yılında odun satışından elde ettiği kârı gösteren bu hesap: 
a) Odun hesabında arzedilen sebeplerden ötürü sene sonu stoklarının sıhhatli olarak hesaplan

mamış bulunması neticesinde hakiki durumu göstermemekte ve; 
b) Firelerin satış bedeliyle kıymetlendirilmiş olması neticesinde maliyetle satış bedeli arasın

daki fark nispetinde kabartılmış bulunmaktadır. 
Bu itibarlarla meblağın Ofisin 1943 yılında odun satışlarından tahassül eden hakiki kârın 

ifade ettiğini kabul etmek mümkün değildir. 
Kömür kârı : 178 688,36 lira. 
Mahrukat Ofisinin 1943 yılında kömür satışından elde ettiği kârı gösteren bu hesap : 
a) Odun hesabında olduğu gibi, sene sonu kömür stoklarının sıhhatli olarak hesaplanmamış 

obuası neticesinde hakiki durumu göstermemektedir. 
b) Firelerin satış bedeliyle kıymetlendirilmiş olması neticesinde maliyetle satış bedeli arasındaki 

fark nispetinde kabartılmış bulunmakta ve; 
e) Ankonsinyasiyon olarak bayilere verilen ve sene nihayetinde satılmamış bulunan kömürlerin 

satış bedeli üzerinden kaydedilmiş olması neticesinde itibari (Fictif) bir kâr ihtiva etmektedir. 
Bu itibarlarla bu meblâğ Mahrukat Ofisinin 1943 yılında kömür satışlarından elde ettiği hakiki 

kârı ifade etmemektedir. 1943 yılı bilançosunda yeralan postlar vesilesiyle yukardanberi arzedi
len mucip sebepler bu bilançonun Ofisin hakiki durumunu ifade etmekten uzak olduğunu gösterdiği 
kanaatindeyiz. 

Sahih görülmediği cihetle reddedilmesi 1943 yılı raporumuzda tasvibe arzedilmiş olan Mahrukat 
Ofisinin 1942 yık bilançosunda yeralan yanlış hesapların 1943 yüına devredilmiş olması 1943 
yık bilançosunun sıhhatini ayrıca bir kere daha ihlâl etmiş bulunmaktadır. 

Bu durumlardan ötürü 1943 yılı Millî Korunma umumi bilançosuna aksettirilmiş bulunan Mahru
kat Ofisinin 1943 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının reddini yüksek tasviplerinize arzederiz. 

Mahrukat Ofisinin hesaplan çıkanlmak suretiyle hazırlanan Millî Korunma umumi bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabının muaddel şekli raporumuzun sonunda yeralmış bulunmaktadır, 

fa a«r»: i») 
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Petrol Ofisinin yaptığı işler : 

1. Sokoni Şirketinin inhisarını ortadan kaldırın-ısjl.ıt*. 
2. Tahditlerin kaldırılmasını temin etmiştir. 
•1 Fiyatları ııeuztetmıştır. 
4. Ofis, tayyare benzini •fiyatlarını da -ucuzlatmışf ir. 
f>. Döviz tasarrufumuzu sağlamıştır. 
6. İngiltere Hükümeti dolar talebini geri nlnııstır. 
7. -Akaryakıt stoklarımız artmıştır. 
8. Ofis büyük tanklar yaptırmıştır. 
9. Ofis dâhilinde de tanklar yaptırmıştır. 

10. Ofisin sarnıçlı vagonları şirketlere de yardım etmektedir. 
11 Ofisin mal aldığı Şirketler. 
J2. Ofis madenî yağ ihtiyacını da re\sen ithal etmektedir. 

• 13. İthalât herkese^serbestir. 
34. Ofisin acenteleri. 
15. Of isin masraf lan çok azdır. 
J6. Ordumuzun -akaryakıt ihtiyacını Ofis karşılamaktadır. 
17. Yeni gemilerimizin mazot ihtiyacını Ofis karşılamaktadır. 
18. Yeni lokomotiflerimize de Ofis mazot vermektedir. 
19. Yabancı gemiler Ofisten mazot almaktadır. 
20. Akaryakıt işlerimiz iyi gitmektedir. 
21. Ofisin mevcudiyetinin lüzumu. 

Ek : Ofisin acentelerini, tank kuracağı şehirleri ve tayyare alanlarını gösteren bir harita. 
Ofisin ek kadrosu münasebetiyle Sayın Kakana arzolıınan nottur. 

2 9 . V I . 1947 
No. 

Petrol Ofisinin yaptığı işler : 29 . 6 .1947 

1. Sokoni Şirketinin inhisarını ortadan kaldırmıştır: 
'Harb yıllarında Hayf a'dan aldığımız akaryakıtlar, ingiltere Hükümetinin karariyle yalnız 

Sokoni Şirketi namına gönderilmekte idi. Petrol Ofisi Amerikandaki büyük petrol.şirketleriyle te
mas ederek bu inhisarı ortadan kaldırmış ve doğrudan doğruya, hem de daha ucuza ithalât yap
maya başlamıştır. 

2. Tahditlerin kaldırılmasını temin etmiştir: 
Ofisin diğer membalardan akaryakıt aldığını gören ingiltere Hükümeti Hayfa'dan da iste

diğimiz kadar mal- vermeyi kabul etmiş, böylelikle yurdumuzdaki miktar tahditlerinin-kal di rıl-
ması mümkün olmuştur. 

3. Fiyatları ucuzlatmıştır: 
Sokoni ve ^ell-Şirketleri, ötedenberi aralarında anlaşarak, Hayfa'dan istedikleri fiyatlarla 

mal getirmekte adiler. Ofisin bu iki şirketten çok daha büyük olan Amerikan Petrol Şirketleriyle 
temas ederek daha ucuza mal getirmesi üzerine »Hayfa fiyatları da ucuzlatılın ıştır. 

4. Ofis, tayyare benzini fiyatlarını da ucuzlatmıştır: 
Yalnız petrol şirketleri tarafından ithal edildiği zaman bir tonu 600/700 lira olan tayyare 

benzini fiyatları, Ofisin teşebbüs ve müdahalesiyle 400 liraya kadar düşmüş, böylelikle Millî 
Savunma Bakanlığı büyük bir tasarruf temin etmiş, memleketimiz de fazla döviz vermekten 
kurtulmuştur. 

(S. B*yı«:4I0) 



5. DÖviz tasarrufumuzu sağlamıştır: 
Ofisia ıaâBftisi i netiee»ttder daha, ugıuza akaryakıt ve ına^suiyağûn^ayftası-, memlekete mü

him miktarda döviz tasarrufunu teminetmiştir. 
6. İngiltere, dolar talebini geri almıştır: 
İngiltere Hükümeti, Hayfa'dan alacağımız akaryakıtlar için, artık dolarla ödeme yapmak-

lığımız lâzHftgekHğini 1946»̂  Ağustosunda fEIükümetimize bir nota-ile bildirmişti. Törkiye ile İn
giltere arasındaki Anlaşma esaslarına aykırı olduğu için bu talep kabul edilmemiş ve Hayfa'dan 
ithalât durdurulmuştur. Bu vaziyet karşısında Ofis derhal icabeden tedbirleri almış, Amerika'
dan ve Basra Körfezinden ihtiyaç nispetinde akaryakıt ithaline başlamış, bunu gören İngil
tere Hükümeti de, dolar talebini geri almak mecburiyetinde kalmıştır. 

7. Stoklarımız artmıştır: 
Petrol Şis.ljtetleri, fazla para bağlamamak için ötedenber* yalnız iki aylık stok bulundurmakta 

idiler. Ofisin teşebbüs ve müdahafosiyie yurdumuzda?, 4/5. aylık stok bulundurulmaya başlamış
tır. 

8. Büyük tanklar yaptırılmıştır^ 
Süratle artmakta olan akaryakıt istihlâkimizin daha iyi bir şekilde karşılanması için Ofis, ithal 

limanlarında büyük tanklar yaptırmıştır. İskenderun'daki 25 000 M3 lik tankları bitmiştir. İz
mir'de 20 000 M3 lik tankların inşasına başlanmıştır. Ofis, İstanbul'daki tesisatını da genişlete
cek, bir sene sonra en çok tanka sahip müessese olacaktır. 

9. Dâhilde de tanklar yaptırmaktadır: 
Akaryakıt stoklarının memleket dâhilinde yayılması, heryerde istenildiği; zaman ihtiyaç nispe

tinde mal bulunması için Ofis dahilî istihlâk merkezlerinde de ufak tanklar inşadına başlamıştır. 
İlk olarak Ankara tanklarını yaptırmış ve Başşehrimizin akaryakıt, dâvası halledilmiştir. Ofisi, ta
kiben Sokoni Şirketi de Ankara'da tanklar yaptırmıştır. 

Ofis, iki sene zarfında, 20 şehrimize tanklar yaptıracak burada Trabzon, Samsun, Erzurum'da 
da tâli,depolar kuracak ve Karadeniz sahillerimizle doğu illerimizin akaryakıt ihtiyacının daha iyi 
bir şekilde karşılanmasını temin edecektir. 

10. Of isin.. Sarnıçlı Vagonları şirketler* de yardım etınektşdi*'. 
Petrol Şirketleri, dahilî merkezlerin akaryakıtlarını tenekeli olarak. göndermekte* idi,. ten#keJi, 

mallar fazla akıntı vermekte ve bilhassa büyük şehirlerde, ihtiyaç nispetinde stok bulunduru-lamamak-
tadır. Bu mahzurun r önlenmesi için, Ofis inşa programı yanında sarnıçlı vagpnla sevkıyata da 
ehemmiyet vermiştir. Bugün memleketimizde en,ço^ sarnıçlı.vagona sahip Ofisjtir, Petrol şirket
lerinin bir kısım sevkiyatı da Ofisin vagonları ile yapılmaktadır. Ofisin vagonları olmasa idi harb-, 
den evelkine nazaran hemen iki misline çıkmış olan istihlâkin karşılanması mümkün;, olamadı. 

11. Ofisin mal aldığı şirketler.: 
Ofis, Sokoni ve Şell şirketlerinden çok daha büyük olan (Caltex) ve (Anglo Iranian) şirketlerin-. 

den mal ahnakta fakat icabında diğer yerlerden de mal almak, içi»; se.rbestvfeuittn^afclftdir.' Ofis, 
dünyanm en büyük petrol şirketi olajı •. Standart Of New Jersey) Şirketiyle* de temaslara geç
miştir. 

12. Ofis, madeni yağ ihtiyacını da re'sen getirmektedir. 
Ofis, madenî yağ ihtiyacını,da, dünyanın tanınmış müesseselerinden, bu; arada (Tide Water), 

(Wakefield), (Sinclair) şirketlerinden re'sen satınalmaktadır^ Halen Ofis, Sokoni ve. Şel Şirketle
rine, madeiiM yağ ithalındeı yardım etmektedir. Ofisin getirttiği madeni yağların, fiyati: daha 
ucuz olduğundan diğer petrol şirketleri de fiyatlarını ucuzlatmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

13. îthüU serbestir : 
Afearyakttv^uinadenî yağ ithalâtı, Of isinmevcudiyeti sayesinde, tamamen, serbeste bırakılmıştır. 

Ofis bulunmasa idi, harbden evvel olduğu gibi, petrol şirketleri aralarında aıılagwlar, diğer mün
ferit ithalâtçıları da ikna ederler ve fiyatları yükseltebilirdi. Halbuki Ofisin herkesten ucuoa mal 
geti?mesi artak müstehlifealejfhi»© böyiş bir anlaşmaya imkân l^rak\lmaffialçta4jr, 
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ı ı Ofisin acentefeöfi ; " ""* 
Petrol Ofisinin halen 75 şehir ve kasabada acenteleri mevcuttur. Bu şehirlerin ihtiyaçları, Ofis ve 

şirketlerin acenteleri arasındaki rekabet sayesindedaha iyi karşılanmaktadır. Ofis yavaş yavaş diğer 
şehirlerde de acentelik teşkilâtı kuracaktır. 

15. Ofisin masrafları çok azdır : 
Petrol Ofisi, Petrol Şirketlerinden daha il \ isadi bir st i lde çalışmaktadır. Aşağıdaki rakamlar bu

nu kolaylıkla gösterecektir: 

*f: ••'•&•••• 

Ofis 
Sokoni 
ŞeU 
Steua 
Türk petroi 

Masraf 
Lira 

1 123 393 
3 735 513 
1 248 600 
1 158 433 

1946 yılında sat
tığı mal ton 

50 041 
87 141 
27 742 
20 192 
6 289 

Bir tona isabet eden 
masraf lira 

22,45 
42,87 
45,01 
57,37 

191 405 

Bu hakikat, iktisadi bir Devlet teşekkülünün tecrübeli ticaret şirketlerinden daha ucuza iş gö
rebileceğinin bariz misalidir. 

Umumi masraflanndaki tasarrufu sayesinde Ofis 2,5 milyon liralık sermayesini 6 senede 14 milyon 
liraya artırmıştır. Ofis olmasa idi, onun işini de Petrol Şirketleri yapacak ve 12 milyon liralık ta
sarrufu, şirket kârı olarak harice gidecekti. 

16. Ordumuzun akaryakıt ihtiyacını Ofis karşılamaktadır. 
Harb yıllarında mevcut birçok zorluklara rağmen, Ofis kara ve deniz ordularımızı akaryakıtsız 

bırakmamıştır. Millî Savunma Bakanlığı, Hava Ordumuzun tayyare benzini ihtiyacının ithali, 
meydan bulunan yerlere kadar nakli, oralarda muhafazası ve fennî bir servis ile tayyarelere ve
rilmesi işini de Petrol Ofisine vermiş bulunmaktadır. Ofis bu münasebetle, Millî Savunmanın lüznm 
gösterdiği yerlerde tayyare benzini muhafazası için de tanklar yaptıracaktır. 

17. Yeni gemilerimizin mazot ihtiyacını Ofis ithal edecektir : 
Devlet Denizyollarının yeni satınaldığı gemilerin mazot ve motorin ihtiyacını da Petrol Ofisi it

hal edecektir. Ofis, iki sene sonra senede 150 000 tonu bulacak olan bu büyük ihtiyaç için lüzumlu 
tankları da yaptıracaktır. 

18. Yeni lokomotiflerimizin mazot ihtiyacı: 
Devlet Demiryollarının getirdiği, mazot yakan lokomotiflerin ihtiyacını da Ofis karşılamaya 

başlamıştır. 
19. Yabancı gemilerin mazot ihtiyacı: 
Ofis, büyük Amerikan Şirketlerinden ucuz fiyatlarla satınaldığı mazotu, az bir kârla satmakta ol

duğu için, istanbul'a gelen yabancı gemiler, mazot ihtiyaçlarını yurdumuzda almaya başlamışlardır. 
İnkişaf ettiği takdirde bu ticaret memleketimize mühim bir döviz kaynağı olacaktır. Ofisin istan
bul'daki mazot fiyatları Yunanistan'daki mazot fiyatlarından ucuzdur. 

20. Akaryakıt işlerimiz iyi gitmektedir: 
Petrol Ofisi, tamamen ticari mahiyette çalıştığı için petrol şirketlerini daha iyi kontrol edebil

mekte ve Ofis ile şirketler arasındaki sıkı işbirliği sayesinde akaryayıt işlerimiz çok iyi gitmektedir. 
Arasıra bazı şehirlerde görülen gazyağı sıkıntısı, ihtiyaç nispetinde teneke levha ithal edilmemesin
den ileri gelmektedir. Bu vaziyetin düzelmesi için fazla miktarda ufak varil ısmarlanmıştır. iki aya 
kadar gazyağı satışlarının da serbest bırakılmasına çalışılmaktadır. 

21. Ofisin mevcudiyetinin lüzumu: 
Akaryakıt işlerinin, bilhassa askerî sebepler dolayısiyle harbden evvel olduğu gibi yalnız, birkaç 
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yabancı şirketin idaresine bırakılması caiz değildir. Bu işin ferdî teşekküller tarafından da yapıl
masına imkân yoktur. Bu itibarla petrol işlerimizin, millî menfaatlerimizin emrettiği şekilde idaresi 
ve herhangi fevkalâde bir hal karşısında vaziyete derhal, bilgi ile ve cihazlı olarak hâkim olunabil
mesi için kuvvetli bir Petrol Ofisinin mevcudiyeti zaruridir. 

6 . VIII. iv-ifi 

Petrol Ofisi hakkında notlar 

Teşekkül maksadı : 
Bilhassa Millî Savunmaya ait akaryakıt ihtilaçlarının temini ve bu arada halkın ihtiyaçları

nın da daha iyi bir şekilde karşılanması için 1941vılıuda Petrol Ofisi kurulmuştur. 
Petrol Kurumu Kanunu tasarısı : 
.Petrol Ofisinin temin ettiği faydalar nazarı itibara alınarak askerî ve ticari akaryakıt ihtiyaç

larının, millî menfaatlerimizin emrettiği şekildi yürütülebilmesi için, sulh zamanında da devamlı 
ve esaslı bir teşekkül halinde çalışması Bakanlık ve Başbakanlıkça kararlaştırılmıştır, Bu mak
satla hazırlanan kanun projesi hakkında diğer bakanlıklardan da mütalâa alınmıştır. 

Yeni Meclisin faaliyete geçmesini nıütaakıp Bakanlığa şevki mukarrerdir. 
Sermaye ve kâr : 
Millî Korunma Kanununa dayanılarak kurulan Petrol Ofisine 2,5 milyon liralık bir sermaye ve

rilmiştir. 1945 yılı sonuna kadar geçen dörtbuçıık yıl zarfında Ofis bu sermayeye 10 milyon lira 
ilâve etmiştir. Bu 10 milyon liranın bir kısmı kâr olup diğer kısmı da umumi masrafların, şirket
ler umumi masraflarına nazaran çok az oluşu dolayısiyle elde edilen tasarruftan ibarettir. 

1945 yılında Petrol Ofisiyle şirketlerin yaptıkları iş ve sarfettikleri para aşağıda gösterilmiştir: 

Yapılan Beher tona isabet 
Satılan mal masraf eden masraf 

Ton I .ira Lira 

Petrol Ofisi 40 345 725 574 17,67 
• Sokoni 01 533 3 367 348 54,72 

Seli 18 452 1 096 356 59,40 
Steaua Komana 15 891 943 191 59,30 

Petrol Ofisi kurulmamış bulunsaydı, 10 milyon Iralık kâr ve tasarruf tamamen yabancı şrketlerin 
elinde kalmış olacaktı. 

Petrol şirketlerinin aynı devre zarfındaki kârları takriben 50 milyon liradır. 
Yapılan işler : 
a) Akaryakıt ithalâtının harb dolayısiyle azalmış bulunmasına rağmen memleket dâhilinde tevzi 

işleri Ofis tarafından idare edilmiş ve müstehlike sıkıntı çektirilmemiştir. 
b) Hayatın her sahada pahalılanmış olmasına rağmen akaryakıt fiyatlarının yükseltilmesi temin 

olunmuş ve bir senedenberi fiyatlarda cinsine ve mahalline göre yüzde 35 e kadar bir ucuzluk sağ
lanmıştır. 

e) Memleket dahilindeki satış teşkilâtı genişletilmiş ve 72 mühim istihlâk merkezinde acentelik 
açılmıştır. Bu sayede askerî ve ticari ihtiyaçların kolaylıkla tevzii ve fiyatların da ucuzlaması te
min olunmuştur. 

d) Mühim istihlâk merkezlerinde akaryakıt tankları kurulmasına başlanmıştır. İlk tecrübe An
kara'da yapılmış ve muvaffakiyetle başarılmıştır. Bu suretle meml?ket dahilinde daha büyük mik
tarda stoklar bulundurulmasının temini yolunda ilk adım atılmıştır. 

e) Petrol Şirketlerinin arasında sıkı bir işbirliği temin olunmuştur. 
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f) Akaryakıtlarımızı Hayfa'dan getiren istanbul ve Ba§arı sarnıçlı gemileri Ofis tarafından 

kiralanmıştır. 
g) Şirketlerinki de dâhil olmak üzere bütün akaryakıt ve madenî yağ ithalâtına ait akredetifler 

Ofis tarafından açılmaktadır. 
h) Fiyatlarda istikrar temini için tutulmakta olan ve hakiki maliyet ve satış fiyatları arasın

daki farklardan ibaret bulunan fon hesapları Ofis tarafından kontrol edilmektedir. 
Yapılacak işler : 
a) ithalâtın artırılması ve böylelikle memlekette mevcut akaryakıt tahditlerinin kaldırılması 

için gereken teşebbüsler yapılmış ve hazırlıklar tamamlanmıştır. Çok yakında tahditlerin kaldırıl
ması Bakanlığın tasvibine arzolunacaktır. 

b) Harb yılları içinde akaryakıt ithalâtı hemen bir tekel mahiyetinde olarak yalnız bir memba
dan yapılmakta idi. Birkaç aydanberi Ofisin teşebbüsleriyle diğer membalardan da mal alınması 
imkânları temin olunmuş ve böylelikle alış fiyatlarında ucuzluk sağlanmıştır. Bu ucuz malların 
ithalini mütaakıp dahilî fiyatlarda yeniden mühim bir ucuzluk yapılacaktır. 

c) Bakanlığın müsaadesiyle izmir'de büyük bir esas depo kurulmasına teşebbüs olunmuş yeri 
tesbit edilmiştir. Genel Kurmaydan tasvip alınınca faaliyete geçilecektir, işbu esas depo ile Trabzon, 
Samsun, Sivas, Konya, Adana gibi mühim istihlâk merkezlerinde kurulacak tâli depolar için Ame
rika'ya 39 aded tank ile 500 ton demir levha ısmarlanmıştır. 

istanbul ve iskenderun'da halen mevcut esas depoların genişletilmesi kararı verilmiş ve isken
derun'da ceman 5 400 m3 lük, istanbul'da da 750 m3 lük tankların ihalesi yapılmıştır. 

istanbul ve izmir tesisatı için Mısır'daki Amerikan malzemesinden 2 aded büyük Teneke Fabri
kası satın alınmıştır. Fabrikalardan biri yüklenmiştir.. Diğeri de bir haftaya kadar yola çıkarıla
caktır. 

. Çekoslovakya'dan 83 aded yeni sarnaçlı vagon satm alınmıştır. Vagonların yakında yurdumuza 
gelmesi beklenilmektedir. 

ingiltere'den bir sarnıçlı gemi satm alınması için müsaadeleriyle teşebbüse geçilmiştir. 
Ankara ve istanbul'da modern benzin satış istasyonları inşasına karar verilmiş ve benzin pom

paları Amerika'ya ısmarlanmıştır. Ankara'daki istasyonun inşasına ait ihale yakında yapılacaktır. 
Bu gibi istasyonların ihtiyacı için Amerika'ya sarnıçlı kamyonlar dahi ısmarlanmıştır. 

d) Petrol şirketleri arasındaki işbirliği, memleket menfaatlerine uygun bir şekilde devam 
ettirilecektir. 

Ofisin menkul ve gayrimenkul malları : 
a) Çubuklu ana tesisatı (Bir Teneke Fabrikası da vardır); 
b) Kuruçeşme Tâli Deposu; 
c) Isker*derun ana tesisatı (Bir Teneke Fabrikası vardır); 
d) Ankara Tâli Deposu; 
e) Ankara'da Benzin Satış İstasyonu için satmalınan arsa ve binası; 
f) 53 aded sarnaçlı vagon; 
g) 1 aded sarnaçlı akaryakıt motorbotu; 
h) 9 aded akaryakıt kamyonu (Muhtelif tesisattadır); 
i) 3 000 aded galvanizli fıçı. 

18.11.1946 

Petrol Ofisi : 

1. — Petrol Limited: Neft Sendikat Şirketi Türkiye'deki akaryakıt tesisatını 1940 yılında 
satmaya karar vermişti. Bu tesisatın, akaryakıt işlerini o tarihe kadar hemen bir tekel mahiye
tinde idare etmiş olan yabancı şirketlerin eline geçmemesini ve akaryakıt gibi mühim bir harb 
maddesinin ithal ve satışlarında millî bir teşekkülün de vazife görmesini temin için Hükümet 
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(Petrol Limited) Şirketini kurmuş ve Neft Sendikatm tesisatı mezkûr şirket tarafından 266 995 
liraya satınalınmıştı. 

2. — Petrol Ofisinin kurulması : Küçük sermayeli ve hususi bir teşekkülün, böyle mühim 
bir mevzuu, ozamanki şartlara göre, idare edemiyeceği anlaşıldığından 1941 yılının başında, 
Milli Korunma Kanununa istinaden Petrol Ofisi kuruldu ve Petrol Limited Şirketi, bütün hak 
ve vecibeleriyle bu Ofise devredildi. Petrol Ofisine, Millî Korunma Kanununun 41 ııci madde
sinde yazılı fondan, bidayette 5 milyon liralık bir sermaye ayrıldı, fakat bilâhara bu sermaye 
2.5 milyon liraya indirildi. 

-'v — Petrol Ofisinin faaliyeti: Petrol Ofisinin yaptığı hizmetlerin en önemlileri şunlardır: 
a) Harb yıllarında hayatın her sahada pahahlaşmış olmasına rağmen akaryakıt fiyatları, 

Ofisin teknik kontrolü sayesinde, fazla yükseltilmemiştir. 
b) Yine harb yıllarında ithalâtın çok azalmış olmasına rağmen tevzi işlerinin Ofisçe idare 

edilmesi sayesinde halkın akaryakıt ihtiyaçları seyanen temin edilmiştir. 
e) Millî Savunmanın akaryakıt talepleri, Ofisin mevcudiyeti sayesinde, zamanında karşılan

mıştır ve karşılanmaktadır. 
d) Harbin son yılları içinde Hayfa'dan alman akaryakıtlar ingiltere Hükümetince gösteri

len lüzum üzerine, yalnız Sokoni Şirketi adına getirilmekte ve memleketimizde şirketlerle 
Ofis arasında paylaşılarak satılmakta idi. 

Son zamalarda ise, Ofis Amerikan'in büyük Petrol Şirketleriyle münasebet tesis eylemiş ve 
Sokoni Şirketinin Hayfa'dan getirdiği akaryakıtlardan daha ucuz ve istenildiği kadar mal getir
meye ve harb yıllarındakinin tamamen aksine olarak Ofisin mallarının şirketlerle paylaşılmak 
suretiyle satılmasına başlanmıştır. 

Ofisin bu faaliyeti sayesinde Sokoni Şirketi de fiyatlarını indirmek mecburiyetinde kalmış ve 
yine bu sayede, 7 Eylülde döviz kurlarının değiştirilmiş olmasına rağmen akaryakıt fiyatları 
artırımıamıştır. 

Akaryakıt satışları üzerine mevzu tahditlerin kaldırılması için yapılmış olan hazırlıklar da 
Ofisin bu faaliyeti sayesinde temin edilmiştir. 

e) Ofis, memleketimizde gerek iktisadi ve gerekse bilhassa askerî ihtiyaçlar için daha bü
yük miktarda akaryakıt stokları bulundurulabilmesini temin için lüzumlu yerlerde tanklar tesisine 
başlamıştır. 

f) Ofis dahilî sevkiyatm muntazam bir şekilde ve süratle yapılabilmesini temin için de hariç
ten mühim miktarda sarnıçlı vagon getirtmiştir. Şirketlerin sevkiyatm mühim bir kısmı da Ofisin 
vagonlariyle karşılanmaktadır. 

4. — Petrol Ofisinin daimî bir teşekkül haline getirilmesi : 
a) Akaryakıt işlerinin, bilhassa askerî sebepler dolayısiyle, harbden evvel olduğu gibi yalnız 

birkaç yabancı şirketin idaresine bırakılmasının caiz olmadığı; 
b) Yukarki fıkralarda yazılı işlerin ise ferdi teşekküller tarafından yapılmasına imkân bu

lunmadığı ; 
Bu işlerin millî menfaatlerimize en uygun bir şekilde idaresi ve herhangi bir fevkalâde hal 

karşısında vaziyete derhal bilgi ile ve cihazlanmış bir şekilde hâkim olunabilmesi için kuvvetli 
bir teşekküle mutlak ihtiyaç bulunduğu; 

c) Ve Petrol Ofisinin de, uhdesine verilen işleri liyakatle başardığı; 
Görüldüğünden ve Millî Savunma mükellefiyet Kanunu tasarısının hazırlanmasında Millî Sa

vunma Bakanlığınca bilhassa lüzum gösterilmiş bulunduğundan Petrol Ofisinin bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak devamlı şekilde vazife görmesine gerek Saraçoğlu, gerekse Recep Peker Hükü
metleri tarafından karar verilmiş, bu husus için hazırlanan kanun tasarısı hakkında Bakanlıklar
dan da müspet mütalâalar alınmıştır. Tasarının Başbakanlığa yakında arzı derdestir. 

( S. Sayısı: 110 ) 
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Maliye Bakanlığının mütalâası 

T. V. 
Maliyi» Bakanlığı 

fiaıinf Genel Müdürlüğü 30 . VI . 1947 
leborvlar 

Sayı : o i657 - 2, 1918!) 
;'-. Başbakanl ık Y üksek Makamına 

Koordinasyon Bürosu : 
4 . IV . 1947 tarih ve 1/45 sayılı tezkereleri cevabıdır : 
'I e/.kerelerine merbut 194:5 takvim yılı Millî Korunma bilâneosiyle kâr ve zarar hesaplarına mü-

taallik l 'mumi Murakabe Heyetinin raporu te tk ik olundu. 
bakanl ığımı ilgilendiren cihetlere mütaall ik mütalâamız. Millî Korunma Kanununun 51 nci 

maddesinin 2 nei fıkrasına müsteniden aşağıda a r / o l u n m u ş t u r : 
Millî Korunma Kanununun 4 neü ta tb ik senesi olan 194» takvim yılında Koordinasyon Heye

tinin muhtelif karar la r iy le . Ziraat Bankasının ilişik ol . X I I . 194:1 vaziyet cetvelinde de görü
leceği veçhile, muhtelif Bakanlık ve müesseseler namına :>780 sayılı Kanunun 4o neü maddesi 
gereğince tesis edilen 100 milyonluk sermayeden 90 721 49:!,79 lira tahsis yapılmış ve bu nıikta-
rıu faizler hariç f>7 lo2 122,70 lirası kullanılmıştır . 

Kullanılan bu sermayenin âb' 19ü 957.— lirası Millî Korunma Kanununun 45 nci maddesinin 
(e) fıkrası gereğince reeskont voliyle, geri kalan 9:î5 lf>5,70 lirası ise ayn ı 'maddenin (e) fıkra
sı gereğince Ziraat Bankasının kendi menabiinden karşı lanmışt ı r . 

I imimi Murakabe Heyet i raporunda bahis mevzuu edilen diğer işlerden Bakanlığımı ilgilen
di re" ı bir cihet bulunmadığı saygı ile arzohımır. 

Maliye Hakanı 
II. .V. Keşmir 

( S. Sayısı : 110 ) 



31 . XII . 1943 Vaziyeti 

T A H S İ S O L U N A N 

Tahsis mahalleri 

Başvekâlet : 
Koordinasyon Bürosu 

Millî Korunma Muhasebe Bü. 

Kâğıt ve Matbuayı Düzenleme 
» » » 
Ticaret Vekâleti : 

Fiyat Murakabe I 
» > il 
» » ve iaşe 

iaşe Müsteşarlığı I 

» » II 
» » III Ekmeğin 

kart usulü ile tevzii iaşe Müdür
lükleri ve la. He. 
iaşe Müsteşarlığı 
Subaşı ve Yardımcı Teşkilâtı 

Halk Dağıtma Birlikleri 
Belediye iaşe ve Fiyat Murakabe 
Ekmeklik hububat ve un stoku 

Koor. 
karar 
No. 

1, 327 
423, 486 

490 
A. 333 
B. 333 
A. 423,499 
B. 423,499 
B. 289 

423, 490 

48, 307 
151, 307 
272, 387 
102, 191 

Sabit Mütedavil Teşkilât ve 
sermaye sermaye idare masrafı ikraz 

307 
158, 307 
247, 298 

156, 307 
307 

820, 370 

495 
319 
371 

204, 425 

Yekûn 

113.770,82 
54.675,07 

35.000,— 
5.000 — 

22.500,— 
2.021,84 

10.010,10 
14.497,16 

33.405,73 
37.306,92 

113.316,04 
73.887,05 

155.552,83 
500.000,— 

80.599,33 
1.900.000-

426.022,69 

500.000, 
400.000 

257.474,99 

550.000 



Hubabata elkoyma 324 
Valilikler 111,495 
Tütün (Türk Tütün Ltd. Ş.) 
Tütün (Yerli Ürünler T. A. 

Ticaret Ofisi 

Dağıtma Ofisi 

Petrol Ofisi 
İstanbul Mahrukat Ofisi 
İncir, Üzüm - Tariş İzmir 
Zeytinyağı » » 
Sud Kostik - Zerbank 
Pamuk » 
Fıııdık » 
Belediyeler (Ankara, istanbul 
mir) 

9.) 

, la-

23,82,126 
93,82,126 

251, 379 
104, 314 

374 
314, 395 

374 
103, 395 
332, 361 

360 
393 
74 
59 

559 

472 

4.660.000,-
340.000,-

17.000.000, 

57.396,67-

2.500.000,-
1.500.000,-
2.000.000,-
6.000.000,-

350.000,-
6.000.000,-
2.000.000,-

Toprak Mahsûlleri Ofisi : 
Yenihayât Un Fabrikası 39,114,310 

T. C. Ziraat Bankası : 
Muammer Alemdar 47,86 

İktisat Vekaleti : 
Yalvaç Deri Fab. - Sümerbank - 18 150.000, 
Kaputbezi ve amb. Malze. » 95,180 

279,444 

250.000,— 
44.687.12 

200.000,— 47.672.173,78 

38.000 38.000,— 

21.000 21.000,— 

4.000.000 



T A H S İ S O L U N A N 

Tahsis mahaıtcri 

Bak ı r (Etibaıık) 
Krom » 
K ü k ü r t » 
Türk Çimento ve Kireci A. Ş. 
Ekspert iz ücreti 
Kadro ve idare masrafı 

K G . 

nara r 
No. 

230 
283 

137, 397 
464 
464 

465. 493 

Sabit Mütedavil Teşkilât ve 
sermaye sermaye idare masrafı ik raz Yekıııı 

3.000.000,-
1.000.000,-

655.000,-
1.000.000,-

2.500 — 
1.750,87 9.779.250,87 

Millî Müdafaa Vekâleti 
Deniz Nakil Vasıtaları 

» » » Ekspert iz 

Münakalât Vekâleti : 
Deniz Nakliyat Koni. Reis. 
İs tanbul M intaka Liman Reis. 
Deniz Nakliyat Koın. Reis. 

Ziraat Vekâleti •: 
VJ. Koni. 1 istihsal Vas. ve Malz. 

» 2/1 Makina işletmesi 
» 2/2 H a n g a r ve Sahrme 
» 3 istihsal Vasıtaları 
» 4 Kadro ve teşkilât 
» 5/1 Makina işletmesi 

5/2 İstihsal Vas. ve Malz. 

28. 67, 70 420.766.52 

71,113,131 
318 

222,262 
923, 996 

29:> 

10 
•)7 
_ 1 
27 
ÎK) 

2.600.000, 

150.000. 
3.000.000, 

134,396 
168, 182 

218 
168.132 200.000, 

770.000, 

400.000.— 

2.000.-

478,53 
1.380 — 

817,67 

17.164,72 

+22.786,82 

2.676,20 

218 



6 Kadro ve teşkilât 236, 429 
7 Arazi işletmesi 282,229 760.000,— 2.616.350,-

3.600.000, 
1.000.000,-

» 8 Kadro 
Çiftçiye tohumluk (Zerbank) 
Göztaşı - Tariş îzmir 

Devlet Ziraat İşletmeleri K. 
Arazi işletmesi 1 

» » İTİ 

Türkiye Zirai Donatını K. 
Mütedavil sermaye 
Ziraat Vekâletinden müdevver 

» » » 

Adliye Vekâleti : 
Millî Korunma Mahkemeleri 

» » » 

» » cürmü meşhut 
s> » Muhasebe Bürosu 

Maliye Vekâleti : 
Kâğıt stoku 
Ticari Kredileri Tanzim Kom. 

Hariciye Vekâleti : 
Ticari ve Malî Anlaş. Muz. ile. 

-» » » » » 
•» » » > » 

363, 45i) 
429, 450 
281,303 

398 

37 
271 

430 
259, 27C> 

341,430 
352, 450 

293, 417 
417, 445 

467, 489 
344, 417 
431,489 

35-4 
457, 490 

381 
368 

427, 494 

5.450.000, 
2.750.000, 

1.800.000, 

96.480,— 

129.579,36 

15.239.574, 

400.000 
1.000.000 1.400.000 

170.887,25 
258.514,79 

10.000.000 

15.041,27 
4.748,31 449.191 

5.000.000 
11.315,64 5.011.315 

3.600— 
2.0Ö0,-

19.450.19 25.050 



Koor. 
Tahsis mahalleri karar 

No. 

Dahiliye Vekâleti : 
Belediyeler (Kadro ve idare) 421, 488 

Genel toplam 

T A H S İ S O L U N A N 
A 

Sabit Mütedavil Teşkilât vt 
sermaye sermaye idare masrafı ikraz Yekûn 

403000— 403.000, 

7.030.736,52 66.568.746,07 6.112.961,20 11.009.000 90.721.493, 

Millî Korunma Reeskont bonoları tutarı r>b.l 96.957,-
» » » » faizi —,-
» » fonları 9 162.153. 
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3 . VU . lif-i? 

Ekonomi Bakanlığının mütalası 

(i . V . 1946 tarih ve Koordinasyon 
Bürosu 1/55 sayılı yazınız K. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

1943 yılı Millî Korunma bilançosu kâr ve zarar hesapları hakkında Başbakanlık Umumi Mura
kabe Heyeti tara Tından hazırlanan raporda Bakanlığımızı ilgilendiren konulara dair mütalâamız, 
Millî Korunma Kanununun 51 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, aşağıda arzolunmuştur : 

İla}»orun incelenmesinden anlaşılacağı veçhile Koordinasyon Heyeti karariyle Sümerbank ve 
Etibanka Millî Korunma fonundan tahsis edilmiş olan sermayelerin hemen tamamı ya iptal olun
muş veya ikraza tahvil edilmiş bulunmakta*Ur.Ancak raporda, K/464 sayılı Karar ile Zeytinim r-
nu Çimento Fabrikasına elkonmasını mütaakip, Sümerbank tarafından İstanbul şubesinde bir borç
lu câri hesabı açıldığı ve şirketten müdevver çimentolar ile elkoma tarihinden sonra imâl edilen çi
mentoların satış bedellerinden bu hesaba kaydedilmesi dolayısiyle, derhal alacak bakiye ar/ettiği ve 
binnetice işletmenin 1943 yılında Millî Korunma sermayesinden faydalanılmadığı, halbuki K/464 
sayılı Karar ile tahsis olunan bir milyon liranın Sümerbank tarafından Bankadan tamamen çekil
diği ve Millî Korunma muhasebe talimatnamesinin birinci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne aykı
rı olarak, tahsis edilen bu paranın diğer işlerde kullanıldığı bildirilmiştir. Bu konuda Sümer
bank (ienel Müdürlüğünden aşağıdaki izahat alınmıştır. 

Sümerbank Zeytinburnu işletmesinin 194)5 yılma ait aylık mizanlarına göre, tahsis edilmiş olan 
Millî Korunma sermayesinin fabrika muhasebebesi bünyesinde fiilen yeralmamış olmasına ve 
alıcılara kolaylık maksadiyle satış bedellerinin İstanbul'da tahsili dolayısiyle İstanbul şubesi nez-
dindeki hesabın bir zimmet bakiyesi göstermiş bulunmasına rağmen, bilhassa çimento sanayii iş
letmelerinin bu devredeki hususiyetleri de gözönünde tutulmak şartiyle, bu sermayenin sair işler
de kullanılmamış olduğu anlaşılır. 

Zeytinburnu işletmesinin aylık malî vaziyetlerindeki temevvüçler üzerinde durmak suretiyle te
ferruata girmeksizin. 31 . XII . 1943 tarihli bilançosu ele alınırsa, burada derhal veya vâde ile pa
raya tahvili mümkün olması bakımından lıumobilisation mahiyetinde bulunan sabit kıymetler ve 
stoklar yekûnunun 947 437 liraya baliğ olduğu tebarüz eder ki, yalnız bu kıymet, tahsis edilmiş 
olan bir milyon liralık sermayenin c/<- 97, 4 üne tekabül eder. 

Diğer taraftan, aynı devredeki alacaklılarla borçlular baliği de cüz'i bir farkla; yekdiğerini kar
şılamaktadır. Bu duruma göre senede 120 000 tor.çimento istihsal kapasitesinde bir fabrikanın elinde 
işletme sermayesi olarak ancak 25 000 lira kadar net bir disponibilitenin bulunduğu anlaşılır ki, bu 
meblâğın, fabrikanın iş hacmma göre kâfi gelmiyeceği aşikârdır. 

Bu itibarla Zeytinburnu işletmesi içir* tahsis edilmiş olan Millî Korunma sermayesinin, 1943 
yılında sair işlerde kullanılmamış olduğu neticesine varıldığı gibi, mezkûr seneyi takip eden dev
relerde tahsis edilmiş olan bu sermayeyi fazlasiyle aşan kıymetler ile karşılaşıldığı ve 1944 yılı so
nunda yalnız sabit kıymet ve stoklar yekûnunurul 692 367 liraya vardığı ve el kaldıraıa sırasında 
şirkete devredilen kıymetlerin de. bundan aşağı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Ekonomi Bakanı Y. 

T. C. 
Ekonomi Bakanlığı 

Tetkik Kurulu Ba-şkanlığı 
Sayı : 7/124-i 

(S. Sayısı: 110) 
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Tarım Bakanlığının mütalâası 

T. f. 
Tarım Bakanlığı 

Zi. tş. Genel Müdürlüğü 25 . 1 7 . 1947 
Ö. Sayı : T. E. §. 

(İ. Sayı : 20612, 3682? 
başbakanlık Yüksek Makamına 

Koordinasyon Bürosu 4 . IV . 1947 gün ve 1/45 sayılı buyrukları karşılığıdır. 
1943 yılı Murakabe Heyeti raporunda, Zirai Donatım Kurumunun, Devlet Ziraat İşletmeleri 

Kurumu tarafından gönderilen emtia cetvellerine ve bayiler nezdindeki mallar listelerine müste
niden bazı malları kayıtlarına geçirdiğine ve fakat bu kurum tarafından hazırlanmış olan devir 
bilançosunu kendi hesaplarına intikal ettirmiyerok 1947 yılı bilançosunu esaslı bir unsurdan mah
rum bıraktığına işaret olunmaktadır. 

Filhakika 4 550 000 liralık Koordinasyon sermayesine mütaallik kanuni devir işi mütaakıp se
nelerde de intaç edilmemiş olduğundan, yeniden teşkil edilen devir heyeti halen bu konu üzerin
de yeniden tetkik ve faaliyete geçmiş •bulunmaktadır. 

Bu itibarla devir bilançosunun sıhhatli olarak düzenlenmesine intizaren Bakanlığımca geniş 
mütalâa arzına imkân görülmemiş olduğunu üstün saygılarımla yüksek bilgilerine sunarım. 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

T. C. 
Ziraat Bakanlığı 

Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği 
Şube : Hesap îş. 7 . VI. 1947 
Sayı : Genel 8765 

» : Özel 2911 
Başbakanlık Yüksek Makamına 

(Koordinasyon Bürosu): 

4 . IV . 1947 tarih ve 1/45 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Umumi Murakabe Heyetinin, Millî Korunma 1943 Bilançosu hakkındaki raporundan Zirai 

Kombinalara taallûk eden kısımlara mütalâamız aşağıda maddeler halinde arzedilmiştir: 
i. — Raporun 8G neı maddesinin 2 uci fıkrasında ve 87 nci sahifesinin (b) bendinde; (Ser

maye tahsisinden borçlular hesabı) ııın 1943 sonu bakiyesi .olarak : 
Sabit sermayelerden 505 811,11 lira, 
Mütedavil sermayeden 74 607,59 lira, 

olmak üzere Kombinaların 580 418,70 lira borcu olduğu, 1941 ve 1942 raporlarında da üzerin
de durulmuş bulunan bu paranın 1944 yılında mahsup edilmiş olmasının umulduğu beyan edil
mektedir. 

T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 30 . XI . 1945 tarih ve M. K. B. 671 sayılı yazı
sına ekli olarak alınan bilançoda. Kombinaların bu hesaptan borcu olarak yer alan miktar, ıa-
pordakinden 8 358,5!) lira fazlasiyle 5S8 7 "7,29 lira olup, 1944 bilançosu hakkındaki raporumu
zun 4 neti sahifesinin (Fıkra 7) son paragrafında da arzedildiği üzere, 1944 hesaplarında bu pa
ra tamamen tasfiye edilmiştir. Bu bakiyenin nasıl tasfiye ve mahsup edildiği ilişik (1) No. lu, 
cetvelde gösterilmiştir. 

2. — Raporun 92 nci sahifesinin son paragrafında, borçlu şahıslar hesabı meyanında (Sivas 
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Zirai Kombinalar depolarının tamirat depozitosu) hizasında yer alan 3,75 lira hakkında 1943 bi
lançomuzun bir sureti Millî Korunma Muhasebe Bürosundan alınır alınmaz araştırmaya konul
muş, bu paranın tamirat depozitosu olmayıp 16. VI11 . 1940 tarihinde elektrik cereyanı almak 
için Sivas Belediyesine yatırılan depozito olduğu tesbit edilerek takibata girişilmiştir. Bu 3,75 
lira 1945 hesaplarında tasfiye edilmiş olacaktır. 

:;. — Raporun 94 ncü sabitesinin birinci ve ikinci paragraflarında; mutavassıt hesap - inşa
at partisinde Kombinalara ait meblâğ olarak 450 010,90 lira gösterilmekte ve tahsisi 1940 yılın
da yapılmış bulunan bu masrafların taallûk ettiği inşaat bitmiş olacağı halde şimdiye kadar bun
ların sabit kıymetler hesabına geçirilmemiş olması üzerinde durulmaktadır. 

T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 30 . XI . 1945 tarih, M. K. B. 671 sayılı yazısına 
ekli olarak alınan bilançomuzda bu hesaptaki meblâğ, Umumi Murakabe Heyeti raporunda gö
züken 450 010,96 lira değil, 368 657,36 lira olarak yer almıştır. 

Bilânçonmzdaki bu 368 657,36 lira, 1944 bilançosu hakkındaki raporumuzun 4 ncü sahifesinde 
(Fıkra : 7) de arzedilmiş bulunduğu üzere 1944 hesaplarımızda tamamen tasfiye edilerek ilgili 
hesaplarına intikal ettirilmiştir. 

Bu 368 657,36 liranın 1944 hesaplarında nasıl tasfiye edildiği ve hangi hesaplara geçirildiği 
ilişik (2) No. Lu. cetvelde gösterilmiştir. 

4. — Raporun 98 ne i sayı fasının birinci paragrafında; bilançomuzun (Stoklar) kısmında 
2 010 508,98 liralık ham madde ve işletme malzemesi yer aldığı, bir milyon dört yüz bin liraya ya
kını akaryakıt, üç yüz bin lira kadar kısmı yedek parça, üç yüz küsur bin liralığı da inşaat malzeme
si olan bu meblâğın taallûk ettiği mallar için geçen yıllar raporunda da üzerinde durulmuş bulunduğu 
veçhile sene sonu sayım zabıtlarının görülmediği, mahiyetleri itibariyle istihlâk edilen neviden ol
duklarından 1943 sonuna kadar sarfedilmiş olmalarının kuvvetle muhtemel bulunduğu ve fakat sar-
fedildiklerine dair evrakı müspitenin Millî Korunma Muhasebe bürosuna gönderilmemiş olmasından 
mevcut gözüktüğü intibaını hasıl ettiği beyan edilmiştir. 

1944 bilançomuz hakkındaki raporumuzun (Umumi mütalâa) kısmının ikinci ve üçüncü para
graflarında ve (bilançonun hazırlanmasında takip edilen yol ve 1943 bilançosunun tesiri) kısmının 
1, 5, 7 nci fıkralarında arzedildiği üzere, mezkûr 2 010 508,98 lira tutarındaki stoklardan 
2 006 613,68 liralık kısmı 1944 hesaplarında tamamen tasfiye edilmiş, yalnız 3 895,30 liralık kısmı 
mahiyeti belirtilmek ve ona göre gereği yapılmak üzere 1944 bilançomuzun (Takip ve tasfiye edile
cek aktifler) partisinde 1945 yılına devrolunmustur. Bu 3 895,30 lira da 1945 hesaplarında tas
fiye edilmiş olacaktır. 

1944 yılında tasfiye edilen 2 006 613,68 liralık kısımdan 1943 sonu itibariyle mevcut olanlar 
sayım zabıtlariyle tevsik edilmek suretiyle 1944 yılı stoklar hesaplarına naklolunmuş, yine. 1943 so
nu itibariyle sarfedilmiş olanlar da senesi masraf hesaplarına maledilmiştir. 

Ezcümle akaryakıtlardan 1 178 959,05 liralık kısmın 1943 sonu itibariyle sarfedilenler meya-
nında olduğu tesbit ve buna göre mahsubu icra edilmiştir. 

5. — Raporun 100 ncü sayfasının ikinci paragrafında; 1943 yılında satılan : 
Zirat makina ve aletleri tutarı 100 810,24 lira ve 
tş hayvanları bedeli 1 318 lira 

ki ceman 102 128,24 liranın sabit kıymetlerdeki hesaplarından tenzilleri gerekirken, Millî Korun
ma Muhasebe bürosunca, muhtelif alacaklılar hesabına alındığı, bu kayıt şekli yüzünden ziraat ma
kina ve aletleriyle iş hayvanlarının yıl sonu mevcutlarının hakiki kıymetlerinden fazla yer aldığı 
satıldıkları halde mevcutmus gibi gösterilmesi neticesinde 1943 yılında bunlar için füzülen Amortis
man da tefrik edildiği beyan edilerek bu kayıtların mütaakıp senelerde tashih edilme.si lüzumuna 
işaret edilmekte; 

Roporun 107 nci sayfasında! aynı mevzu ele alınarak bu gibi paraların muhtelif alacaklılar he
sabına değil karşılıklar hesabına geçirilmesi gerektiği belirtilmekte; 

Raporun 125 nci sayfasındaki (Temenniler) kısmının üçüncü fıkrasında da bu sabit kıymetle
rin hesaplarından tenzili ve amortismanlarının hesaplarına iadesi istenmektedir. 
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T. (\ Ziraat Bankası l'mum Müdürlüğünden 1943 bilançomuz alınır alınmaz bu hesap üzerinde 

önemle durulmuş, yapılan araştırma ve incelemeler sonunda; 
a) Hayvan satış bedellerini teşkil eden 1 318 liranın mülga Bafra grupunıuz tarafından 1942 

ve 1943 yıllarında satılan atlara taallûk ettiği tcsbit olunarak 1944 hesaplarında 2820 yevmiye 
madde numarasını taşıyan mahsup fişiyle sabit kıymetlerdeki mukabilleri düşülerek farkları kâr 
ve zarar hesabına alınmış ve yine aynı fişle bu hayvanların müterakim amortismanları yekûnu 
olan 393,--- lira da amortismanlar hesabından karüzaıara iade olunmak suretiyle muamele ıslah 
edilmiştir. 

b) Makine ve alet satış bedelleri olan .1.00 S 10,24 liraya, Millî Korunma Muhasebe Büro
sunca fuzulen (Sermaye tahsisinden'borçlular) hesabının matlubuna geçirildiği anlaşılan ve 
mülga Afyon (Jrupumuz tarafından bankaya, yatırılmış olan 90,— liranın da ilâvesiyle bu para 
1944 hesaplarında 1.00 900,24 lirayı bulmuş ve bundan 100 537,24 lirası 1944 yılı zarfında tama
men tasfiye edilerek kalan 303,— lirası da 1945 yılma devrettirilmiştir. 1944 yılına ait bilanço 
raporumuzun 4 neü sabitesinin sonunda ve 5 nei sahifesinin ilk kısmında da arzedildiği üzere, bü
tün gayretlerimize rağmen 1944 bilançosunun tanzim devresinde mahiyetleri sarih olarak belirtile-
miyen ve kayıttaki izahatı aşağıda tekrar arzedilen bu 303,— lira bakiyenin de 1945 hesapları 
meyaııında tasfiye edilmiş olmasına çalışılacaktır. 

Lira K. 

L). Z. t. Kurumundan tahsilat 
— Tahsilat 
— Çanta tazmin bedeli 

303 - - Yekûn .... 

1944 hesapları meyaııında tasfiyesi sağlanan 100 537,24 liralık kısmın nelere taallûk ettiği ve 
nasıl tasfiye edildiği ilişik (3) No. lu cetvelde müfredatiyle gösterilmiştir. 

0. — Raporun 100 ncı sahifesinin ikinci paragrafında, Millî Korunma camiasının (Muhtelif 
alacaklılar) hesabındaki borcu meyaııında ve (şahısların alacakları) partisinde kombinalara ait 
olarak gösterilen 0 417,11 lira hakkında da T. O. Ziraat Bankasından 1943 bilançomuz alınır alın
maz araştırma ve incelemelere girişilmiş, neticede bu paradan; 

a) 1 480,— liranın Mibzerlerin montaj masrafı olarak idarece 1944 yılında ödendiği, fakat 
taallûk ettiği mibzerler 1943 yılında Millî K. Muhasebe Bürosunca Sabit Kıymetler hesabına ge
çirildiği için bu montaj masrafının da sabit kıymetler hesabına geçirilmesi için keyfiyetin idare 
tarafından 17 . XI . 1944 tarih ve 7003 sayılı yazı ile Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bildi
rilmesi üzerine bu büroca da sabit kıymetlerdeki hesabına zammedilmekle beraber mukabilinin 
muhtelif alacaklılar hesabına geçirildiği anlaşılmış ve idaremizce de naklen ödenen bu paranın 
zimmet tarafının muvakkat hesaplarda tutulduğu görülerek 1944 hesaplarında 0132 yevmiye 
madde numarası ile kayıtları kapatılmak suretiyle tasfiyesi tamamlanmıştır. 

b) Kalan 4 937,11 liranın da evelce satmalınıp bilâhara satılmış olan 300 aded pamuk mib
zerinin mubayaa bedeli ile satış bedeli arasındaki fark olarak ve bu mibzerlerin ileride zuhur 
edecek nakliye ve sair masraflarını karşılamak üzere Millî Korunma Muhasebe Bürosunca bu 
hesaba alındığı anlaşılarak ve tarafımızdan da aynı miktar olarak yapılan masrafların bir ta
raftan sabit kıymetler hesabına aldırtılıııakla beraber mukabilinin muvakkat hesapta tutulduğu 
lesbit edilerek bu para da 1944 kayıtlarında 0133 yevmiye madde numaralı mahsup fişimizle ait 
olduğu hesaplara verilmek suretiyle tamamen tasfiye edilmiş ve kapatılmıştır. 

7. — Raporun 102 nei sahifesinde 193 474,35 lira tutarındaki mefruşat ve demirbaşlar için, ev
velki yıllar raporlarında da üzerinde durulmuş olduğu veçhile, sene sonlarında tadat zaptı tanzi-
miyle bu zabıtların muhasebe kayıtlariyle karşılaştırılması ve ihtiyaç görülürse tashihi ve demir-
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basların mevcut ve hakiki kıymetleri üzerinden yer almasının sağlanması lüzumuna işaret edil
mekte; 

Raporun 125 nci sahil'esindeki (Temenniler) kısmının 4 ncü fıkrasında da sene sonları itibariyle 
demirbaşların tadat zabıtları hazırlanarak bunlar m Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilme
leri istenmektedir. ^ ^ 

T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden alınan 1943 bilançomuzda; bahsi geçen 193 974,35 
liranuı da dâhil olduğu ceman, 4 975 649,42 lira tutarında sabit kıymet yeralmış bulunmakta isede; 
bilançoya ekli kayıt envanterleri üzerinde yapılan incelemede, 1944 bilanço raporumuzun (Umumi 
mütalâalar) kısmının 5 nci fıkrasında da arzedildiği üzere, 1940 - 1943 yılları mubayaası olan ve 
binlerce kalemi bulunan sabit kıymetlerin kayıt envanterlerinde hiçbirisinin mubayaa mahallerinin 
gösterilmediği, bunlardan büyük bir kısmının miktarlariyle ölçülerinin gösterilmediği veya yanlış 
ve eksik gösterildiği, birçok demirbaşların ad ve vasıflarının yanlış yazıldığı, asıllarının mahiyet
leri ile amortisman nispetleri ayrı ayrı olan sabit kıymetlere ait masrafların masraf olarak sabit 
kıymetler hesabına ve kayıt envanterlerine geçirilip % 10 amortismana tâbi tutulduğu... görülmüş, 
Millî Korunma Muhasebe Bürosuna memurlar gönderilerek kayıtlarından ve evrakı müsbitelerinden 
bu noksanların ikmaline çalışılmış ve binnetice bütün bu sabit kıymetlerden 1943 sonu itibariyle 
mevcut olanların tamamen tadat mazbataları mahsup fişlerine bağlanarak bu sayım zabıtlarına 
müsteniden 1944 hesaplarına intikal ettirilmiştir Bunlardan mubayaa edildikleri senelerde sarfe-
dilen Eye, matkap ucu, boş teneke gibi bazı demirbaşlarla kullanma ve yıpranma sebebiyle mubayaa 
edildiği senede veya mütaakıp senelerde elden çıkmış olanları da taalluk ettiği hesaplara geçirilmiş 
ve böylece 1943 bilânçosundaki sabit kıymetlerdeı 1944 yılı bilançosunun sabit kıymetler kısmına 
ancak filhakika mevcut oldukları sayım zabıtlariyle tevsik edilenlerin geçirilmesi sağlanmıştır. 

Bütün bu muameleler Umumi Murakabe Heyetinden 1944 bilançomuzu ve buna ait kayıtları tet-
kika memur edilen heyet tarafından da görülmüş ve bu bapta idaremize bir istizahta da bulunul
mamıştır. 

Diğer taraftan 1944 bilançomuzun aktifler mey anında gerek sabit kıymetler hesabında gerekse 
stoklar kısmında yeralan bütün kıymetlerin sene sonu tadat zabıtları 1944 bilançomuzla birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna verilmiş bulunmak
tadır. 

8. — Roporun 116 nci sahifesinde; Kombinalarca mubayaa edilip evrakı müsbitesi Millî Korunma 
Muhasebe Bürosuna gönderilen keser, makas, testere gibi bazı malzeme ve aletlerden yekunu binlerce 
lirayı bulan bir kısım Kombinalar tarafından istihlak veya imha edildikleri hakkında bir iş'arda bu
lunulmadan Millî Korunma Muhasebe Bürosunca Zirai İşletme masrafları olarak kârüzarar hesa
bına geçirilmiş olması tenkit edilmekte; 

Raporun 125 nci sahifesinde (Temenniler) kısmının 1 nci fıkrasının c bendinde de İm demir
başlar bedellerinin kârüzarar hesabından çıkarılarak sabit kıymetler hesabına kaydedilmesi is
tenmektedir. 

İdaremiz tarafından istihlâk veya imha edildiklerine dair bir iş'ar vâki olmadan Millî Korun
ma Muhasebe Bürosunca kârüzarar hesabına alındığı anlaşılan ve idaremizce ancak bu raporun 
mütalâasından sonra öğrenilen bu demirbaşların bir listesi bugün T. (\ Ziraat Bankası Ununu 
Müdürlüğünden istenmiş olup liste alındığında icabı yapılacaktır. 

9. — Raporun 119 ncu sahifesinde kârüzarar hesabı tahlil edilirken Kombinaların 1943 geliri 
olarak; 

Lira K. 

746 106 95 Ziraat vasıtalarının işletilmesinden elde edilen gelirler. 
2 062 690 65 Mahsûl satışından tahassül eden gelir. 

ki ceman 2 808 797 00 lira gösterilmiş bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan T. ('.'. Ziraat Bankası l'mum Müdürlüğünden alınan 194:1 bilançomuzda netice 

olarak; 
Lira K. 

;i34 96a 61 Lirası 1940 yılı zararı 
174 103 84 Lirası 1941 yılı zararı 

1 175 044 27 Lirası 1942 yılı zararı 
1 480 286 68 Lirası 1943 yılı zararı 

olmak üzere idaremizin kârüzarar hesabı 3 164 398,40 lira zararla kapatılmış bulunmaktadır. 
Halbuki, halen Umumi Murakabe Heyetinin memur ettiği mütehassısların tetkikından geç

miş bulunan 1944 bilançomuzda açıkça görüleceği üzere, idaremizin bu hesapları 1943 sonunda; 
9 304 749,50 lira kârla 

kapanmış ve bundan 750 000,— lirası K/573 sayılı karar gereğince ayrıldıktan sonra, 1944 bi
lançomuzda geçen seneler safi kârı, 

8 554 749,50 lira 
olarak yer almıştır. Bu hesaba esas olan kârüzarar hesabı mizanımızda, yukarda bahsi geçen 
Millî K. Muhasebe Bürosunun çıkardığı bilançoya nazaran geçen yıllarla beraber 1943 sonu zara
rını teşkil eden 3 164 398,40 lira da zimmete geçirilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bilançoları 
yanlış veya eksik de olsa bir kere tetkik mercilerine sunulmuş bulunan 1940 - 1943 zararları olan 
mezkûr 3 164 398,40 lira zarar olarak ayrı bir hesapta ipka edildiği takdirde idaremizin Millî 
Korunma hesaplarının 1943 sonu itibariyle kârı, 

12 469 147,90 lira 
olur. 

Bu kârlaın nasıl tahassül ettiği 1944 bilançomuzla birlikte sunulan cetvellerde ve 1944 bi
lanço raporumuzda etraflıca anlatılmış bulunmaktadır. 

Bu vesile ile, idaremizin Millî Korunma hesaplarının kârüzarar kısmının 1944 sonu vaziye
tini, arzetmek faydalı görülmüştür. 

a) Geçen seneler için (zarar) olarak bilançolarda yer alan 3 164 398,40 lira hariç tutulunca 
1944 sonu safi kârımız; 

Lira K. 

12 469 147 90 Geçen seneler kârları 
4 406 287 76 Yalnız 1944 yılı kârı 

16 875 435 66 1944 sonu umumi kârı 

16 875 435 66 lira olur. 

b) 1944 bilançomuzun tanziminde; Millî Korunma Muhasebesince tanzim kılınan 1940 - 1943 
bilançolarında fuzulen zarar olarak yenilmiş bulunan mezkûr 3 164 398,40 lira da mahsup edilmiş 
ve ayrıca K/573 sayılı Karar gereğince safi kârımızdan ayrılan 750 000 lira düşülmüş bulunduğun
dan bu iki rakkamm mecmuu olan 3 914 398,40 lira farkla; 12 961 037,26 lira safi kâr 1944 bi
lançomuzda yeralmış bulunmaktadır. 

Tarafımızdan 1943 senesine ait olarak 1944 yılı hesapları arasında; 
«Millî Korunma Muhasebesinden gelen 1943 bilânçomuzdaki bakiyeler ve bunların tasfiyesi 

hesabı» namı ile açılan ayrı bir hesapta 1943 sonu itibariyle tesbit edilen kârla. Millî Korunma Mu
hasebesi Bürosunca tanzim edilen bilançolar arasında yalnız kârüzarar hesabında dahi bu kadar fazla 
farkların meydana çıkması, 1944 bilanço raporumuzda da etraflıca arz ve izah edilmiş bulunduğu 
üzere, Millî Korunma muhasebe Bürosunca tutulan hesaplarda idaremizin esas faaliyetini teşkil eden 
ziraat işleri için işletme hesapları ve mahsul ambarı hesabı ile mahsul satış hesabı gibi hesapların 
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açılmamış, olmasından ve kârûzarar hesabına aksettirilen.gelirlerin de (Mahsul satış kârları) değil 
(satılan mahsulün o sene zarfında tahsil edilen bedeli) olmasından ileri gelmektedir. 

Kombinalar ifadesiyle saygılarımla arzederim. 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 

(1 No. Lu. Cetvel) 

Milli Korunma 1943 bilançosunun (Seymaye tahsisinden borçlular) hesabındaki Kombinalar bor
cu olan 588 777,29 liranın ne suretle tasfiye ve mahsup edildiğini gösterir cetveldir 

1944 Yevmiye 
.Lira K. Ma. No. Su. İzahat 

120 764 24 2736 1943 Bilançomuz çıkmadan 1944 hesaplarımıza geçirilip, mukabil mu
vakkat hesaplarda (1943 ten devredilecek avans ve kredi bakiyeleri kar
şılığı) partisine alınmış olan ve t. J. Case, Caterpillar namlarına Ame
rika'da ve Kahire'de açtırılmış bulunan akreditif bakiyeleri. 

230 498 36 2736 Keza: inşaat hesaplarının 1943 sonu avans ve kredi bakiyeleri. 
101 395 79 2736 Keza: Mütedavil sermaye hesabının 1943 sonu avans ve kredi baki

yeleri. 
95 982 96 4062 Keza: Amerika'da International Harvester namına açılmış olan Akre

ditifin 1943 sonu bakiyesi. 
40 135 94 Muhtelif Keza: Sabit ve mütedavil sermayeler hesaplarının 1940 - 1943 sonu muh

telif avans ve kredi hesaplan bakiyeleri ve saire. 

588 777 29 Yekûn 

( 2 No. Lu. Cetvel) 

Millî Korunma 1943 Bilançosunun (Mutavassıt Hesap - inşaat) kısmında yer alan 368 657 lira 
36 kuruş bakiyenin ne suretle tasfiye ve mahsup edildiğini gösterir cetvel 

1944 Yevmiye 
Lira K. Ma. No. Su. izahat 

6 543 91 2819 Mubayaa edilen inşaat malzemesi tutarı olup sarf edilmediği halde Mil
lî Korunma Muhasebesince sırf mubayaa evrakına dayanılarak inşaat 
masrafı imiş gibi (Mutavassıt hesap - inşaat) bölümüne geçirildiği an
laşılarak (Stoklar) hesabına nakledilmiştir. 

36 844 92 2919 inşaatı bitip istimallerine başlanmış olan 68 aded yeraltı sarnıçlarının 
masrafları olduğu tesbit edilerek sabit kıymetler hesabına geçirilmiştir. 

325 268 53 2920 Keza: Hangarlar masrarı olarak sabit kıymetler hesabına geçirilmiştir. 

368 657 36 Yekûn 
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3 No. lu Cetvel 

Millî Korunma 1943 bilançosunun (Muhtelif Alacaklılar) hesabındaki bakiyenin ne suretle tasfiye 
ve malısup edildiğini gösterir cetvel 

Lira 
1944Yevmiye 

K. M. No. Su îzahat 

8 924 

7 701 

5 895 

2 004 
275 
275 

23 421 

2 205 

49 833 

26 

86 

86 

02 
— 
— 

92 

65 

67 

3005 

3036 

3068 

3070 
3071 
3072 

3076 

3077 

5028 

1940 - 1942 yıllarında müstahsıllara satılan 30 aded çayır makinesi bedeli 
olduğu anlaşıldığından bu çayır makinelerinin sabit kıymet tutarı sabit 
kıymetler hesabının matlubuna, farkları kârüzarar hesabına verilmiştir. 
1940 - 1942 yıllarında satılan orak makineleri bedelleri olduğu tesbit 
olunarak aynı şekilde kayıtlarına geçirilmiştir. 
1941 - 1943 yıllarında satılan 4 aded balya makinesi ile 1 aded harman 
makinesi bedeli olduğu tesbit olunarak yukardaki gibi kayıtlarına geçi
rilmiştir. 
1 aded balya makinesi satış bedeli olduğu anlaşılarak keza... 
2 aded pamuk mibzeri satış bedeli olduğu anlaşılarak keza.... 
1942 senesinde satılan 3 aded pamuk mibzeri bedeline mahsuben tahsil 
edildiği anlaşılarak keza ve farkı da müessese alacakları hesabına alına
rak oradan tasfiye edilmiştir. 
Adana çiftçilerine 44 341,68 liraya satılan 223 aded pamuk mibzeri bede
linden tahsil edilen kısım olduğu tesbit olunarak keza... 
Muhtelif tarihlerde muhtelif müstahsıllara satılan pulluklar bedeli olduğu 
anlaşılarak keza... 
Muhtelif tarihlerde Pamuk İşleri Şubesi Müdürlüğüne ve teşkilâtına satı
lan muhtelif ziraat makineleri bedellerine mahsuben yapılan tahsilat oldu
ğu tesbit olunarak keza... 

100 537 24 Yekûn 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 

Teşkilâtlandırma Um. Md. 
Ş. IV 

Sayı: 6/3396, '47 

Ticaret Bakanlığının mütalâası 

10 . "VI . 1947 

Yüksek Başbakanlığa 

1943 takvim yılı Millî Korunma bilançosu ve kâr ve zarar hesaplarının tetkiki neticesine dair 
Umumi Murakabe Heyeti taraf mdan tanzim olunan raporun Bakanlığımızı ilgilendiren maddeleri; hak
kında gerekli izahat ile Toprak Mahsulleri Ofisine muhtelif koordinasyon kararları ile bakliyat 
alımları için verilen-ve en son K/495 sayılı kararla iptal olunan mütedavil sermaye kredisinin tas
fiyede ikraz şeklinde mütalâa olunması hakkında hazırlanan kararname tasarısının eklenerek sunul
duğunu saygılarımla arzederim. 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 
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İ943 yılı Millî Korunma bilançosu hakkında Umumi Murakabe Heyetinin raporuna karşı Ticaret 

Bakanlığının mütalâası 

1943 takvim yılında Millî Korunma fonundan yapılan sarfiyat hakkında Yüksek Başbakanlık 
Umumi Murakabe Heyetince düzenlenen raporun Bakanlığımızı ilgilendiren kısımlarına verilen ce
vaplar,. aşağıda arzolunmuştur : 

Ticaret Ofisi: 
1. — Sabit kıymetlerden amortisman tenzil edilmek suretiyle aktife geçirilmesi konusu 1942 yılı 

bilançosuna ait raporda da işaret edilmişti. Ancak, 1942, 1943, 1944 bilançoları birbirini takiben 
çıkarılmış-" olduğundan, bu husus ancak 1945 bilançosunda nazarı itibare alinmıştır. 

Esasen Millî Korunma umumi bilançosunda da bu şekle göre hareket edildiğinden, Ofisçe de 1945 
yılından itibaren kayıtlar bu tarza uydurulmuştur. 

2. — Raporda Varlık Vergisi dolayısiyle Ticaret Ofisince alman emtianın muvakkat bir hesapta 
tutulduğu belirtilmekte ve bu halin bilançoda vuzuhsuzluk tevlit ettiği işaret olunmaktadır. 

Filhakika, Ofis Varlık Vergisi dolayısiyle üzerine aldığı göreve ait muamelelerin hesaplarını 
normal hesap ve bilançosu dişmda yürütmektedir. 

Bunun sebebi, Ofisin statüsü gereğince yapmakta olduğu işler dışında olarak Hükümetçe ve
rilen bir viazifenin normal bilançosu üzerindeki tesirlerini görmek ve takip etmek ihtiyacında bu
lunmasıdır. Bakanlık da böyle düşünmektedir. 

3. — Barem harici memur nispetinin, bütün memur adedine göre % 56 yi bulduğu raporda be
lirtilmektedir. Barem harici kadronun ihdasına sebebiyet veren âmiller aşağıda mâruzdur. 

a) Ofisin devamı Millî Korunma Kanununun yürürlükte bulunmasına bağlı olduğundan, mu
vakkat bir müddetle hariçten barem dâhilinde memur bulmanın müşkülâtı; 

b) Olağanüstü hallerin devamı dolayısiyle vatandaşların birçoğu vatani görevini yapmakta ol
duğundan, barem dâhili kadroya istenildiği kadar memur bulmak güçlüğü; 

c) Olağanüstü halin devamı dolayısiyle daimî kadroya alınan kimselerin vatani göreve daveti ha
linde kadronun bağlanması; 

ç.) Ofisin görevini lâyıkiyle ifa edebilmesi için, burada çalışan kuvvetli elemanların tatmini ama-
eiyle barem harici kadroya lüzum hâsıl olmasıdır. 

4. — İşin mahiyeti yevmiye ile memur istihdamını zaruri kıldığı ahvalde bu işin devamı süresince 
yevmiyeli memur kullanılmıştır. İşin hitamında ya bu memurların görevine son verilmiş veyahutta 
başka işlerde çalışmasında fayda mülâhaza edilmiş ise o görevde çalıştırılmıştır. Bu itibarla, küçük ha-
cımdaki bu işleri başarmak için yevmiye ile çalıştırılan bu memurlarm kadroyu tevsi mahiyetinde 
telâkki edilmemesi uygun olacağı mütalâasındayız. 

5. — Ofisin yerli emtianın satışından az kâr etmesine mukabil yabancı emtiadan fazla kâr ettiği 
raporda belirtilmektedir. Bunun sebepleri aşağıda arzedilmiştir. 

a) Hariçten ithal edilen maddelerin miktar itibariyle az ve piyasanın muhtaç olduğu emtia oluşu 
hasebiyle karaborsaya intikal edeceği gözönünde tutularak emtianın fiyatı karaborsacıları tahrik etmi-
yecek seviyeye getirilerek spekülatörlerin gayri muhik kârları hazine lehine önlenebilmiştir. 

h) Ticaret. Ofisi, kendisine verilen vazifenin mahiyeti itibariyle kâr veya zararları bir bilanço 
devresine göre hükmedilecek bir müessese değildir. Faaliyette bulunduğu müddet zarfında Hükümet
ten aldığı emirlere göre kârlı veya zararlı, işler görebilir. Bunun neticesi tasfiye esnasında;çıkarılacak 
bilanço neticesine göre belli olacaktır, bu itibarla bir yıllık faaliyet sonuçlarına göre hüküm verme
mek doğru olur. 

6. — Ofisin piyasada tanzim edici bir rol oynayamıyacağı hakkındaki tenkide gelince, hadiseyi 
bugünkü şartlara göre değil fakat 1943 senesinin şartlarına göre mütalâa ederek hüküm vermek ye
rinde olur. Filhakika harbin dördüncü yılına girdiği 1943 te ithalât ve nakliyat zorluklarına rağ
men Ofis mahdut sermayesinin verdiği imkânlarla halkın ve Millî Müdafaanın âcil ve zaruri ihtiyaç
larını karşılayan.mallar getirtmiş, stoklar yapmış ve çok geniş ve çeşitli taleplerde bulunan piyasada 
stoklarının müsaadesi nispetinde tanzim satışlarında bulunmuştur. Resmî dairelere yapılan satışlara 
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gelince; bunlarda kâr amacı güdülmemekle beraber, masraf karşılığı olarak ithalâtçı birliklerince tesbit 
edilen kâr haddini aşmıyacak bir farkla satışlar yapmıştır. 

7. — Raporda çuvallı olarak mubayaa edilen malların bilâhara çuvalsız olarak satıldığı ve ambarda 
mevcut çuvalların da kâra alındığı belirtilmektedir. 

Alınan bu mallar bayiden gayrisâfi siklet safi esası üzerinden mubayaa edilmiş fakat satışları 
sırasında mihver memleketlerine jüt ambalajlı mal satılması mümkün olmadığından dökme olarak sa
tışı yapılmış, bu suretle çuvallardan husule gelen farkı fiyat da kâr, zarar hesabına intikal ettiril
miştir. 

8. — Muhtelif cinsten tek parti olarak gelen kâğıtlarla tel halatların maliyetinin teshilinde cins 
farkları nazarı dikkate alınmadığı raporda belirtilmektedir. 

Bu mallar, takas ve akreditifle ve parti olarak tek fiyatla satılmadığından, satıcısının Ofise kes
tiği faturada her cins için ayrı fiyat yoktur. Bu sebeple Birlik maliyet formüllerine göre bunlara 
ayrı fiyat tesbit edilmemiş ise de satış fiyatlarının tesbitinde cins farkları nazarı itibara alınmıştır. 

9. — Raporda peşin para ile alınan malların maliyetine faiz yürütüldüğü işaret edilmektedir. 
Ofis için tahsis olunan sermayeye Ziraat Bankası % 6 faiz yürütmektedir. 
Peşin para ile yapılan mubayaat ya bu paradan ödenmekte veyahut da % 8,5 nispetinde faize 

tâbi akreditif kredilerinden ödenmektedir. Esasen akreditif faizlerinin maliyete ilâvesi Birliklerce 
de kabul edilmiş bir formüldür. Binaenaleyh, faizsiz sermaye için maliyete faiz ilâve edilmemiştir. 

10. — Ofisin 29 depoyaı malik olmasına rağmen, bunlar kifayet etmediğinden, yeni depolar kirala 
nması, satınalmması veya elkoymak suretiyle, depotemini muvafık olacağı raporda zikredilmiştir. 

Ofis muvakkat mahiyette kurulmuş bir teşekkül olduğundan satınalmak veya inşa ettirmek su
retiyle bir gayrimenkule sahip olması uygun görülmemiş, yeniden depo kiralanması ise o günkü şart
lar dâhilinde mümkün olamamıştır. 

11. — Raporda bilanço eklerindeki emtia mevcudu ile tadat zabıtları arasında mutabakatsızlık-
lar bulunduğu ve stokların muhasebe kayıtların daki kıymetler üzerinden bilançoda yer aldığı işa
ret edilmiştir. 

1943 yılında iş hacminin gayet geniş olması ve envanteri yapan elemanların kifayetsizliği dolayı-
siyle tadat zabıtları bilançoya esas ittihaz edilmemiş ise de bilâhara 1945 yılı sonunda esaslı tadat 
yapılarak Muhasebe kayıtları ile bu tadat mevcutları arasında intibak temin edilmiştir. 

12. — Raporda resmî dairelere Ofisçe satılan mallar üzerinden Taahhüt Vergisi ödendiği, Büyük 
Millet Meclisinin tefsir kararından faydalanılmadığı resmî dairelere, satılan mallara kâr tahakkuk 
ettirilmesinden dolayı Taahhüt Yergisi ödendiği mukayyettir. 

Yukarda da işaret edildiği veçhile resmî dairelere yapılan satışlarda fiyat farkı tahassül ettiğin
den ileride cezayi mucip bir vaziyete düşülmemek endişesi ile ve neticede Hazineye verildiği düşünüle
rek fazla ihtiyatlı bir hareketle Taahhüt Vergisi ödenmiştir. 

Petrol Ofisi : 
Raporda sabit kıymetler meyanmda yer alan « kaplara » amortisman tefrik edilmediği ve acentalar 

nezdinde bulunan depolara da % 10 amortisman tefrik edildiği belirtilmekte, ve kapların ömürleri 10 
yıl devam edemiyeceğine göre bu nispetin artırılması muvafık görülmektedir. 

Ofis bilançosunun aktifinde sabit kıymetler arasında görülen 66 811,58 lira bedelle kayıtlı bulunan 
kaplar mütedavil krymetlerdeki satış metaı olan kaplardan tamamiyle ayrı bir mevcudiyet olup akar
yakıt muhafaza ve nakillerinde kullanılan ve amortismana tâbi tutulan demirbaşlardandır. 

Müteaddit istihsal devrelerine iştirak ederek işletme faaliyetinin idamesini temin eden ve iştirak 
ettiği istihsallere kıymetinden bir kısmını vererek yani yıpranarak zamanla kıymetini kaybeden bu 
gibi maddelerin «Mütedavil kıymetler» arasında gösterilmesinin bilanço tekniğine uymıyacağı kanaa-
tındayız. 

Bu kaplardan bütün hukuk ve vecaibiyle Ofise devredilen Petrol Limitet Şirketinin 13 591,58 lira 
kıymetindeki 1754 aded müstamel bidonlan Ofisin ihtiyacmi karşılayacak durumda olmadıklarından, 
1943 sonlarında yeni galvanizli fıçılar satmalınarak bunların yerine ikame edilmiştir. Eskileri de 1944 
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yılında satılmıştır. Bunların Ofise devir bedelleri ogünkü piyasa fiyatından düşük olduğundan ay
rıca amortisman tefrik edilmemiştir. 

53 22ü liralık kısmı ise 1943 yılı sonunda satınalman 1 000 aded yeni galvanizli fıçı bedelidir. 1943 
yılmda işletmeye vazedilmemiş yani mezkûr yılda hiçbir surette yıpranmamış olduğundan, amortis
mana tâbi tutulmamış 1944,1945 ve 1946 yıllarında muntazaman amorti edilmiştir. 

Amortisman nispetine gelince, Ofis kapların sağlamlık durumuna göre bunların on sene dayana
cağını hesaplamış ve amortisman nispetini buna göre tâyin etmiştir. Nitekim dört senelik istimal so
nunda da bu nispeti değiştirmeyi mucip bir sebep görmemiştir. Mamafih tâyin edilen bu müddetin 
fazla olduğu görüldüğü takdirde nispetin arttırılacağı tabiîdir. 

14. — Ofisin barem harici memur kullanması zarureti ticari mahiyetinden ve görülen işlerin Ba
rem Kanunu bakımından da bu tarzda mütalâa edilen işler olmasından mütevellittir. Barem dışı me
muriyetlere ancak bu zaruret çerçevesi dâhilinde müracaat edilmektedir. 

15. — Raporda akaryakıt ve madenî yağlarla varillerin fazla kârla satıldığı belirtilmektedir. 
Ofisin akaryakıt ve madenî yağ fiyatları Bakanlığımızca tesbit edilerek ilân edilmektedir. Bu du

ruma göre kâr yekûnu satış fiyatına nispetle akaryakıtta en çok % 5 ve madenî yağlarda ise % 7,5 
d u r . . . . . ı ! •• • • . 

1943 yılmda bir ton akaryakıt ve madenî yağlara Bakanlıkça tesbit olunan umumi masraf karşılığı 
ortalama olarak : 

Lira 

Benzin 46,64 
Gazyağı 46,64 
Motorin 26,80 
Mazot . 26,80 
Madenî yağlar 100,— 

«rar*"' " 
Ofis, en rasyonel çalışan şirketlerin masraflarına göre tesbit edilen umumi masraf karşılıklarından 

daha aşağı çalışarak bir ton akaryakıt ve madenî yağı : 
Lira 

Benzin 16,20 
Gazyağı 15,48 
Motorin 12,58 
Mazot 12,97 
Madenî yağ 54,16 

Liraya mal etmek suretiyle akaryakıt ve madenî yağlarda ton başında : 

Lira 

Benzin 30,44 
Gazyağı 30,96 
Motorin 14,42 
Mazot 13,83 
Madenî yağ 45,84 

tasarruf elde edilmiştir. 
Bu suretle maliyet fiyatlarında elde edilen tasarruf sayesinde Devlet sermayesinin gelirleri % 

25 nispetinde arttırılmıştır. 
Galvanizli fıçı satışlarında görülen fazla gelir de gümrük resimlerinden ileri gelmektedir. 
Filhakika galvanizli fıçılar bidayette 551 tarife numarasının (D) pozisyonuna göre resim hesap-
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-ti-
İanarak. ve depozito yatırılmak suretiyle gümrükten çekiliniş bilâhara Gumruk İdaresiyle- yapılan, te
mas neticesinde, bunların içinde madenî yağ ithal edildiği için, madenî yağ zürufu muamelesine tâbi 
tutularak* 695 tarifeye göre resim hesaplanmıştır. Bu suretle evvelce fazla olarak ödenen resimler 
istirdat edildiğinden satış farkı o nispette artmıştır. 

16. — Petrol Ofis tarafından bütün hukuk ve vecaibi ile satınahnan Petrol Limitet Şirketinin 
Tasfiyesi Ticaret Kanıımmun hükümlerine süre şirketin umumi heyeti karariyle dört kişiden mü
rekkep bir heyete devredilmişti; Tasfiye heyeti iki seneye yakın bir zamanda 18 000 lira ücret almış 
olmasına mukabil tasfiye- işini net ieelendirem-cd iğinden Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız temsilcile
rinden mürekep devir heyeti karariyle şirketin muvakkat bilançosuna göre aktif ve pasifleri Ofis 
kayıtlarına intikal ettirilmişti. 1043 yılında tasfiyenin mühim bir kısmı Ofis tarafından yapılmış 
ve şimdiye kadar da tasfiye devam etmiştir. Hailen pek cüz'i miktar borç ve alacak hesabı kalmış-
1 ıı*. Bunlar da 1947 yılı bilançosunda tasfiye edilmiş bir şekilde intikal ettirilecektir. 

Toprak Mahsulelri Ofisi : 
17. — K/183 - 234 - 240 - 250 sayılı kararlarla Millî Korunma sermayesinden Toprak Mahsul

leri Ofisi emrine tahsis olunan sermaye ile 1943 yılı içinde yapılan alım satımlar raporda tahlil 
{'diklikten sonra katî hesap münasebetiyle : 

a) 1942 den 1943 yılma- devredilen emtia devir kıymetleri farkları; 
)>) Ziraat Bankası taraf nidan koordinasyon hesabına tahakkuk ettirilen faiz; 
c) 1942 ve 1943 hesap devresi için koordinas hesabına tefrik olunan masraf hisseleri; 
Özerinde durularak yeniden tetkikimi lüzum gösterilmektedir. 
Bu hususta yapılan inceleme sonumla : 
a) 1942 yılı sonundaki stokların bu yıla ait hesap cet veler i ile 1943 yılma ait hesap cetvelle

rinde Koordinasyon hesabı bakımından emtia hesapları itibariyle leyhe ve. aleyhe de bazı farklar
la gösterilmiş bulunması, taşra teşkilâtınca 1942 yılından müdever stokların bu yıla ait bilançoda 
gösterilen kayıt kıymetleri yerine yıl sonu envanter cetvelerinde tesbit olunan analiz neticelerinin 
tekabül ettiği fiyatlar üzerinden hâsıl olan değerlerle 1943 yılı açılış kayıtlarına alınmış bulunma
sından tevellüt- etmektedir. 1943 yılı Koordinasyon hesapları yapılırken bir evelki hesap cetvelle
ri yerine 1943 kayıtlarında görülen bu bedeller esas tutulduğundan bahsi gecen farklar cetvellere 
de intikal ettirilmiştir. 

b) Mütedavil sermaye olarak Ofis emrine tahsis edilen 5 500 000 liradan muhtelif tarihlerde 
kulandan 4 478 183,97 lira için Ziraat Bankasınca tahakkuk ettirilen faiz doğrudan doğruya bu 
krediye ait olup Koordinasyon kâr ve zarar hesabına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Raporda bu kredinin 1943 yılında devreden, stok miktarı 1 000 000 lira olarak gösterilmekte 
ve bu sebeple fazla kalan miktara isabet eden faizin Ofise terettüp edeceği belirtilmektedir. 

Halbuki bakliyat mubayaası için Ofis emrine verilen sermayenin âzami haddi 5 500 000 lira 
olmasına rağmen muhtelif tarihlerde Ofise bu miktarın ancak 4 500 000 lirası kullanılmış buna 
mukabil 1941 ve 1942 yılları alım yekûnları 7 000 000 lirayı tecavüz, etmiştir. Gerçi bu alıma 
karşılık hesaplarda staışlar da kayıtlı bulunmakta ise de bu satışlar Askerî Birliklere yapılmış 
satışlar olması itibariyle bedelleri gerekli formalitelerin intacı hasebiyle aylarca, hattâ seneler
ce sonra tahsil edilebilmiş ve bu sebeple de Koordinasyon sermayesine ilâveten Ofis sermayesi 
de uzun müddet bağlanmıştır. 

Teşkilâtın geniş bulunması ve o tarihlerde bakliyat mubayaa hesaplarının merkezde müstakil 
olarak yürütülmesine imkân bulunamaması, sermaye bağlanış durumunun rakamlarla vazıh olarak 
ifade edilmesine imkân vermemiştir. Bu imkân hâsıl olsaydı bu işe tahsis edilen Ofis sermayesi 
için aranılacak faiz Murakabe raporunda 1943 yılı için Ofis hesabından ödenmesi istenilen faiz 
miktarından belki de üstün bulunurdu. 

e) Raporda masraf hissesi tefrikında iki hususa temas edilmiş bulunmaktadır. 
Biri, umumi masrafın, mubayaa kilosuna taksimi suretiyle bir kilo için vasati masraf bulun

ması ; 
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îtiğer i de, Keordiftasyen kredileri meTeuuııa dâhil «kaıyan bir »kısım maariftir ıa^da bu 
taksime ith«4 e<Ui»ıî  olmsusı; 

Alım işleri yalmz öfb-teşkilâtına.münhasır olmayıp i m^teÜf s teşekküllerin de (Msınam ve 
hesakuna bu işi«rde-tavzif •editeiş<5İıatt&ı Kütordinasyon hesabma yapılan uitt*meklcre*ait-Kbasraf-
ların müstakillen ve ayrı olarak tesbitine inıkâö vermemiş oMuğuoadan Q°£aia ffcĵ UHstra musmi-
laj&r&ak hş^^e tmtMa^'$â^tek ^ Koordinasyon kı-edisiile yapito>*ian$; v^g^naHİş&ri 
raf h i ^ s i ialıiir?kilol&^ n ^ b^nja^^Mİııv Bu atada 
1943 yılm(|a fKtrardfeasy^aöıkredisip hesabına itlim-. yapılma^ğiri hadde >1942 *len müdewer> stoklara 
1943 yıbnda umumi alım kilosuna göre masraf yükle tildiği taponda kayde<Mlni4şt|r, , 

Ofis -stokkırma-majspaf tahmil edii^ıediği^e göre her yıl yapıdan masrafların- malın aJjin* mjkta-
rına değil, satış .miktarına iaaf e edilmesi daha doğrudur, Nitekim bu usulün Ofisin, bünyesine 
daha u j ^ n olduğu anlaşılmış ve 1945, yılına ait bilançoda belirtilen bu.husus,Murakabe Heye
tince de, rmalûm bulunmuş olmak • itibariyle > Koordinasyon hesaplanılın yapılmasında bu .suretle. 
hareket, «tm,«şk 4aba.4ogru olurndu, 

Ancak; 1943 «onu itibariyle henüz-bu husus tebellür etmem% bulunduğundan alım kiloları esas 
tutulmuştur. 1943 yılında alını, yapılmamış olmakla, beraber stokların muhafazası*., nakilleri ve 
satışları da herhalde.bir masrafı mucip ..olması ve.bunu tâyin etmenin de mümkün olmaması se
bebiyle stokların .alım gibi mütalâası cihetine gidilmiştir. 

Satış-kiloları nazarı itibara alunnak ve raporda Koordinasyon kredisi ile yapılan alımlarla il
gisi olmadığı mütalâa edilmek suretiyle masraf ların - tevziinde. nazara alınmaması, lüzumuna işaret 
edilen fiyat farkları ve hariçten gelen hububat zararları da masraflar arasından çıkarılmak su
retiyle tesbit olunan 1942 yılı masrafları 20 643 774,48 lira satış kilosu olan 642 499 616 kiloya 
taksini edildiği takdirde,aiım kiloları ve masraf yekûnu üzerinden'beher Mlo için tesbit edilen '3,10 
kuruş yerine 3,21 kuruş masraf hissesi isabet etmektedir, ki, buna göre 108 734, - lira masrafa ilâve ve 
1943 için de 50 707,80 lira tenzü edilmesi ve binnetice 58 026,20 lira daha masraf a ilâvesi icabet-
mektedir. 

Koordinasyon konusuna: giren maddelerle Of isin normal iş konusuna giren ına^ldehîrm âlım ve 
satımları ile bunlara ait masrafların ayrı hesaplarda takibedilmeyip memzucen kayıtlara altmış 
olması hasebiyle koordinasyon muamelelerine ait faizlerle masraf hisselerinin haMkâte tamamen 
uyar ^böde he<mpkrıma«ma iınfeân olmadığı yııkarda arzoittnan izahlardan anlaşılmakta, az çOk faa-
kifeata yatrm bir" hesap yaprimast da esasen şu sırada pek mahmul!Mlunan*"0îise azm^sanmıyacak bir 
mesai yuMeBeceğinden tahsis olunan koordinasyon sermayesinin îkraz şeklinde mütalâası ' üenaraûtat 
faizlerinin Ofisçe ödenmesi tâbiri aharla bu sermaye hesaplarının tasfiyesinde1 bu yölttn t tutulması ve-
btnran temini maksadiyle ilişik olarak sunulan tasarı uyarınca karar İ8töiMy;'v-ıi7gl&i3ğ(Nİlm(dtUidiıt. 

Bu tara 1#44 yılıridanfceri yine bir Millî Korunma vazifesi olarak yapılan bakliyat »nmte^a-
larmın Ofise tahsis cfhtnan Hazine kredisi dâhilinde icra olunması haseWy4e ia^Jsr da son iki1 yiMa 
husule gelen bugünkü tatbikata da uy^em düşecektir. Bu tâkdirdej «n^^ee koordinasyonk«riisi,ile 
yapılan işlem sonuçları hakkında Toprak Mahsulleri Öf M tarafından W -. X • 134&'gÜB JV&5387 
sayılı yazı ile Ziraat Bankasına gönderilen hesapta, yapılan masraflar ve bunlardan elde edü««!-gelir
ler karşılaştırılarak neticede Ofis alacalı olarak meydana çık«n ©0*2^4^4 Hr«d«n da sarfffiazaredi
leceği tabiîdir. 

İzmir incir-ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
18. — Raporda 1943 yılı Millî Korunma bilançosu tanzim edildikten soara bu yıla ait yağüşieri 

hesaplarının Millî «Korunma Mûtaebe < Bürosuna tevdi edildiği mânası, asalaşilmamakta ise -de Ziraat 
Bankasındaki rMîllî Konatma JVIuhajtfbesi ile yapılan, temas, neticesinde 194S yılı • yağ hesa^lajmuı 
aynı yd&ait -Millî Kjorunnm .Muhasebesine intikal ettirildiği öğrenilmiştir. 

Î9. '—îsmir Birliğinin, yağîişlerinin tedviri hususunda:yükle«^JrfcülfötiB; yağ dep^annın 
ve büro olarakiittihaz«dileti binanın bir kısmının ve bi iv kısan demi Aftşlarm: yağ i^eı-iacUhEk-edi
lerek • klülamlsaasıadan ibaret bulunduğu ve bunların rayLee göre laymetlendirü^iği,takdirde, Birlüçiu . 

(S^Ssms^*^) 



*— 96 """-
tevzi ettiği yağ ve sabunlardan kilo başına aldığı 3' kuruşluk komüsyon baliği olan 214 030,58 lira
nın yansına bile tekabül etmediği nazarı dikkate alınarak yağ işleriyle ilgilendirildiklerinden dolayı 
bir kısım Birlik ve Kooperatif memurlarına aldıkları maaşların % 25 i nispetinde Millî Korunma 
sermayesinden prim verilmesinin doğru olmıyacağı, bu primlerinin alınan komüsyondan bizzat Bir
likçe ödenmesinin gerektiği kanaati ileri sürülmektedir. 

Halbuki: Aynı tarihlerde yağ mevzuu üzerine Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin muhte
lif yağ bölgelerine serpilmiş geniş bir teşkilâtı bulunmakta idi. Ezcümle tzmir Birliğinin 35, Çu
kurova Birliğinin 3, Bursa Birliğinin 10, İstanbul Birliğinin 3, Gazinaeb Birliğinin 5 tane ol
mak üzere 56 kooperatif hali faaliyette idi. 

Bu büyük teşkilâta ilâveten toplanan yağın sahası 12 il, 62 ilçeyi alâkadar etmesi hasebiyle bu 
kooperatiflere inzimamen muhtelif yerlerde ajanlıklar kurulmuş ve bunların kontrol ve muraka-
beleriylc idare mesuliyetleri mahallî kooperatiflere verilmiştir. Kooperatiflerde çalışan elemanla
rın bulundukları mmtakayı tanımaları ve mahsulü toplama depolama ve sevk işleri bakımından 
tecrübeli kimseler olmaları itibariyle yağ işleri genel olarak esaslı hiçbir aksaklık göstermeden bu 
teşkilât sayesinde muntazaman yürütülebilmış ve toplanan yağlardan bir kısmı yağ olarak tevzi 
edilmiş, diğer bir kısmı ile sabun imal edilmiş veya rafinaja tahsis edilmiştir. 

Bu gniş teşkilâtla başarılan işlerden dolayı İzmir Birliğine kiloda verilen 3 kuruş komüsyonun 
tahsis edilen maddi kıymetlerle ölçülerek fazla olduğu neticesine varılmasının tatbikat ile hiçbir 
ilgisi olamaz. Zira Birlik bu işlerin başarılması için kendi teşkilât ve imkânlarının hepsini kul-

• landığı gibi diğer Birlik ve kooperatiflerden de bu şekilde âzami surette faydalanmıştır ki, bu ka
dar geniş bir iş ancak bu suretle başarılabilmiştir. 

Yağ işlerinde yapılacak bütün masrafların bu meyanda kullanılan memurlar ücretlerinin ayrıca 
tahakkuk ettirilmesi yapılan anlaşma icabıdır. 

Birlik ve kooperatiflerde bu işlerle uğraşanlara kendi teşekküllerinden aldıkları ücretin % 25 
i nispetinde bir para verilmesi ise, bu işlere vâkıf elemanların tecrübe ve idarelerinden elde edilen 
müsmir neticelere kıyasen tamamiyle yerinde ve yağ işleri bakımından tasarruflu bir hareket ol
muştur. Çünkü bu vasıf ve tecrübede elemanları hariçten bulmanın müşkülâtı ve bulunması ha
linde de büyük ücretler verilmesi lâzımgeleceği aşikârdır. 

Yağ işlerinin arzettiği önem muvacehesinde muhtelif dairelere tevzi edilen ve kıymetleri mil
yonla ölçülen yağ ve sabun bedellerinin bir gecikmeye mahal vermeden tahsiliyle alman kredi
lere yüklenecek faizlerin azaltılması, tevzi ve tahsislerin yapılması amaciyîe Bakanlık nezdinde 
zaman zaman ihtiyaca göre irtibat memurları kullanılmıştır. 1945 Haziranında memleket ölçüsün
de bütün ağırlığiyle beliren yağ dâvasını halletmek ve sıkıntısını gidermek maksadiyle lüzum
lu tertiplemeleri kurmak ve tedbirleri alarak Millî Müdafaa ihtiyaçlarını temin, dar gelirlilere 
gereken tevziatı yapmak yağ fiyatlarının anormal yükselişlerinin önüne geçmek için Bakanlık 
nezdinde bir yağ bürosu kurulması, büroda çalışan elemanlar ile beraber büroyu sevk ve idare 
eden Bakanlık memurlarından yalnız birine de. munzam mesai ücreti verilmesi mecburiyeti hâ
sıl olmuştur. 

Raporda da belirtildiği veçhile tesis yılı olması itibariyle muamelât ve hesabatta bir takım 
usul ve formalite yanlışlıklan olmuş, mütaakıp senelerde bunların düzeltilmesine gayret edil
miştir. Rafinaj için muhtelif fabrikalara verilen yağlar arasındaki randıman farkları yağların 
asit derecelerinde vukuagelen tehalüften ileri gelmiştir. Yüksek asitli yağların randımanı az asit
li yağlara nazaran daha düşüktür. 

Toplanan yağların ve yaptırılan sabunların daha ucuz bir bedelle satılmasının mümkün olduğu 
hakkındaki tenkit konusuna gelince; yağ toplanmasına tahsis edilen Koordinasyon kredisi ile cere
yan edecek muamelelerde bir kâr mefhumu olamıyacağı aşikâr olmakla beraber kati hesap neticesin
de görülen fiyat farklannı zeytinyağ işlerinin mebdei olması, bu hususta hiçbir tecrübeye sahip bu
lunulmadığından toplanacak ve dağıtılacak nebati yağlara tesir edecek maliyet unsurlannm günden 
güne artan nakliyat, işçilik ve kap masraflarının baliği hakkında sarih bir fikir beslenmesine imkân 
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olmaması yüzünden masrafların biraz geniş tutularak apriori bir maliyet tesbiti zaruretiyle satış
ların buna göre nizamlanmasmdan ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Raporda, Devlet yağlarından yaptırılan sabunlardan talıassül edebilecek başların (Randıman faz
lası) Devlet yağlarına ait olması tabiî olduğu halde, imalâtçı firmaların hiç birisinden bu başlar 
aranmadığı, yalnız Muhsin Kibar Firması fabrikalarında imal ettirilen sabunlar dolayısiyle talıassül 
eden ve adliyenin ihbarı üzerine Birlik tarafından ele alınmış olan bu başlardan dolayı mezkûr fir
madan 13 500 lira tahsil edilmiş olduğu ve bu vesile ile, diğer imalâtçılara imal ettirilen sabunlar
da da randıman fazlası husule gelebileceği, fakat Birlik tarafından yakinen kontrol edilmemiş ol
ması hasebiyle, bunlardan imalâtçıların faydalandıkları belirtilmektedir. 

Devlet yağlarından imal ettirilen sabunlar, muhtelif sabun imalâtçıları ile yapılan mukavelename
ler mucibince yaptırılmıştır. Kampanya sonlarında yapılan hesap kesimlerinde, imalâtçılarla muka
velename mucibi taahhüt edilen randıman nispetleri üzerine hesaplanmış, bunlardan Muhsin Kibar ve 
evlâtları firması hariç, diğer firmalara ait sabunhanelerde randıman fazlası zuhur etmemiş olduğu 
gibi, mukavelename gereğince taahhüt edilen miktarın dûnunda netice alınmış olan firmalara da, 
hariçten yağ mubayaa ettirilmek suretiyle noksanları tamamlattırılın ıştır. 

Yalnız Muhsin Kibar ve Evlâtları Firmasından fabrikalarında imal ettikleri pirina sabunlarından 
elde ettikleri başlardan mütevellit ayrıca 13 500 lira tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek faaliyet sahasının genişliği gerekse toplanan maddenin hususiyeti nazarı dikkate alınarak 
1943 yılı iktisadi şartlarının yürürlükte olduğu bir devrede bir kilo yağa 9,85 kuruşluk bir külfet yük
lenerek bu işlerin başarıldığı nazarı dikkate alınırsa çalışmaların ne derece verimli bir şekilde sonue-
landırıldığı keyfiyeti takdire bırakılmaktadır. * . 

Türk Tütün Limited Şirketi: 
20. — Türk Tütün Limited Şirketinin koordinasyon kredileriyle yaptığı tütün müdahale mu

bayaaları hakkında tanzim edilen 1943 yılı bilançosunda, bu yıla kadar satınalınan 1940, 1941 ve 1942 
yılı tütün mahsulleri için şirketin umumi idare masrafları; şirketin kendi hesabına temin ettiği 
iş hacmi ile beraber, Millî Korunma kredileriyle yaptığı iş hacını miktarına göre taksim edilmiş ve 
Millî Korunma kredileriyle isabet eden masraf miktarları netice hesaplarına intikal ettirilerek ayrıca 
bir komüsyon tahakkuk ettirilmemiştir. 

Bu itibarla, 1943 yılı sonunda çıkarılan hesaplara göre herhangi bir hakkın tedahülüne sebebiyet 
verilerek Millî Korunma menfaatlerinin ziyama meydan verilmemiştir. 

1945 yılı bilançosunda şirketin, Mısır Şubesi vasıtasiyle sattığı tütünlere tahakkuk ettirdiği c/c 3 
komüsyon ile beraber, bu yıllara ait tütünlerin tasfiyesi sebebiyle, ayrıca tahakkuk ettirdiği % 2 
komüsyon yukarda arzedilen 1943 yılı bilançosundan sonra hesaplandığı cihetle, bunlar üzerinde Ba
kanlıkça durularak alınacak neticeye göre işlem yapılacaktır. 

Teşkilât ve idare masrafları : 
21. — Teşkilât ve kadro ücreti olarak 1943 sonuna kadarki sarfiyattan ınüspit evrakı verilmiyen 

miktarın 1 684 452,88 liraya baliğ olduğu yazılıdır. Verilmediği işaret edilenlerden kadro ücreti ve 
idare m asra fiyi e ilgili ve aşağıya karar numaraları işaret edilen : 

Karar numarası Lira Kr. 

151, 156, 158 
272 
247/298 
307 

942 839,86 

Liralık müspit evrakla, K/320 K/324 sayılı kararların uygulanması işlerinde çalıştırılan memur, 

58 303,76 
50 504,99 

318 975,34 
515 055,77 
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hizmetli ve subaşı ve yardımcılarının ücret ve masrafı karşılığı olarak sart'edilen paradan 

Karar numarası Lira Kr. 

320/370 266 233,01 
324 50 078,58 

316 311,59 
liralık müspit evrak, Bankaya verilmiş ve mahsubunun yapıldığı, 1946 yılında Bankadan alınan mek
tuplardan ve 1944 bilançosuna dâhil edildiği de Bankadan alınan şifahi malûmattan anlaşılmıştır. 

22. — Bakiye kalan 425 301,36 liralık tediyattan 60 703 lirası cari hesaba iade edilmiş ve ilişik
leri kesilen (12 725,49) liralık sarf evrakı da başkaca Bankaya verilmiştir. 

Teşkil edilen Tasfiye Bürosunca tetkika alman ve mahallerinden celbi takibedilmekte bulunan 
müspit evraklar da noksanları tamamlanır tamamlanmaz Bankaya verilecektir. 

23. — K/371 ve K/472 sayılı kararlarla Belediyelere yardım şeklinde kullanılmak üzere Bakan
lık emrine açılan 600 000 liralık krediden 599 720 liraya ait müspit evrak Bankaya verilmiş ve bu 
sarfiyat da mahsup edilerek 1944 bilançosuna dâhil edildiği Bankadan alman şifahi malûmattan anla
şılmıştır. 

Bakliyat alımı için Toprak Mahsulleri Ofisi emrine tahsis edilen sermayelerin, hesapların tasfi
yesi münasebetiyle ikraza çevrilmesi hakkında 

Karar sayısı : 
.1. — 1 3 .VI I I .1941, 24 . X I I . 194J, 1 3 . 1 . 1 9 4 2 tarih ve 2/16393, 2/17112, 2/17143, 

2/17144 sayılı kararnamelere müsteniden yürürlüğe giren 183, 234, 249 ve 250 sayılı kararlarla 
Ticaret Vekâleti hesabına Toprak Mahsulleri Ofisi emrine verilip 8 . 1 . 1944 tarih 3/231 sayılı 
kararname ile yürürlüğe giren 495 sayılı kararla iptal olunan mütedavil sermayelere ait hesapla
rın tasfiyesinde bu sermayelerin ikraz şeklinde mütalâası uygun görülmüştür. 

2. — Bu karar yayınlandığı tarihten muteberdir. 

6. V. 1947 

Ziraat Bankasının mütalâası 

Yüksek Başbakanlığa: 
Koordinasyon Bürosu ifadesiyle alınan 4 . IV . 1947 tarih ve 1/45 sayılı emirleri cevabıdır. 
1943 senesi Millî Korunma Bilançosu ile kâr ve zarar hesabının incelenmesi sonunda Umumi 

Murakabe Heyetince hazırlanan rapora, ilgili konularda, cevap ve mütalâamız ilişik olarak 
yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Bu vesile ile en derin saygılarımızın kabulünü rica eyleriz. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
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1943 yılına ait Millî Korunma Bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı hakkında Umumi Murakabe He

yetince hazırlanarak Yüksek Başbakanlığa sunu lan rapora Bankamızın, ilgili konularda, müta
lâa ve cevabı aşağıda arzolunmuştur: 

Umumi mülâhazalar 

Umumi mülâhazalar faslında Ticaret Ofisi, Petrol Ofisi, Mahrukat Ofisi, Zeytinbıırnu Çi
mento Fabrikası ve Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 194:] senesi bilanço ve kâr ve zarar 
hesapları ile kuru fasulye, pirinç, bakla ve kuşyemi mubayaası için vazifelendirilmiş olan Top
rak Mahsulleri Ofisi tarafından Bankamıza verilmiş olan, bu muamelât ile ilgili, hesap hülâsaları, 
nebati yağlardan alınacak Devlet hissesi için vazifelendirilmiş olan İzmir İncir ve Üzüm Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğinin bu mevzuda hazırladığı bilanço ve kâr ve zarar hesabı, Türk 
Tütün Limited Şirketinin Millî Korunma sermayesi ile vaptığı işlerden dolayı Bankamıza verdiği 
bilanço ve kar ve zarar hesaplarının mahallinde tetkik neticelerinden ve bu teşekküllerin mev
cudat ve muamelâtından bahis kısımlarda 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun Bankamıza 
tahmil eylediği vezaif bakımından bir alâka görülmemiş, Ticaret Ofisinin Bankamıza gönder
diği bilanço ve envanterlerle İzmir İncir ve üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine ait envan
terlerde şekil ve usul bakımından görülen eksiklik bahsinde Umumi Murakabe Heyetinin müta

lâa ve temennisine iştirak edilmiştir. 

Bilançonun tetkik ve tahlili 

A) Aktif : 
111 - Sermaye tahsisinden borçlular: 21 5S9 tr><s,— lira 
İkraz (13 191 113,72 lira.) 
3. — Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu: i 400 000,— lira 37 ve 271 sayılı Koordinasyon ka-

rarlsriyle Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna ikraz yoliyle verilen 1 400 000,-— lira faiziyle bir
likte, Maliye Bakanlığının 5 . II . 1947 tarih ve 53412 sayılı tediye emirlerine istinaden, bu se
ne başında tahsil ve bu suretle hesap tamamen tasfiye edilmiş bulunmaktadır. 

5. — Eşhas 56 939,93 lira 
39 ve 380 sayılı Koordinasyon kararlariyle Yasin Aral'a açılan krediye mahsuben verilen miktar 

vâdesinde Ödenmediğinden borçlu hakkında takibata başlanmış sonradan hâsıl olan mutabakat üzerine 
borç ikişer bin liralık aylık taksitlere bağlanmış, taksitlerin vâdelerinde ödenmeleri suretiyle hesap 
1946 yılı sonunda tamamen tasfiye edilmiştir. 

47 ve 86 sayılı Koordinasyon kararlariyle HasankaleVle Muammer Alemdar a açılan 21 000 liralık 
krediye mahsuben verilen miktar vâdesinde ödenmediğinden Yüksek Başbakanlığın emirleriyle borç
lu hakkında Hazine ile müştereken takibata geçilerek ipotekli fabrikanın satılması suretiyle alacağın 
tahsili cihetine gidilmiştir. 

Mahallî ajansımızdan alman son malûmata göre halen iş mahkemededir. 
1. Teşkilât ve idare masrafları (2 803 469,56) 
b) İçişleri Bakanlığı: 356 708,33 lira Millî Korunma Kanununa müsteniden tevdi edilen vazi

felerin ifası için (Ankara, İstanbul, İzmir Belediyeleri hariç) Belediyelerce kurulmuş ve kurulacak 
olan teşkilât ile merkezde ihdas edilecek büronun 1943 yılı kadro ve idare masraflarına karşılık ol
mak üzere İçişleri Bakanlığı emrine 421 ve 488 sayılı Koordinasyon kararlariyle açılan (403 000) 
liralık krediye mahsuben ödenen 396 560,63 liradan 1943 senesi Millî Korunma hesaplarının kapatıl
dığı tarihe kadar ancak merkez teşkilâtı masraflarına ait olmak üzere 26 414,11 liralık sarf evrakı 
gönderildiği için bu miktarın mahsubu yapılabilmiş ve bakiyesine ait evrakı müsbite de sözü geçen 
Bakanlıktan istenmişti. Cereyan eden muhabere neticesinde, Belediyelere verilen paranın yardım 
mahiyetinde olduğu Koordinasyon kararında ınusarrah bulunduğundan mahsup muamelelerinde 
Bankamızca evrakı müsbite olarak alâkalı Belediyelerin kasa makbuzlariyle iktifa olunmasına Başba
kanlıkça müsaade buyrulduğnnıın İçişleri Bakanlığının 25 . XII . 1944 tarih ve 5/22464/10514 savılı 
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tezkeresiyle bildirilmesi ve bu konuda Bankamızca yapılan istizana da Başbakanlık Koordinasyon 
Bürosundan gelen 1 . I I I . 1945 tarih ve 1/72 sayılı tezkere ile aynı .şekilde ceva].) alınması üzerine 
İçişleri Bakanlığının borcu olarak görünen miktarın tamamı ınülaakıp sene hesapbmnda alâkalı Bele
diyelerin makbuzlarına istinaden mahsup edilmiş bulunmaktadır. 

3. — Mütedavil sermaye: 5 088 863,61 lira 
b) Tarım Bakanlığı: 1 831 051,33 lira 
Ziraat Bankası (1 473 063,42) lira 
Umumi Murakabe Heyetince, 1942 senesi Millî Korunma bilançosunun tetkiki münasebetiyle, ha

zırlanan rapora verilen cevapta da arzolunduğu üzere 281 ve 303 sayılı Koordinasyon kararlariyle 
Tarım Bakanlığı hesabına bankamız enirine verilen ve 4604 sayıl ı Kanunla Tii rkiye Zirai Donatım Kuru
muna devredilerek halen Millî Korunma sermayesiyle ilcisi kalmamış bulunan 3 600 000 liralık to
humluk tahsisatına ait umumi vaziyet cetveli yukarda sözü geçen kuruma devre esas olan 30 . VI . 
1944 tarihi itibariyle tanzim ve 1944 senesinde Millî Korunma hesaplarına intikal ettirilmiş bulun
makta, nihai devir ve tasfiye muamelesinin de biran evvel neticelendirilmesine gayret edilmekte
dir. 

VI - Stoklar : 42 548 519,50 lira 
A - Ticari emtia : 38 782 129,16 lira 
Ziraat Bankası pamuk stoku: 8 077 379,42 lira 
Kvelki seneler bilançolarının tetkiki ınüuasebetiple l'muini Murakabe Heyetince hazırlanan ra

porlara verdiğimiz cevaplarda da temas edildiği üzere, serilen faizler ancak umumi finansman için 
ödendiği takdirde doğrudan doğruya bilançoya zarar olarak ithal edilebilirler. Halbuki pamuk işle
rinde maliyete ilâve olunan faizlere ait sermayenin ciheti tahsisi muayyendir. Bu itibarla, pamuk 
maliyetine diğer masraflar meyanında kredi ile temin olunan mal bedeli için ödenen faizleri de 
ilâve etmek yerinde olur mütalâasmdayız. 

Diğer taraftan, pamuk alım ve satımına mütedair olan 87 numaralı Koordinasyon kararının 3 
ncü maddesinde "takarrür eden haricî satış fiyal lariyle, sermayenin faizi de dâhil olmak üzere, ma
lın teslimine kadar vâki maliyet fiyatları arasındaki fark fona ayrılır,, denildiğine göre pamuk 
maliyetine sermaye faizinin ilâvesi bu suretle de kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Aynı Koordinasyon kararının 2 ne i maddesinde tesbit edilen esaslara göre, bu işleri yapmaya 
'memur edilen bankamıza bu husustaki hizmetine mukabil, pamuk mubayaa tutarı üzerinden % 1 ko-
müsyon verilmektedir. • v 

Mubayaa bedeli üzerinden bir defada alınmakia olan hizmet kondisyonunun da diğer alım mas
raflarına ilâvesi ve umumunun maliyet bedeline ithali doğrudur. Millî Korunma1 Kanununun 49 neu 
maddesi hükümleri dâhilinde hazırlanmış ve Maliye Bakanlığının 15 . VIII . 1941 tarih ve 12488 
sayılı emirleriyle tasdik edilerek yürürlüğe girmiş bulunan Millî Korunma Muhasebe talimatnamesi
nin 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında da kondisyonun maliyete ilâvesi lâzımgeleceği sarahatle 
gösterilmiştir. 

Memur ve muhabere masraflarına gelince : Yukarda sözü geçen Millî Korunma Muhasebe ta
limatnamesinin 24 ncü maddesinin 2 n<'i i'ıkr.M hükmüne göre bu nevi masrafların da emtia ma
liyetine eklenmesi zaruridir. 

B) ilam madde ve işletme malzemesi: 3 322 580,61 liva 
Zirai Kombinalar (2 010 508,98 lir;*.) 
Muhtelif Koordinasyon kararlariyle açılan Ali'iî Korunma kredilerinden Zır ' i Kombinalar İda

resince alman işletme ma'/eı,.esinde kullanma ve sair sebeplerle husule gelecek değişikliklerin 
Millî Korunma hesaplarına kaydını temine yarıyacak sarf evrakı mezkûr idare tarafından Ban
kamıza verilmemiştir. 

Millî Korunma kredisiyle alman yedek p.t ça yanıcı maddeler, yağlar ve sair işletme malze
mesinden yapılacak sarfiyatın her ay muntazaman kayıtlarımıza inikasını sağlamak için bu n*v< 
maddelerin depoya giriş ve çıkışlarına mahsus olmak üzere Bankamızca iki tip cetvel bastırıla
rak Zirai Kombinalar Kurumuna gönderilmişti. 
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U er ay tediyat ve tahsilat evrakına iliştirilerek gönderilmesini istediğimiz bu cetveller de mü

kerrer taleplerimize rağmen alınamamış, bu sebeple bahsa konu teşkil eden işletme malzemesi bi
lançoya Millî Korunma Muhasebe Büromuz kayıtlarına göre derç edilmiştir. 

Vll l - Sabit kıymetler : 5 263 727,52 lira 
Zirai Kombinalar Kurumunca 1943 yılı zarfında satılmış olan 100 810,24 liralık ziraat makino 

ve aletleri ile 1318 liralık iş hayvanları bedeli, mezkûr kurum tarafından Bankamıza gönderilmiş 
olan, tahsil fişlerine istinaden Millî Korunma hesaplarına aksettirilmiş olup bahse mevzu fişlerde 
satılan sabit kıymetin evsafı, numarası, mubayaa tarihi, maliyet bedeli ve sairesinin gösterilmi-
yerek sadece "balya makinesi", "çayır makinesi" ve hattâ bazılarının aded dahi zikredilmeden 
"makine bedelleri" gibi müphem bir ibareyi ihtiva etmekte olması sebebiyle satılan ziraat makine 
ve aletleriyle iş hayvanlarının sabit kıymetler hesabındaki sıra ve kayıtları bulunamamış ve bu 
itibarla, sabit kıymetler hesabının matlubuna geçirilemiyerek muvakkat hesaba alınmasına za
ruret hâsıl olmuştur. 

Satılan sabit kıymetlere ait mubayaa evrakının haııg'i tarihte ve kaç numaralı bordroya 
rapten gönderildiğinin bildirilmesi için keyfiyet Zirai Kombinalar İdaresine yazılmış ise de gelen 
cevaba göre bunların sabit kıymetlerdeki kayıtlarının sıhhat ve katiyetle tesbiti yine mümkün 
olamamış ve açılan muhabere neticelenme ! -\\ 498 numaralı Koordinasyon kararı gereğince bu 
hesapların mezkûr idareye devri icabeylemistir. 

2. — Mefruşat ve demirbaşlar: (637 784,44) lira 
Umumi Murakabe Heyetince, evvelki seneler bilançolarının tetkiki sonunda, hazırlanan raporlara 

verdiğimiz cevapta da temas olunduğu üzere, Bankamıza sarfiyat evrakı müspitesini aynen gönder
mekle mükellef tutulan mahallerden taleplerimize rağmen sene sonu envanter.ve zabıtnameleri alına
mamış bu sebeple mefruşat ve demirbaş eşya umumi bilançoya Millî Korunma Muhasebe Büromuz ka
yıtlarına göre dercedilmiştir. 

B) Pasif 
X - Muhtelif alacaklı hesaplar: 31 410 557,88 
3. — Diğer borçlar: 12 930 755,67 
Proviziyonlar hesabına, münhasıran 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 27. maddesinde fazla 

kârlardan tesis edileceği tasrih edilmiş bulunan ihtiyat fon ile kok kömürü stokları tesisi ve tevzi iş
lerine mütedair olan 5 numaralı Koordinasyon kararında olduğu gibi, neticede taayyün edecek kârın 
Tona ayrılacağı tasrih edilen ahvalde tahakkuk eden miktarın yazılmasının muvafık olacağı mütalâa 
edilmiş ve o şirretle hareket olunmuştu. 

Bununla beraber, mütedavil sermaye tahsis olunan bazı teşekküllerin ve Millî Korunma sermaye
siyle kurulmuş olan ofislerin mevzuattan ziyade, iştigal mevzularına dâhil bulunan bazı işlerin icap
larına göre ayırmakta oldukları karşılıkların, umumi Murakabe Heyetinin mütalâa ve temennisi veç
hile, proviziyonlar hesabında ayrı bir partide gösterilmesi de mümkündür. 

XI - Mutavassıt hesaplar: 5 062 110,68 lira 
Bankamızın, Millî Korunma Kanununun neşrinden evvel Ticaret Bakanlığının emriyle satmaldığı 

ve sattığı pamuklardan mütehassıl kârın 165 sayılı Koordinasyon kararı hükümlerine tevfikan umu
mi fon hesabına kaydı lâzımgelmekte ise de 59 sayılı Koordinasyon karariyle pamuk alımına tahsis 
olunan 6 milyon liralık kredinin kifayetsizliğine ve müdahale mubayaasına ilâveten 127 ve 469 sayılı 
Koordinasyon kararlariyle el konan pamukları mubayaa etmek görevinin de Bankamıza verilmiş ol
masına binaen Ticaret Bakanlığının 27 . IX . 1943 tarih ve 9873 sayılı emirleri karşısında yukarda 
sözü geçen eski seneler kârına ait miktar da pamuk kredisi ile birlikte mubayaata tahsis olunmuş bu 
itibarla, fon hesabına alınması lâzım gelen miktarın, bakiyesi müsait olmıyan pamuk kredisinden tef
rik ve fona kaydı imkânı hâsıl olamamıştır. 

Pamuk mubayaasına mütedair olan 87 numaralı Koordinasyon kararının' 3 ncü maddesinde 
«takarrür eden haricî satış fiyatlariyle sermayenin faizi de dâhil olmak üzere, malın teslimine kadar 
vâki maliyet fiyatları arasındaki fark fona ayrılır» şeklinde mevcut kaydı satışların haricî ve dahilî 
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olarak mütalâası tarzında değil o tarihte sadece alım ve ihraç, işinin derpiş edilmiş olması mânasında 
telâkki etmekteyiz. 

Nitekim, aynı kararın ikinci maddesinin baş tarafında "bu mubayaa ve ihraç işlerini ifaya Zi
raat Bankası memur edilmiştir,, yolunda mevcutfıkra da bu görüşü teyit, eylemektedir. 

Binaenaleyh, yukarda sözü geçen Koordinasyon kararının ihtiva ve delâlet eylediği hükümlere 
göre 59 ve 127 numaralı kararlar gereğince yapılan işlerden nıütahassıl kârın heyeti umumiye-
sinin fon hesabına alınması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Umumî, Murakabe Heyetince 1942 Hesapları için hazırlanan rapora verdiğimiz cevapta da kay-
dolunduğu üzere müdahale ve el koyma suretiyle yapılan mubayaalardan mütaakip seneye devrolu-
nan pamuk stokunun mühim bir derecede bulunması sebebiyle bu muamelelerden şimdiye kadaı 
muhtelif senelerde kâr veya zarar olarak tahakkuk eden miktarların, stokların tasfiyesinde alınacak 
neticeye göre ayarlanmasından sonra neticenin fon hesabına geçirilmek üzere, mutavassıt hesaplara 
kaydi muvafık görülmüştür. 

Bununla beraber pamuk işlerinden J94o senesi sonuna kadar elde edilerek mutavassıt hesapla
ra alınan müspet farkın, fon hesabına kaydında İsrar olunduğu takdirde. 87 numaralı karar hüküm
leri dâhilinde provizyonlarda ayrı bir hesaba kaydı da. mümkündür. 

Kâr ve zarar hesabının tetkiki : 
A) Zimmet; 
2. — Ticari işletmeler masrafları : 12 128 173,78 lira. 
Pamuk müdahale ve elkoynıa masrafları (5 886 295,59) lira . 
Pamuk alım ve ihraç işlerine mütedair olan 87 numaralı Koordinasyon kararı bu muameleler

den husule gelebilecek zararları karşılamak üzere satışlardan elde edilecek kârların fona ayrıl
masını âmirdir. 

Bu şekildeki ihtiyat fonların safi kârdan tefrik edilmesi usulden ve yukarda sözü geçen Koordi
nasyon karan icaplarından olduğuna göre bu safi kârı meydana getiren masraf ve gelir unsurları
nın mahiyetlerine göre alâkalı seneler kâr ve zarar hesabının tarafeyninde mevki alması gayet ta
biidir. 

Daha evvelki senelerde Ticaret Vekâleti hesabına Bankamızca yapılan Zeytinyağı, sudkostik, lâs
tik alım satımlarından mütehassıl kâr ve zararlarda 165 sayılı Koordinasyon kararı gereğince fona 
intikal etirilirken, aynı şekilde, bu neticeleri tevlit eden masraf ve gelir rakamları kâr ve zarar 
hesabının alâkalı talî hesaplarına döşenmiş bu suretle mezkûr hesaba inikas ettirildikten sonra ora
dan fon hesabına geçirilmişti. 

59 numaralı Kararla yapılmakta olan pamuk işlerinde de fon hesabına nakli mevzuubahis olan 
kısım kâr veya zarar bakiyesi olduğuna göre bu muamelelerden devre sonunda hâsıl olan neticenin 
fon hesabına kaydından evvel kâr ve zarar hesabında temerküz ettirilmiş olan diğer neticelere ilha
kı Bankamızca doğru görülmüştür. 

5. — Zirai işletmeler masrafı: 3 169 769,22 lira. 
Zirai Kombinalar Kurumu tarafından mubayaa edilerek sarf evrakı Bankamıza gönderilen perger, 

keser, makas, destere, törpü, gemici feneri gibi sadukları gözönünde tutularak doğrudan doğruya 
masraf hesaplarına kaydedilmiş olması bunların çok ufak kıymette olmalarından ve evsaf itibariyle, 
hizmete konur konmaz, kıymetlerinin büyük bir kısmını kaybedebilmelerinden ileri gelmektedir. 

Bu nevi eşyanın işletmeye verilir verilmez kıymetlerinin tamamının amorti edilmesi mümasili 
müesseselerde müteamil bulunduğundan, mubayaa tarihi ile Bankamız BIillî Korunma hesaplarına 
kayıt tarihi arasında - evrakı müspitenin geç gelmesinden - nispeten ehemmiyetli bir zaman geçmesi 
itibariyle uzun müddettenberi istimale alınmış oldukları göz önünde tutularak doğrudan doğruya 
masraf hesaplarına geçirilmiştir. 

Mamafih, izlerinin sabit kıymetler hesabında muhafazası behemehal matlup ise 498 sayılı Koor
dinasyon Kararma tevfikan 1944 senesi başından itibaren muhasebesini kendi bünyesinde tutmak
ta olan Zirai Kombinalar Kurumuna bu eşya ve edevatın bir cetvelini hazırlıyarak vermek her za
man mümkündür. 
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B) Matlup 
Ticarî işletmeler gelirleri: 21 888 092,93 lira 
Pamuk hesabı gelirleri (5 886 295,59) lira 
Pamuk muamelelerinden mütevellit gelirler hakkındaki mütalâamız yukarda mutavassıt hesap

lar faslında ve kâr ve zarar hesabının ticari işletmeler masrafı kısmında arzedilmiştir. 
Bilanço, kâr ve zarar hesabının sermaye tahsis olunan mahallerden Bankamıza verilen malzemeye 

ve vesaika istinaden tanzim edilmiş bulunduğunu Umumi Murakabe Heyetince - Bankamız Millî Ko
runma hesaplarını ilgilendiren veçhede - üzerinde durulacak değerde görülen eksikliklerin yukarda 
sözü geçen mahallerden gelen donelerin eksik veya matlup izahat ve malûmatı ihtiva eylememesinden 
ileri geldiği ve bu sahada* daima karşılanmakta olan müşkülât ve noksanlığın muhabere yoliyle ve işin 
icabettirdiği izahat ve müfredatı muhtevi bazı cetvellerin talep ve bilançolarla birlikte gönderilmesini 
temin suretiyle bir dereceye kadar telâfiye çalışıldığını en derin saygılarla arzeyleriz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
(I)ideğr imza okunamadı.) Ziraat Bankası 

Umum Müdürü 
N. Meray 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 18 .II. 1948 

Esas No. 3/138 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 51 
nci maddesi gereğince Umumi Murakabe He
yetinin hazırlamış olduğu 1943 yılı Millî Ko
runma bilançosu hakkındaki raporu, bu ra
pora ilgili Bakanlıkların vermiş oldukları ya/.i 
lı cevaplar, Umumi Murakabe Heyeti, Tür 
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Mura
kabeye tâbi müesseselerin mümessilleri huzıı-
riyle tetkik edilmiş ve varılan neticeler, aşa
ğıda arzolunmuştur. 

1. — Millî Korunma Kanununun 51 nci mad
desiyle, bilançosunun Büyük Millet Meclisine 
arzı müddeti tâyin ve tahdit edilmiş olmasına 
rağmen 1943 yılı Millî Korunma Bilançosu 22 . 
VIII . 1948 tarihinde Büyük Meclise tevdi olun
muştur. 

2. — Millî Korunma Kanununda derpiş edi
len işlerde kullanılmak üzere tahsis edilen \ •? 
4156 sayılı Kanunla yüz milyon liraya çıkarıl
mış bulunan paraların muhtelif Koordinasyon 
kararlariyle 1943 yılı sonuna kadar tahsis ne
vine göre müfredatı aşağıdaki gibidir. 

7 030 786,52 Lira sabit sermaye 
62 568 746,07 Mütedavil sermaye 

6 079 178.12 Teşkilât ve idare masrafları 
karşılığı 

L5 009 000— İkraz 

90 687 710,71 
Tahsis edilmiş bulunan bu meblâğ üzerin

den 59 686 215,28 lirası 1943 yılı sonunda alâ
kalı tahsis mahalleri tarafından Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından tahsil edilmiş b<>-
lunmaktadır. 

Bu paranın 3 489 258;28 lirası Ziraat Ban
kasının kendi menabiinden ve 56 196 957 li
rası da Ziraat Bankası tarafından tanzim edil
miş olup Hazinenin de kefaletini haiz bulunan 
bonoların Merkez Bankasına iskontoya arzedil-
mesi suretiyle temin edilmiş bulunmaktadır 

Tahsis edilen paralarla, bunlar mukabiiiı-
de Ziraat Bankasından tahsil edilen paraların 
alâkalı Bakanlıklara göre müfredatı aşağıda 
arzedilmiştir: 
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iakanhklar Tahsis edilen Tahsis edilen 

paralar paralar muka
bilinde kullanılan 

Başbakanlık 
Ticaret 
Ekonomi 
ATİ İli Savunma 
Ulaştırma 
Tarım 
Adalet 
Maliye 
Dışişleri 
İçişleri 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

257.474,99 
47.731.173,78 
9.779.250,87 

422.786,52 
2.776,20 

26.639.574,08 
416.674,57 

5.011.315,54 
23.684,16 

403.000,— 

90.687.710.71 

257.474,99 
22.601.159,93 
8.150.460,9: i 

420.843,00 
2.596,20 

22.414.336,56 
416.674.57 

5.215.921,53 
23.684,16 

383.063,44 

59.686.215,28 

Bu paralar arasında bulunan muayyen vazi
felerin yapılması için Bakanlıklara izafeten mü
esseseler emrine verilen veya Millî Korunma 
Kanunu gereğince kurulan müesseselere tahsis 
edilen mütedavil sermayelerle yapılan işlerden 
gerek lahsis edilen paranın miktarı itibariyle 
mühim telâkki edilenlere, gerekse işin ehem
miyeti sebebiyle üzerinde durulmakta faide 
mütalâa edilenlere aşağıda kısaca temas edil
miştir. 

3. — 103 ve 104 sayılı Koordinasyon karar-
lariyle kurulmuş bulunan Petrol ve Ticaret ofis
lerinin resmî dairelere satmış oldukları emtia 
bedelleri üzerinden Taahhüt Yergisi kesilmeme 
sini ve bu tarihten evvel veya sonra Taahhüt 
Yergisi olarak kesilmiş bu hu um paraların istir
dadı cihetine gidilmesini Büyük .Meclisin 10 . 
Yi . 1942 tarihli kararma uygun görülmekle fu
zuli vergi tahsili mahiyetinde olan bu vergilerin 
istirdadı esbabına tevessül edilmesine işaret et
mek isteriz. 

4, •— 21 . Y . 1942 tarih ve 338 sayılı Koor
dinasyon kararı ile kurulan bir buçuk milyon 
sermayeli Mahrukat. Ofisine ait bilançonun tet
kiki sırasında. Büyük Millet Meclisinin kaca
riyle rededilmiş olan Mahruknl Ofisinin 1942 
yılı bilançosunda yer alan hatalı rakamlar 1943 
yılına hatalı olarak devredilmesinden : 

Ye bilançoda dahi yanlış kay it lar yapılmış 
ve maliyetlerin hatalı hesaplanması ve bayilere 
verilen kömürlerin maliyet bedelleriyle hesap
lara kaydedileceği yerde satış bedeli üzrinden 
kayıtlara geçirilmesi ve sene sonunda envanter

lerinin çıkarılmamış olması dolayısiyle odun ve 
kömür stoklarının Ofisin 1943 yılı. sonundaki 
hakiki durumunu göstermekten uzak bulunma
sına ve bayiler hesabiyle kâr ve zarar hesa
bından da tafsilâtı murakabe raporunda göste
rildiği veçhile hatalar mevcut olmasına binaen 
1943 yılı bilançosu tasdika şayan görülmemiş 
ve bilançonun sahih esaslara dayanması sebep
lerini hazırlayan tavsiyeler 1942 yılı bilançosu 
kararımızda müfredatlı ve vazıh bir şekilde 
gösterildiğinden bunların nazardan dur tutul
maması imik t a zi bulunmuştur. 

f>. — 183, 234, 249 ve 250 sayılı Koordinasyon 
kararları ile Ticaret Hakanlığının lüzum görece
ği mahallerde kuru fasulye, pirinç, kuşyemi ve 
kuru bakla satmalın ak üzere Ticaret Bakanlığı 
hesabına Toprak Mahsulleri Ofisi emrine veri
len mütedavil sermayelere ait Millî Korunma 
bilânçolarına intikal etmiş bulunan hesap hulâ
salarının tetkiki neticesinde, tafsilâtlı [mmıni 
Murakabe Heyeti raporunda izah edilmiş oldu
ğu veçhile : 

.Mİllî Korunmaya ait bakliyata ofisin 1942 ve 
1943 yılı umumi masraflardan tefrik edilen hisse
lerin hesaplanmasında mübalâğalı hareket edil
miş olmasından bilmelice Millî Korunmaya fazla 
masraf hissesi tefrik edildiği; 

Stokların sene sonu mevcudunun ertesi yıla 
devrini mütaakıp kıymetlendirilmesi neticesinde 
tahassül eden fiyat farklarının Millî Korunma 
hesaplarına intikal ettirilmemiş olduğu; 

Ofis tarafından Millî Korunma hesaplarına 
intikal ettirilen faizler ile Toprak Mahsulleri Ofi
si 1942, 1943 yılı kâr ve zarar hesabındaki mas
raflardan Millî Korunmadan verilen, mütedavil 
sermayelere tefrik edilen hisseler üzerine yapı-
lan-muameleler tatmin edici mahiyette1 görülme
diği cihetle Toprak Mahsulleri tarafından 
hazırlanmış bulunan ve Millî Korunmaya ait mü
tedavil sermayelerin hesabı katisi mahiyetinde 
görülen hesap hulâsasının kabulü yoluna gidil
mediği, 

6. —- 1 . J.I . 1943 tarihli ve 430 sayılı Koordi
nasyon karariyle her türlü ziraat alet, makine va
sıta ve malzemesi, suni gübreleri, ziraat ilâç mad
delerini tohumlukları iç ve dış piyasalardan te
darik ve temin etmek üzere kurulmuş bulunan 
Türkiye Zirai Donatım Kurumuna Millî Korun
ma sermayesinden verilen 10 milyon liralık ser-
ınave ile alâkalı bilançonun tetkiki neticesinde; 
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Bu bilançoda yeralan stok kıymetlerinin Dev
let Ziraat işletmeleri tarafından devredilen mal
ların satış bedeli üzerine değerlendirilmiş olması 
suretiyle fazla gösterilmiş bulunduğu ve sene 
sonunda envanterlerinin tanzim edilmemiş oldu
ğu, 

Kuruma ait Adapazarı Fabrikasının sene so
nunda göndermiş olduğu bilançosunda yeralan 
meblâğların kurum bilançosunda alâkalı postlere 
tevzi edilmiyerek tamamının Adapazarı cari hesa
bı adı altında bir kalemde gösterildiği ve bunun 
neticesinin kurum bilânçosundaki postlerin nok
san kaldığı, * 

C) Bayilere gönderilen Devlet Ziraat işlet
meleri Kurumundan müdevver ziraat alet ve va
sıtalarının satış bedeli üzerinden kıymetlendiril
miş olması neticesinde bu hesabın olduğundan 
fazla gösterildiği ve binnetice itibari bir kârın 
tahasülüne sebebiyet verildiği, 

Ç) Yukarda arzedilen sebeplerden ötürü ku
rumun kâr ve zarar hesabının hakiki durumu 
anlaşılmadığı, 

D) Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafın
dan devri gereken 4,5 milyon liranın devredilme
miş olmasına binaen bilanço postlerinde, kâr ve za
rar hesabında ve bilhassa faiz mevzuunda yapıl
ması gereken bir kısım kayıtların onksan kaldığı 
anlaşılmış ve bu sebeple Türkiye Zirai Donatım 
Kurumunun 1943 yılı bilançosunun tasdika şa
yan olamıyacağı neticesine varılmıştır. 

7. —; Millî Korunma sermayesinden müteda-
vil sermaye alan teşekküllerden bazıları zamanın
da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdin-
deki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bilanço 
göndermedikleri için Millî Korunma bilançosu
nun tanzimi kanuni mehile nazaran çok geç kal
makta ve bu bilanço üzerinde Umumi Murakabe 
Heyeti tarafından yapılan tetkikat ve hazırla
nacak raporda bizzarur gecikmektedir. 

Millî Korunma hesaplarının ve Millî Korun
ma Kanunu gereğince kurulan müesseselerin tas
fiyesi mevzuubahis olduğu şu sıralarda bu mües-
selerin ve Millî Korunma sermayesinden müteda-
vil sermaye almış olan teşekküllerin tasfiyeden 
sonra yapılacak olan tetkik ve murakabeyi kolay
laştırmak maksadiyle bu sermaye ile alâkalı mü
essese ve teşekküllerin defter ve vesaiki munta
zam bir şekilde muhafaza etmeleri hususunda 

Umumi Murakabe Heyeti tarafından ileri sürü
len mütalâa yerinde görülmüştür.» 

8. — Bilançoda, Millî Korunma sermaye
sinden alınan paralardan hesap verilmiyen kıs
mını gösteren sermaye tahsisinden borçlular 
hesabı 1942 yılı sonuna nazaran beş milyon li
ra kadar bir tenezzül göstermekle beraber yine 
21 küsur milyona baliğ olmaktadır. 

Bu para içinde ikrazlar gibi mahiyeti dola-
yısiyle hesabı verilemiyecek durumda olanlar 
bulunduğu gibi teşkilât ve idare masrafları 
gibi takvim yılını takiben evrakı müspitesi Mil
lî Korunma Muhasebe Bürosuna tevdii gereken
lerde mevcuttur. Bu paralara ait hesapların 
bir an evvel tasfiye edilmesi Komisyonumuz da 
ehemiyetle gözöünde tutmaktadır. 

9. — Millî Korunma sermayesinden teşkilât 
ve idare masrafı, sabit ve mütedavil sermaye 
almış bulunan tahsis mahallerinin umumi ola
rak, sabit kıymetleri, demirbaşları ve stok
ları için envanter yapmadıkları ve sene so
nunda Millî Korunma Muhasebe Bürosuna en
vanter göndermedikleri anlaşılıyor. 

Bilançonun sıhhatini, kontrol ve tesbit ba
kımından bu konunun nazara alınması Komis
yonumuzca da şayanı arzudur. 

10. — Umumi Murakabe Heyetinin hesap 
organizasyonu ve muhasebe usulü bakımından 
ileri sürdüğü, bu arada Millî Korunma serma
yesinden pamuk müdahale ve mubayaaları 
yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına vw'ikm mütedavil sermayeye ait bilanço 
ve kâr ve zarar hesabının tanzimine ait müta
lâalara uygun harekete Komisyonumuz da işti
rak eder. 

11. — Yukarda da etraflı olarak arzedildi-
ği veçhile İstanbul Vilâyetine bağlı olarak ku
rulan mahrukat ofisinin Türkiye Zirai Donatım 
Kurumunun ve Toprak Mahsulleri Ofisinin 
Millî Korunma sermayesiyle alakalı olarak ha
zırlamış oldukları ve Millî Korunma Umumi 
Bilançosuna aksettirdikleri 1943 yılı bilanço 
ve kâr ve zarar hesabı raporumuzun sonunda 
aynen gösterilmiştir. 

Millî Korunma hesaplarının kayıtlara uy
gunluğu anlaşılmakla Millî Korunma Kanunu
nun 51 nci maddesi gereğince tafsilen hazırla
nan işbu bilanço ile kâr ve zarar hesabı, bun
lara mütaaliik hazırlanan kanun tasarısı ile bir' 
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Siird Sivas Tokad 

S. Çeliktuğ §. Uma M. Lâtifoğlu 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olun harcamalara ait 1943 takvim yılı 
Bilançosunun onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma MADDE 2. — Bu kanun yayımında yürür-
Kanununa göre yapılmış olup ilişik cetvelde lüğe girer. 
gösterilmiş olan harcamalara ait 1943 takvim 
yılı bilançosu ve kâr ve zarar hesabı onanmış- MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
tır, yürütür. 

1943 yılı MİUî Korunma muaddel bilançosu 

1 - Tahsis edilmiyen ser-

II 
III 

IV 

V 
VI 

VII . 

maye 
• Tahsis edilen sermaye 
• Sermaye tahsisinden 

borçlular 
- Muhtelif borçlu he

saplar 
- Mutavassıt hesaplar 
- Stoklar 
- Sabit kıymetler 

9 312 289,29 
90 687 710,71 

32 730 250,89 

35 193,045,89 
588 063,92 

37 633 232,42 
5 198 489,75 

211 343 082,87 

VIII 
IX 

X 

XI 
XII 

XIII -

- Sermaye 
- Sermaye tahsisin

den alacaklılar 

- Muhtelif alacaklı 
hesaplar 

- Mutavassıt hesaplar 
• Karşılıklar 

Kâr 

100 000 000 — 

59 686 215,28 

27 992 460,53 
5 062 110,68 
9 200 561,24 
9 401 735,14 

2 11 348 082,87 

1943 y%k Mütî Korunma 

Teşkilât ve idare masrafları 
Ticari işletmeler masrafları 
Smai işletmeler masrafları 
Ziraat vasıtaları tş. » 
Zirai İşletmeler » 
Verilen faizler 
Sabit kıymetler amortisman
ları 
1943 yılı kârı 

768 503,06 
10 280 566,35 

567 567,21 
819 005,20 

3 169 769,22 
218 078,54 

631 072,42 
8 082 055,06 

24 536 617,06 

muaddel kâr ve zarar hesabî 

Ticari işletmeler gelirleri 
Sınai işletmeler gelirleri 
Ziraat vasıtaları îş. gelileri 
Zirai işletmeler gelirleri 
Ziraat vasıtaları kiraları 
Müteferrik gelirler 

20 461 241,59 
852 024,93 
804 445,32 

2 405 311,41 
13 308,06 

285.75 

24 536 617,06 

>>*»-« 
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