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İçindekiler 
Sayfa 

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

sunuşları 3 
1. — Batı Almanya'ya giden Ekonomi, 

ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'ye Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'm vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/251) 3:4 

2. — Açık bulunan bakanlâüai»$a&, İç
işleri Bakanlığına Man|sa J^letvelrili ve 
Devlet Bakanı Fevzi LÛtfi Kar£osmanqğlu,-
nun, ye Gümrük ve Tekel Bakanlığına da 
Bahkesir Milletvekili Sıtkı Yircah-'mn tâ
yin, edildiklerine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi 4 

3. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-
caJt'nnî jŞfmrtik, ve Tekel BakanJ^ğın^ tâ
yininden 'dolayı fi?tiyttk Mle t HecBsi Bal
kan vekilliğinden cekiîdi|ihe dair öner
gesi 4 

3»yfa 
4. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-

bey'in, Vali konafelariyle kaymakam ve bu
cak müdürü evlerinin veremle savaşta kul
lanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devri hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/197) 4 

5. — Çamım Milletvekili Şaip Özer ve 
Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 66 nci maddesine bir fikra 
eklenmesi hakkındaki kaıuı^teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi 4VH96) 4 

5. — Sorular ve cevapla* 4 
A — Sözlü SorlÂttr 4 
1. — Kastamonu Milletvekili Etayri 

Toşunoğlu'nun, sicil almış jandarma albay
larının terfi ettirilmemeleri sebebine ve di
ğer sınıflardan aynı durumda bulunup. As
kerî Temyize baş vurjan allĵ yjaıaı. dair İç
işleri ve l i f î^ Bivdtoa balraiîlifâanndan 



olan sorusuna Millî Savunma Bakanı Hu
lusi Köymenln sözlü cevabı (6/449) 

2. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
yurdun muhtelif bölgelerindeki akar yakıt 
kifayetsizliğine karşı alman tedbirlerin ne
den ibaret olduğuna dair Ekonomi ve Ti
caret ve Ulaştırma Bakanlıklarından olan 
sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt-
bek'in sözlü cevabı (6/472) 

6. — Görüşülen işler 
1. — T ü r k Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Şevket 
Mocan ve 53 arkadaşının, Türk Ceza Kanu-

Sftyfa 

4:8 

8:9 

Shyf* 
nunun 141 nci maddesinin ve Çorum Mil
letvekili Hüseyin Ortakcıoğlu ve 2 arkadaşı 
ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 515, 567 ve 568 ilci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve 'Adalet Komisyonu raporu 
(1/103, 2/37, 219, 235) 

2. — 1946 yılı Millî Korunma Bilanço
su ile buna ait Umumi Murakabe Heyeti 
raporu ve ilgili bakanlıkların mütalâası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi 
tay Komisyonu raporu (3/45) 

3. — Fikir ve sanat eserleri 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (1/74) 

9:21 

ve Sayış-
21:22,32,32:35 

hakkında 
ve Adalet 

22:32 

mmm 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'ım, Aske
rî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hak
kındaki 3575 sayılı Kanunun 16 neı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair olan kanun teklifi isteği 
üzerine geri verildi. 

Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'-
nun, sicil almış jandarma albaylarının terfi et
tirilmemeleri sebebine ve diğer sınıflardan aynı 
durumda bulunup Askerî Temyize baş vuran al
baylara dair sorusu, kendisi oturumda hazır bu
lunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 141 
nci maddesinin komisyondan gelen 2, 3, 4, 5, 6 
ncı bentleri kabul edildi. 7, 8, ve 9 ncu bentleri 
dikkate alman önergelerle birlikte Adalet Ko-
Komisyonuna verildi. 

3 . XI I . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili Tokad Milletvekili 

M. Tümay. M, Önal 
Kâtip 

istanbul Milletvekili 
F. Tekil 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. •— 1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/269) 

(Bütçe Komisyonuna); 
2. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı (1/270) (Bütçe Komisyonuna); 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 

yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/271) (Bütçe Ko
misyonuna); 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı (1/272) (Bütçe Komisyonuna); 
5. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/273) (Bütçe 
Komisyonuna); 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/274) 
(Bütçe Komisyonuna); 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/275) 
(Bütçe Komisyonuna); 
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8. — İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe 

kamunu tasarısı (1/276) (Bütçe Komisyonuna); 
9. ^ İ s t anbu l Teknik Üniversitesi 1952 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı {1/271) (Bütçe Komisyo
nuna); 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/278) (Bütçe Komisyo
nuna); 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/279) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

12. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/280) (Bütçe Komisyonuna); 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/281) (Bütçe Komisyonu
na); 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/282) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

15. — Tuz Kanununun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/283) (Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Teklifler 
16. — Bilecik Milletvekili Talât Oran'm, 

Türkiyede meveut. (Gülhane Askerî Tıp Aka-

. 1951 0 : 1 
demişi ve üniversiteler klinikleri hariç) bütün 
sağlık müesseselerinin tevhit edilerek Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından idare edil
mesi hakkında kanun teklifi (2/304) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım, İçişleri, Millî Savunma ve Büt
çe Komisyonlarına); 

17. — Çorum Milletvekili Saip özer ve Zon
guldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/305) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

18. — İdareci Üyeler Kurulunun Cumhur
başkanlığı 1951 yılı Bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/30$) (Bütçe 
Komisyonuna); ,.? 

19. — Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın-'1 

m, Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/307) (Millî Savunma ve Adalet Komis
yonlarına) ; 

Rapor 
• 20. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 

maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu 
(1/240) (Gündeme). 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Raşkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum) 

«*N» 

BAŞKAN — Yoklam-a yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

, BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Batı Almanya'ya giden Ekonomi ve 
Ticaret Bakam Muhlis Et'e'ye Maliye Bakanı. 
Hasan Polatkan'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/251) 

4/533 28 Kasım 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Almanya'ya giden Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar kendisim-

— 3 — 



ne, t a l i y e Bakanı HşsanPtfMtrkrân'in v^Mlîi* 
etmös^îıl Ba^Mkanm teklifi üzerine m ü ş f i k 
ğörîiMltlBnü iSâjrgı ile arzederim. 

C. Bay^r 
• & ' 

BAŞKAN — ArzedümiftİF. 

2. Açık buhtncm bakamföMardan, İçişleri 
B^tekıhğfna Mctmisa MiBetveMli ve Beviet Ba-
%<MılFevzi Eûtfi Kâmosman'oğht'nun ve Gümrük 
ise Tekel B'akanUğma da Balıkesir MilletveMH 
Sıtkı Yırcalı'nın tâyin edildiklerine âaw C*u-m-
Mr&aşkanlîğı teskeresi 

-l^ŞjJ&AN^ — B i r tezkere daha var, gündem 
haricidir, okutuyorum. 

$fm 2 Aralık 1951 
'Türkiye Btty&k MîMet MeelM B»şfeaa*lı#m-a 

Açık bulunan İçişleri Bakanlığın-a Manisa 
Milletvekili ve Devlet Bakanı Fevzi Lûlfi 
Karaosmanoğlu'nun, Gümrük ve TekelBakan-
lığnıa da Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'
nın tâyinlerinin Başbakanın teklifi üzerine mu
vafık görülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

BAŞKAN — Ittılaınıza 
dim. 

arzedilmiştir efen-

3. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nın, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına tâyininden dolayı 
Büyük Millet Meclisi Başkanvektiliğinden çe
kildiğine dair önergesi 

3 . X I I . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yük&efe J^şka^is^ım 

Gümrük ve Tefeejü ®fljka^hiöıa* töâgânim 4®-
layısiyle, uhdemde bulunmasiyle büyük bahti
yarlık duyduğum Meclis Başkanvekilliğinden 
istifa ediyorum. 

Bütün Meclis arkadaşlarımın devamlı ve 
yakın teve^e€Mtff»inwMr üişamesi41@r;«fe «min
net ve şerefle yapmaya çalıştığım bu vazifeden 

1981 O : 1 
ayrılırken yeni görelimde de bütün cesaret ve 
ümMimi 'arkadaşlarımın gösterecekleri g r e n 
de buiaeağ-mn arze-der, derfrt sayıgrfafrmın k!$bu-
MH-Ü rica ederim. 

Başkanvekilleribde'n 
BftMesiı* Milletvekili 

Sttkr Yıtcalı 

(Akışlar) . 
BAŞKAN - Gündeme devam ediyoruz. 

— Burdur Milletvekili Mehmet, ö&bey-in, 
fomMairiyie * kaıymaktöms ve-^miak müdürü 

eföl4¥min mrmıh savata kidl&mlm&k -umre 
Sağlık ve Sosyal Ydpdbm B¥ketnlvğma-devri Imk-
kvtidtiki k&ımn teMvfmin • peri verillnesine dair 

Yüksek Başkanlığa 
Vali- kon-aklariyle kaymakam ve bucak mü

dürü evlerinin veremle savaşta kullanılmak 
üzere Sağlık ve Sosyal Yardım B a k a n ı m a 
devri hakkındaki kanun teklifimin geri veril
mesini saygılarımla riea ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — Çorum Milletvekili Saip özer ve Zon
guldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçi
ci 65 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergssi (4/1%) 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun geçici 65 hci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifimizin geri veril
mesini saygılarımızla rica ederiz. 

Çoj*tım Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Saip Özer Cemal Kıpçak 

BAŞKAN — Geri ver ?r. 

5, — mmum VB CEVAPLAR 

A ~ S&ZDÜ SOMWLAB 

1. -^Kmfotmmu MtöetvWitö' &&yri Tbsun-
in, dtil! Wmi§ jitndarına tâfragŞarmin 

terfi ettirilmemeleri sebthme ve diğer stniffiar-
dan aynı durumda bulunup Âsfoerî Temyize 
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B : 12 3.12 
baş vuran, idbaylara dair İçişleri ve Millî Sa-
vutiina bakanlıManndah olan sorusuna Millî 8a-
duı&ıa WMam Hulusi Köymm'in sözlü oevab% 
(6/44$) 

•BA^&AN — Soruyu okutuyorum. 

11 . VI . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda yazılı hususların alâkalı içişleri ve 
Mîllî Savunma bakanlıklarınca sözlü olarak 
Yüksek Kamutay huzurunda cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hayri Tosunoğlu 

1. — 1706 sayılı JaaMİarma Kanununun 4 
ncüBaaddesi ile Jandarma subaylarının zat işle-
riüe taaB&k eden terfi işlemlerinde bu kanunun 
12 neimaddesini tadil eden'•506-1 sayılı Kanunun 
1 nei maddesiyle «Tuğgeneral olarak Albay
lar dâhil» subayların terfilerinin hususi ve emri 
hükümler muvacehesinde Ordu Terfi Kanunu-
mm 9 neu maddesinin tatbik edilemiyeceği hak
kında Devlet Şûflasiöin mütalâa kararma rağ
men tam ve müspet sicil, »admış jaaadarma, al-
baylarmm terfi ettirilmeıaesi sebepleri nelerdir? 

2. — Jandarma Alfc&ylaErıaaaı tuğgeneralliğe 
tedF^irMid^ §9&1 sayıto Kadran muvacehesinde 
t ^ i salâhiyeti İçişleri Bakaıskığıniin jnetkisi dâ
hilinde değil midir? 

Askerî ve meslekî müspet ve tam sicil almış 
ve-evrakları bu yoîda düzenlenmiş jandarma al-
bsyiariKin terfi dosyalarıni'n Genelkurmay Baş
kanlığına gfedferiteıesinin kaaauni mesnedi ne-
îefâM Ye bu gibi jandarma albayferının terfi
leri nraamelesi efde iken, kendilerini askerî ve 
mesieM bateHTrdan tanımıyan yeni gelen Genel 
komutanların bu terfie mâni ©İmalarına ka
nunen salahiyetleri var mıdırî 5061 sayılı Kanu-
m « •i-2' nei maeMfcsfotde jandarma subaylarını 
fAK^flar daMl) terfi ettirmeye salahiyetli îç-
iişfeTİ Bakanönn askerî ve meslekî müspet sicil
lerin mevcudiyetine rağmen terfi» mâni olmak 
TÇÎH f̂ feffiF hâkfe kulfe,HEft'araııa kanuni hüküm
ler ifirttearfe 4iHÎdTrf 

3. — Ordu dişçi, eczacı, levazımcı ve dtıktor 
albayların sınıf ihtisaslarına göre tuğgeneralliğe 
terfi ettirMiği ve müsait sicilli ordu aîbayla-
rmdan bâzıları hakkında Genelkurmay Başkan
lığınca Ordu Terfi Kanununun 9 ncu maddesin-
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deki terfie muvafakat verilmiyen, Askerî Tem
yize başvuran ordu mensubu albaylar kimlerdir? 
Sınıfları nedir? Terfileri yapılmış mıdır? 

''yffİuJA SAVUNMA BAKANI HULÜSl 
KÖYMEN (Bursa) — Sayın ' arkadaşlarım; 
Milletvekili Hayrı Bey arkadaşımızın soru mev
zuu olan, jandarma sınıfındaki albayların sure
ti terfüne dair, bugün Millî Savunma Bakanlı
ğınca yapılan muamele hakkındaki maruzatımı 
şimdi huzurunuzda kaydedeceğim. 

Hepinizin bildiği gibi; Subaylar Heyetine 
Mahsus Terfi Kanunu adiyle 4263 sayılı bir Ka
nun vardır. Bu kanunun muhtevasındaki hü
kümlerin kimlere tatbik edileceği tadadi suret
te gösterilmiştir. Bunlar arasında jandarma su
bayları da kaydedilmiştir. Demek oluyor ki 
4263 sayılı Kanuna göre jandarma subayları
nın terfii de bu kanun hükümlerine tebaan ya
pılmak gerekir. Bunun karşısında bir de ayrı
ca 1706 sayılı Kanun vardır. Bu 1706 sayılı Ka
nunun 5061 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 
12 nei maddesindeki jandarma subaylarının su
reti terfileri hakkında ayrıca bir hüküm mev
cuttur. 

Şimdi 5061 ve 1706 sayılı kanunların aynı 
hususa dair ihtiva ettiği hükümlerin tetkikmda, 
jandarma subaylarından albayların Tuğgene
ralliğe nasıl terfi edeceğini tâyin pek güç ol-
mıyacaktır. Her iki kanuna göre jandarma al
baylarının yüksek komuta mevkii demek olan 
Tuğgeneralliğe terfi edebilmeleri için evvel 
emirde jandarma subaylarının kıtada mecburi 
hizmetlerini yaptıkları esnada almış oldukları 
kıta sicilinin terfide esas olarak ele alınması 
zarureti kendini göstermektedir. Şu halde bir 
taraftan jandarma hizmeti itibariyle İçişlerine, 
diğer taraftan kıtadaki hizmetler itibariyle Mil
lî Savunmaya merbut ve alâkası olan bu albay
ların terfilerinde şu tarzda hareket olunur: Ev
velâ kıta hizmetinde aldığı sicili komuta mev
kii, sevkü idare mevkii demek olan Tuğgene
rallik vazifesini görmeye müsait bir şekilde ve
rilmişse ki, bu sicilin verilmesi doğrudan doğ
ruya sevkü İdare gibi yüksek bir mesuliyeti 
deruhde etmiş olan Genelkurmay Başkanlığına 
aittir. Genelkurmay Başkanlığı bu arkadaşı 
yüksek komuta mevkiine çıkarılmasını kabul 
ettiği ve İçişleri Bakanlığı da kendi dâhili hiz
met talimatnamesi gereğince bu arkadaşın al-
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dığı sicil terfiine müsait bulduğu takdirde her 
iki sicile istinaden kendisini Tuğgeneralliğe ter
fi ettirir. Şimdiye kadar, yapılan muamele ve 
kânundan bizim anladığımız mâna ve me^Kum 
budur. Bu anlayışın dışında bir anlayışı kabul 
etmek, kanunun tehir i demek olur ki, bu da 
bizim salâhiyetimiz dâhilinde değildir, Yüksek 
teşriî heyetinizin cümlei salâhiyet ve vezaifin-
dendir. Bu hususta çıkan ihtilâfı nihai surette 
halletmek için de, nihai karar vermek lizere 
keyfiyeti tefsir edilmek üzere heyeti aliyenize 
sunmak üzereyiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hayri Tosunoğlu. 
HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; Ordunun bir cüzi telâk
ki edilerek jandarma subaylarını da içine al
mak şartiyle kabul edilen Ordu Terfi Kanu
nundan bambaşka hükümler taşıyan 1706 sayılı 
Jandarma Kanununun kabulündeki esbabı mu-
cibenin bir kısmını aynen okuyorum. 

(Bu esbabı mucibe lâyihasında: 
Bu sebepledir ki: Hali hazırda jandarma 

kanunu ve hukuki vaziyeti ve vezaifi ile teş
kilâtı bâzı kararname ve kanunların feshe
dilmemiş maddelerine ve; müteferrik hususi 
kanunla ve bundan başka jandarmaya da teş
mil olunan bir kısım ordu kanunlarına müs
tenit bulunmaktadır ki bunların umumî ihtiyaç
lara tekabül edememesi sebebiyle bir çok mesai 
ve ikdama rağmen jandarmanın terakki ve te
kâmülü esbabı husule gelememektedir. 

Memlekette emniyeti amme gibi en büyük 
ve mukaddes varlığı korumaya ve Cumhuriyet 
kanunlarının icrayi ahkâmını temine memur 
olan jandarmanın derli toplu bir kanuna bağ
lanması ıslah ve tanzim için esas ve gaye teş
kil edeceğinden Jandarma Kanunu bu ihtiyaç
tan doğmuş ve sunulmuştur. 

Memleket dâhilinde emniyet ve asayişten 
Dâhiliye Vekili mesul olmasına binaen vesa
iti icraiyenin de âmiri mutlakı Dâhiliye Veki
linin olması pek tabiîdir. Askerî talim ve ter
biyede Büyük Erkânı Harbiyenin program
larına, silâh ve malzeme tedarikinde millî mü
dafaadan ihtiyaçlarını besliyen jandarmanın bu 
makamları alâkadar eden hususlardan maada 
diğer bilûmum muamelelerde merbutiyeti ve 
mercii Dâhiliye Vekâleti kabul edilmiştir. :Mad-
de: 2.) 
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(Dahilî asayiş mesuliyeti Dahiliye Vekâ

letinin uhdesinde bulunmasından ve jandarma
nın ordu vezaifinden tamamen ayrı ve husu
si mahiyette olduğu cihetle terfilerinin de Dâ
hiliye Vekâletine ait bulunması tabiîdir. 

Jandarmanın askerî talim ve terbiyesinde 
jandarma mekteplerinin müdür ve heyeti tali-
miyesini teşkil edecek zabitanın ordu ile irti
batları baki kalmak üzere ve fakat jandarma 
kadrolarını tazyik etmemek, jandarma zâbitanı-
nm terf ilerine mâni olmamak üzere, jandarma
nın talebi nispetinde ordudan verilmesi, ancak 
meslekî talim ve tedrisin meslek zâbitanı tara
fından yapılması esası kabul edilmiş ve madde 
ol suretle tesbit olunmuştur. Madde: 21.) 

Muhterem arkadaşlar; bu okuduğum, Jandar
ma Kanununun esbabı mucibesindeki esasattır. 

Evvelce jandarma subaylarının terfii de kai
delerinin hududu dâhiline alınmış ve Ordu Terfi 
Kanunundaki kaidelerden bambaşka yeni kaide
ler konulmuştur. 1706 sayılı Jandarma Kanunu
nun 4 ncü maddesi aynen şöyle söylemektedir : 

«Jandarma zaptu raptmda ve hususi kanun
larla gösterilmemiş zatişlerinde, askerî kanun ve 
nizamnamelere tâbidir.» 

Bu dördüncü maddenin mefhumu muhalifi 
ile vaziyet kendini açıklamaktadır, jandarmanın 
hususi kanunlarında yazılı ve zatişlerine taallûk 
eden hususları doğrudan doğruya hususi kanun
lara tâbi tutulması zaruridir. 

Ayni kanunun 12 nci maddesi, jandarma su
baylarının nasıl terfi ettirileceğini, tadil edilme
den evvel şu hükmü vaz'etmekle kaideyi tesbit 
etmiş bulunmaktadır. «Jandarma zâbitan ve me
murlarının meratip silsilesi ve terfileri orduda 
olduğu gibidir.» Bunun için her rütbede kıta hiz
metinde bulunmasını şart koşmaktadır. Halbuki 
jandarma subaylarının terfilerini tâyin eden (vs 
orduda olduğu gibi) kaidesini tamamiylo ortadan 
kaldıran 5061 sayılı Kanunun birinci maddesi ki, 
bu kanunun adı da «1706 numaralı Jandarma 
Kanununun 12 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanundur.» Bu kanunun, 1706 sayılı Kanunun 12 
nci maddesini tamamen yeni şart ve kaideler tah
tında değiştirmiş olduğu mevcut hükümlerden 
anlaşılmaktadır. Eski 12 nci maddede jandarma 
subaylarının terfilerinin orduda olduğu gibi kai
desi tamamen kaldırılmış ve yeni bir kaide olarak 
jandarmayı -ihtisas sınıfı olarak kabul eden ka-

— 6 — 
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rfbh vftzıi jandarma sübaylânnıjı 5061 sayılı Ka-
rfffirı gereğince; şu suretle terfilerini kabul etmiş
tir : Jandarma subaylarından üsteğmen ve yüz
başıların yükselmeleri jandarma görevlerinden 
alacakları sicillere göre yapılır. Teğmenlerin, üs
teğmenliğe yükselmeleri : 

Jandarma Subay Okulundan alacakları sicil
lerle yapılır. Bu hükme göre, yüzbaşı dâhil, 
yüzbaşıya kadar olan jandarma subaylarının 
orduda olduğu gibi değil; eski kaideyi tamamiy-
le ortadan kaldırarak, meslekî sicillerle terfi 
esasını katiyetle yapmak istemiş olduğu mey
dana çıkmaktadır. 

« Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki jandar
ma üst subaylarının yükselmeleri kara ordusu
nun küçük komuta kurslarına, manevra ve atış
larına, kıta ve kadro tatbikatlariyle harb oyunu 
ve plân tatbikatlarına katılarak buralardan 
alacakları notlarla jandarmada tutulmakta olan 
siciller karşılaştırılıp her ikisi muvafık olanlar 
ordudaki hem nasplariyle birlikte İçişleri Ba
kanlığınca tanzim edilecek yükselme defteriyle 
münhalâta yükseltilir » 5061 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (B) bendinde gösterilen bu 
hüküm binbaşı, yarbay ve albayların hem jan
darmadaki müspet sicillerinin mevcudiyeti ve 
hem de küçük komuta kurslarına iştirak eden 
bu ve bu komuta kurslarından alacakları müs
pet sicillere muvazi ve mutabık olduğu takdir
de İçişleri Bakanlığınca terfi ettirilmeleri esası 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun Millî Savunma Bakanlığı ile Ge
nelkurmayın Ordu Terfi Kanununda olduğu gi
bi jandarma subaylarına karışması esasını büs
bütün nezederek yeni bir kaide -vazetmiş oldu
ğunu göstermektedir. 1706 sayılı Kanunun 12 
nci maddesini değiştiren 5061 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin B bendinin altında şu fıkra 
kendini göstermektedir. « Ancak büyük komu
ta kursu açıldığı takdirde albayların yükselme
leri bu kursa iştirakleriyle olur > O halde ka
nun jandarma binbaşı ve yarbaylarının küçük 
küçük komuta kursuna; albayların da büyük 
komuta kursuna iştiraklerini zaruri görmüştür. 
Ancak bu maddenin altında C fıkrasında » jan
darma subaylarının kurs; manevra, atış ve tat
bikatlara iştirak şekli ve yükselmelerine esas 
olacak notların hangi idari makam ve meslekî 
üstler tarafından ne suretle verileceği ayrıca 
bir tüzükle tesbit olunur » kaidesini vaz'etmiş-
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tir. jandarma Kanununun bu kanunla tadil 
edilen 12 nci maddesinin son fıkrasında adı ge
çen* Jandarma Tüzüğünü tetkik edecek olur
sak; burada da jandarma, albaylarının büyük 
komuta kursu açılmadığı takdirde küçük komu
ta kursuna iştirak ettirilmek suretiyle terfile
rinin yaptırılması esası kabul edilmiştir. 

Kanuni vaziyetler bu halde iken; Millî Sa
vunma Bakanlığı; Jandarma Kanununun bu ka
nuna muhalif kanun hükümleri mülgadır yo
lundaki 1706 sayılı Kanunun 28 nci maddesin
deki şu açık hükmü; (. . . falan falan sayılı ka
nunlarla ve diğer kanun ve nizamnamelerin iş
bu kanuna mugayir olan ahkâmı mülgadır). 
hükmü kanunisini bir tarafa bırakarak, 1.706 
sayılı Kanunun neşrinden çok evvel kabul edil
miş olan Ordu Terfi Kanununun 9 ncu madde
sini ele alarak bunun üzerinde mütalâa beyan 
etmesi doğru olmıyacağma alâkadarlar tara
fından itiraz edilmiş ve neticede keyfiyet ka
nuni hükümler karşısında vaziyetin aydınlatıl
ması Devlet Şûrasından mütalâaten istenmiş ve 
Devlet Şûrasmca verilen karar da şu suretle 
neticelenmiştir: 

«... bu sebeplere binaen hâdise İçişleri Ba
kanlığının düşüncesi veçhile tefsiri gerektiren 
bir hâdise olmayıp, jandarma albaylarının tuğ
generalliğe terfileri için 5061 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin B fıkrasının tesis ettiği ka
yıt ve şartlar kâfi değilse ve Millî Savunma 
Bakanlığının düşündüğü gibi bu hususta Kur
may Başkanlığının muvafakatinin alınması bir 
zaruret işe, bunun için aynı fıkrada yeni bir 
hüküm tesisi lâzımgeleceğine ve dosyanın Yük
sek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Şûrası dahi, 
mevcut kanuni hükümler karşısında Jandarma 
Kanununun, albaylar da dâhil olmak üzere, 
tuğgeneralliğe kadar terfilerinin, Jandarma 
Kanununa tâbi olarak, İçişleri Bakanlığının 
salâhiyeti cümlesinden bulunduğunu, kabul et
miş olduğunu açıklamış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Ya

zılı olarak konuşmuyorum. 
BAŞKAN — Sözlü soruların konuşma müd

deti on beş dakikadır. 
HAYRI TOSUNOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, bütün izahatım, mevcut ka
nunlara istinat etmiştir. Hal böyle iken jan-
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daima. albaylarından, dört arkadaş jandarma- I 
dan almaş oldukları katî ve müspet sicillere in
zimam ederek %ar de küçük kumaııda kutsiS&a 
iştirak etmiş olmakla beraber, -haleti tuğgen-e-
ralMge ve tümgeneralliğe terfi eden Sayın Ke
mal Niş ile Tahsin Yazıcı, arkadaşlariyle bera
ber bir de yüksek komuta kursuna iştirak ve 
akademice ve Genelkurmay Başkanlığının yaz
mış olduğu bir yazı ile gönderilen bu jandar
ma albaylarının tuğgeneralliğe terfi ettirilme
leri hali ve terfie şayan olup olmadıkları aka
demide görecekleri yüksek komuta kursundan 
sonra verecekleri sicille açıklanmasını istiyen 
yazisına karşı, bu jandarma albaylarından dört 
arkadaşın tuğgeneralliğe terfileri muvafık, ya
pabilirler şeklinde kabul edilip sicillerinin 
yüksek komuta kursunda verilmiş olmasına 
ra#sıen terfi ettirilmemeleri kanun hükümleri 
karşısında açık bir haksızlık olarak vasıf lan-
dırtlabilir. Bu sebeple kanuni haklarını alama
yan bu arkadaşlardan bir tanesi mecburen te
kaütlüğünü istiyerek ayrılmış, diğer ikisi de 
hakkı verilmiyerek kanun hükümlerine muha
lif olarak tahdidi sinne tâbi tutulmuşlardır. 
Bütün bu izahattan sonra Millî Savunma Ba
kanının verdiği izahatın mevcut kanun hü
kümlerine muvafık olmadığını arzederken Ge
nelkurmay Başkanlığından jandarma albayla
rının terfii için muvafakat alınmasının şart ol
madığını yüksek huzurunuzda kanuni hüküm
lere dayanarak arzeder ve sözlü sorumda İçiş
leri Bakanlığından da bu hususta cevap verme
lerini rica etmiş bulunduğum için ve esasen I 
jandarmanın da İçişlerine bağlı bir teşekkül 
olmasından İçişleri Bakanının verecekleri iza
hattan sonra bakiye izahatımı vermek üzere 
huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — O halde sorunuz, İçişleri Ba
kanlığına da tevcih edildiği için, gelecek otu
ruma kalmıştır. 

2. —Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, yur
dun muhtelif bölgelerindeki akar yakıt kifayet
sizliğine- karşı alınan tedbirlerin neden ibaret 
olduğuna dair Ekonomi ve Ticaret ve Ulaştırma 
bakanlıklarından olan sorusuna Ulaştırma Ba
kanı Hey fi Kurtbek'in sözlü cevabı (6/472) 

BAŞKAN — Soruyu okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yurdun birçok taraflarında bilhassa Güney | 
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I v-e 'Güneyd€#a ülammlzde* akaı^&tat kjfuptsjife 

ligi vardır. Sebebi'nedir? Nasıl tedbk a l jn ı j^ . 
Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları tarafuutib 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini ar-
zederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KüftTBEK 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, akaryakıt kifa
yetsizliği üzerinde yalnız Ulaştırma Bakanlığına 
ait hususlar hakkında izahat arzedleeeğim. 

Bu yıl, gerek tarım işlerinde kullanılan, ge
rek karayolu ulaştırmasında çalıştırılan motorlu 
vasıtaların, miktar ve faaliyet sahaları bakımın
dan geçen yıllardan daha ehemmiyetli bir fazla
lık arzetmesi, akar yakıt istihlâk ve ihtiyacının 
da artmasında müessir olmuş bulunmaktadır. 

Demiryol şebekemiz üzerinden yapılan akar 
yakıt nakliyatı, hâlen. 64 ü İdareye, 419 u Petrol 
Ofis, Sokoni Vakum gibi bu maddenin ithal ve 
tevziiyle meşgul firmalara ait olmak üzere ceman 
483 sarnıçlı vagonla temin olunmaktadır. 

İhtiyacın devamlı olarak artışını ve sarnıçlı 
vagon darlığı duyulmaya başlanmasını dikkate 
alan Demiryol İdaremiz, kendi idari nakliyatına 
mahsus sarnıçlardan 40- adedini mevcuda ilâve
ten tefrik ve Petrol Ofis emrine tahsis eylemek 
suretiyle, akar yakıt nakliyatında kullanılan sar
nıçlı vagon sayısını 523 e çıkarmıştır. Diğer yan

dan da, kablar dâhilinde yapılacak akar yakıt 
nakliyatı için de, muhtelif sevk noktalarına iste-

J nildiği kadar kapalı vagon tahsis edilebileceğini 
alâkalı müesseselere bildirmiş; fakat teneke ve 
kap temininde çekilen zorluk doiayısiyle bu ted
birden tam mânasiyle istifade mümkün olama
mıştır. Ayrıca da, sarnıçlı vagonlardan en sür
atli şekilde faydalanabilmek ve devir adedini a*"* 
tırmak gayesiyle, bu yıl sonuna kadar muteber 
olmak üzere, bu taşıtların bütün nakliyata, terci
hi ve bekletilmeden sevkı için gereken tedbir ve 
tertipleri almıştır. 

Demiryol İdaremizin, ve umumiyetle Demir-
miryolların vagon parkları, hususi şekilde ve tipte 
vagonları icabettiren muayyen maddelerin nak
linde kullanılanlardan ziyade, her türlü eşya 
nakline yarıyaeak vagonlardan meydana gelir. 
Yeni siparişlerde de, fazla çeşitte eşya nakline 
uygun düşecek vagon tiplerine yer ayrılır. 

| Muayyen maddeler nakline mahsus husasi 
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tip^taşıtları ise, bu maddeleri istihsal veya tevzi I 

•e^en müesseseler kendi kaynaklarından temin ey-
temekte; ve kendi malları olan bu taşıtları, De- | 
miryol İdaresiyle anlaşmalar yapmak suretiyle, 
diledikleri gibi kullanabilmektedir. Diğer birçok | 
şebekelerin de halen tatbik etmekte bulunduk- ] 
l an bu şekil, bugün bir teamül halini almış bu- j 
lunmâkta ve -bu teamülün Milletlerarası kıstas 
ve kaidelere bağlanması cihetine gidilmektedir. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, bir | 
aydan beri Güney ve Güney - Doğu illerinde ı 
akar yakıt karaborsaya intikal etmiştir. Bir te
neke benzin 19-20 liraya. Mazot böyle, petrol ı 
böyle/ Bunun sebebi tedbirde kifayetsizliktir. 
Akar yakıtta kifayetsizlik yoktur. İskenderun 
depolarında namütenahi akar yakıt mevcuttur. 
Abadan'daki son durumun, zihinlerde hâsıl et
tiği bir şüphe bizim Cenup Demiryollarında 
vâki bir arıza, 8-10 gün o taraflara akar yakıtın 
gitmemesini ve bu yüzden bir kıtlık hâsıl oldu
ğu fikrini ve karaborsayı ihzar etmiştir. Bili- j 

..6. — GÖRÜSİ 6. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarıst ile 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 53 ar
kadaşının, Türk Ceza Kanununun 141 nci mad
desinin ve Çorum Milletvekili Hüseyin Ortak-
çıoğlu ve 2 arkadaşı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey'in, Türk Ceza Kanununun 515, 
567 ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/103, 2/37, 219, 235) 

BAŞKAN — Komisyondan yedinci ve seki
zinci fıkralar gelmiştir, okutacağım. 

7. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden 
biri suçu ve diğer failleri son tahkikat açılın
caya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve 
bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal 
ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre 
ölüm cezası yerine on seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası ve ağır hapis ve hapis 
cezaları da dörtte bire kadar indirilerek hüküm 
olunabiliri"" 

BAŞKAN — Hükmolunabilir. 
Fıkra hakkında başka söz istiyen yoktur; 

Fıkrayı oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler,. Kabul edilmiştir. 
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I yorsunuz arkadaşlar, Çobanbey'den Hakkâri '-
! ye kadar uzanan 700 kilometrelik bir Güney 
t Doğu ovası vardır,, ki burada 1949 da 150 tane 

Olan tarım makineleri bugün-700 e kadar çık-
I mıştır. Bunların bir g|inlük ihtiyaçları yalnız 
I Mardin Vilâyetinde 7 tondur. Bu vilâyette ufak 

bir arıza dolayısiyle petrol ve müştekkatı kara
borsaya intikal ederse, maazallah günün birin
de bir harb vukuunda bu iş nerelere kadar gi
der. Bendeniz bu kifayetsizliği Hükümetin gö
rüşteki noksanında buluyorum. Ekonomi ve Ti-. 

I caret Vekili seyahattan döndükten sonra daha 
ağır bir şekilde tenkid edeceğim, bütün söyli-
yeceklerimi o zamana bırak^yarum. Hâdisede 

I yalnız kifayetsizlik değil, biraz da basiretsizlik 
vardır. 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanının 
seyahatta bulunmasından dolayı o bakanlığa 
ait kısım, Bakanın avdetine intizaren gelecek 
birleşime kalmıştır. 

Komisyon, çıkarılan fıkra hakkında izahat 
verecektir efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — 141 nci maddenin seki
zinci bendinde ve Hükümet tasarısında «Bu 
maddede yezılı suçlardan dolayı mükerrir olan
lar hakkında hükmedilecek ceza bir misli artı
rılır» kaydı vardır. 

Komisyon da, hükümet tarafından yapılan 
bu teklif üzerinde mutabık kalmış ve Meclise 
aynen takdim etmiş bulunuyoruz. Bundan ev
velki birleşimde bâzı arkadaşlar bu tekerrür 
bahsinde mütalâlar ser'dederek tatbikatta yan
lışlığa meydan verileceği endişesini izhar etti
ler. Filhakika Ceza Kanununun tekerrüre ait 
olan hükümlerini 81 nci madde tansis etmekte
dir. Bu maddenin muhtevasına göre tekerrür 
fiilleri (mutlak tekerrür) ve (mukayyet teker
rür) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Şu ha
le nazaran mutlak tekerrürden mahkûm edilme
si lâzımgelen suçluya hükmedilecek ceza altıda 
bir nispetinde artırılır. Mukayyet tekerrürler
de de üçte bir nispetinde artırma kabul edil
miştir. 

Gene Ceza Kanununun mâruz 81 nci mad
desinin üçüncü fıkrasında; (İkinci suç için tâ-
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y'm e d e c e k cesaya takarrürden dolayı zammı 
lâzımgelen miktar, hiçbir suretle evvelki suç 
için hükmedilmiş olan cezaların en ağırından 
ziyade alarak tâyin .olunamaz) diye tahdidi ma
hiyette bir hükümde sevkedikaiştir. Bu itibarla 
arkadaşlar, 141 nci maddede ceza tehdidi al
tında bulunan fiillerden her hangi birini işleyip 
de, bilfarz altı aya mahkûm olan bir kimse bi-
lâhara gene aynı madde çerçevesi dâhilinde 
bulunan, fakat maddenin diğet bentlerine ta
alluk eden bir suç işlerse ve bu bilfarz ikinci 
fıkraya temas etse, yani 15 sene mahkûmiyeti 
mucip olsa, hükümet tasarısındaki hükme na
zaran, bu kimsenin- 30 sene ağır hapis cezası
na mahkûm edilmesi lâzımgelmektedir. Halbu
ki bu vaziyet ahkâmı umumiyeye, Türk Ceza 
Kanununun 81 nci maddesinin üçüncü bendine 
nazaran: adaletsiz bir vaziyet ihdas ediyor. Bu 
itibarla komisyon tatbikatta her hangi bir ha
taya düşülmemesi Vün-bu fıkrayı kamilen kal
dırmış ve tekerrür halinde hâkimin umumi hü
kümlerin nazarı itibara almasının dah-a doğru 
olacağı neticesine varmıştır ve arzettiğim gibi 
bu fıkrayı kaldırmıştır. 

MKHMJET DAÎM 'J3ÜALP (Siird) — Reis 
Bey, madde hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz? 
141 nci madde 9 fıkradan ibaretti, şimdi 8 fık
ra olarak mütalâa edilmektedir. Komisyon, bir 
bu fıkrayı niçin kaldırdığını izah etti, komis
yon sözcüsünün izahatına ait söz istiyorsanız 
buyurun. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Bu 
maddeye bir fıkra eklenmesini teklif etmiştim. 
Onu izah edeceğim, kendileri temas etmediler ben 
içtimai müeazat sistemini de teklif etmiştim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Filhakika İzzet Akçal ar
kadaşımızla Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın 
«Bu maddede yazılı olan suçlardan birden ziya
desini işliyenlere tâyin edilen cezalar mecmuu 
çektirilir» şeklinde bir teklifleri vardı. 

Tekerrür hükümlerini ahkâmı umumiyeye tâ
bi tuttuktan sonra içtimaa taallûk eden bir mev
zuu komisyon nazarı itibara almamış arkadnclaıı 
mızm teklifleri kabul edilmemiştir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Güzel 
iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz, Bir fıkra ara-

2...10H 0 : 1 
I dan tşaye^üdiiğisLfi güm 9 neu f*kra, 8 mi iık$& 

olarak okunacaktır.: 
8. Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya 

i daha ziyade kimselerin aynı amaç etrafflıda bir-
leşmeleriyle vücut bulur. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Bu fıkradaki 
(Birleşme) tâbiri hakkında Necip Bilge arkadaşı
mız (Anlaşma) tâbirinin konması hususunda bir 
teklif dermeyan etmişti. Komisyon, (Birleşme) 
tâbirinde (Anlaşma) mânasının da mündemiç ol
duğunu kabul etmek suretiyle o teklifi reddet
miştir. 

BAŞKAN — Sekizinci .fıkra hakkıada söz is
teyen yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler., KabııJ 
edilmiştir. 

Bir önerge var. Bu önergeyi oylarınıza arzel-
meden geçejniyeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü bu mad

dedeki «bent» kelimesinin «fıkra» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
N. Bilge 

BAŞKAN — 141 nci madde eskiden dokuz 
idi. Şimdi sekiz fıkradan ibarettir. Fakat bent 
tâbiri kullanılmıştır. Arkadaşımız bu bentlerin 
fıkra olarak değiştirilmesini teklif ediyorlar. Oy
larınıza arzediyorum. Bentlerin fıkra olarak de
ğiştirilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

141 nci maddenin tümünü yüksek oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

142 nci maddeye geçiyoruz. Fıkra, fıkra 
okuyacağız. 

Madde 142. — 1. Bosyal bir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis et
mek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak 

I yahut memleket içinde müesses iktisadi veya sos
yal temel nizamlardan her hanlgi birini devir
mek veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarım 
topyekûn yok etmek için her ne suretle olursa 
olsun propaganda yapan kimse üç yıldan sekiz 
yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — 142 nci 
madde mücrimi- karşımıza en ziyade çıkaracak 
bir maddedir, hiyanetin propagandasına ait-

I tir. Hiyanetin 141 nci maddedeki mücrimleri •• 

10 — 
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kolay költâiy pek . kaygsftnsa' çıkmayacaktır. 
Çünkü ööm%et kuranlara veya cemiyet men-
s#p4şarıft«? j^ttiî1] Bizim asıl mücadele ettiğimin 
ve edeceğimiz kimseler her gün, her zaman 
tesadüf edeceğimiz propagandacılardır. Bu 
maddenin hedefine göre mücrimlere verilecek 
ceza 141 nci maddeye nazaran çok azdır, hiç
bir zaman onunla mütenazır ve mütenasip de
ğildir. Bir komüniste üç sene olarak verilecek 
"ceza belki de yaş hadlerinden dolayı bazan bir 
seneye indirilecek ki, bunun mücrimi ÎBüyük-

' ada'ya sanatoryuma istirahate göndermekten . 
farkı yoktur. Onun için bu maddeyi de birin
ci maddedeki mehabetiyle ve bu husustaki ka? 
tî ve cezri kararımızla mütenasip bir hale ge
tirmek için beş yıldan an yıla kadar ağır ha
pis cezası teklif ediyorum ve teklifimi veriyo
rum. Af Kânununda olduğu gibi bir tezada 
düşmiyelim. Teklifimin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Hasan Ali Vural. 
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, gerçi 141 ve 142 nci madde
deki sosyal temel ve iktisadi nizam, siyasi ni
zam, hukuki nizam kelimeleri kabul edilmiştir. 
Ancak propagandaya ait olan bu maddede böy
le bir nizam tahdidîni, saymayı şahsan tehli
keli buluyorum. 'Çünkü devlet nizamı bir kül
dür. İktisadî nizam, sosyal nizam, hukuki ni
zam ve siyasi nizam olarak dört nizam içinde 
sıralayıp saymak, tahdit etmek imkân dâhi
linde^ değfidir. Bttnun mUzâlrer esini yaptığı
mız kanunun sTiçlıtlarmı, peşinen himaye et-
mekteTr ibaret" olacağı kamatindeyim. Çünkü 
%\X defa bu maddimde diyörıtîr k i ; «Devlet si
yasi ve hukuki nizamlarını topyekûn yok et-
mefe.1»' 'Siyasi nizamı münferiden yok etmek 
aeafta-mteeiM- eefztt' o*im^y^câk^mıdfr,? Sonra hu 
kuki nizamı münferiden yok* etmek, cezayı mu-
e^'öimTyaeak mıdır t tocryen; yine diyoruz 
M-; ssiyus^'vehukuki niMmr topyekûn yok et
mek. Her halde' iMsM birden yok etmeye ça-
hşjM&k^miçftfya eeza: yermek' için bir tahdit or-
i&y^ kayıyor: Bu nizam tahdidini kaldıı'm ak 
iea&eder. $ffnM bfe, bu maddenin igerek umu-
Bffiööttı ye? gerek fıkralarım müzakere ederken 
dedik k i ; komünizm 'öyle bir teşekkül ve öyle 
bir ntssrifar, mevtam bir ziteıiyetfeı timsalidir 
k i ; bunlar her zaman he^'tiuî»^ İ&sVeye bürü-
neteefc bizim karpaaate çj&a^biBf: Bizim esas 
wfec«fllıwnfi»adsfi.i hsr? ha»g& bMfti meselâ, 

I. İtti . Ö : 1 
İçtimai nizamterimîzdan en esaslılarından birisi
ni yoketmek yolunda harekete geçebilir. Bina
enaleyh böyle bir nizam tahdidi yoluna gidilme-

• nin tehlikeli bir yöl olduğuna işaret etmekle ik
tifa edeceğim ve bu hususta bir de önerge tak
dim ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci fıkra hakkında başka 
söz istiyen yok. Verilmiş önergeler vardır, bun
ları okuyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
142 nci maddenin birinci fıkrasında ceza 

müddetinin (5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır) şeklinde kabulünü arz 
ve teklif edebim. ^ 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

BAŞKAN — Komisyon nediyor? 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 

ASENA (Balıkesir) — Efendim Hasan Ali 
Vural arkadaşımızın madde metnine matuf be
yanlarını dinledik. Malûmu âliniz; 141 nci mad
de Yüksek Heyetçe tamamen kabul edilmiş ve 
mevzuu müzakere 142 nci maddede, 141 nci 
maddeye muvazi olarak tertip edilmiştir. Bu 
itibarla münakaşalarının daha evvelki birleşim
lerde yapılması itibariyle onları tekrar ederek 
fazla mâruzâtta bulunmlyacağım. 

Şevket M-öcan arkadaşımızın cezanın tezyi
dine mütedair tekliflerine gelince; madde, 8 
yıldan başlamak suretiyle 15 yıla kadar ağır ha
pis cezası tâyin etmektedir. Bu madde asıl fa
illeri* cezalandırıyor. Hâlbuki 142 nci maddedeki 
ceza birinci maddeye göre yapılan ve propagan
dadan ileri gitmiyen fiillere mmnhasır kalıyor. 
Şu halde cezanın irtikâp edilen fiile göre âdiiâ-
ne olarak tertibi lâzımgelir. Bu itibarla arkada
şımızın teklifine komisyon olarak iştirak edemi
yoruz. Zaten buradaki ceza 3 yıl ağır hapisten 
başladığına göre bir nispeti âdile muhafaza edil
miş bulunuyor. Bizim kanaatimiz bu merkez
dedir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar, yüksek mulûmunuzdur ki, 141 
nci madde çok ender hallerde tatbik edilecek bir 
maddedir. 142 nci madde ise ender değildir, sık 
sık tesadüf edilen, tehlikeli olan suçları işliyen 
sahsa aittir. Cemiyetlere ise çok ender hallerde 
tesadüf edilttifckt'edir\ Nitekim tföun zamandan 
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beri bir defa gizli cemiyetin kurulduğu görüldü. I 
Arkadaşımızın önergesi veçhile yer yer propa
ganda yapıp komünist olmakla iftihar eden kim
selere, yeni alacağımız hükümlerle cezalarının H 
biraz daha ağırlaştırılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN— Necip, Bilge! 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, Ha

san Ali Vural arkadaşımız 142 nci maddenin 
birinci fıkrasındaki siyasi ve hukuki nizamları 
topyekûn yok etme kısmına dokunarak topye-
kûn yok etme şekli olamaz da münferiden ya
pılırsa ne olacaktır diye bir sual sordular. Ve 
bunun doğru olmadığını ileri sürdüler. 

Kanaatimce buradaki ifade tarzı doğrudur. 
Propagandanın Devlet siyasi ve hukuki nizam
larını topyekûn yok etmek şeklinde tecelli et
mesi lâzım gelir. Bu kısım anarşizmi ve anar
şist propagandayı istihdaf etmektedir. Bunun 
haricindekiler bundan evvelki kısma girecektir. 
Yani bu memleket dâhilinde iktisadi veya si
yasi şu ve bu nizamları yok etmek fıkrasına 
girecektir. Çünkü anarşistler memlekette şu ve
ya bu nizamı kaldırmayı değil' Devlet nizamını 
ortadan kaldırmayı istihdaf ederler. Onun için 
141 nci madde hükmüne muvazi olarak bir ha
sır ifade etmesin diye bunu (Devletin siyasi ve 
hukuki nizamlarını topyekûn ortadan kaldır
maya) şeklinde düzeltilmiş görüyoruz. Bu kıs
ma ait olan tenkidin değil ve doğrudan doğ
ruya ifade tarzının doğru olduğu kanaattini 
taşıyorum, aynen kabul edilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN —• Efendim, önergeleri okutuyo
rum. Ondan sonra bu önergeleri yüksek oyunu
za arz edeceğim. 

(Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm ö-
nergesi tekrar okundu.) 

Yüksek Başkanlığa 
142 nci maddenin birinci fıkrasındaki siya

si ve hukuki nizamların (Devlet nizamını) ke
limesiyle değiştirilmesini ve (Topyekûn) keli
mesinin kaldırılmasını teklif ederim. 3 . XI I . -
1951 

Çorum Milletvekili 
H. Ali Vural 

3 . X I I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

142. maddedeki «propaganda» kelimesinin J 
geçirdiği yerlerde bu kelimenin yanına «telkin» 1 
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kelimesinin de ilâvesini teklif ederim. ^ ^ 

Seyhan 
Arif Nihat Asya 

BAŞKAN — Şevket Mocan'ın 'teklifini tek
rar okutup reyinize arzedeceğim. 

(Şevket Mocan'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi dikkatinize arzediyo-

rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Şevket 
Mocan arkadaşımızın teklifi kabul edilmiştir. 
(Alkışlar). 

(Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar lüt
fen işaret versinler... Almıyanlar... önerge redde
dilmiştir. 

(Seyhan Milletvekili Arif Nihat Asya'nın 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret versinler... Almıyanlar... Önerge reddedil
miştir. 

Birinci fıkrayı, Şevket Mocan'ın teklifindeki 
değişiklikle beraber oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 142 nci maddenin 
birinci fıkrası bu şekilde kabul edilmiştir. 

2. Cumhuriyetçiliğe aykırı veya demokrasi 
prensiplerine aykırı olarak Devletin tek bir fert 
veyahut bir zümre tarafından idare edilmesi için 
her ne suretle olursa olsun propaganda yapan 
kimse aynı ceza ile cezalandırılır. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar, kabul buyurduğunuz 141 
nci maddenin mütenazırı olan 142 nci maddenin 
2 nci fıkrası hakkında kısaca mâruzâtta buluna
cağım. 

«propaganda» yi ifade eden, madde bu haliy
le, basın mensupları için büyük zorluklar hattâ 
tehlikeler arzedecektir. 

142 nci maddenin 2 nci fıkrası kabul edildi
ği takdirde her yazı yazan bir hukuk müşaviri 
bulup danışacak, acaba şu kelime şu mânaya mı 
gelir, bir suç mu addolunur, takibe mi mâruz 
kalır? düşünceleri karşısında haklı olarak dura
caktır. Kanaatimce bu şartlar altında bir basın 
ve yazı hürriyeti tasavvur etmek mümkün değil
dir. 

MUZAFFER ÜNAL (Tokad) — Kasden ya
pıyoruz. (Gülüşmeler). 

KÂMİL BORAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu memlekete vicdan ve fikir hürriyetini kazan-
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kırlıklarını söyliyerek övünen ve hiç değilse bu 
türlü beyanlâpla vicdan ve fikir hürriyetine bir 
kıymet verdiklerini gösteren iktidar hükümeti 
fikir ve yazı hürriyetini zait veyahut lüks bir 
ihtiyaç mı telâkki etmektedir ki Ceza Kanunu 
gibi, her kelimesi muayyen ve sarih olması lâ-
zımgelen, her kelimesi katiyet ve sarahat ifade 
etmesi zaruri bulunan bir kanunda, demokrasi 
prensipleri gibi, tefsire ve tarife muhtaç bulu
nan ve kanunlar için yepyeni ve müphem olan 
bir tâbirin, bilhassa propaganda maddesinde yer 
alması son derece mahzurlu ve hattâ tehlike
lidir. 

Arkadaşlar, Anayasamız cumhuriyetçi ve de
mokrat değil midir? Evvelce arzettiğim gibi, de
mokrasi prensipleri yerine, (Anayasa hükümle
rine aykırı) demek daha doğru olmaz mı? Ana
yasa tâbirinden niçin kaçınıldığını anlamak im
kânı yoktur. (Soldan altı ok sesleri) Altı oku 
birer birer sayarak eminin ki, sizin tüzüğünüzde 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi rica ede
rim. Devam buyurun efendim. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Ben bu hususta şimdiye kadar tatmin edici bir 
izahata mazhar olamadım. 141 nci maddenin 
müzakeresi sırasında yaptığım aynı teklifi tek-
rarlamıyacağım, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — İkinci fıkra hakkında başka 
söz istiyen yok ve değiştirge de yoktur. Fıkrayı 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Fıkra kabul edilmiştir. 

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk 
mülâhazasiyle kısmen veya tamamen kaldırmayı 
hedef tutan veya millî duyguları yoketmek veya 
zayıflatmak için her ne suretle olursa olsun propa
ganda yapan kimse altı aydan iki seneye ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

AHMET-GÜRKAN (Tokad) — Burada, eli
mizdeki tasarıya göre ceza üç yıldan başlıyor, 
komisyon raporunda ise altı aydan başlıyor. 
Buradaki cezada bir hafiflik vardır. Halbuki 
evvelki maddelere mütenazır olarak bu mad
dedeki cezanın hafifletilmesini muvafık bul
madım. Bu hususta komisyonun mütalâasını 
öğrenmek istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) •— Maddenin metninde sa
rih kayıt vardır. Propaganda ile övme arasında 
tyr fark düşünmek icabediyor. Bu itibarla ce-
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zanm tahfifi lâzımgeldiği cihetle madde bu 
yolda tanzim edilmiştir. Aradaki büyük fark 
budur... 

*wi BAŞKAN'—Biraz hızlı konuşun efendim, 
sesiniz işitilmiyor. :1" 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Devamla) — 142 nci maddenin iki 
numaralı fıkrasında propaganda ahvali ceza 
altına alınmıştır. Mevzuu müzakere olan dör
düncü fıkrada aynı fillere matuf olmak sure
tiyle övme tabiri vardır. O da propagandaya 
şebih, fakat muhakkak propagandadan daha 
hafif olan bir fiil ve harekettir. Bu itibarla 
hafif olan bir fiilden dolayı elbette daha ağır 
ceza tâyini mevzuubahis olamıyacağı için ko
misyon lâzımgelen tenazuru nazarı itibara al
mak suretiyle daha az bir ceza tâyinini düşün
müş ve tertibini de bu yolda yapmıştır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Üçüncü fıkrayı daha kabul etmedik zannm-
dayım. 

VACİD ASENA (Devamla) — îtiraz edi
yorlar da. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
—- Siz dördüncü fıkradan bahsediyorsunuz, 
çünkü «övme» tabiri dördüncü fıkradadır. 

VACİD ASENA (Devamla) — Filhakika 
doğrudur, zühul tarafımdan yapılmıştır. 

İkinci fıkrada, cumhuriyetçiliğe ve aynı 
zamanda demokrasi prensiplerine aykırı ola
rak devletin bir fert veya bir zümre tarafından 
idare edilmesi için propaganda yapan kimseye 
tâyin edilecek ceza, teklif edildiği gibi, artırıl
mıştır. Yalnız bu üçüncü bentte tadat edilen 
de aynen kabul edildiğini görürsünüz. 
fiillerde komisyonca daha hafif ahval müşahe
de edilmiştir. Bu sebeple bu kanaate müste-
nidendir k i ; bu bentte tâyin edilen cezada bi
rinci fıkradaki nispet gözetilerek düşürülmüş
tür. 

BAŞKAN — Lûtfi Tokoğlu. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 

kanaatimce Ahmet Gürkan Bey arkadaşımızın 
sualine muhterem komisyon sözcüsü arkadaşı
mız tam cevap vermemişlerdir. Kendisinden is
tirham ediyorum, arkadaşım komisyon sözcü
sü buyurdular ki; birinci fıkradaki suçun ma
hiyetiyle ikinci fıkradaki suç -arasında fark ol
duğu için cezaların tâyininde bu nispet.göz 
önüne alınmıştır. 
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İkinci fıkradaki ceza 5 seneden 10 senoye J 

çıkarılmış iken, üçüncü fıkradaki ceza 3 sene
den 8 seneye kadar olan ceza nispetine göre | 
tertip edilmiş olunca, bu"nispet dairesinde I 
üçüncü fıkradaki cezanın da artırılması lâzım 
mıdır, değil midir suali sorulmuştu. Ahmet 
Gürkaaı arkadaşımın bu sualini cevaplandırma
sını komisyon sözcüsünden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon'! 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) —• Efendim, komisyon bir 
yıldan üç yıla kadar diye bir değişiklik yapma
yı kabul etmiştir. Yüksek Heyetinizin tasvibi
ne arzediyoruz. (Bravo sesleri). 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, 141 nci maddenin birinci bendinde 
kabul olunan ceza nedir? Bendeniz burada bir 
yıldan üç yıla kadar, diye okuyorum. Bu de
ğişti mi? Bu 141 de kabul ettiğimiz 4 ncü 
bentteki, (ırk mülâhazası ile Anayasa hükümle
rini değiştirme) hakkındaki ceza ne şekilde ka
bul olundu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Bir yıldan üç yıla ka
dar ağır hapis olarak kabul edildi. 

BAŞKAN — Bir yıldan üç yıla kadar ağır 
hapis olarak, hapis değil, kabul edildi. 

Burada bir yıldan üç yıla kadar hapis diyo
ruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Aynı ceza olmaz tabiî. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkra hakkında başka 
söz istiyen yoktur. 

Önerge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
«142» nci madde, fıkra 3 teki cezanın 3 

yıldan. 5 yıla kadar çıkarılmasını teklif ederim. 
Tokad 

Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Buyurun Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ .((Bolu) — Arka

daşlar, komisyon namına sözcünün yapmış ol- | 
duğu teklif dairesinde kaimmiş olsaydı kürsü
ye gelmiyecek idim. Yalnız Gürkan arkada 
şımızm cezayı az gören fikrine esasta iştirak | 
etmekle beraber önergesine koyduğu miktarı 
yukardaki bir fıkra ile tenazuru bozar mahi
yette gördüğüm için kürsüye geldim.. 

Bakınız, daha evvel kabul buyurduğunuz | 

- w 
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141 nci maddenin aynı neviden suçlara taalluk 
eden dördüncü fıkrasındaki metin şöyle: «Ana
yasanın tanıdığı kamu haklarına ırk mülâha-
zalariyle...» deniyor ki, bunda rüknü esasi ırk 
mülâhazası ile işlenen suçlardır. Bunlar için 
kabul edilmiş olan ceza miktarının haddi 1 yıl
dan 3 yıla kadar ağar hapistir. Şimdi aynı ma
hiyette bir suç değişen bir numara altında, ya
ni 142 nci maddenin 3 ndü fıkrasında 5 yıla 
kadar olursa tenazurun bozulacağı meydanda
dır. O itibarla komisyonun teklifi yerindedir. 
Bir yıldan üç yıla kadar olması teklifine ben
deniz de iştirak ediyorum. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Gürkan teklifini ıgeri 
alıyor efendim. Komisyon bu 3 ncü fıkradaki 
cezanın 1 seneden 3 seneye kadar olmasını tek
lif etti. Şimdi 3 ncü fıkrayı yeniden okutup 
reyinize arzedeceğim. 

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk 
mülâhazasiyle kısmen veya tamamen kaldırma
yı hedef tutan veya millî duyguları yok etmek 
veya zayıflatmak için her ne suretle olursa ol
sun propaganda yapan kimse bir yıldan üç yı
la kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Bu suretle 3 ncü fıkrayı oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4) Yukarıki bentlerde yazılı fiilleri, taallûk 
ettiği gayeleri gerçekleştirmek maksadiyle öven
ler birinci ve ikinci bentlerde yazılı hallerde beş 
yıla kadar* ağır hapis ve üçüncü bentte yazılı hal
de üç aydan bir seneye kadar hapis cezalan" ile 
cezalandırılırlar. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, propaganda ile övmek muhak
kak ki, lügat mânaları bakımından ayrı ayrı 
şeyler ifade eder. Fakat tatbikatta övme veya 
propaganda nerede başlar, nerede nihayet bu
lur. Bunları tefrik etmeye imkân ve ihtimal yok
tur. Nihayet komünizmi öven bir kimse, aynı 
zamanda propagandasını da yapmış olmakta
dır. Böyle bir adam, bir hâdisede hâkimin hu
zuruna geldiğinde, hâkim övme ile propaganda 
arasında bir tefrik yapamıyacağı için daima 
maznunun lehinde hareket etmek itiyadmda-
dır. Bu vaziyette propaganda ile övme mahi
yetinde olan suçlar için daima hafif olan övme 
cezası tatbik edilecektir. Böylece bu fıkrayı 



B : m 3.12 
kabul #Miş olmakla maksattan uzaklaşmış ola
cağız. Bu itibarla 142 nci maddesinin dördün
cü fıkrasının kaldırılması hakkında bir teklifde 
bulunuyorum, kabulünü rica ederim. 

ADALET Ko. ADINA V A C Î D ASENA (Ba
lıkesir) — Efendim, komisyon, propaganda ile 
övmeyi şu şekilde tefrik etmiştir, arzedeyim : 
Propaganda; muayyen bir ideolojinin cemiyet 
içinde yayılmasını, bu fikir ve kanaatlerin kök
leşmesini temin maksadiyle ve bu gayenin ta
hakkukuna matuf olarak ve her türlü maddî ve 
mânevi vasıtaya başvurarak telkin ve teşvikte 
ve tesirde bulunmaktır. Beyanat, hitabeler, neş
riyat ve sair vasıtalarla yapılan taarruz ve ham
lelerdir. Toplu olarak, münferit olarak temas 
ve ihtilât- edilerek tevessül olunan hamlevî ve 
taarruz! hareketlerdir; nihayet, muhataplarının 
fikirlerini değiştirmek, kendi noktai nazarına 
iltihak ettirmek için kasda makrun bulunan fiil
lerdir. 

övme ise, arzettiğim anasırın haricinde kala
bilen sair bilûmum hususat ve ahval diye düşü
nülmüştür. Her ne kadar iki mevzuda bir nevi 
mütedahil vaziyet zahiren müşahede edilmekte 
ise de hâdiselerin vukuu tarzına göre propagan
da ile övmenin tefrik ve tâyini hâkimin takdirine 
mevdudur. Lüzumu halinde ve mudil mesailde 
ehli vukufun mütalâalarına dahi müracaat edil
mesi derkârdır. 

Bu fıkranın çıkarılması tam mânasiyle bir 
boşluk vücuda getirir ve propagandanın tavsi
fine, anasırına girmiyen ve hattâ tehlikeli te
lâkki edilen hususat takipten vareste kalır ki 
bu, kanun ile istihdaf olunan gayeye aykırıdır, 
biz bütün bu ihtimalleri derpiş ederek Meclise 
tetkik buyurulmakta olan metni takdim ettik. 
Hükümet tarafından hazırlanan tasarıda da ay
nı esas mevcuttur. 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez! 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Arka

daşlar ; Başıbüyük arkadaşımız tatbikattan ge
len bir arkadaşımız olarak; bu kanunu tatbik 
edecek olan hâkimlerin duçar olacağı müşkü
lâtı tahayyül ve tasavvur ederek 'çok yerinde 
bir teklif yapmışlardır. 

Hakikaten bir övme veya propaganda sure
tiyle işlenecek suç mevzuundaki ayırıcı ölçülere 
maalesef mâlik değiliz, Bu itibarladır ki bu ha
fifletici fıkra yerinde değildir, yukarıki fıkra 
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ile beklenilen fayda aşağıdaki fıkra ile sarsıl
mış olacaktır. Bu itibarla arkadaşımızın teklifi
ni yerinde buluyorum. Ben de, kabul edilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, komisyon sözcüsünün verdiği izahat
la bu fıkranın esbabı mucibesi, zannediyorum-
ki heyeti celilenizi tatmin edebilmiş değildir. 
Yukardaki fıkralarda propaganda yapanlar 
için beş seneden 10 seneye kadar cezalar kabul 
ettik. Komisyon sözcüsü bize iki misal getirdi. 
Bir adam çıkacak meydanda komünizmi methe
decek. Ona beş seneden on seneye kadar ceza 
veriliyor. Bir adam da evde, aile muhitinde 
aynı suçu işlerse ona bir seneden bilmem kaç 
seneye kadar ceza verilecektir. Bunu kabul et
tiğimiz takdirde hiçbir komünisti yukardaki 
cezalarla cezalandırmak imkânı yoktur. Çünki 
hiçbir komünist bir meydana gidip nutuk ver
mez, propaganda yapmaz. Daima aile muhitine 
girecektir, fabrikaya girecektir. Binaenaleyh 
böyle bir cezayı kabul etmek, suçluları cezadan 
kurtarmak olacaktır. Ahmet Başıbüyük hakika
ten güzel bir teklif yaptı. Kabulü zaruri bulun
maktadır. • 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bu mevzu üzerinde bir tereddüt hâ
sıl oldu, onu açıklıyacağım. Şimdi Yüksek Mec
lisçe tenevvür etmesi icabeden nokta şudur : 
Burada- (yukarda yazılı fiilleri taallûk ettik
leri gayeleri gerçekleştirmek maksadiyle öven
ler 1 nci ve 2 nci fıkralarda yazılı hallerde 5 
ve 3 ncü fıkrada yazılı halde 2 yıla kadar ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır) deniyor. Acaba 
arkadaşlarımız burada işin mahiyetine göre 
cezayı teşdit mi, yoksa tahfif mi ediyorlar? Ve 
bunu hangi maddeye bağlıyorlar? Bıınu komis
yonun sarahaten ifadesi iktiza eder. Yoksa bu 
tamamen müphem kalıyor. Bunu tebarüz ettir
mek istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, propaganda 
unsuru haricinde kalan hususlar 4 ncü fıkra
da derpiş edilmiş ve- övme tâbirini vaz'ede-rek 
Meclisi Âliye sevketmiştir. Hükümet tasarısı
nın aynıdır. 

Şu ciheti belirtmek istiyorum ki, propagan
da doğrudan doğruya gazete ile olur, plâkla 
olur, muhabere ile olur ve meydanlarda hita-
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be iradetmekle olur ve bu misaller çoğaltılabi
lir. Teşvik, tergip edici ifadeler mevzuda hâ
kimdir. i 

övme de bunun halc inde kalan fiilleri ifa
de eder. Meselâ evvelki mâruzâtımda da bah
settiğim gibi, söz arasında komünizmin fay
dasından bahsedilir ki, bu suretle propaganda 
mevzuu haricinde kalan faaliyeti dahi cezalan
dırmış oluyoruz. Komünizm faaliyetini her cep
heden ve tamamen önlemek için propaganda 
haricinde kalan ahvalde dahi müsamahakâr 
kalmamak için bu esas kabul edilmiştir. Arada
ki vaziyeti bu şekilde tebarüz ettirmek istiyo
rum. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; övme ile propaganda ara
sında fark gözetildiği demin izah edildi. Şim
di propaganda da arkadaşımız tarafından ta
rif edildi. Bu propaganda dışında kalan ve 
komünist amaline hizmet eden bâzı hareketler 
olabilir. Meselâ; köy odasında oturan bir adam 
birkaç kişiye komünistliği medhediyor. Bu, 
propagandaya girmez, övmedir. (Yooo sesleri). 
(Daha ne olsun sesleri). 

O halde propagandayı bütün şümulü ile ka
bul edecek olursak, övme için ayrılan kısımla
rı da propaganda kabul edecek isek bunu mü
zakerelerimizde belirtelim ki ilerde hâkimler bu
nun üzerinde tereddüde düşmesinler, övmeyi 
dâhi propaganda kabul etsinler. Eğer Yüksek 
Meclis bu mütalâada ise, ikisi arasında bir fark 
görmüyorsa övmeyi kaldırmak icabeder. öv
meyi de cezasız bırakmak doğru değildir kana
atindeyim. 

HAMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, iki kelimenin tâyini mânası 
üzerinde ihtilâf vukua geldiği anlaşılıyor. Pro
paganda nedir? Tükçeleştirdiğimiz, fakat aslında 
daha evvelki tâdillerde medhü istihsan diye ceza 
hukukumuza giren terim nedir? Propaganda ek
seriya sureti mahsusada rol alan muayyen bir 
partinin uzvu olduğuna ve uzvu olmak itibariyle 
de yüreğinin sesini başkasına naklü telkin eden 
ve yayan bir insandır. Ve nihayet propagandacı 
demek, emrinde bulunduğu şahıs veya müessese
nin faaliyetine iştirak eden adam ödemektir. Bu
nun rolü, malûm bir ideali tahakkuk ettirmek 
için mütemadiyen ve müstemirren faaliyet sar-
fedecektir. Ve mensup olduğu şahsiyetin veya 
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müessesenin muvaffakiyetini temine matuf mü
temadi bir gayret sarfedecektir. 

Medhü istihsan, yani türkçesi «övme» ise, ni
hayet muztarip bir adamın meselâ ne bileyim 
bir çoklarında görmekteyiz «Canım bu bolşevik-
lik iyi bir şey, filân attan, arabadan inmiyor, 
yüzbinlerce parası, payansız serveti var» deme-
sidir. Bu sözler, bir fikri mahsus tahtında, bir 
telkinin tahtı tesirinde ve bir müessesenin uzvu 
olarak yaymak istendiğine delâlet etmez, Bunlar, 
telkin haricinde, tahakkukunu arzu ettiği bir 
maksat haricinde kullanılan sözlerdir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Cezaya 
girmez, kasdi cürmisi yok. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — 
Adam diyor ki, bana bolşeviklik iyi gibi geliyor. 
îşte biz, bunu dahi suç sayıyoruz, bunun telâffu
zunu bile kabul etmiyoruz. (Bravo sesleri) Yani 
komünizmin malûm telâffuzunu bile yapmasına 
Muvafakat etmiyoruz. Mesele buradadır. Biz 
bunu diğer bir suç yapmak suretiyle komüniz-
mayı andırmamak için bu kaydı koyduk. Hükü
metin de maksadı budur. Hakikaten komünizma-
yı kanun harici yapıyoruz, yani komünizma hak
kında kafalarda yaşıyanı diline intikal ettirmesin 
diye bu hükmü koyduk, maksadımız , budur. 
Komünizmayı öldürmek için bu büyük müesse
semiz bırakın (övmeyi) ,de ceza tehdidi altına 
alsın. îstiyen yalnız kafalarında yaşatsın, fakat 
dudaklarına intikal ettirmesin. Bunun farkı bun
dan ibarettir. Encümen bu fikirdedir, Hüküme
tin teklifi de böyledir. Encümen teklifini kabul 
etmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Kemal özçoban (Yok sesleri). 
Lûtfi Tokoğlu, buyurunuz. 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 

kanaatimize göre bu fıkra kanuna vatandaşın iş
lemiş olduğu suçtan, dolayı himaye etmek kası ti 
ile konmuş olacaktır. Bir kere Hâmid Şevket Bey 
arkadaşımızın sözlerine «Suç ancak kas^ ile te
kemmül eder, cezada ancak kasıt mevcut oldu
ğu zaman verilebilir» sözleriyle cevap verdik
ten sonra bu fikir üzerindeki kendi görüşümüze 
geçeceğim. 

Biz şuna kanii,z ki, komünizm bu memlekette 
her zaman kanun harici olacaktır. Bugün kanun 
harici tutulmuştur. Keyfiyet böyle olunca 
memleketinizde komünist olmayıp da komünizmi 
medhedeeek bir Türk'ü bendeniz tasavvur etmiyo
rum. Eğer memleketimizde Türk olup komünist 
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olmadığı halde komünizmi medheden komünizmi j 
kendisine yakın bulan varsa bu takdirde karşı- i 
laşacağımız tehlike çok büyüktür. Çünkü zaten 
Rusya bu temayülde bulunan insanları aramak
tadır. Bu temayülde insanları bulduğu zaman 
da onlara sülük gibi yapışmaktadır. Eğer bir 
vatandaş komünizmi ve komünistliği bütün va
tandaşların nefretine rağmen medhetmeğe kal-
kışsa hiç olmazsa kanunun bu-maddesinin ağır 
ceza korkusu karşısında kalsınlar. Ben böyle bir 
vatandaş tasavvur etmiyorum ama, her hangi bir ı 
ihtimalle çıkacak olursa kanunun bu müeyyide
si ile ezilsinler. 

Binaenaleyh kelime oyunlarından istifada et-
tirmek suretiyle bu gibi insanları cezadan kur
tarmak değil, bu suçu irtikâp edecek kimseyi 
daha evvel ceza korkusu karşısında bulundur
mak ve onu bu suretle komünizmi medhetmekten 
vazgeçirmek bizim vazifemizdir. I 

Onun için Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın 
yaptığı teklif yerindedir. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKNI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Edirne) — Efendim, mühim bir 
madde üzerinde konuşuyoruz. Ceza Kanununun 
en büyük vasfı hükümleri arasında sarahat bu
lunmasıdır. Eğer övme tâbirini ele alacak olur
sak «Propaganda» ile «Övme» arasındaki farkı 
anlamak güç olduğundan iltibasa mahal verebi
lir, hâkimi şaşırtabilir ve birtakım tedahüllere 
meydan verebilir. Bu itibarla «övme» tâbirinin 
metinden çıkarılmasına biz de iştirak ediyoruz. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakçıoğlu (Vaz geçti 
sesledi) 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, Sa
yın Adalet Bakanından sonra bu mevzuda kür
süye çıkmak bir hayli güç oldu. Fakat samimî 
düşüncelerimi arzetmeyi de bir vicdan borcu 
bulmaktayım. Bugün; propaganda nerede baş
lar, nerede biter, övme nerede başlar, nerede 
biter bunun- mevzuatımız arasında kesin bir 
tarifi yoktur. Onun için bu kanunun hususi
yetlerinden birisi de içine aldığı tabirlerin 
birçoğunu da kesin olarak tarif etmek imkâ
nından mahrum bulunmamızdır. Tıpkı demok
rasi prensipleri gibi. Meselâ demokrasi pren
sibi nedir? Şimdiye kadar alıştığımız ceza usul
lerine göre onu tarif etmekte komisyonda dahi 
biraz güçlük çekilmiştir. Propagandayi tevsi I 
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edelim, övmeyi kanundan çıkartalım. Elbetteki 
bu kanun tatbikatmdaki içtihatla propaganda 
nedir, bu kanunun derpiş ettiği nedir bu, tabia-
tiyle taayyün edecektir. Bu sefer övme tama-
miyle cezasız kalacaktır, övme ile propaganda 
tevsi edildiği vakit o zaman alacağı hal şudur: 
Propaganda ile övme birleşik noktalarda berbi-
rine tedahül eder ve tatbikatta propaganda övme 
gibi, övme de propaganda gibi cezalandırılır. , 

Burada övmeyi kaldırdığımız zaman, unsur
ları tamamiyle ihtiva etmemesi bakımından, bel
ki de cezasız kalacak, yani unsurlar tam mâna-
siyle tekemmül etmiyecektir. Yani övmede bu
lunan bu gibi şahısları hâkim bile bile cezasız 
bırakacaktır. İkisi de bir olarak düşünülecek 
bir mevzu da değildir. Hukuk mantığı içinde 
kalarak övme çıkarıldığı zaman ileride hâkim ko
münistlik faaliyeti yapan bir kimsenin komünist 
olduğunu bildiği halde, fiili suç unsurunu ih
tiva etmemesi bakımından, o kimseyi cezasız bı
rakmak zorunda kalacaktır. Övme ile propagan
da tedahül ettiği yerlerde bâzı kimselerin az ve
ya çok cezasız kalmasına razı olalım da bu .kim
selerin hiç cezasız kalmasına razı olmıyalım. 
övmek de kalsın. Kanaatim budur, takdir Hey
eti aliyenizindir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Efendim, şu müzakereler 
ve şu zabıtlar Yüksek Meclisin övmeyi de pro
paganda olarak telâkki ettiğini ifade etmektedir. 
Bu itibarladır ki, bir iltibasa mahal vermemek 
için hükmün daha sarih olmasını tercih etmenin 
daha evlâ olduğunu zannediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — İstirham ederim. Övme 
tabiri, halen mer'i bulunan Ceza Kanunumuzun 
312 nci maddesinde medhü istihsan tabiriyle va
sıflandırılmıştır. Müsaade ederseniz bu 312 nci 
maddenin metnini aynen huzurunuzda okuya
yım. (Kanunun cürüm addettiği bir fiili alenen 
medih ve istihsan eden ve halkı kanuna ademi-
itaate tahrik yahut cemiyetin muhtelif sınıfla
rım umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda 
kin ve adavete tahriş eyliyen kimse bir seneye 
kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır cezayı nak
diye mahkûm olur.) 

O halde bu maddede tâyin edilen ceza nis
petleri azdır. Komünistlik efalini biz, bu tet
kik buyurulmaikta olan fıkra ile daha ağır bir 
cezaya çarptırmak istedik ve bu maksatla Ce-
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za Kanununun esaslarına mütenazır fakat mü-
şeddit hükümler sevketmiş bulunuyoruz. Fil
hakika tatbikatta belki bâzı şüpheler ve teda
hüller olabilir. Bunları hâkimin basiretgâr ve 
hassas tetkiki muhakkak ki tefrik edecektir. 
Bu itibarla 4 nĞü bent üzerinde fazla endişeye 
lüzum yoktur, kanaatindeyiz. Türk Ceza Ka
nununun mer'i hükümlerinde medhü istihsali 
yani övme de suç telâkki edilmiş ve ceza teh
didi altında bulundurulmuştur. Bunun .gibi 
komünistliği ve saireyi öven de aynı şekilde 
ceza tehdidi altına alınmıştır. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim; bendeniz, zannediyorum ki, pro
paganda kelimesini iki mânaya alıyorlar; bir, 
mânayı lugavisini, iki, mânayı cecazisini. 

Komisyon namına söz söyliyen arkadaşlar; 
meydanda, halk huzurunda telkin maksadiyle 
medhü sena ederse o vakit onu propaganda ad
dediyorlar, fakat bu telkini birkaç arkadaş 
arasında yaparsa bunu övme telâkki ediyorlar. 

Kanaatimce bu iki kelimenin ayrı ayrı mâ
nası yoktur. Propaganda olsun, 'övme olsun, 
ikisi de komünistliği telkin ediyor. Meydan
larda propaganda yapan komüniste beş sene 
ceza, bir odada, birkaç arkadaşına komünist
lik propagandası yapan bir şahsa iki sene ce
za vereceksiniz. Bunların ikisi de komünisttir, 
ikisi de telkinde bulunuyor. Bendenizce her 
ikisi de aynı cezayı görmelidir, şiddetli ceza 
(görmelidir. Biri meydanda konuşsun, diğeri 
üç, beş arkadaş içinde konuşsun fark aranma
malıdır. Binaenaleyh tekrar tekrar söylediğim 
bir Çin âliminin sözlerini gene söyliyeceğim : 
«Bir memleketin kanunlarında kelimeler yerli 
yerine konursa o memlekette şııriş olmaz, te
reddüt olmaz, fakat kelimeler yerli yerine 
konmazsa -o memlekette şuriş vardır, tereddüt 
vardır, hâkimler adalet dairesinde hükmede-
mezler!» Bir kelime koyalım. îster meydanda 
olsun, ister aile muhitinde olsun, ister iki ar
kadaş arasında olsun, komünizmi medheden 
insana şiddetli bir ceza verelim. Bendeniz bir 
arkadaşımın biraz evvel verdiği takrire taraf
tarım. Onun kabulünü rica ederim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen
dim, « Medih » esasen Ceza Kanunumuzda da 
yer almıştır. Şimdi öyle bir misal arzedeceğim 
ki, bunu propaganda olmayıp « Medih » oldu-
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ğunıı hepimiz açıkça teslim mecburiyetinde ka
lacağız. 

Meselâ, bir gazete komünistlerin yangın çı
kardığını yazıyor. O kimse; bir fiil irtikâp et
miyor; sadece « oh ne iyi oldu, aferin şu komü
nistlere ne güzel çalışıyorlar » diyor... O adam 
bir suç işlememiştir, kimseyi teşvik etmemekte
dir, fakat bunu beğendiğini ifade etmektedir. 
İşte burada bir « Medih » karşısındayız. Eğer 
böyle bir « Medih » i cezalandırmak istemezsek 
o başka, o zaman maddede yalnız propaganda 
kalır. Aksi halde maddede « Medih » kelimesi
ne yer vermek mecburiyetindeyiz. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, esasen 142 nci maddenin 4 ncü fıkrası
nı hakikaten kaldırsanız dahi yine bu türlü fiil
leri medhü sena eden, yani övenler cezadan kur-
tulamıyacaklardır. Arkadaşımız okudu, ben de 
aynı madde üzerinde duruyorum. 312 nci mad
de, âmmenin nizamı aleyhine işlenmiş cürümle
re aittir. Bu türlü failler cezalandırılır. 

Ancak, ben temenni ederim ki, Hükümet ta
sarısında, hattâ komisyonun raporunda yer al
masaydı daha iyi olurdu. Mademki yer al
mıştır, övmeyi suç telâkki edeceğiz, tarzında 
konuşan veyahut iltibasa mahal veririz diye te
reddüde düşen arkadaşların mütalâalarını ben
deniz kabul etmiyorum. Deminden beri bu iki 
terim üzerinde duruldu: Burada propaganda ay
rıdır, Medhü istihsan mânası olan övme ayrı
dır. 

Fakat arkadaşlar; komünistlerin işlemiş ol
dukları suçları « pekâlâ iyi fikirlerdir » şeklin
de övenlere ceza vermiyecek miyiz? Bir an için 
Hâkim olarak lütfen tefekkür ediniz ve hükmü 
siz veriniz. Ne diyor dördüncü fıkra? 

Yukarıki fıkralar, komünist suçlarına taallûk 
eden fıkralar. « Gayeyi gerçekleştirmek maksa
diyle övenler, yani komünist insanları ve bunla
rın fiillerini veya komünizm umdelerini öven ve 
bunların maksatlarını gerçekleştirmek için 
övenler » Burada kasıt büyüktür. Bunlar ko
münistler kadar, suç işlemişler kadar kötü zih
niyet ve niyete sahip olan kimselerdir. 

Çok rica ederim, (övme) kelimesi, propagan
da kadar üzerinde durulması lâzımgelen bir un
surdur, kaldırmak tehlikelidir. Biz bunu 312 
nci maddeye göre kaldırsak bile yine ceza göre
cek, fakat az görecektir. Cezası şudur : Bir se-
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neye kadar hapis. Malûmu âliniz hapis asgari had
den başlar, bir sene verilebileceği ?;ibi 7 günden de 
başlar. Mahkemeler.., ekseriya asgari haddi 
aşmazlar. Eskiden üçtü, sonradan yedi gün ol
du. Binaenaleyh, 7 günlük ceza vermek hiç 6e-
za vermemek kadar ehemmiyetsizdir arkadaş
lar. Onun için rica ediyorum. Şu fıkra cezayı 
teşdit etmesi bakımından elzemdir. 

BAŞKAN — Efendim, üç arkadaşımız daha 
söz almıştır. Kifayeti müzakere takrirleri ve-. 
rilmiştir. Tensip buyurursanız üç «arkadaşı din
liydim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen-
fendim, tatbikatta bâzı müşkülât arzedecek olan 
bir mesele üzerinde durmak istiyorum. Ko
misyon sözcüsü propagandayı tarif ederken mey
danlarda söylenen nutuklar şeklinde ifade ettiler. 
Haddi zatında propaganda umumi yerlerde nutuk 
şeklinde irad edilen sözlerden ibaret midir? 
(Gürültüler) Müsaade buyurun efendim. 

Yarın tatbikatta hâkim zaten çok mudil 
olan bir mesele karşısında kalacaktır, hâkim
leri tenvir edecek olan yegâne şey Meclis zap
tıdır. Hâkim Meclis zaptını okuyacak, propa
gandadan maksat nedir, meclis bımdan ne an
lamakta ve neyi ifade etmektedir? Bunları 
meclis zaptından çıkaracak ve komisyon söz
cüsünün buradaki ifadelerini de meclisin kana
ati olarak kabul edecektir. Komisyon sözcü
sü bunu (nutuk) şeklinde söylemiştir. Bu şe
kilde beyan ettiklerine göre hâkim bu mahi
yette olmıyan söz ve beyanları propaganda 
mahiyetinde kabul etmiyecek ve beraet kara
rını çekecektir. Binaenaleyh sözcünün propa
ganda hakkında söyledikleri sözleri bu zavi
yeden tasrih etmesi lâzımdır. Eğer bu zabıtta 
aynı mahiyette kalırsa yarın tatbikatta büyük 
müşküllerle karşı karşıya kalmamız mukad
derdir arkadaşlar. (Varit değil sesleri). 

BAŞKAN — Sözcü propagandayı tarif e-
der mutfak bir beyanda bulunmadılar. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim; ben yalnız mi
sal arzettim; münferit olarak temas da edebilir 
diye mâruzâtta bulundum. Ahmet Başıbüyük ar
kadaşımız bu kısımları anlıyamamış olabilirler, 
zabıtlar buradadır. 

Başkanlığa 
Bu fıkra üzerinde müzakere kâfidir, önerge-
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nin oya vaz'mı arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Suat Başol 

Yüksek Başkanlığa 
Bu fıkra hakkında kâfi derecede aydınlandık. 

Müzakerenin kifayetinin oylanmasını arz ve tek
lif ederim. 

Çorum 
H. Ortakçıoğlu 

BAŞKAN — Her iki önergede ayni mahiyet
tedir. Dikkate alanlar işaret etsinler.. Dikkate al
ını yanlar.. önergeler dikkate alınmıştır. 

Şimdi değiştirgeleri okutuyorum.: 

Başkanlığa 
142 nci maddenin dördüncü fıkrasının kaldı

rılmasını arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Çorum 
Suat Başol Ahmet Başıbüyük 

Yüksek Başkanlığa 
142 nci maddenin 4 ncü bendindeki (Taallûk 

ettikleri gayeleri gerçekleştirmek maksadiyle) 
kelimelerinin kaldırılmasını teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Eifat Alabay 

Sayın Başkanlığa 
Tatbikatta hâkimlerin tereddüde düşmemesi 

için 4 ncü fıkranın (Komünizmi medihedenler de 
3 ncü fıkradaki cezalarla cezalandırılır) şekline 
sokulmasının reye konmasını arzederim. 

Kütahya Milletvekili 
Besim Besin 

BAŞKAN — Efendim en aykırı teklif fıkra
nın ilgasına dair olan tekliftir. Reyi âlinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Rifat Alabay'm önergesi 
tekrar okundu.) 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Komisyon iştirak edi
yor. 

MAHMUT GÜÇBILMEZ (Bolu) — Arka
daşlar, uzun uzun izah edilen övme ve propa
ganda mefhumları arasındaki, boşluğun mahzu
runu bertaraf etmek için yapılan fıkrayı kal
dırma teklifi reddedildi. Bendeniz de kaldırıl
masına taraftardım. Kabul edilmeyince, Alabay 
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arkadaşımızın takririnin faydalı tarafını arze-
derek huzurunuzdan ayrılacağım: 

Arkadaşımızın teklifi « . . taallûk ettiği ga
yeleri gerçekleştirmek maksadiyle . . »Kelime
lerinin kaldırılmasına dairdir ve sonu (övenler) 
diye devam ediyor. Takdir buyurursunuz ki 
«taallûk ettiği gayeleri gerçekleştirmek maksa
diyle övenler» olunca buz gibi propaganda olur. 
Mademki propaganda değil de «öven», olarak 
muhafazaya taraftarsınız, o halde hakiki mâna
da «öven» olabilmesi için (taallûk ettiği gaye
leri gerçekleştirmek maksadiyle) kelimelerinin 
kaldırılması yerinde olacaktır. Bu bir. 

. Diğer bir noktayı da arzedeyim, tekrar kür
süye gelmiyeyim: Dördüncü fıkranın sonun
da ceza miktarı (üç aydan bir seneye kadar) 
diye bağlanmıştır. Halbuki bir üstteki fıkrada 
altı aydan iki seneye kadardı. Bunu bir yıldan 
üç seneye kadar tezyit ettiniz. Tabiî bu tezyitle 
muvazi ve mütenasip olarak bu fıkranın da tez
yit edilmesi icabeder ki ilk tezyidi iki misli 
yaptığınıza göre bunun da altı aydan iki seneye 
kadar olması uygun düşer. 

Bu iki noktadan komisyonun izahat verme
sini rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Komisyon da esasen 
bu cezaların tezyidi hakkında bir teklif takdim 
edecektir. Bu teklifle altı aydan iki yıla kadar 
zammediyoruz. Yani Mahmut Güçbilmez'in tek
lifine iştirak ediyoruz ve ona takaddümen ko
misyon da esasen tezyit için bir takrir hazırla
mıştır. 

MAHMUT OÜÇBlLMEZ (Bolu) — Cezalar 
nasıl oluyor? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Devamla) — 3 aydan bir seneye ka
dar yazılmıştı.' 6 aydan iki yıla kadar hapis ce
zası oklu efendim. 

BAŞKAN — Efendim; Rifat Alabay arka
daşımızın teklifine komisyon da iştirak etmek
le beraber cezanın 6 aydan iki yıla kadar tezyi
dini de kabul ediyor. 

• Şimdi Alabay'm tekliflerini yüksek oyunu
za arzediyorunı. Kabul edenler... Etmıyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Besim Besin'in önergesi tekrar okundu.) 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, bu önerge, malûmu âliniz, yukar-
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daki fıkralara atfediyor. Yukardaki fıkralar 
ise, gene malûmunuz, komünistliğe taallûk 
etmez. Bence komisyonun teklifi daha doğru
dur. Yukarıki fıkralar demekle daha güzel İfa
de edilmiş olur. 

BAŞKAN — Esasen oylama sırasında söz 
verilmez. Kemal Bey arkadaşımız da önergeyi 
bu suretle izah etmiş oldular. 

Şimdi önergeyi oyunuza 'arzediyorunı. Dik-
' kate alanlar... Almıyanlar... önerge dikkate 

alınmamıştır. 
Şimdi Rifat Alabay'in teklifini, komisyo

nun iltihakı şeklinde okuyup ondan sonra fık
rayı reyinize arzedeeeğim. 

4. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri öven
ler, birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hallerde 
beş yıla kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada ya
zılı halde altı aydan iki yıla kadar hapis ceza
ları ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arzediyorunı. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri 141 n-
ei maddenin 6 ncı fıkrasında yazılı kimseler 
arasında veya aynı fıkrada tasrih edilen yer
ler içinde işliyenlere verilecek ceza üçte bir 
nispetinde artırılır. 

BAŞKAN •—• Fıkra hakkında söz istiyen yok. 
Reye arzediyorunı. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

G. Yukarıki fıkralarda yazılı fiiller neşir 
vasıtası ile işlendiği takdirde verilecek ceza 
yarı nispetinde artırılır. 

BAŞKAN —• Fıkra hakkında söz istiyen yok. 
Reye arzediyorunı. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

7. Bu maddede yazılı supları işliyenlerden 
*biri suçu ve diğer failleri son tahkikat açılın
caya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve 
bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal 
ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre 
bu kimseye verilecek ağır hapis ve hapis ceza
ları dörtte bire kadar indirilerek hüknıolunabi-
lir. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, bu fıkrada 
bir tashih yapıyoruz. Burada «bu kimseye ve
rilecek» tâbirini siliyoruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Fıkrayı bir daha okuyalım Reis Bey, ihata ede
medik. 
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BAŞKAN — Okutuyorum: 

'{•'1. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden 
biri suçu ve diğer failleri son tahkikat açılın
caya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve 
bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal 
ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre 
ağır hapis ve hapis cezaları dörtte bire kadar 
indirilerek hükmolunabilir. 

BAŞKAN — Fıkrayı bu şekilde oyunuza ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer iki maddeyi okumadan evvel; iltibasa 
mahal kalmamak için arzedeyim: 141 ve 142 nci 
maddelerde cezanın sene olarak tâyin edildiği 
yerlerde bir kısmında sene ve bir kısmında yıl 
tâbiri geçmiştir. Tensip buyurursanız bu iki 
maddede geçen sene tâbirlerini yıl olarak tashih 
edelim. Bu hususu oyunuza arzediyorum; sene
nin yıl olarak yazılmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

142 nci maddenin tümünü oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 142 nci mad
de kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu Kanunu Adalet 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü ka
bul edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

Bir önerge var, onu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 

maddelerinin değiştirilmesi komünistlik suçunu 
doğrudan doğruya hedefin ortasında tutmakta
dır. 

2. Komünistliğin bütün şüpheleri ortadan 
kaldıracak şekilde bir tarifini yapmak kolay de
ğildir. 

3. Böyle bir tarifi yapmak mümkün olsa dahi 
bu maddelerin içerisine bütün fikirleri yerleş
tirmek kanun tekniğine uygun olmıyacaktır. 
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4. Bu durum karşısında Türk Hâkimini her 

türlü şüphe ve tereddütten kurtarmak ve ona 
T. B. M. M. inin, bu kanunun tedvininde güttü
ğü maksat ve gayeyi görerek hükümlerini ver
mek imkânını sağlamak için maddeler üzerindeki 
Meclis görüşmeleri zabıtlarının kanunla bera
ber neşrini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Necdet Açanal 

BAŞKAN — Efendim; kanunlar on gün zar
fında neşrü ilân edilirler. Bu, kanun icabıdır. 
Meclis müzakereleri aleni olarak cereyan etmiş
tir. Bu zabıtların neşrini istiyen arkadaşın öner
gesini, tensip buyurursanız oyunuza sunmıyaca-
ğım. 

141 ve 142 nci maddeler, diğer Ceza Kanu
nun tadili tasarısından tefrik edildi ve müzakere 
neticesinde kanuniyet iktisap etti. Ceza Kanu
nunun tadil edilecek diğer maddeleri hakkında 
komisyon sözcüsüne söz veriyorum. 

ADALET KÎMÎSYONU ADINA VACÎT 
ASENA (Balıkesir) — Ceza Kanununun 21. 
maddesinin tadiline ait tasarı Meclisi Âliye sev-
kedilmiştir. Malûmu âliniz 141 ve 142 nci mad
deler müzakere edilerek kabul edildi. Geriye ka
lan 19 madde hakkında, bu tefrik dolayısiyle, 
komisyonca lâzımgelen raporun hazırlanması 
için, bu 19 maddenin tamamiyle geri verilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon diğer 19 maddeyi 
geriye istemektedir. Gündeme Heyeti Umumiye 
hâkim olduğu için oyunuza - arzediyorum. Bu 
teklifi kabul, edenler.... Etmiyenler... Komisyona 
iadesi kabul edilmiştir. 

Gündemin diğer maddesine geçerek müzake
reye devam ediyoruz. 

2. — 1946 yılı MİM Karunma Bilançosu 
ile huna ait Umumi Murakabe Heyeti rotoru 
ve ilgili bakanlıkların mütalâası hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/45) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) 

Söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 

[1] 288 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1946 takvim yılı 

bilançosunun onanması hakkında kanun 

MADDE İ. - J 3780 sayılı Milli Korunma Ka
nununa göre ilişik cetvelde gösterilmiş olan 
harcamalara ait 1946 takvim yılı Bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetvelle beraber oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

3. — Fikir ve sanat eserleri hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
raporları (1/74) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşmesi
dir, maddeleri okutuyorum. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Birinci bölüm 
Fikir ve sanat eserleri 

A) Tarif 
BİKlNCİ MADDE — Bu kanuna göre eser; 

sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hü
kümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, gü
zel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her 
nevi fikir ve sanat mahsulüdür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
bıil edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri 
I - ilim ve edebiyat eserleri 

İKİNCİ MADDE — ilim ve edebiyat eser-

[1] Birinci görüşülmesi 10 ncu Birleşim tu-
tanağmdadir, 
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leri şunlardır: 

1. Her hangi bir şekilde dil ile ifade -jolu-
nan bütün eserler; 

2. Her nevi rakıslar, pandomimalar ve bu
na benzer sözsüz sahne eserleri; 

3. Bedii vasfı bulunmıyan her nevi teknik 
ve ilmî mahiyette fotoğraf eserleriyle her nevi 
haritalar, plânlar, projeler, krokiler, resimler; 
coğrafya, topografya, mimarlığa ait maketler 
ve benzerleri. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Musiki eserleri 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Musiki eserleri, her 

nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul ıbdilmiştir. 

III - Güzel sanat eserleri 
DÖEDÜNCÜ MADDE — Güzel sanat eserle

ri; bedii vasfı haiz olan : 
1. Yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, de

senler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tez
hipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usuller
le maden, taş, ağaç veya diğer bir madde üzerine 
çizilen veya tesbit edilen eserler; 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar; 
3. Mimarlık eserleri; 
4. E ligleri ve küçük sanat eserleri; 
5. Fotoğraf eserleri; 

dir. 
Güzel sanat eserleriyle 2 nci maddenin 3 neü 

bendinde sayılan eserlerin diğer kanunlara göre 
faydalı model ve resim olarak korunması fikir ve 
sanat eserleri olmak sıfatlarına halel, getirmez. 

ADALET KOMİSYONU, ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Bir tabı hatası vardır, 
sondan ikinci satırdaki (Faydalı) kelimesinin ye
rine (Sınai) olacaktır. Tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maddenin sonundaki (Faydalı) 
kelimesi (Sınai) olacaktır. Maddeyi bu şekilde 
tasvibine arzediyorum: Kabul buyuranlar.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - iSinema eserleri 
BEŞÎNCÎ MADDE — Sinema eserleri şun

lardır : 
1. Sinema filimleri; 
2. öğretici ve teknik mahiyette olan ve-
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ya günlük olayları tesbit eden filimler; I 

^8. Her nevi ilmî, teknik veya bedii mahi
yette projeksiyon diyapozitifleri. 

Yukarda zikredilen eserler filim ve cam- j 
dan başka bir madde üzerine tesbit edilmiş ol
sa da projeksiyonla gösterildiği takdirde sine
ma eserleri grupuna girer. 

•Sırf beste, nutuk, konferans ve saireyi nak
le yarıyan filimler sinema eseri sayılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'C) İşlenmeler 
ALTINCI MADDE — Diğer bir eserden is

tifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere 
nispetle müstakil olmıyan ve aşağıda başlıcala-
rı yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir: 

1. Tercümeler; 
2. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro piyesi gi

bi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir 
başkasına çevrilmesi; 

3. Musiki, ıgüzel sanatlar, ilim ve edebi
yat eserlerinin filim haline sokulması veya fi
lime alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayı
ma müsait bir şekle sokulması; 

4. Musiki aranjman ve tertipleri; 
5. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden di

ğer şekillere sokulması; 
6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cins

ten olan eserlerinin külliyat haline konulması; 
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir 

plân dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi; 
8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin 

ilmî araştırma ve çalışma neticesinde yayımlan- 1 
maya elverişli hale getirilmesi (ilmî bir araş
tırma ve çalışma mahsulü olmıyan alelade trans
kripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.); I 

9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi 
yahut kısaltılması. 

İşliyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, 
bu kanuna göre eser sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi | 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ı 

Ç) Alenileşmiş ye yayımlanmış eserler 
YEDİNCİ MADDE — Hak sahibinin rıza-

siyle umuma arzedilen bir eser alenileşmiş sa
yılır. 

Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen 
nüshaları hak sahibinin rızasiyle satışa çıka- . 
rılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde | 
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ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma ar-
zedilirse o eser yayımlanmış sayılır. 

'5680 sayılı Basın Kanununun ;3 ncü madde
sinin 2 îıci fıkrası hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci bölüm 
Eser sahibi 

A) Tarif 
I - Genel olarak 

SEKİZİNCİ MADDE — Bir eserin sahibi, 
onu vücuda getirendir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin ma
hiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hiz
metli ve işçilerin; işlerini görürken vücuda ge
tirdikleri eserlerin sahipleri bunları çalıştıran 
veya tâyin edenlerdir. Bu kaide, tüzel kişilerin 
uzuvlarına da şâmildir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin ma
hiyetinden aksi anlaşılmadıkça bir veya birden 
fazla kimseler, yayımlıyanın tâyin ettiği plân 
dairesinde bir eser vücuda getirmişlerse bu ese
rin sahibi yayımlıyandır. 

Bir sinema eserinin sahibi onu imal ettiren
dir. 

Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin 
hakları mahfuz kalmak şartiyle, onu işliyendir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

II - Eser sahiplerinin birden fazla oluşu 
DOKUZUNCU MADDE — Birden fazla kim

selerin birlikte vücuda getirdikleri eserin kısım
lara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri 
vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlik
te vücuda getirenlerden her biri bütün eserin 
değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerleri
nin iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik bir 
sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkemece 
müsaade verilebilir. Aynı hüküm malî hakların 
kullanılmasında da uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

III - Eser sahipleri arasındaki birlik 
ONUNCU MADDE — Birden fazla kimsenin 

iştirakiyle vücuda getirilen . eser ayrılmaz bir 
bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda 
getirenlerin birliğidir. 
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Birliğe âdi şirket hakkındaki hükümler uy- I 

gulanır. Eser sahiplerinden biri birlikte yapı
lacak bir muameleye muhik bir fr.ebep olmaksı- I 
zm müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece 
verilebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik 
menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek ba- I 
şma hareket edebilir. 

Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan 
teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlar, 
iştirake esas teşkil etmez. ı 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B) Eser sahipliği hakkında karineler 
I - Sahibinin adı belirtilen eserlerde 

ON BİRİNCİ MADDE — Yayımlanmış eser 
nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin aslın
da, :o eserin sahibi olarak adını veya bunun ye
rine tanınmış müstear adını kullanan kimse, ak
si sabit oluncaya kadar 'o eserin sahibi sayılır. 

Umumi yerlerde veya radyo vasıtasiyle ve
rilen konferans ve temsillerde, mûtat şekilde 
eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sa- ] 
bibi sayılır; meğer ki, birinci fıkradaki karine 
yoliyle diğer bir kimse eser sahibi sayılsın. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

II - Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde 
ON ÎKÎNOÎ MADDE — Yayımlanmış olan 

bir eserin sahibi 11 nci maddeye göre belli ol
madıkça, yayımlıyan ve o da belli değilse ço
ğaltan, eser sahibine ait hak ve salâhiyetleri 
kendi namına kullanabilir. 

Bu salâhiyetler, 11 nci maddenin 2 nci fıkra
sındaki karine ile eser sahibinin belli olmadığı 
hallerde konferansı verene veya temsili icra et
tirene aittir. 

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asd 
hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi ka
rarla ştırılnıamışsa, âdi vekâlet hükümleri uygu
lanır. I 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka* 
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Fikrî haklar 

A) Eser sahibinin hakları 
I - Genel olarak 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Fikir ve sanat 
eserleri üzerinde sahiplerinin malî ve mânevi | 
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menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. 

Eser sahibine tanınan hak ve salâhiyetler 
eserin bütününe ve parçalarına şâmildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

II - Mânevi haklar 
1. Umuma arz salâhiyeti 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir eserin 
umuma arzedilip edilmemesini, yayımlanma za
manını ve tarzım münhasıran eser sahibi tâyin 
ede*. 

Bütünü veya esaslı bir kısmı aleııileşmemiş 
olan, yahut ana hatları her hangi bir suretle 
henüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhteva
sı hakkında ancak o eserin sahibi malûmat ve
rebilir. 

Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlanma 
tarzı, sahibinin şeref ve itibarını düşürecek 
mahiyette ise eser sahibi, başkasına salâhiyet 
vermiş olsa bile eserin gerek aslının ve gerek 
işlenmiş şeklinin Umuma tanıtılmasını veya ya
yımlanmasını menedebilir. Bu haktan sözleşme 
ile vazgeçme hükümsüzdür. Diğer tarafın taz
minat hakkı mahfuzdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. Adın belirtilmesi salâhiyeti 
ON BEŞÎNCÎ MADDE — Eseri, sahibinin 

adı. veya müstear adı ile yahut adsız olarak, 
umuma arzetme veya yayımlama hususunda ka
rar vermek salâhiyeti münhasıran eser sahibine 
aittir. 

Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde 
edilen kopyelerle bir işlenmenin aslı veya ço
ğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin 
ad veya alâmetinin, kararlaştırılan veya âdet 
olan. şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen 
eserin bir kopye veya işlenme olduğunun açık
ça gösterilmesi şarttır. 

Bir eserin kimin tarafından vücuda getiril
diği ihtilaflı ise, yahut her hangi bir kimse ese
rin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakiki 
sahibi, hakkının tesibtini mahkemeden istiyebi-
liı». 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek 
ON ALTINCI MADDE — Eser sahibinin iz-
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ni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin 
adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştir
meler yapılamaz. 

Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle 
bir eseri işliyen, umuma arzeden, çoğaltan, ya-
yımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle 
yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya ya
yım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri 
eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da ya
pabilir. 

Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izin 
vermiş olsa bile şeref veya itibarını yahut ese
rinin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her tür
lü değiştirmelere muhalefet hakkını muhafaza 
eder. Bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hü
kümsüzdür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. Eser sahibinin zilyed ve malikine karşı 
hakları 

ON YEDİNCİ MADDE — Çoğaltma veya 
işleme hakkının sahibi bu hakların kullanıl
ması için gerekli olan nispette eserden fayda
lanmayı, asim zilyedinden talep edebilir. Şu 
kadar ki, hak sahibi eserin kendisine tevdiini 
istiyemez. 

Aslın maliki, eser sahibinin şeref veya iti
barını düşürmemek şartiyle o eser üzerinde ka
nun dairesinde dilediği gibi tasarruf edebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Hakların kullanılması 
a) Genel olarak 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Malî hakların 
devamı süresi bitmiş olsa da, eser sahibi ger
çek kişi ise yaşadığı ve tüzel kişi ise devam 
ettiği müddetçe 14, 15 ve 16 neı maddeler ge
reğince haiz olduğu hakları kullanabilir. Mü
meyyiz bulunan küçükler ve kısıtlılar bu hak
ları kullanmada kanuni temsilcilerinin rızasına 
muhtaç değildirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Hakları kullanabilecek kimseler 
ON DOKUZUNCU MADDE — Eser sahibi 

14 ve 15 nci maddelerin birinci fıkrasiyle ken
disine tanınan salâhiyetlerin kullanılış tarzla
rım tesbit etmemişse yahut bu hususu her 
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hangi bir kimseye bırakmamışsa bu salâhiyet
lerin ölümünden sonra kullanılması, vasiyeti 
tenfiz memuruna; bu tâyin edilmemişse sıra-
siyle^-skğ kalan eşi ile çocuklarına Ve mansup 
mirasçılarına, ana - babasına, kardeşlerine ait
tir. 

Eser sahibinin ölümünden sonra yukaaki 
fıkrada sayılan kimseler eser sahibine 14, 15 
ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında ta
nınan hakları, malî hakların devamı süresince 
ve her halde eser sahibinin ölümünden itiba
ren 50 yıl içinde kendi namlarına kullanabilir
ler. 

Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara 
göre salahiyetli olanlar, salâhiyetlerini kullan
mazlarsa; eser sahibinden veya halefinden malî 
bir hak iktisap eden kimse meşru bir menfaa
ti bulunduğunu ispat şartiyle, eser sahibine 
14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkraların
da tanınan hakları kendi namına kullanabilir. 

Salahiyetli kimseler birden fazla olup mü
dahale hususunda birleşemezlerse; mahkeme, 
eser sahibinin muhtemel arzusuna en uygun bir 
şekilde basit yargılama usulü ile ihtilâfı halle
der. 

18 nci madde ile yukarıki fıkralarda sayı
lan salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz ve
ya bulunup da salâhiyetlerini kullanmazlarsa 
yahut ikinci fıkrada tâyin edilen süreler bit
mişse eser; memleketin kültürü bakımından 
önemli görüldüğü takdirde Millî Eğitim Ba
kanlığı 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fık
ralarında eser sahibine tanınan hakları kendi 
namına kullanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Malî haklar 
1. Genel olarak 

YİRMİNCİ MADDE — Henüz alenileşme-
miş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa 
olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sa
hibine aittir. Alenileşmiş bir eserden eser sa
hibine münhasıran tanınan faydalanma hakkı, 
bu kanunda malî hak olarak gösterilenlerden 
ibarettir. Malî haklar birbirine bağlı değildir. 
Bunlardan birinin tasarrufu ve kullanılması di
ğerine tesir etmez. 

. Bir işlenmenin sahibi, kendisine bu sıfatla 
tanınan malî hakları, »işleme hususunun ser-
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best olduğu haller dışında, asıl eser sahibinin 
müsaade ettiği nispette kullanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler..; Kabul edilmiştir. 7 

2 ,. Çeşitleri 
a) İşletme hakkı 

. YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Bir eserden, 
onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı münha
sıran eser sahibine aittir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Çoğaltma hakkı 
YlKMl İKİNCİ MADDE — Bir eserden, 

onun aslını veya işlenmelerini çoğaltmak sure
tiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibi
ne aittir. Bir eserin işaret, ses veya resim nak
line yarıyan plâk, filim ve eczalı kâğıt gibi me
kanik vasıtalara alınması da çoğaltma sayılır. 
Aynı kaide kabartma ve delikli kalıplar ve ben
zerleri hakkında da caridir. 

Çoğaltma hakkı,güzel sanat eserlerine müta-
allik plân ve krokilerin, bunları yapanlar tara
fından icra ve tatbiki salâhiyetini de ihtiva eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

c) Yayma hakkı 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE' — Bir eserden; 

onun aslından veya işlenmesinden çoğaltma ile 
elde edilmiş nüshalarını satışa çıkarmak veya 
dağıtmak yahut diğer bir şekilde ticaret mev
kiine koymak suretiyle faydalanma hakkı mün
hasıran eser sahibine aittir. 

Yurt dışında çoğaltılmış nüshaların Türkiye' 
ye sokulmaları halinde de birinei fıkra hükmü 
uygulanır. 

Hak sahibi muayyen nüshaları, mülkiyeti 
devrederek ticaret mevkiine koyduktan sonra, 
bunların yayımı eser sahibine tanınan yayma 
hakkım ihlâl etmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ç) Temsil hakkı 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir eser

den, onun asıl veya işlenmelerini doğrudan doğ
ruya yahut işaret, ses veya resim nakline ya
rıyan aletlerle umumi mahallerde okumak, çal
mak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle 
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faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine 
aittir. ' • ' . ' " ' ',' 

Temsilin umuma arzedilmek üzere vukubul-
duğu mahalden başka bir yere her hangi bir 
teknik vasıta ile nakli de eser sahibine aittir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Radyo ile yayım hakkı 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bir eserden, 

onun asıl veya işlenmelerini radyo veya buna 
benziyen ve işaret, ses yahut resim nakline ya
rıyan diğer teknik tesislerle yaymak; böylece 
yayılan eserleri diğer bir radyo teşekkülünden 
naklen alarak ister telli, ister telsiz olsun' tekrar 
yaymak veya* hoparlör yahut buna benziyen ve 
işaret, ses yahut resim nakline yarıyan diğer 
teknik tesislerle umumi mahallerde temsil etmek 
suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sa
hibine aittir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Süreler 
a) Genel olarak 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Eser sahibi
ne tanınan malî haklar zamanla mukayyettir. 
46 ve 47 nci maddelerdeki haller dışında koru
ma süresinin bitiminden sonra herkes, eser sa
hibine tanınan malî haklardan faydalanabilir. 

Bir eserin aslı veya işlenmeleri için tanınan 
koruma süreleri birbirine tâbi değildir. 

Bu hüküm" 9 ncu maddenin birinci fıkra
sındaki eserler hakkında da uygulanır. Koru
ma süresi, eserin alenileşmesinden önce cere
yana başlamaz. 

Forma veya fasikül halinde yayımlanan 
eserlerde son forma veya fasikülün yayımlan
dığı tarih, eserin aleniyeti tarihi sayılır. Fa
sıla ile yayımlanan mütaaddit 'ciltlerden mü
teşekkil eserlerin her bir cildi ile bülten, risa
le, mevkute ve yıllıklar gibi eserlerde aleni
yet tarihi bunlardan her birinin yayımlanma 
tarihidir. 

Aleniyet tarihinden başlıyan süreler eserin 
ilk defa alenileştiği veya dördüncü fıkraya gö
re alenileşmiş sayıldığı yıldan sonraki senenin 
ilk gününden itibaren hesap olunur. 

Eser sahibinin ölümünden itibaren başlıyan 
sürelerin hesabında, eser sahibinin öldüğü se
neyi takip eden yılın ilk günü başlangıç tarihi sayı-
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lir. 10 nen maddenin birinci fıkrasında zik
redilen hallerde süre, eser sahiplerinden son 
sağ kalanının ölüm tarihinden sonra başlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Sürelerin devamı 
YlRMl YEDÎNCÎ MADDE — Koruma sü

resi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölü
münden itibaren 50 yıl devam eder. 

Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eser
lerde koruma süresi, ölüm tarihinden sonra 50 
yıldır. 

12 nci maddenin birinci fıkrasındaki haller
de koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden 
sonra '50 yıldır; ' meğer ki eser sahibi bu sü
renin bitmesinden önce adını açıklamış bulun
sun. 

Eser sahibi bir tüzel kişi ise, koruma süre
si aleniyet tarihinden itibaren 20 yıldır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

c) Türkçeye tercüme hususunda koruma 
süresi 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İlk defa 
Türkçeden başka bir dilde yayımlanmış olan 
bir ilim ve edebiyat eseri yayımlandığı tarih
ten itibaren 10 yıl içinde eser sahibi veya onun 
müsaadesi ile başka bir kimse tarafından Türk
çe tercümesi yapılarak yayımlanmamış ise 10 
yılın geçmesiyle bu eserin Türkçeye tercümesi 
serbesttir. 

Bu hüküm diğer işlemeler hakkında uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ç) El işleri, klüçük sanat eserleri, fotoğraf 
ve sinema eserlerinde süre 

YlRMl DOKUZUNCU MADDE — El iş
leri, küçük sanat eserleri, fotoğraf ve sinema 
eserleri için koruma süresi aleniyet tarihinden 
itibaren 20 yıldır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

B) Tahditler 
I - Âmme intizamı mülâhazasiyle 

OTUZUNCU MADDE — Eser sahibine ta
nınan* haklar, eserin ispatı maksadiyle mah
keme ve diğer resmî makamlar huzurunda ve 
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alelıtlak zabıta ve ceza işlerinde bir muameleye 
konu teşkil etmek üzere kullanılmasına mâni de
ğildir. . Fotoğraflar, umumi emniyet mülâhaza
siyle veya adlî maksatlar için rahibinin rızası 
alınmaksızın, resmî makamlar veya bunların 
emriyle başkaları tarafından her şekilde çoğal
tılabilir ve yayılabilir. 

Eserin her hangi bir suretle ticaret mevkiine 
konmasını, temsilini veya diğer şekillerde kul
lanılmasını meneden yahut müsaade veya kon
trole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri mah
fuzdur. 

BAŞKAN •—• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

II - Genel menfaat mülâhazasiyle 
1. Mevzuat ve içtihatlar 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Resmen yayım
lanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetme
lik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltıl
ması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir 
suretle bunlardan faydalanma serbesttir. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2. Nutuklar 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Büyük Millet 

Meclisinde ve diğer resmî meclis ve kongrelerde, 
mahkemelerde, umumi toplantılarda söylenen 
nutukların, haber ve malûmat verme maksadiy
le çoğaltılması, umumi mahallerde okunması ve
ya radyo vasıtasiyle ve başka suretle yayımı 
serbesttir. 

Hâdisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı ge
rektirmediği hallerde, nutuk sahibinin adı zik-
redilmiyebilir. 

Bu nutukları birinci fıkrada zikredilenden 
başka bir maksatla çoğaltmak veya diğer bir su
retle yaymak eser sahibine aittir. 

ADALET Ko. ADINA VACÎD ASENA (Ba
lıkesir) — Efendim; 32 nci maddenin birinci 
fıkrasında : « Büyük Millet Meclisinde, ve di
ğer resmî meclislerde, meclis ve kongrelerde, 
mahkemelerde söylenen nutukların » ibaresin-
deki (nutukların) kelimesinden evvel (söz ve) 
kelimesi konacaktır. İkinci fıka^adaki (Nutuk 
sahibinin) ibaresi de (Söz ve nutuk sahipleri
nin) olacaktır. Üçüncü fıkradaki (bu nutuk
ları) da (bu söfc ve nutukları) olacaktır. Komis
yon bu suretle değiştiriyor. 
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BAŞKAN — Bu değişik şekliyle maddeyi 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

3. Temsil serbestisi 
•OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yayımlanmış 

bir eserin; umumi mahallerde, münhasıran eği
tim ve öğretini maksadiyle veya intifa kasdi ol
maksızın meccanen temsili serbesttir. 

Aynı kaide safi gelirleri tamamen hayır ga
yelerine tahsis edilen müsamereler hakkında da 
uygulanır. 

Bununla beraber eser sahibinin ve eserin adı» 
nı mûtat şekilde zikretmek ieabeder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama 
eserler 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yayımlan
mış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve 
alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın 
haklı göstereceği bir nispet dâhilinde iktibaslar 
yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim 
ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seç
me ve toplama eserler vücuda getirilmesi ser
besttir. 2 nci maddenin üçüncü bendinde ve 
dördüncü maddenin 1 nci fıkrasının birinci ve 
beşinci bentlerinde gösterilen neviden eserler, 
ancak seçme ve toplama eserin n>tünderecatını 
aydınlatmak üzere iktibas edilebilir. 

Münhasıran okullara mahsus olarak hazırla
nan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ona
nan (okul - radyo) yayımları için de birinci 
fıkra hükümleri uygulanır. 

Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı 
mûtat şekilde zikredilmek ieabeder. 

•BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5. İktibas serbestisi 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bir eserden 

aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir : 
1. Alenileşmiş bir eserin bâzı cümle ve fık

ralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine 
alınması; 

2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, 
motif, pasaj ve fikir nev'inden parçalarının 
müstakil bir musiki eserine alınması; 

3. Alenileşmiş güzel sanat "eserlerinin ve 
yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı 
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göstereceği bir, nispet dâhilinde ve mündereca-
tını aydınlatmak-, nra&sadiyle bir ilim esefine 
konulması; 

4. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmî 
konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak 
için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gös
terilmesi. 

İktibasın belli olacak şekilde yapılması lâ
zımdır. İlim eserlerinde, iktibas hususunda kul
lanılan eserin ve eser sahibinin adından baş
ka bu kısmın alındığı yer belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. Gazete münderecatı 
OTUZ ALTINCI MADDE — Basın Kanu

nunun 15 nci maddesi hükmü mahfuz kalmak 
üzere basın veya radyo tarafından umuma ya
yılmış bulunan günlük havadisler ve haberler 
serbestçe iktibas olunabilir. 

Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siya
si veya iktisadi günlük meselelere mütaallik 
makale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten 
mahfuz tutulmamışla aynen veya işlenmiş şe
kilde diğer gazete ve dergiler tarafından alın
ması ve radyo vasıtasiyle veya diğer bir su
retle yayılması serbesttir. İktibas hakkı mah
fuz tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkrala
rın kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınma
sı, radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle ya
yılması caizdir. 

Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete^ 
dergi ve ajansın ve eğer bunlar ela başka bir 
kaynaktan almmışlarsa o kaynağın adı, tarih 
ve sayısından başka makale sahiplerinin adı, 
müstear adı veya alâmeti zikredilmek ieabeder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler.-. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. Röportaj 
OTUZ YEDİNCİ MADDE _ Röportaj ma

hiyetinde olmak üzere; günlük hâdiselere bağlı 
olarak fikir ve sanat eserlerinden bâzı parça
ların işaret, ses veya resim nakline yarıyan 
vasıtalara alınması caizdir. Bu şekilde alınmış 
parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edil
mesi veya radyo ile yayınlanması serbesttir. 

Alenileşmiş ilim ve edebiyat eserlerinden bâ
zı parçaların röportaj çerçevesini aşmamak şar, 
tiyle radyo vasıtasiyle yayınlanması caizdir, 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi I 

•'Kabul' edenler... Etmiyenler,;. Kabul edilmiştir. 

III - Hususi menfaat mülâhazasiyle 
1. Şahsan kullanma 

OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bütün fikir 
ye sanat eserlerinin yayımlanma veya kâr mak
sadı güdülmeksizin şahsan kullanmaya mah
sus mahdut nüshalara münhasır kalmak şar-
tiyle, çoğaltılması caizdir. Bundan sinema eser
leri müstesnadır. 

Musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin muay
yen ve mahdut nüshalara münhasır kalmak şar-
tiyle ivaz mukabilinde ıçoğaltılması da caizdir. 
Çoğaltmayı iş edinen bir kimse bunu ancak si
pariş üzerine el yazısı veya yazı makinesi ile ya
pabilir. 

Şu kadar ki, güzel sanat eserlerine mütaallik 
plân ve projelerle krokileri icra ve tatbik ve mi
marlık eserlerini taklit yoliyle inşa, ancak eser 
sahibinin müsaadesiyle olur. 

Her kes birinci ve ikinci fıkradaki şartlar al
tında musiki, ilim ve edebiyat eserlerini işliyebi-
leceği gibi başkasına da işletebilir. 

Nüshalar üzerinde bir kayıtla menedilmiş ol
madıkça yayımlanmış bir eserin ücret mukabilin
de kiralanması caizdir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. Bestekârlara tanınan haklar 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Musiki 

eserlerinin sahibi, yayımlanmış bir edebiyat ese
rinin ufak parçalarını, sahibinin müsaadesini al
maksızın, besteleriyle birlikte çoğaltmak, yaymak, 
umumi mahallerde temsil etmek ve radyo vası-
tasiyle yaymak salâhiyetini haizdir. 

Birinci fıkrada sözü geçen güftelerin, konser 
ve radyo programlarına konularak parasız dağı
tılması ve plâkların üstünde veya bunlarla bir
likte verilmek üzere bastırılmış olması hallerin
de musiki eserlerinden ayrı olarak çoğaltılıp ya
yılması caizdir. j 

Bu imkânlardan faydalanan kimse, edebiyat 
eserinin ve sahibinin adını mûtat-şeküde bildir
meye mecburdur. ' 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. ı 

3. Kopye ve teşhir I 
KIRKINCI MADDE — Umumi yollar, cad- | 
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deler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konu
lan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf 
ve saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde 
projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vasıta
larla yayımlama caizdir. Bu salâhiyet mimarlık 
eserlerinde yalnız dış şekle munbasırdır. 

Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten mene-
dici bir kayıt konulmuş olmadıkça güzel sanat 
eserleri, malikleri veya bunların muvafakatiyle 
başkaları tarafından umumi mahallerde teşhir 
edilebilir. 

Açık artırma ile satılacak eserler umuma teş
hir olunabilir. Umumi mahallerde teşhir edilen 
veya açık artırmaya konulan bir eseri sergi veya 
artırmayı tertip eden kimseler tarafından bu 
maksatlarla çıkarılacak katalog, kılavuz veya 
bunlara benzer matbualar vasıtasiyle çoğaltma ve 
yayma caizdir. 

Bu hallerde, aksine yerleşmiş âdet yoksa, eser 
sahibinin adının zikrinden vazgeçilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

4. Plâkların çalınması 
KIRK BlRlNCÎ MADDE — Eser sahibinin 

müsaadesiyle ses nakline yarıyan vasıtalara alın
mış olan musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin umu
mi mahallerde çalınması caizdir. Ancak eser sahip
lerinin, meslekî birlik vasıtasiyle uygun bir bedel 
talep etmek hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiy en] er.. Kabul edilmiştir. 

IV - Hükümete tanınan yetkiler 
1. Meslekî birlikler kurulması 

KIRK IKÎNCÎ MADDE — Eser sahipleri 
maddi ve mânevi menfaatlerini müşterek bir 
tarzda kullanmak ve korumak maksadiyle bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için
de meslekî birlik vücuda getirmedikleri takdirde;, 
hükümet, bu birliğin kurulmasını sağlar. 

Üyelerine, sermaye koymak, kâr ve zarara ve 
hukuki mesuliyete iştirak etmek vecibesi yükle-
memek şartiyle bu birlik hususi hukuka tâbi ve 
tüzel kişiliği haiz olur. Birliğin teşkilât ve idare 
tarzı ile teftiş ve murakabe usullerini gösteren 
statüler ilgililerin mütalâası alındıktan sonra 
Adalet ve Millî Eğitim bakanlıklarınca tanzim 
ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunur. İlgililer 
birliğe üye olmadıkça bunun sağladığı faydalar-
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dan ve statülere göre tahsili birliğe bırakılan j 
malî haklardan faydalanamazlar. | 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Radyo yayımları 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yayımlanmış 

bulunan fikir ve sanat eserlerini sahiplerinin 
müsaadesini almaksızın radyo ile yaymak husu
sunda radyo idarelerine Bakanlar Kurulunca I 
bir kararname ile yetki verilebilir. Bu yetkiye, 
yayımlanan esarlerin umumi mahallerde hopar
lör veya buna benzer teknik vasıtalarla nakle
dilmesine ruhsat verme hakkı da dâhildir. 

Bu kararnamede radyo ile yayımlanmış veya 
yayımlanacak olan eseri işaret, ses veya resim 
nakline yarıyan muvakkat vasıtalara almak sa
lâhiyeti de radyo idarelerine verilebilir. Şu ka
dar ki; bu salâhiyetten faydalanan radyo idare
leri, eserleri yalnlz kendi cihazlariyle ve münha
sıran kendi yayım maksatları için bu vasıtalara 
alabilirler. Bu vasıtalar maksada uygun olarak 
kullanıldıktan sonra muhafaza edilmek üzere 
millî kütüpaneye devredilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak yayımlar için 
eser sahiplerine radyo idareleri tarafından veri
lecek ücretler Adalet ve Millî Eğitim bakanlık
larınca birlikte tesbit ve Bakanlar Kurulu tara
fından tasdik edilecek bir tarife üzerinden öde
nir. Ancak 32, 34, 36, 37 ve 39 ncu maddeler 
gereğince yayımı esasen serbest olan hususlar 
için ücret verilmez. 

Hak sahiplerine yapılması icabeden ödemeler 
statüsü gereğince onlara dağıtılmak üzere mes
lekî birliğe yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Plâk imali j 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye'de 

ses nakline yarıyan aletleri imal eden müessese
lere, hak sahiplerine meslekî birlik vasıtasiyle 
münasip bir bedel ödemek şartiyle yayımlanmış 
musiki eserlerini, sahiplerinin müsaadesi alın
maksızın bu aletlere almak yetkisi bir kararna
me, ile verilebilir. 

43 ncü maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları bu 
halde de uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. J 
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4. Güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden 

pay verilmesi 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — 4 ncü madde

nin 1 nci ve 2 nci bendinde sayılan güzel sanat 
eserlerinin asıllariyle 2 nci maddenin 1 nci ben
dinde ve 3 ncü maddede sayılıp da yazarlarla bes
tecilerin el yazısiyle yazılmış eserlerinin asılla
rından biri eser sahibi veya mirasçıları tarafın
dan bir defa satıldıktan sonra eser, koruma sü
resi içinde bir sergide veya açık artırmada ya
hut bu gibi eşyayı satan bir mağazada satış ko
nusu olarak elden ele geçtikçe bu satış bedeli 
ile bir önceki satış bedeli arasında açık bir nis
petsizlik bulunması halinde satıcıya her defa
sında, bedel farkından münasip bir payı eser sa
hibine, bu ölmüşse miras hükümlerine göre üçün
cü dereceye kadar (Bu derece hariç) kanuni mi
rasçılarına ve eşine, bunlar da yoksa mesnlekî 
birliğe vermek borcu bir kararname ile yükle-
tilebilir. 

Kararnamede: 
•1. Bedel farkının yüzde ionunu geçmemek 

şartiyle farkın nispetine göre tesbit edilecek 
bir pay tarifesi; 

2. Bedeli kararnamede tesbit edilecek mik
tarı aşmıyan satışların pay vermek borcundan 
muaf tutulacağı; 

3. Eser nevileri itibariyle Meslekî birliğin 
hangi kolunun ilgili sayılabileceği; 

C4österilir. 
Satışın vukubulduğu müessese sahibi satıcı 

ile birlikte müteselsilen mesuldür. 
Cebrî satış hallerinde pay ancak diğer ala

caklar tamamen ödendikten sonra ödenir. 
Pay verme borcunun zaman aşımı, bu bor

cun doğumunu intaç eden satıştan itibaren beş 
'yıldır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

5. Devletin faydalanma salâhiyeti 
KIRK ALTINCI MADDE — Çoğaltma ve 

yayımı sahibi tarafından açıkça menedilmemiş 
olan ve umumî kütüphane, müze ve buna ben
zer sair müesseselerde saklı bulunan henüz 
yayımlanmamış eserlerden faydalanma salâ
hiyeti bir kararname ile münhasıran Devlete 
veya mesleki birliğe, yahut Devletçe uygun gö
rülecek bir kültür müessesesine verilebilir, 



B : 12 3.12.1951 O : 1 
Kararname: 
1. Eser sahibinin adını; 
2. Faydalanma salâhiyetinin hangi makam 

veya müesseseye" verildiğini ve bir zamanla mu
kayyet olup olmadığım; 

3. Safi kârın kültürel gayelere tahsis edi
leceğini; 

ihtiva eder. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

6. Kamuya maletme. 
KIRK YEDİNCİ MADDE — Bir kararna

me ile memleket kültürü için önemi haiz gö
rülen bir eser üzerindeki malî haklardan fay
dalanma salâhiyeti, hak sahiplerine münasip 
bir bedel ödenmesi suretiyle koruma süresi
nin bitiminden önce kamuya maledilebilir. 

Bu hususta karar verilebilmesi için eserin Tür
kiye'de veya Türk vatandaşları tarafından Tür
kiye dışında yayımlanmış olması ve aynı zaman
da eser nüshalarının iki yıldan beri tükenmiş 
bulunması ve hak sahibinin münasip bir süre 
içerisinde bunun yenisini yayımlıyacağmm da 
ihtimal dışında görülmüş olması lâzımdır. 

Bu kararnamede : 
1. Eser ve sahibinin adı; 

2. Müktesep hakları ihlâl edilen kimselere 
ödenecek bedel; 

3. Malî hakları kullanacak makam veya 
müessese; 

4. Verilen bedelin itfasından sonra elde 
edilecek safi kârın hangi kültürel, gayelere tah
sis edileceği; 

yazılır. 
BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

Dördüncü bölüm 

Sözleşme ve tasarruflar 

A) Hayatta vâki tasarruflar 

I .- Asli iktisap 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Eser sahibi 
veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan 
malî hakları süre, yer ve muhteva itibariyle 
mahdut veya gayrimahdut, karşılıklı veya kar
şılıksız olarak başkalarına devredebilirler. 

Malî hakları sadece kullanma salâhiyeti de 
diğer bir kimseye bırakılabilir. (Ruhsat). 

Yukardaki fıkralarda sayılan tasarruf mu
ameleleri henüz vücuda getirilmemiş veya ta
mamlanacak olan bir esere taallûk etmekte ise 
bâtıldır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Devren iktisap 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Eser sa

hibi veya mirasçılarından malî bir hak veya 
böyle bir hakkı kullanma ruhsatını iktisap et
miş olan bir kimse, ancak bunların yazılı mu
vafakatiyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını 
diğer birine devredebilir. 

işleme hakkının devrinde, devren iktisap 
eden kimse hakkında da eser sahibi veya mi
rasçılarının aynı suretle muvafakati şarttır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Sözleşmeler 

1. Vücuda getirilecek eserler 

ELLÎNCÎ MADDE — 48 ve 49 ncu madde
lerde sayılan tasarruf muamelelerine dair ta
ahhütler, eser henüz vücuda getirilmeden ön
ce yapılmış olsa dahi muteberdir. 

Eser sahibinin ileride vücuda getireceği 
eserlerin bütününe veya muayyen bir nev'ine 
taallûk eden bu kabîl taahhütleri taraflardan 
her biri, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm 
ifade etmek üzere feshedebilir. 

Eser tamamlanmadan önce, eser sahibi ölür 
veya tamamlama kabiliyetini zayi eder, yahut 
kusuru olmaksızın eserin tamamlanması imkân
sız hale gelirse zikri geqen taahhütler kendili
ğinden münfesih olur. Diğer tarafın iflâs et
mesi veya sözleşme uyarınca devraldığı malî 
hakları kullanmaktan âciz duruma düşmesi ya
hut kusuru olmaksızın kullanmanın imkânsız 
hale gelmesi hallerinde de aynı hüküm caridir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. İlerideki faydalanma imkânları 
ELLİ BİRİNCİ MADDE — İleride çıkarı

lacak mevzuatın eser sahibine tanıması muh-
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temel malî hakların devrine veya bunların baş
kaları tarafından kullanmasına mütaallik söz
leşmeler bâtıldır. 

İleride çıkarılacak mevzuatla malî h a r a 
rın şümulünün genişletilmesi veya koruma sü
resinin uzatılmasından doğacak salâhiyetlerden 
vazgeçmeyi yahut bunların devrini ihtiva eden 
sözleşmeler hakkında aynı hüküm caridir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1951 0 : 1 
Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 

harcamalara ait 1946 takvim yılı Bilançosunun 
onanması hakkındaki kanun için 247 oy kul
lanılmıştır. 244 kabul, üç ç.ekinser vardır, mu
amele tamamdır. Tasarı kanuniyet kesbetmiş-
tir. 

Efendim, tensip ederseniz vakit de geçti. 
önümüzdeki Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

<•» 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1946 takvim yılı bilançosunun 
onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

'Oy verenler : 247 
Kabul edenler : 2 4 4 

Reddedenler : O 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar = 237 
Açık Milletvekillikleri : 3 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 

[Kabul 
AYDIN 

Namık Gedik 
Nai] Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

edenler] 
BOLÜ 

•Mahmut Güç/bilmez 
İhsan 'Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragm Emeç 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bum in 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük . 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakçıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit^ 
Ali Çobanoğlu 
Fikr?t Karabudak 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhipğlu 

% ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 
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ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 

EftZlTRUM 
Said Başak1 

Rıfkı Saîiia Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin' Pötftioğta 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet^Sâlt' 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfı Mahir Koeatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇE& 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 

Enver Adakan 
İhsan Al tın el 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat1 Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet' Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük-
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzj Aktaş 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
T ez er Taşteıran 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcınğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Turkand 
Mehmet Yalmaz 

KONYA 
Ziya Barla» 
Remzi Binoıd 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 

.1951 O : 1 
Muammer Obuz 
Himmet ötçıaen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüa 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet- Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet IntSttö: 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan; 

rıöver . 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten' 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal BaHia 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıztb-Sgşrrel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SLtRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şelık Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö r s 
pBahattin Taner 
^Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
jlsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
;Şevket Mocan 

TOKAB 
.Ahmet Gürkan 
jHamdi Koyutürk 
İHalük ökeren 
iMuzaffer önal 
'Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
CJemal Reşit Eyüboğlu 
-Mahmut Goloğlu 
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Süleyman Fehmi Kalay 
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELI 
Hıdır Aydın 

Hasan Remzi Kulu 
TOPA 

Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel ' 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 

Hâşim Tatlıoflu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Esat Kerimol 
Rifat Sivişoğlu 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

Hayrı Tosunoğlu 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAB 
Bekir Öynâganh 
Ali İhsan Sâbîs 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadrı Maksudi Arsal(t) 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete (Bakan) 
Abdullah Gedikoğhı 

ANTALYA 
rfazifi Şerif Nabel 
Akii Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yünınü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
•Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
•Mehmet özbey 

BURSA 
Raii Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Aknıanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (î.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Renizi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen (î.) 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi İErgene 
Ömer Faruk Öanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Ğünaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

GAZlANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Tahsin înanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 
•Halit Z,arbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Salamon- Adato 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Berger (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlaber (î.) 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 
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İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Çehzat Bilgin 
Muhiddin Erener (I.) 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstün-
dağ (Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade (1.) 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (t.) 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıckale 
İbrahim Kirazoğlü 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erini 
Fikret Filiz 
Sıtkı PekMp 
Faik Üstün 
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KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Aliean 
Salih Kalemcioğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebuzziya 

KÜTAHYA 
Mecdet AMn 
Yusuf Aysal 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Abdülkadir Özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu (Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay (Baş-
kanvekili) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

[Açık Millet 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 
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Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman; Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

1 SAMSUN 
Haşim Alişan 
Firuz Kesim (I.) 

' Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StlRD 
Baki Erden 

SÎNOR 
Server Somuneuoğlu 

'vekillikleri] 
1 
1 
1 

SİVAS 
İlhan Dizdar (I.) 
Halil İmre | 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Yusuf ZiyaTuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Nuri Tugut Topcoğlu (t.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

Y0?5GAD 
i Niyazi Ünal Alçılı 

Avnı Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Fehmi Açaksöz 
Yunus Muammer Ala
k a n ! r 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu ( t ) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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S. Sayısı: 288 
1946 yılı Millî Korunma Bilançosu ile buna ait Umumi Murakabe 
Heyeti raporu ve ilgili Bakanlıkların mütalâası hakkında Başba

kanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/45) 

T. C. 21 . / / / . 1950 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 32 - 40, 6/1211 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1946 yılı Millî Korunma Bilançosu ile buna ait Umumi Murakabe Heyeti raporunun ve ilgili ba
kanların mütalâalarının 3780 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince, ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

I - Genel durum 

Millî Korunma Kanununun muaddel 51 nci maddesi gereğince 1946 yılı Umumi Bilançosu ile 
kâr ve zarar hesapları üzerinde Heyetimiz tarafından yapılan tetkik ve murakabe neticelerini ihtiva 
eden raporumuzu saygı ile takdim ediyoruz: 

Geçen seneki raporumuzda tafsilen arzettiğimiz veçhile Millî Korunma Kanunu tatbik mevki
ine konulduğu tarihte her takvim senesine ait bilanço taallûk ettiği yılın hitamından itibaren altı 
ay içinde Umumi Murakabe Heyeti raporiyle Başbakanlık tarafından Büyük Millet Meclisine tak
dim edilmekte iken bu müddet az görülmüş ve 49 45 sayılı Kanunla, altı aydan bir seneye çıkarıl
mıştır. Müddetin uzatılmasına rağmen Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosu, 
mütedavil sermaye tahsis mahallerinin .bilançolarını geç alması hasebiyle, 1946 yılı Bilançosunu ancak 
1949 yılı Eylül ayında; Heyetimize verebilmiştir. Mamafih Heyetimiz, Umumi Bilançonun tevhidini bek
lemeden Şubat 1949 dan itibaren bilançolarını Millî Korunma Muhasebe Bürosuna vermiş olan bâzı 
mütedavil sermaye tahsis mahalleri nezdine ilgili ekibini göndererek bu müesseselerin evrakı müs-
bitesini sondaj suretiyle inceletmiş ve muamelâtını kısmen kontrol ettirerek bilanço ve kâr ve zarar 
hesaplarının sıhhatini tetkik ettirmiş ve raporun takdimine imkân bulmuştur. Bu vesile ile müte
davil sermaye tahsis mahallerinin bilançolarını kısa bir zamanda Millî Korunma Muhasebe Büro
suna göndermelerini ve Muhasebe Bürosunun da tevhit vazifesini daha süratle neticelendirmesinin 
lüzumuna işaret etmek isteriz. 

1946 umumî bilançosuna nazaran: 
a) 1946 sonuna kadar Millî Korunma umumi sermayesinden, muhtelif tahsis mahallerine koor

dinasyon kararlariyle sabit, •nütedaviî ;e maye, ikraz ve idare masrafları olarak eemar* 
74.210.354,64 lira tahsis edildiği; 

b) Bu paralardan 61.103.569,87 lirasının tahsis mahallerince Ziraat Bankasından çekildiği; 
e) Ziraat Bankası yaptığı 61.103.569,87 liralık tediyenin 14.103.569,87 lirasını kendi kaynak

larından 47.000.000,- lirasını da Hazine kefaletini haiz bonolarını reeskont ettirmek suretiyle Mer
kez Bankasından temin ettiği; 



d) Tahsis mahallerinin, Ziraat Bankasından çektikleri 61.103.569,87 liranın 19.892.496,39 lira
sına ait hesapları Millî Korunma Muhasebe Bürosuna vermemiş oldukları; 

e) Millî Korunma camiasının 1946 yılı sonunda: 

76.212.815,40 lira alacakları, 
37.286.490,12 » borçları, 
46.115.176,36 liralık stoklan, 
16.504.326,84 » brüt sabit kıymetleri, 
4.640.070,09 lira sabit kıymet birikmiş amortismanları ve 

29.244.250,73 » karşılıkları, 
Bulunduğu; 
f) Millî Korunma camiasının 1946 yılı sonundaki kârının: 

Lira 

1940 ve 1941 yılları zararını teşkil eden 826.115,84 
Zirai Donatım Kurumunun 1943 yılı kârı olup 4604 sayılı Kanun gereğince ten
zil edilen 98.733,80 
Teşkilât ve idare masraflarından hesapları verilmemiş olduğu için karşılık ay
rılan 322.171,63 

Olmak üzere ceman 1.247.021,27 

liranın tenzilinden sonra 40.405.149,88 lira olduğu ve bunun 8.210.571,04 lirasını 1946 yılı safi kârı 
teşkil ettiği, 

Anlaşılmıştır. 
26 . I . 1940 tarihinde yürürlüğe giren ve 3954, 4156, 4180 sayılı kanunlarla tâdile uğrayan 

3780 sayılı Millî Korunma Kanuniyle «Fevkalâde hallerde Devletin. bünyesini iktisadi ve millî mü
dafaa bakımından takviye maksadiyle» îcra Vekilleri Heyetince gösterilen şekil ve şartlar daire
sinde vazife ve salâhiyetler verilmiş Ve bu kanunun derpiş ettiği işlerin icabettirdiği tediyeler 
için de Hükümet emrine Hazinece yüz milyon liralık bir sermaye temin olunmuştu. Bu sermaye
nin 1946 yılı sonundaki durumu ile tahsis mahallerince çekilen kısımmı, tahsis mahallerini, tahsis 
nevini ayrı ayrı gösterir bir cetvel, umumi bir fikir vermek için, aşağıya çıkarılmıştır: (4. Say
fayı teşkil eden bu cetvel raporun sonundadır.) 

II - işletme faaliyetleri 

A - Ticaret Ofisi: 
a) Tüzel kişiliği ve imtiyazları: 
Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı madesine müsteniden ve Bakanlar Kurulunun 14 . I I . 

1941 tarih ve 104 sayılı karariyle kurulmuş olan Ticaret Ofisi, tüzel kişiliği haiz ve hususi hukuk 
hükümlerine göre idare edilen ve mesuliyeti sermayesiyle mahdut bulunan Ticaret Bakanlığına bağlı 
malî ve idari, muhtariyeti haiz bir müessesedir. Kazanç ve taahhüt vergilerine tâbi olmıyan Tica
ret Ofisi, Arttırma, Eksiltme ve îhale kanunlariyle Muhasebei Umumiye Kanununun hükümlerine 
de tâbi değildir. 

b) İştigal sahası: 
1. Halk ve millî savunma ihtiyaçları için her türlü iaşe madde ve malzemesi satmalmak, sat

mak ve bu hususta icabeden ithalât ve ihracattı yapmak ve memleketin muhtelif mahallerinde stok
lar vücuda getirmek veya bu işleri mevcut ve yahut kuracağı teşekküller vasıtasiyle gördürmek, 

2. İştigal mevzuuna giren maddelerin fiyatlarının tesbiti ve bu maddelerin tevzii işlerinin tan
zimi hususunda Ticaret Bakanlığına teklif yapmak ve gerek bu maddelerin şevki ve gerekse bu 
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sevkiyatın icap ettirdiği nakliyat işleriyle meşgul olmak, 

3. îaşe maddelerinin iddihar ve nakline mahsus her türlü depo, kab, zarf ve nakil vasıtalarını 
inşa, mubayaa icar ve isticar etmek ve icabında satmak, 

4. Resmî daire ve müesseselerle halk ve millî savunma için lüzumlu her türlü emtianın memle
ket dışı ve içi nakliyatım keîıdi kuracağı teşkilâ tiyle veya mevcut resmî veya hususi teşekküller 
vasıtasiyle yapmak, alım, satım, nakil, muhafaza veya devrini deruhde ettiği emtia veya malzemenin 
denizde ve karada her türlü risklerini kısmen veya tamamen temin etmek, 

5. Bakanlığın muvafakat veya emriyle alâkalı ticari ve malî müesseseleri iştirak ettirerek mu
ayyen maddelerin istihsal veya ithal, işletme, ihraç veya tevzii için hükmî şahıslar kurmak ve
ya bu işleri mevcut müesseselere yaptırmak yetkisiyle görevlendirilmiş bulunmaktadır . 

c) Malî bünyesi ve finansman durumu: » 
Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesinde zikredilen sermayeden 1946 yılı nihayetine ka

dar, muhtelif Koordinasyon kararlariyle Ticaret Ofisine kredi suretiyle 17 milyon lira tahsis edil
mişse de bu sermaye 31 . XII . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 672 sayılı Koordinasyon kararyle 
16 milyon liraya indirilmiştir. 

Bundan maada, Ticaret Ofisi statüsünün 15 nci maddesi hükmüne göre; Ticaret Bakanlığının tâs-
vibiyle, be$ milyon liraya kadar istikraz akdedebilir. Ayrıca muhtelif bankalardan emtia mukabili 
avans almaya ve akreditif kredisi de kullanmaya yetkili bulunmaktadır. 

d) İdari bünye: 
Faaliyet merkezi İstanbul'da olan ve ayrıca İzmir, Mersin, İskenderun'da repo şeflikleri bulunan 

Ticaret Ofisi bir umum müdürlük halinde idare edilmektedir. 
İdari ve kazai makamlar nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı Ofisi, umum müdürlük temsil 

etmektedir. Ofis işlerinin tedviri hususunda ve Ofise taallûk eden bilûmum mevzularda Ticaret 
Bakanlığı Ofise gerekli direktifi vermektedir. 

e) Kadro: 
Ofise 1946 yılı nihayetine kadar 123, 174 ve 308 ve 480 sayılı koordinasyon kararlariyle muh

telif derecelerden ceman 177 aded memur kadrosu verilmiş bulunmaktadır. 
Ticaret Ofisinin 1946 yılında fiilî kadrosunda vukubulan harekâtını ve fiilî kadro ile nazari 

kadronun mukayesesini gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiştir: 

Barem içi 
Barem dışı 

Yekûn 
Yevmiyeliler 

1946 bidaye
tinde memur 

mevcudu 

66 
99 

165 
75 

1946 
Girenler 

8 
12 

20 
54 

yılında 
Çıkanlar 

13 
18 

31 
74 

1946 sonu 
memur 

mevcudu 

61 
93 

154 
35 

1946 
nazari kadrosu 

12 
103 

177 
— , 

Fiilî kadronun 
nazari kadroya 

nispeti 
% 

84,72 
90,29 

8 7 , -
— 

Yekûn 75 34 74 35 

Bu tablonun tetkikında; fiilî kadro nazari kadronun % 87 sini teşkil ettiği anlaşılmaıkta ve 1946 
yılı içinde Ticaret Ofisinin nazari kadro üzerinden % 13 nispetinde bir tasarruf .sağladığı görül
mektedir. 

Ofisin geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de, umum müdürlükteki muhtelif servisler ile 
depolarında yevmiye ile memur kullandığı görülmüştür. 

Yıl başmda 75 den ibaret bulunan yevmiyeliler sayısının sene sonunda 35 e indiği ve bunlara 1946 
yılında 102.536,99 lira yevmiye verildiği ve bu meblâğın 87.205,22 liralık kısmmm idare masrafları ve 
15.337,77 liralık kısmının da emtia masrafları meyamna intikal ettirildiği müşahade edilmiştir. 

(S . Sayısı :-288 ) 



— 4 — 
Bu durum karşısında; muhtelif koordinasyon kararlariyle Ofise verilen kadrolarda, münhal!er bu

lunduğu halde, yevmiye ile memur istihdam edilmesini, senesi içinde fevkalâde bir vaziyet olmadığına 
göre, Ofis kadrosunun tevsii mahiyetinde telâkki etmemek güçtür. 

Geçmiş yıllara ait raporlarımızda bu konu münasebetiyle yer alan tenkitlerimize verilen cevaplarda 
yevmiyeli memur kullanma zaruretinin Ofise muvakkaten tevcih edilen görevlerden ileri geldiği zik
redilmekte ise de; Millî Korunma Kanunu gerekince, Ofis kadrosunun Koordinasyon Heyetinin tasdi-
kına iktiran etmesi ieabettiğinden bu tarz hareketi/ı mevzuat bakımından yerinde olmadığını bir defa 
daha belirtmek isteriz. 

1. B ü t ç e : 
Ticaret Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş bul iman 1946 yılı masraf Bütçesi 670.530, liradan iba

ret bulunmaktadır. Bütçe Yekûnunun % 63 nü personel masrafları ve gtfri kalan kısmını da diğer 
masraflar teşkil etmektedir. 

Ofisin 1946 yılındaki masraf yekûnu 568.555,19 liraya ulaşmıştır. Bütçede derpiş olunan ödenekle
re nazaran yapılan masraflarda % 15 nisbetinde bir tasarruf sağlandığı görülmüştür. 

g) îşletme faaliyetleri: 
Fevkalâde halin devam ettiği müddetçe, halk ve millî savunma ihtiyaçlarını tedarik etmek gaye

siyle kurulmuş olan Ticaret Ofisinin, 3460 sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseseler gibi muay
yen bir iş programı mevcut değildir. 

Gerek iştigal sahası ve gerekse idari bünye konuları vesilesiyle de temas ettiğimiz veçhile Ofis, 
Ticaret Bakanlığının verdiği emir ve direktifler dâhilinde yurt içinden veya yurt dışından mal 
mubayaa etmektedir. Satınaldığı malları yine Bakanlığın tâyin ettiği müesseselerle sair ihtiyaç 
erbabına, tesbit edilen fiyatlar üzerinden, satmakla görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1946 yılında., Ticaret Ofisi, fâaliyetini aşağıda bahsi geçen mev
zularda teksif etmiş bulunmaktadır: 

1. Yurda ithalinde müşkülât çekilen çuval, kanaviçe ve jüt mamulâtı, nakil vasıtalariyle ye
dekleri, muhtelif cins madenî eşya ve alât, kauçuk, pamuklu mensucat ve saire gibi muhtelif emtia
nın memlekete getirilmesi ile satışları, 

2. Yurt içinde zeytintanesi, pamuk, palamut ve saire gibi nebatî maddelerle Varlık Vergisi em
tiasının alım ve satışı, 

3. Devlet tarafından el konan bilûmum nebat* "ağların mubayaa stok ve satışlarının tavassut 
işleri. 

Ofis, 1946 yılında yerli ve yabancı emtia ve Devlet namına yaptığı nebatî yağ alımları ile 
ceman 18.373.899,48 liralık mübayaatta bulunmuş ve geçen seneden müdevver muhtelif cins emtia 
stoku ile birlikte 32.032.845,32 lira değerindeki emtiadan 16.571.861,39 liralık satış yapmış ve 
8.699.397,27 liralık sair çıkışlardan sonra mütaakıp yıla 6.719.693,81 liralık stok devretmiş bulun
maktadır. 

Bu faaliyeti neticesinde Ofis, 1946 yılı hesaplarını 896.610,40 liralık safi bîr kârla kapattığı 
anlaşılmıştır. 

h) Mubayaa ve satışlar : 
Geçen seneye nazaran 1946 yılında Ticaret Ofisinin mubayaalarında 4.063.502,69 lira ve satışla* 

rında da 496.671,64 lira bir fazlalık görülmektedir. 
Ofisin 1946 yılı mubayaa ve satışlariyle emtia noksan ve fazlalıklarını ve yıl sonu stokunu gös

terir müfredatlı bir tablo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 
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Emtianın adı 

Yerli emtia 
Yabancı emtia 
Devlet yağları 
Varlık vergi emtiası 
Gümrükte el konan 
Birlikte ısmarlanan emtia 
Nezdimizdeki emanet emtia 
Müteferrik emtia 

Yekûn 

1946 yılı 
satışları 

527.042,97 
H.025,.768,21 
4.237.371,37 

— 
181,17 

781.211,73 
— 

285,94 
16.571.861,39 

1945 yılından 
devir 

1.336.206,24 
10.269.307,99 
1.379.191,70 

— 
176,73 

620.253,48 

25.239,53 

13.630.375,67 

1946 yılı 
mubayaatı 

404.050,57 
5.465.822,53 

10.565.469,23 
664.028,11 

— 
— 

1.254.485,01 
20.044,03 

18.373.899,48 

Cetvelin devamıdır 

Emtia 
noksanları 

20.044,39 
14.303,02 
4.482,68 

__ 
— 

3.048,52 
— 
14,24 

41.892,85 

Sair çıkışlar 

175.835,38 
285.080,11 

7.079.171,65 
664.028,11 

— 
470.224.76 

— 
25.057,26 

8.699.397,27 

Emtia 
fazlası 

10.879,60 
14.5,05,54 
3.165,72 

— 
4,44 

— 
— 
14,87 

28.570,17 

Yekûn 

722.922,74 
11.325.151,34 
11.321.025,70 

664.028,11 
181,17 

1.254.485,01 
— . 

25.357,44 
25.313.151,51 

Yekûn 

1.75,1.136,41 
15.749.636,06 
11.947.826,65 

664.028,11 
181,17 

620 253,43 
1.254.485,01 

45.298,43 

32.032.845,32 

1945 yılı stoku 

1.029.213,67 
4.424.484,72 

625.800,95 
— 
— 
— 

620.253,43 
19.940,99 

6.719.693,81 

Bu tablonun tetkikmda; mubayaa edilen 404.050,57 liralık yerli emtia, palamut ve palamut 
hulâsası, pamuk, zeytin tanesi, gravyer peyniri ve saire gibi emtiadan ibaret bulunmaktadır. 

Yabancı emtia, bilûmum mubayaatm % 29,74 ünü ve satışların da % 66, 53 ünü teşkil etmek
tedir. 

Bu emtianın nevileri itibariyle müfredatım ve 1946 yılı harekâtını gösterir tablo aşağıya çıkarıl
mıştır: 

Yabancı emtianın nev'i 

öam ve züccaciye 
Çuval, kanaviçe ve jüt mâmulâtı 
Deri, kösele ve kundura levazımı 
Kâğıt ve mukavva ve tatbikatı 
Madenî eşya ve alât 
Mensucat ve iplik 
Nakil vasıtaları ve yedekleri 
Sair nebati maddeler 

Yekûn 

1945 yılından 
devir 
T. L. 

1.502,87 
400,741,60 

18.491,98 
88.579,35 

2 590.101,12 
5.552.049,05 

Ş27.614,80 
1.090.227,22 

10.269.307,99 

1946 yılı 
mubayaatı 

T. L. 

_ 
1561.722,55 

— 
—. 

1.019,959,08 
203.390,93 

1.219.736,07 
461.013,90 

5.465.822,53 

Emtia 
fazlası 
T. L. 

— 
44,01 
28,12 

4.481,76 
3.412,12 
4.934,50 

38,37 
1.566,66 

14.505,54 

Yekûn 
T. L. 

1.502,87 
2.962.508,16 

18.520,10 
93.061,11 

3.613.472,32 
5.760.374,48 
1.747.389,24 
1.552.807,78 

15.749.636,06 
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Bu tablo 5 nci sayfadaki tablonun devamıdır. 

1946 yılı Emtia Sair 1946 yılı 
satışları noksanları çıkışlar Yekûn sonu stoku 

1.002,87 
2.027.764,58 

18.1520,10 
91.621,01 

1.871.180,48 
4.477.411,79 
1.246.308,24 

791.459,14 

. — 
70,47 
— 
— 

3.885,79 
5.580,76 

335,24 
4.430,76 

—. 
23.090,98 

— 
1.440,10 

93.220,52 
154.437,06 

8.061,67 
4.829,18 

,1.502,87 
2.550.926,03 

18.520,10 
93.061,11 

1,968.286,79 
4.637.430,21 
1.254.705,15 

800.719,08 

— 
411.582,18 

— 
— 

1.645.185,53 
1.122.944,27 

492.684,09 
752.088,70 

İl.OBB.768,21 14.303,02 285.080,11 11.325.151,34 4.424.484,72 

Bu tabloda görüldüğü veçhile, mubayaa olunan yabancı emtianin belli başlılarını çuval, ka-
naviçe ve jüt mamulâtı, madenî eşya ve âlât ile nakil vasıtaları ve yedekleri teşkil etmekte ve 
satılanlardan ise, mensucat ve iplik başta gelmekte ve bunu sıra ile çuval, kanaviçe ve jüt ipliği, 
madenî eşya ve alât ve nakil vasıtaları takip etmektedir. 

Buna ilâveten, Varlık Vergisi emtiası, vergi mükellefleri tarafından satılan ve piyasayı koru
mak ıgayesiyle Ofisçe satınalınmış olan muhtelif cins mallara ve (nezdimizdeki)' emanet emtia mu
bayaaları da, Devlet yağları alımları kabilinden olup muameleleri henüz katiyet kesbetmemiş bu
lunmaları hasebiyle ayrı bir hesaba alınmış olanları teşkil etmektedir. 

1946 yılında Ofisin satmış olduğu 16.571.861,39 lira maliyetindeki muhtelif cins emtianın nevi
leri itibariyle müfredatını, maliyet ve satış tutarlariyle satış neticesinde hâsıl olan kâr ve zarar
larını gösterir tablo aşağıda yer almış bulunmaktadır. 

Yerli emtia 
Yerli emtia takaslı 
Yabancı emtia 
Yabancı emtia 
Yabancı emtia 
Devlet yağları 
Devlet yağları 
Gümrükte el konan 
emtia 
Nezdimizdeki emanet 
emtia 
Müteferrik emtia 

Yekûn 

Maliyet tutara 
TL. 

183.417,35 
343.625,62 

9.034.536,— 
1.862.195,29 

129.036,92 
4.177.986,45 

59.384,92 

181,17 

781.211,73 
285,94 

16.571.861,39 

Satış tutan 
TL. 

89.768,83 
357.041,46 

10.417.618,87 
1.661.403,81 

295.645,02 
4.620.732,72 

42.648,57 

181,17 

781.211,73 
17.026,47 

18.283.278,65 

Satış kârları 
TL. 

— 
13.415,84 

1.382.831,07 
251,80 

166.608,10 
442.746,27 

— 

— 

— 
16.740,53 

2.022.593,61 

Kâr 
nispeti 

— 
4 

15 
— • 

129 
11 
— 

— 

— 
585 

zararları 
TL. 

93.648,52 
— 
— 

200.791,48 
— 
— 

16.736,35 

— 

— 
— 

311.176,35 

Zarar 
nispeti 

51 
— 
— 
11 
— 
-— 
28 

— 

• — 
— 

Yukardaki tabloda, (gümrükte el konan emtiax ile (nezdimizdeki emanet emtia) satışlarının ma
liyet bedelleri üzerinden yer aldığı görülmektedir. Bunlar haddi zatında yabancı emtia ile Devlet 
yağları hesaplarına intikal ettirilmiş olmaları, münasebetiyle, tablonun muvazenesini teminen göste
rilmiş bulunmaktadır. 

Yabancı emtiada mubayaa bedeline nazaran görülen % 129 nispetindeki 166.608,10 liralık satış 
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kârı, yeni lâstik alabilmek için, kendilerine lâstik tahsis olunan alıcıların Ofise parasız oİarak tes
lim ettikleri eski lâstiklerin bu defa Ofisçe satılmasından ileri gelmektedir. 

Bu meblâğ ile 1945 yılında aynı menabiden hâsıl olan 5.286,65 liralık lâstik satış geliri ve 1941 
yılında Brezilya'dan getirtilip Ticaret Ofisine devrolunan kahvelerin maliyetine intikal ettirilen 
tahminî nakliye masrafı karşılığı ile hakikî nakliye masrafı arasındaki 402.994,08 lira nakliye 
farkı ki, ceman 574.888,83 lira 5 . 3 . 1947 gün ve 3/5569 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle Darüş-
şef aka'ya tahsis edilmiş ve sözü geçen meblâğ Ofisçe 15 . 3 . 1947 tarihinde Türk Okutma Kurumuna 
tediye edilmiştir. 

Ticaret Ofisinin 1946 yılında satmış olduğu muhtelif cins yerli emtiadan hâsıl olan 93.648,52 lira 
satış zararının, bir kısmı Eomanya'ya akaryakıt mübayaatı olarak ihraç edilmek üzere satmalman 
tiftiklerin siyasi münasebet dolayısıyla, ihraç edilememesi neticesinde Sümer Banka, maliyetinden 
daha dûn fiyatla satılabilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Diğer kısmı da, Filistin'e ihraç edilmek üzere Kars ve havalisinden satmalınmış bulunan grav
yer peynirlerinin, adı geçen memlekete ihraç edilememesine binaen memleket dahilindeki satışlar neti
cesinde hâsıl olan menfi fiyat farkından hâsıl olmaktadır. 

Ticaret Ofisi tarafından, fevkalâde ahvalin de vam ettiği harb yılları zarfında fiyat gözetilmiyerek 
halk ve millî müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elde stok bulundurmak gayesiyle muhtelif cins 
yabancı emtia satınalınmıştı. 1946 yılında fevkalâde ahvalin kısmen kaikmasi üzerine bir kısım dünya 
piyasalarının açılmış olması neticesinde dahilî piyasada vukubulan fiyat tedennileri dolayısiyle ma
liyetten düşük fiyatla satmak mecburiyetinde kalman bir kısım yabancı emtiadan bu yıl zarfında 
200.791,48 lira zarar edildiği görülmüştür. 

Satışların üçte ikisini teşkil eden yabancı emtianın nevileri itibariyle müfredatını maliyet ve sa
tış tutarlariyle satış neticelerini gösterir tablo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

Yabancı emtianın 
•adı 

Cam ve zücaciye 
Çuval, kanaviçe ve 
jüt mamulleri 
Deri kösele ve kundu
ra levazımatı 
Kâğıt mukavva ve tat 
bikatı 
Madenî eşya ve alât 
Mensucat ve iplik 
Nakil vasıtaları ve ye
dekleri 
Sair nebati madeler 

Yekûn 

1946 
satışlarımın 

maliyet tu tan 
TL. 

1.502,87 

2,927.764,58 

18.520,10 

91.621,01 
1.871.180,48 
4.477.411,79 

1.246.308,24 
791.459,14 

11.025.768.21 

1946 
satışlarının 
satış tutarı 

TL. 

1.645,99 

2.650.-841,71 
• 
3.761,10 

96.043,24 
2.021.255,22 
5.017.258,78 

1.677.495,57 
906.366,09 

12.374.667,70 

1946 satı§ 
kârları 

143,12 

160.192,93 

• — 

4.422,23 
184.376,21 
598,483,25 

279.221,33 
155.992,— 

1.382.831,07 

Karnim 
beti % 

9,52 

6,33 

—. 

4,82 
9,85 

13,36 

22,40 
19,70 

12,54 

• 

Satış 
zararları 

— 

37.115,80 

14.759,— 

— 
34.301,47 
58.636,26 

14.642,10 
41.336,85 

200.791,48 

Zarar 
nispeti 

— 

1,47 

79,69 

— 
1,83 
1,30 

|| 
1,30 
5,22 

1,82 

Bu tabloya göre, 1946 yılı yabancı emtia satışlarından en yüksek kâr nispetinin nakil 
vasıtaları ve yedeklerinden ve asgari kârın da kâğıt, mukavva ve tatbikatından elde edildiği 
görülmektedir. 

Zararların ise, en fazla deri, kösele ve kundura levazımatından, en az da mensucat, iplik ve 
bâzı nakil vasıtaları ye yedekleri gibi malzemeden olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu yıl yabancı emtianın muhtelif nevilerinden elde edilen vasati kârın •% 12,54 nispetinde 
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olmasına mukabil 1945 yılindaki kârın !% 26,85 nispetinde bulunması, 1946 yılı kâr nispetinin 
azaldığını ifade etmektedir. 
- 1. Stoklar : 

Ticaret Ofisinin 1946 yılı sonundaki emtia stoklarının nevileri itibariyle müfredatı aşağıdaki 
gibidir : 

Yerli emtia 1.028.213,67 
Yabancı emtia 4.424.484,72 
Devlet yağları 626.800,95 
Birlikte ısmarlanan emtia 620.253,48 
Müteferrik emtia 19.940,99 

Yekûn 6.719.693,81 

1.028.213,67 lira kıymetindeki yerli emtianın beş yüz bin liraya yakın kısmını muhtelif cins 
pamuk, beş yüz küsur bin liralık kısmını palamut hulâsası ve geri kalan kısmını da sair emtia teşkil 
etmektedir. 

Yabancı emtia stokunun müfredatı, yabancı emtia satış tablosunda görülmektedir. 
Devlet yağları stoku, yağ işlerine tavassut eden Ofisin nezdinde bulunan yıl sonu stokuna ve bir

likte ısmarlanan emtiada ortak sipariş edilen muhtelif cins mensucata taallûk etmektedir. 
Yıl sonunda mevcut stokların, sene sonu sayımları yapılarak zabıtların tanzim ve zabıtlarla muha

sebe kayıtlarında yer alan miktarlar arasında zuhur eden farklar da tesbit edildiği halde, bunların 
senelerden beri muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiş olması, 1945 yılından evvelki senelere ait 
raporlarımızda açıklanmış bulunmakta idi. 

Geçen seneki raporumuzda, 1945 yılı sonuna kadar sayım neticelerinde zuhur eden farkların 
Ofisçe kayıtlara intikal ettirildiği belirtilmiş bulunmakta idi. 

Halbuki tetkik konumuzu teşkil eden 1946 yılı sonunda ise; sayımlarda zuhur eden farkların 
Ofisçe muhasebe kayıtlarına intikali cihetine gidilmediği ve bâzı depolarda fiilî sayımlar yapılmıya-
rak depo kayıtlarında yer alan miktarların zabıtlara geçirilmesiyle iktifa edildiği görülmüştür. 

Bilançonun sıhhati bakımından, sene sonu sayımlarının fiilen yapılması ve leh ve aleyhte zuhur 
edecek farkların da behemehal muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi zaruretine işaret etmek 
isteriî. 

j) Taahhüt vergisi: 
Geşmiş yıllara ait raporlarımızda, Türkiye Büyük ifillet Meclisinin 16 . VI . 1942 tarih ve 1306 

sayılı kararı gereğince, taahhüt vergisine tâbi bulunmaması dolayısiyle ofisin resmî devaire satmış 
olduğu mallar bedeli üzerinden kesilmiş olan taahhüt vergilerinin istirdadı cihetine gidilmesinin 
icapettiği müteaddit defalar belirtilmiş bulunmakta idi. 

Fuzulen ödenmiş olan taahhüt vergilerinin istirdadı zımnında Ofisin nihayet 1949 yılı bidaye
tinde teşebbüse geçtiği görülmekte ise de; senelerden beri bir neticeye bağlanamamış olan bu mev
zuun biran evvel intacı zaruretine işaret etmek isteriı. 
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k) Bilanço: 
Ticaret Ofisinin 1946 yılı bilançosunun bir hulâsası aşağıya çıkarümıgtır: 

AktU 

Sermaye taahhüt hesabı 
Demirbaş eşya ve tesisat 
Kasa 
Emtia 
Borçlu hesaplar 

Nâzım hesaplar 

T. L. 
16.000.000,00 

58.869,28 
8.942,80 

6.719.693,81 
28.032.867,32 

52.589.537,45 

Pasü 

Sermaye 
İhtiyat akçası 
Alacaklı hesaplar 
Kâr 

50.820.373,21 
1.769.164,24 Nâzım hesaplar 

T. L. 
16.000.000.00 

12.919,58 
18.903.730,33 
15.903.717,30 

50.820.373,21 
1.769.164,24 

51.589.537,45 

Ofisin 1946 yılı bilançosunun yekûnu, nâzım hesaplar hariç, 1945 yılına nazaran 6.329.524,39 
lira bir fazlalık kaydederek 50.820.373,21 liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Ofisin, 1946 yılı hesaplarının muntazam yürütüldüğü, bilanço ile eklerinin de muhasebe kayıtlarına 
tetabuk ettiği? incelemelerimiz neticesinde, anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bilançoda Ofis tarafından ayrıldığı görülen 12.919,58 lira ihtiyat akçasının, millî korunma 
mevzuatı bakımından tefrikine lüzum hâsıl olmadığını, geçen seneki raporumuzda da belirtilmiş ol
duğu veçhile, bu sene de tekrarlanmakta fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Ticaret Ofisinin Bakanlar nezdindeki cari hesaplarında mevcut parası bulunduğu halde, banka
lardan borç almasiyle Ofis lehine faiz farkından istifade etmek imkânlarını araştırmamış olması 
yerinde görülememiştir. 

Bu raporumuzda etraflıca incelediğimiz Ticaret Ofisinin 1946 yılı finansman ve işletme duru
munun bir özeti, 1945 yılı ile mukayeseli olarak Sağıya çıkarılmıştır: 

Sermaye taahhüt hesabı 
Sabit kıymetler 
Birikmiş amortismanlar 
Mubayaa yekûnu 
Satış yekûnu 
Memur sayısı : 
a) Barem içi 
b) Barem dışı 
Safi kâr 

1945 
T. L. 

17.000.000,— 
75.853,95 
32.870,01 

14.310.396,79 
16.081.189,75 

66 
99 

3.201.626.45 

1946 
T. L. 

16.000.000,— 
98.877,49 
40.008,21 

18.373.899,48 
16.571.861,39 

61 
93 

896.610,40 

- + 
+ 
+ 
+ 

—. 
— 
— 

Fark 
T. L. 

1.000.000,— 
23.023,54 

7.138,20 
4.063.502,69 

490.671,64 

5 
6 

2.305.016,05 

B - Petrol ofisi: 
a) Toplu bakış: , 
Halk ve millî savunma ihtiyaçları için lüzumlu her türlü petrol ve müştaklarını satmalmak ve satmak 

ve memleketin muhtelif mahallerine de stoklar vücuda getirmek, bunların memleket içindeki fiyatlarını 
tesbit, tevziatını tanzim ve akar yakıtın cins, miktar ve mahallinin tâyini hususunda Ticaret Bakan
lığına teklif yapmak ve lüzumunda bunların şevki yat işleriyle meşgul olmak üzere 18 . II . 1941 
tarihli ve 103 sayılı Koordinasyon karariyle kurulmuş bulunan 2,5 milyon lira sermyeli Petrol Ofi-
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sinin 1946 yılı muamele ve hesapları üzerinde yapılan tetkik neticesi aşağıda arzedilmiş bulun
maktadır. 

Daha evvelki yıllarda olduğu gibi, 1946 yılında da memleketin petrol ve müştaklariyle, madeni 
yağlar ithal, tevzi ve satış işleri Petrol'Ofisi ile Türkiye'de çalışmakta bulunan Sokoni Vakum Co., 
Shell Comp., Steaua Romania ve Türk Petrol ve Madenî Yağlar Anonim şirketleri tarafından ev
velce yapılan anlaşma nispetleri dâhilinde cereyan etmiş bulunmaktadır. 

Anlaşmaya göre tesbit edilmiş bulunanmuhtelif cins akar yakıt ile madenî yağlar üzerinden 
Şirketlerin hisseleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir: 

Şirketin adı 

Petrol ofisi 
Sokoni Vakum Oil Comp. 
Shell Comp. 
Steaua Romana 
Türk Petrol A. Ş. 

Be 

% 
% 
% 
% 
% 

azın 

23 
46,23 
12,17 
14,60 
4,00 

Petrol 

% 23 
% 43,31 
% 16,55 
% 13,14 
% 4 , -

Motorin 

% 23 
% 50,61 
% 12,17 
% 10,22 
% 4 -

Madenî yağ 

% 16,50 
% 61,50 
% 1 6 -
% 1 2 , -
% 4 , -

100,— 100,00 100,00 100,00 

İdare ve Teşkilât : 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, hükmi şahsiyeti haiz bir genel müdürlük olarak çalışan 

Petrol Ofisinin merkezi Ankara'dadır, 
Raporumuzun inceleme konusunu teşkil eden 1946 yılında Ofisin İstanbul ile İskenderun'da bi

rer şubesi ve yurdun muhtelif bölgelerinde de 40 kadar acentası bulunmakta idi. 
Halbuki tetkikatımızın yapıldığı 1949 yılında Ofisin îştanbul ve İskenderun'dan maada İzmir 

ve İzmit'te de birer şube açtığı ve acenta sayısının da 125 e yükseltildiği müşahede edilmiştir. 
1946 yılında Ofisin. İskenderun'daki tesislerinde 5656 m3 hacmmda 4 aded tankı ve İstanbul'da 

da 5950 m3 istiabında 15 aded tankı ki ceman 11.606 m3 mayii alabilecek kapları bulunmakta 
idi. 

1949 yılında ise, Ofisin İzmit şubesinde 71.000 m3 hk, İzmir şubesinde 32.428 m3, İskenderun 
şubesinde 29.256 m3 ve İstanbul şubesinde 6.700 m3 ve yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş 
olan yedi depoda da 6.200 m.3 ki ceman Ofisin bilûmum tesislerinde 145.584 m3 mayi mahrukat 
istiap edebilecek ve tekniğin en son yenilikleri göz önünde bulundurularak, modern bir şekilde 
kurulmuş ve teçhiz edilmiş tankları bulunmaktadır. 

Mukayeseye imkân vermek üzere, Türk piyasalarında çalışmakta olan ecnebi şirketlerin muhte
lif depolarında m«vcut akaryakıt tattkları hakkııida kısaca malûmat serdetmekte fayda görmek
teyiz. 

Socon Vakum Oil Comp. 80.852 m.3, Shell Comp. 30.438 m3 ve Steaua Romana (Anglo îranien) de 
11.016 m3 yani bütün şirketler 122.306 m3 mayi mahruku istiap edebilecek tanklara sahiptir. 

Halbuki aynı yılda yalnız Petrol Ofisi 145,584 m'3 hacmmda tanklara mâliktir. 
Günden güne'makinelerle tê Kız; edilmekte olan ordumuzun, artmakta olan hava kuvvetlerinizin, 

inkişaf halinde bulunan sanayiimizin ve makinelestirilmesi hususunda hummalı faaliyette bulunan 
memleket, ziraatinin en mübrem ihtiyaç maddelerinden olan akaryakıt ile madenî yağların işgal ettiği 
mevkiin önemi yüksek malûmlarıdır. 

Bu itibarla PetrolOfiside^ yurdun büsahaolâkiiRtiyaçlaTihı göz önünde bulundurarak gerek stok
lar vücuda getirmek ve gerekse bunların tevziatmi kölaylöştiracâk tedoîflöri almak hususunda gere
ken gayreti göstermiştir. 

Bu durum karşismda, Öf îs idarecilerinin sarf etmiş ve etıöekte oldukları başarılı gayretlerin takdi
re lâyık olduğunu beîirlmek isteriz. ' 

Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de Ofis iş programı tanzim etmeyip sadece Ticaret Bakan-
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lığının tasdikına sunmuş olduğu masraf bütçesini, hazırlamış,bufunma^ta^Ur. 

1946\yılı maşra£ hü£ç^ J 4 § ^ % ° $ $&%*• #P& yeî^un4§-b|r eyyejki s^n^a nisbeten % 33,76 
tekabül eden 163.751,00 lira bir fazlalık görülmektedir. 

1946 yılı sonunda f i$ magçaf, yekûnu* bütçeye n$zar.an, ^73^2,8,8 ljrş bir fazlalık kaydederek 
920.704,88 liraya baliğ olma^a^ır,. 

Bu bütçe tecavüzünün^04)p0,p|)^ liraya yaton kısmmuı personel ve 1,20 Q0Q,00 liraya yakın kıs-
mmm da sair masr^arda yuj^bt^^ 

Masraf bölümlerinde görülen bu artıların, sene; bidayetindeki tahmine nazaran Ofis işlerinin 1946 
yılı içinde bir hayli genişlemiş olmasından ileri geldiği müşahade edilmiştir. 

Kadro : 
Petrol Ofisine 1#46 yılı için .617 say^ı kpe^dinaşyoiı, toa,riyle öplenejs yekunu 207.480 liraya 

ulaşan 145 memuriyet, ^adro^u yexjlm|ştir. Qîjs ka^rosuı^dşpm^mur h^©j£|tını gösterir tablo 
aşağıya deıjçedilmlş. buli»nn^|adır : 

Büro memurları : 
Barem içi 
Barem dışı 
işletme depoları 
mamurları : 
Barem içi 
Barem dışı 

1946 yılı 
nazari 

kadrosu 

44 
33 

6 
62 

1946 
Girenler 

4 
6 

8 
2 

yılında 
pkkalar 

4 
6 

2 
4 

1946 yılı 
ifâî ka&*> 

3® 
28 

6 
•57. 

1946 yılı 
nazari kadroya 

göre açık 

5 
5 

— 
5 

Yekûn 145 15, 16 130 15 
Bu tabloya göre, nazari kadro ile fiilî kadro arasında % 10 a tekabül eden 15 memurun tasar

ruf edildiği ve 1945 yılı sonunda 131 memurdan ibaret bulunan fiilî kadro mevcudunun 1946 niha
yetinde 180 a inhisar ettâfi görülntüştür. 

Of is memurlarına ait sicil'dosyalarının incelenmesinde, sicil ile ügisi bulunmıyan bâzı vesaikin 
dosyalar meyanutda yer aldığı ^e lüzumlu evrakın dagay^ınuiftazasM Mr'^elâMe -fculranduğu görül
müştür. Bunların usulü dairesinde tanzimi zaruretine işaret etmek isteriz. 

Muhasebe ve muamelât : • 
Petrol Ofisinde öz ve yabancı kaynaklarının mevcudat ve matlubuna dağılışı hakkında bir fikir 

vermek üzere 1946 yılı bilançonun kısaltılmış şekli aşağıya dcfceedHttâ t̂ar : 

^ktif Pasif 
^uhaşşas sermaye 
Müteâavil kıymetler 
Sabit kıymetler 
Şair a^i&jer 

Sermaye 
Karşılıklar 
Alacaklılar 

. Emanet parslar 
Sair pasif lef V 

Nâzım hesaplar 

2.500 JOOO,— 

3.155.236,96 
. 462.4§3,33 

Geçen yıllar kârları 
Kâr. " 

18.831.709,50 
1.387.772,79 Nazım hesaplar 

2.500.000,— 
2.662.681,48 
1.470.820,76 

119.053,68 
2.348.218,47 
7.521.023,60 
2.209.911,51 

18.831.709,50 
1.387.772,79 

Yekûn 20.219.482,29 Yekûn 20.219.482,29 
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Ofisin 1946 yılı bilançosunun yekûnu, nazım hesaplar hariç, bir evvelki seneye nazaran 

3.885.238,30 ve 1944 yılına kıyasen de 8.036.807,32 lira bir fazlalık kaydederek 18.831.709,50 Liraya 
yükseldiği görülmüştür. 

Bilhassa son iki sene zarfında görülen bu mühim artışların başlıca sebebi, 0#is faaliyetinin 
geçmiş senelere nispeten genişlemiş olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1946 yılı Ofis faaliyetine dair hesapların incelenmesinde; bu 
yıl geçmiş senelerden farklı olarak şubeler ile merkez hesapları ayrı ayrı yürütülmüştür. 

Şubelerin yıl sonu itibariyle hesap bakiyeleri üzerinden tanzim edip gönderdikleri mizanlar 
merkezde bâzı tadilâta tâbi tutulmuş ve merkez hesaplariyle tevhit edilerek Ofisin 1946 yılı bi-
lânçosiyle kâr ve zarar hesabının çıkarıldığı görülmüştür. 

Hesap vaziyetlerinin, sene sonunda bilûmum Ofis faaliyetini göstermesi gerekli bulunduğun
dan yukarda belirtildiği veçhile şubeler hesaplarının merkez hesaplarına yalnız bakiyeler üzerinden 
intikal ettirilmeyip bu hesapların yıl içinde gördükleri harekâtı aksettirecek şekilde yani zimmetli 
ve matluplu olarak merkez hesaplarına alınması suretiyle bilançonun çıkarılması icap ettiğine işa
ret etmek isteriz. 

1946 yılında Petrol Ofisinde tatbik edilen hesap plânında yer alan mubayaa tashihleri hesap
larına taallûk eden işlemlerin başka hesaplara intikal ettirildiği görülmüştür. 

Bu durum binnetice Ofis hesaplarının hakikî mubayaa ve satış miktarlarını göstermesine imkân 
vermediğinden badema mubayaa ve tashihlere ait muamelıtın bu hesaplardan dolaştırılmak suretiyle 
kayıtların yürütülmesi zaruretine işaret etmek isteriz. 

Stok hesabında görülen acentalar nezdindeki, akar yakıtın sene sonu sayım zabıtlariyle muha
sebe kayıtları arasında bâzı farklara tesadüf edilmiştir. Stok hesabının sıhhatini ihlâl eden bu gibi 
farklar mutevassıt bir hesapla izalesi cihetine gidilmesi zaruretini belirtmek isteriz. 

Petrol Ofisi merkezinin 1946 yılı sonunda Ziraat ve İş Bankalariyle ve diğer bankalardan 
1.321.134,14 lira alacağı bulunduğu halde Ziraat Bankası nezdinde bir borçlu hesap açtırarak bu 
hesaptan 477.123,84 lira borç para aldığı görülmüştür. Borç para almak suretiyle Ofise faiz kül
fetinin tahmil edilmesi müessesenin menfaati bakımında yerinde görülemediğini tebarüz ettirmek 
isteriz. 

1946 yılı sonuna kadar fiyat farkları karşılığı, olarak fon hesabına 2.637.008,63 lira tefrik edil
diği görülmüştür. Fon hesabının muhammen ve muhtemel masraflar ve sair muhtelif maliyet un
surları karşılığı olarak .akar yakıt fiyatlarına ithal edilen mebaliğ ile yapılan hakiki masrafların 
kıyaslanması neticesinde elde edilen farktan husule gelmiş olması icabetmekte ve ileride zaruret hali-
de maliyetten aşağı bedelle satılacak akaryakıt menfi fiyat farklarının bu hesaptan mahsup edilmek 
suretiyle bu meblâğın müstehlike iadesi gerekmektedir. 

Binaenaleyh senelerdenberi sene sonunda, bir kalemde kâr ve zarar hesaplarından fona tefrik edi
len ve 1946 yılı sonunda 2.637.008,63 liraya ulaşmış bulunan bu meblâğ yukarda tesis şekli hakkında 
gereken izahat verilmiş bulunan fon hesabının hakiki durumunu göstermekten uzak bulunmaktadır. 

Bu itibarla fon hesabının sahih bir durum arzedebilmesi için 1946 yılı sonuna kadar vâki muame
lâtın yeniden tetkika tâbi tutulması suretiyle hakiki fiyat farkları karşılıklarının tesbiti icabetmek-
tedir. 

Sabit kıymetler hesabının kara nakil vasıtaları bölümünde İskenderun şubesine ait 928.014,08 lira 
üzerinden yer alan ve kullanılmakta bulunan 53 aded sarnıçlı vagon için 1946 yılı sonunda amor
tisman tefrik edildiği görülmüştür.. 

Yıl sonlarında mevcut bilûmum sabit kıymetler bedelleri üzerinden amortisman tefrik edilmesi za
ruretine işaret etmek isteriz. 

İşletme faaliyeti : j : ' •,"! •* 
Mubayaa ve satışlar : 
Petrol Ofisi 1945 yılının 1946 yılma 1.200.547,87 lira tutarında 6.514.713 kilo muhtelif cins akar

yakıt ve madenî yağ devretmiş bulunmaktadır. 
Ofis, 1946 yılı zarfında 14.606.067,93 liralık 55.621.538 kilo petrol ve petrol müştakları satmalmış 
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maliyet bedeli üzerinden 13.095.129,66 lira değerinde 50.949.745 kilo muhtelif cins akaryakıt ve madeaî 
yağ satmış, aynı yıl zarfında Ofis emrinde bulunan defolarda 91.324,94 lira kıymetinde 312.146 kilo 
fire zuhur etmiş ve bu suretle 1947 yılma 2.620.161,20 lira değerinde 10.874.360 kilo stok devretmiş ol
duğu görülmüştür. 

1947 yılına devrolunan muhtelif cins akar yakıt ve madenî yağların kıymet ve miktar itibariyle 
müfredatı aşağıdaki gibidir: 

Kilo lira 

Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Madenî yağ 
Mazot 
Parafin 
Vazelin 

3.579.368 
2.824.119 
3.474.075 

940.311 
5.541 

49.956 
990 

1.220.461,57 
351.844,80 
469.244,18 
530.750,74 

1.542,24 
45.769,21 

548,46 

10.874.360 2.620.161,20 
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Petrol Ofisinin 1946 yılı zarfındaki mayi mahrukat ile madenî yağlar harekâtı mü 
rak aşağıdaki eetvelde gösterilmiş bulunmaktadır: 

Akaryakıtın cinsi 

Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Madenî yağ 
Mazot 
Parafin 
Vazelin 

Yekûn 

1945 yılmdan 
devreden stok 

Lira 

445.444,30 
250.739,37 
156.043,23 
342.858,20 

313,34 
5.149,43 

— 

1.200.547,87 

1946 yılı 
mubayaaları 

Lira 

* 7.792.892,32 
2.127.258,21 
2.323.355,07 
1.627.208,44 

688.779,45 
45.383,28 
1.191,16 

14.606.067,93 

Yekûn 
Lira 

8.238.336,62 
2.377.997,58 
2.479.398,30 
1.970.066,64 

689.092,97 
50.532,71 
1.191,16 

15.806.615,80 

1946 yılı 
satışları (maliyet 

bedeli üzerinden) 
Lira 

6.958.357,63 
2.003.402,77 
2.001.096,61 
1.439.315,90 
687.550,55 

4.763,50 
642,70 

13.095.129,66 

1946 
fireleri 
Lira 

59.517,42 
22.750,01 
9.057.51 

— 
' " - i ; ' ' 

91.324,94 
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Yukardaki tabloda görüldüğü veçhile 1946 yılı satışları yekûnunun İa095.129,66 liraya baliğ 

olduğu ve akar yakıt ve madenî yağlar îreleri tutarının dav91 Jif&$4 liradan ibaret bıüunduğu an
latılmaktadır. 

Diğer taraftan Ofisin 1946 yılı zarfında satmış olduğu mayi mahrukat ile .madenî yağların ma
liyet ve satış, bedelleriyle satış masraflarını ve tahâssül eden satış kârlarını ve bunların % nispet
lerini gösterir müfredatlı bir cetvel aşağıya derce dilmiş bulunmaktadır :••• 

Maliyet bedeli 
Malın cinsi Lira 

Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Mazot 
Madenî yağlar, 
ve vazolin 

6;958.357,63 
2.003.402,77 
2.001.096,61 

687.550,55 
parafin 

1.444.722,10 

13.095.129,66 

Satış bedeli 
Lira 

8.352.594,05 
, 2.785.146,12 

2,611.728,07 
1.082.729,51 

2.077.208,88 

16.909,406,63 

Satış masrafları 
Lira 

257.414,56 
144.331,42 
112.739,44 
72.960,96 

116.774,53 

704.220;9l 

Satış kârları 
Lira 

1.394.236,42 
781.743,35 
610.631,46 
395,178,96 

632.486,78 

£814.376,97 

Kâr nispeti 
Lira 

20,03 
39,02 
30,51 
57,47 

43,77 , 

29.12 

Yukardaki tabloda görüldüğü veçhile Ofisin 1946 yılı satışlarından 3.814.276*97 lira kâr sağ
lanmıştır. Bu faaliyet devresine ait 704.220,91 lira satış masraflarının tenzilinden sonra safi satış 
kârının 3.110.056,06 liraya, inhisar ettiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca Ofis 1946 yılında faiz ve kûmüsyonlârdan 98.368,03 lira, müteferrik gelirlerden de 
IIJL.315,67 lira varidat temin etmiş ve binnetice yukarda sözü geçen satış kârı ile birlikte umumi 
gelir yekûnu 3.334.552,87 liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Ofisin bu yıl zarfında 619.844,22 lira personel masrafları, 30.173,92 lira tutarın
daki vergi ve resim için tediyeleri, 2*70.666,74 lira sair masrafları, 11.370,31 lira verilen faizleri, 
191.318,22 lira amortisman ve imha payları ve 1.247,95 lira muhtelif zararları ile giderler yekûnu 
1.124.641,36 lirayı bulmuş ve bunların muhas&asları olarak 1946 yılı Ofis faaliyetinin 2.209.911,51 
lira safi kârla kapandığı görülmüştür. 

C - Mahrukat Ofisi: 
21 . V .1942 tarihli 332 sayılı Koordinasyon kararı ile «istanbul şehrinin mahrukatını tedarik 

ve iddihâr ve bunların satış ve dağıtılması işlerini görmek üzere» İstanbul Mahrukat Ofisi kurul
muş ve Mayıs 1942 de faaliyete başlamıştır. Bu Ofis 1948 yılında K/742 sayılı Koordinasyon ka
râriyle lâğvedilmiş ve 24 . VII . 1948 tarihindeki K. 755 sayılı Koordinasyon karâriyle İstanbul 
Valiliği tasfiyeye memur edilmiştir. 

Geçmiş yıllar raporlarımızda tâîsilen belirtilmiş olduğu gibi mezkûr Ofisin kuruluşundan beri 
incelenen bütün bilançoları, murakabeye salih olmaması hasebiyle heyetimiz tarafından reddedilmiş 
ve 1942, 1943 ve 1944 yılları bilançolarının reddi keyfiyeti 5034, 5193 ve 5356 sayılı kanunlarla 
kesbi katiyet etmiştir. 

Hâli' hazırda tasfiye edilmekte olan mahrukat Ofisinin tasfiyeye esas olan hesap vaziyetleri bu
güne defîn heyete tevdi edilmemiş olduğundan raporumuzda yer alamamıştır. 

Ziraat Bankası pamuk hesabı: 
Mîllî Korunma Kanununun 26 ncı maddesinin i l d i ğ i yetkiye dayanılarak çıkarılan 26.IX.1940 

tarih ve 59 sayılı Koordinasyon karâriyle doğrudan doğruya müstahsilinden pamuk mubayaası için 
Millî Korunma sermayesinden ticaret Bakanlığı emrine, altı milyon, liralık bir mütedavil sermaye 
tahsis «dilmiştir. 

27 . X I I . 1®40 tarihinde> yürürlüğe giren 87 sayılı kararla Millî Korunma kredisiyle normal 
masraf arı ve •% 5 ihracatçı kârı ilâvesi suretiyle müstahsilinden gayrı kimselerden panrak müba-
yaatma müsaade olunmakla beraber mubayaa ve ihraç %lerini ifaya T. C. Ziraat Bankası memur 
edilmiş ve tevdi olunan vazifenin ifası için de, hizmet körşüığı olacak ^asrafiarmdan başka, mü-
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bayaa bedeli tutan üzerinden 1% İ nispetinde bir komisyon verilmesi esası da bu kararla kabul 
edilmiştir. Bilâhare meriyet mevkiine konan 127 ve 21 . IX . 1943 tarihinde yürürlüğe giren 469 
sayılı Koordinasyon kararlariyle de yurdun muhtelif mahaUerindeki 1942 ve 1943 yılları pamuk
larına Hükümetçe el donmuştur. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1946 yılında da Ziraat Bankasının Ceyhan, Adana ve Tarsus şu
beleri vasıtasiyle Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden mubayaa olunan Koor
dinasyon pamuklariyle satışlarına ait hesap ve kuyudatın mahallerinde tutulduğu ve merkeze gön
derilen mizan ve mutabakat cetvellerinin tevhidi suretiyle, bu yıla ait, Millî Korunma pamuk 
bilânçosiyle kâr ve zarar hesabının çıkarıldığı görülmüştü*. 

Pamuk mubayaası için Millî Korunma sermayesinden T. C. Ziraat Bankası emrine tahsis olunan 
altı milyon liralık mütedavil sermayeye ilâveten Ticaret Bakanlığının emriyle, pamuk müdahale 
mubayaatmda kullanılmak üzere, Ticaret Ofisince Ziraat. Bankasına devredilen 3.068.137,14 liralık 
pamuk fonu ile 1943 ve 1944 yıllarında Banka tarafından satılmış olan pamuklardan tahassül eden 
beş buçuk milyon lirayı mütecaviz kârın da müdahale mubayaatına tahsis edilmiş olduğu görül
müştür. 

Diğer taraftan, 1946 yılında yapılan mubayaatta kâfi miktarda para bulunmaması hasebiyle Çu
kurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden satınalınan pamuklar için faiz dahi ödemek 
zaruretinde kalındığı müşahede olunmuştur. 

Müdahale suretiyle mubayaa olunan pamukların 1946 yılı harekâtını gösterir tablo aşağıdaki 
gibidir: 

Miktar Bedel 
Kilo Lira 

1945 yılından devredilen pamuklar 14.613.638 18.660.876,86 
1946 yılı mubayaatı (mubayaa bedeliyle) 1.039.870 1.137.500,19 
1946 yılı masrafları 602.200ı83 
Zuhulen 1945 yılı kayıtlarına miktar üzerine inti
kal edip bu defa bedelinin kayda alınmasından 3.252,33 
1946 yılında zuhur eden depo fazlası 26.726 — 

Yekûn 
15.682.234 20.403.830,21 

1946 yılı satışları (maliyet bedeli üzerinden) 4.554.059 6.119.896,24 
Zuhulen 1945 yılı kayıtlarına intikal eden pamuk 
miktarı olup bu defa tashihen çıkarılan 13.056 — 
1946 yılı depo noksanı 26.635 — 

1945 yılında fuzulen tahakkuk ettirilen faiz olup 4.595.750 6.119.896,24 
bu defa tashihen hesaplardan çıkarılan — 79.508,60 
1946 yılı sonu stoku 11.088.484 14.204.425,37 

Yekûn 15.682.234 20.403.830,21 

1946 yılında pamuk mubayaatı, Millî Korunma Kanununun 14 ncü maddesindeki salâhiyete 
müsteniden meriyet mevkiine girmiş bulunan K/469 sayılı karara ve K/510 sayılı Koordinasyon 
kararının 12 nci maddesinin (b) bendiyle verilmiş olan yetkiye dayanılarak, Ticaret, Ekonomi ve 
Tarım Bakanlıklarınca tesbit edilmiş olan fiyat baremi üzerinden yapılmıştır. 

Mubayaa olunan pamukların alım fiyatları, pamuk cinslerine ve kalite farklarına göre 87, 80 -
118,54 kuruş arasında tehalüf etmiş bulunmaktadır. 
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1946 yılı mübayaatmın 1.122.642,61 lira tutarındaki 1*030.155 kiloluk kısmini yerli ve 

•8.875,80 lira tutarındaki 5.881 kiloluk kısmını kleyland ve 5.981,78 lira tutarındaki 3.834 kiloluk 
kısmım da akala pamukları teşkil ettiği görülmüş ve bu itibarla bu yıl zarfında ceman 1.137.500,19 
lira kıymetinde 1.039.870 kilo muhtelif cins ve kaliteli pamuk mübayaatmda bulunulduğu anlaşıl
mıştır. 

1946 yılı içinde mubayaa olunan pamuklar maliyet bedellerine intikal ettirilen 602.200,83 lira 
alım masrafları meyanmda, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da satın alman pamukların muba
yaa tutarı üzerinden Ziraat Bankasının almış o.duğu % 1 hizmet komüsyonlam ile sermaye faiz
leri, muhabere ve memur maaşlarının yer aldıkları görülmüştür. 

Bu cüretle kâr ve zarar hesabına intikal ettiril miyen bu kabil masrafların, geçmiş yıllarda oldu
ğu gibi bu yıl da, tenkidi mucip görülmekte ise de, 1947 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 1942 
yılı Millî Korunma bilançosunun .tasdikma mütedair 5034 sayılı Kanunun gerekçesinde, Sayıştay 
Komisyon;: kararı olarak yer alan bu hususun mezkûr tarihten sonra tanzim olunacak bilanço
larda nazarı, itibara alınacağı anlaşılmıştır. 

Ziraat Bankasınca Millî Korunma sermayesiyle satmalman pamuklardan 1946 yılı içinde satılanla
rın satış neticelerini gösterir tablo aşağıda yer almış bulunmaktadır : 

TL. % 

1946 yüı satışlarının maliyet bedeli 6.119.896,24 100 
1946 satış zararları 673.261,37 

» » " kârları 8.151,91 

Zarar ^ 665.109,46 665.109,46 10 
»? . • ^ ... 

i • 

1946 yılında satılan pamuklarm satış bedeli 5.454.786,78 90 
1946 yılında dış ülkelere pamuk ihracı hususunda muhtelif firmalar tarafından müracaat vâki ol

muşsa da; Ticaret Bakanlığınca ihraç ve satış müsaadesi verilmediğinden vukubulan taleplerin yeri
ne getirilmediği ve sadece satışların Sümer Bank ve Adana Levazım Amirliği gibi resmî daire ile 
millî müesseseye inhisar etmek suretiyle memleket dâhilinde yapıldığı görülmüştür. 

Bu vesile ile miktarı 4.554.059 kiloya baliğ olan satışların % 99,72 sine tekabül eden 4.541.293 ki
loluk kısmının, 606 sayılı Koordinasyon kararının 8 nci maddesi hükmüne göre, Ekonomi Bakanlığı 
tarafından tesbit edilmiş olan satış fiyatları üzerin len, Sümer Banka devredildiği ve geri kalan 12.766 
kiloluk kısmının da, Ticaret Bakanlığının bu husustaki tebligatına binaen Adana Levazım Amirliğine 
yapıldığı anlaşılmıştır. # 

Satış fiyatlarının tesbitinde alım fiyatları esas ittihaz edilmiş ise de, pamuklarm preseli olarak 
Sümer Banka teslimi kararlaştırılmış olduğundan satışların satış fiyatlarına ambalaj ve prejse mas
rafları ilâve edilmek suretiyle yapıldığı ve kanaviçe ambalajı pamukların beher kilosunun satış 
fiyatlarının 101 ilâ 131 kuruş arasında tehalüf ettiği müşahade edilmiştir. 

Filhakika, 1945 yılında olduğu gibi bu yıl da. mubayaa bedellerinin geçmiş senelerinkine nis
peten daha düşük olduğu görülmekte ise de, evelki yıllarda mubayaa olunan pamuklara depo, 
sigorta ve saire gibi bakım masrafları ihtiyar edilmiş olduğu cihetle geçmiş yıllara ait pamuk 
maliyet bedellerinin, 1946 yılı satış fiyatlarından daha üstün bir rakama baliğ olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Bu itibarla tetkik mevzulunuzu teşkil eden 1946 yılı satışlarının 665.109,46 liralık bir zararla 
kapanmasmdaki esaslı saikin bu yıl zarfında* sa il m iş olan pamukların kısmı mühimminin daha 
evvelki yıllarda mubayaa olunan pamuk stoklarından terekküp etmesi keyfiyetiyle izahı ka
bil görülmektedir. 

Bir taraftan, 1946 yılında Koordinasyon pamukları, satışlarından tahakkuk ettirilmiş olan 
8.151,91 liralık kâra sair suretle elde edilen 486,22 lira ilâve edildikte ceman 8.638,13 lira 
lık umumi bir gelir sağlandığı müşahede olunmuştur. ? 

• , 
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Diğer taraftan, Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden mubayaa olunan 

pamuklar için 55.325,30 lira faiz ödendiği ve 1946 yılı pamuk satışlarından 673,261,37 liralık 
bir zarar kaydedilmekle beraber pamuk balyalarının bez kan«viçe ve çenberlerin dara fark-
lariyle yanan kalas bedeli ve demirbaş amortismanları gibi miktarı 8.030,47 liraya baliğ olan 
sair zararlarla birlikte umumi gider yekûnunun 736.617,14 liraya ulaştığı tesbit edilmiş ve bu 
suretle 1946 yılı (Koordinasyon pamukları) faaliyeti neticesinin 727,979,01 liralık bir zararla 
kapandığı görülmüştür. 

Tetkikatımıza son verirken şu noktaya da temas etmeyi yerinde görmekteyiz. Ticaret Kanunu
nun bilançoların tanzimine dair 328 nei maddesi; sabit kıymetlere, iştira bedellerinden amortis
man paylarının tenzilinden sonra bakiye kalan safi kıymetler üzerinden, aktifte yer verilmesini 
âmir bulunmaktadır. Kanunun mutlak olan hükmünün yerine getirilmesini tavsiyeye şayan 
buluruz. ' a 

I - İzmir încir ve üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Devlet Yağları) : 
1. Nebati Yağlar : 
Millî Korunma Kanununun 14 ncü maddesinin (3) ncü bendindeki yetkiye . istinaden alınıp 

14 . XI . 1942 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 393 sayılı Koordinasyon karariyle, ordunun ve 
zaruri ihtiyaç maddeleri Hükümet tarafından temin ve tevzi edilecek halkın ihtiyacını karşılamak 

, için istihsal veya imal olunacak nebati yağlardan Devlet hissesi olarak % 15 ine değer fiyatı peşi
nen ödenip satın alınmak üzere Hükümetçe el konmuş ve bahis mevzuu kararın sureti tatbiki için 
de, Ticaret Bakanlığı nam ve hesabına îzmir incir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği em
rine Millî Korunma sermayesinden 6 milyon liraya kadar bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş 
ve bilâhara yürürlüğe giren K/564 sayılı karar gereğince işbu sermayenin 3 milyon liralık kısmı 
iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Sözü geçen üç milyon liralık döner sermayenin 1945 yılında nebatî yağ mübayaatına hasredil
mek suretiyle tamamen kullanılması üzerine, Ticaret Ofisi emrinde bulunan 9 milyon liranın üç ay 
müddetle Tariş Devlet Yağlarına tahsisi Ticaret Bakanlığının 4 . X . 1945 tarih ve 212/89 sayılı 
yazılariyle uygun görülmüş ve bilâhara bu müddetin 1948 yılı nihayetine kadar temdit edildiği an
laşılmıştır. 25 . VI . 1947 tarihinde mahsubunun yapılarak bu hesabın kapatıldığı görülmüştür. 

Nebatî yağ işlerinin tedviri hususunda tahsis olunan sermayelerin kifayetsizliği • yüzünden, Ti
caret Bakanlığının emriyle, el konan nebati yağ mübayaatmda kullanılmak üzere, Giresun Fındık 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği namına Millî Korunma sermayesinden K/359 sayılı Kararla 
verilmiş olan krediden ilk defa 500.000,-, bilâhara da 1,5 milyon liralık kısmı ki, ceman 2 milyon 
lira incir ve üzüm müdahale mubayaatı için, Tariş namına K/360 sayılı Kararla açılmış olan kre
diden 1.715.000,- liranın geçen sene olduğu gibi bu sene de aynı gayelerde kullanılmış olduğu 
görülmüştür. 

Tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1946 yılı hesap devresi zarfında İzmir încir ve Üzüm Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince ve gerekse yardımcı teşekküller tarafından Devlet Yağları 
namına mubayaa edilmiş olan zeytin yağı, rafine pamuk yağı, rafine susam yağı ve pirina yağı 
gibi nebati yağları başlıca hangi kaynaklardan elde edilmiş oldukları aşağıda kısaca arzedil-

: miş bulunmaktadır. 
Geçen seneki raporumuzda da belirtilmiş olduğu veçhile, 4307 sayılı Muamele Vergisi Kanu

nunun birinci maddesinin, verdiği yetkiye müsteniden, Maliye Bakanlığınca yukarda zirro-
lunan her türlü nebati yağlara münhasır olmak üzere, Muamele vergilerinin aynen yağ olarak 
alınması uygun görülmüş ve 20 . VIII . 1945 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 604 sayılı Koor
dinasyon Karariyle de alınmakta olan !% 15 nispetindeki Devlet hissesinin j % 25 e çıkarılmış 
ve K/572 sayılı Kararla Devlet hissesinin alınmasına dair de Ticaret Bakanlığına ayrıca ge
rekli salâhiyet verilmiştir. 

5453 sayılı Kanunla tadil olunan 4429 sayılı »Kanun hükmüne göre, zeytin tanelerinden alın
ması gereken Toprak Mahsulleri Vergisi nispeti >% 8 denj% 10 a çıkarılmıştır. 

Bahis mevzuu kanunlarla tâyin ve tesbit edilmiş olan miktarlar üzerinden vâki tahsilat gö-
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revinin, izmir, İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği uhdesine tevdii kararlaştırıl
mış olmakla beraber Adana'da Çukurova, istanbul'da yaş meyva, Bursa'da koza, G-azianteb'de 
Fıstık birlikleri aynı işleri ınahallerüde yapmak suretiyle Birliğe, yardımcı olarak 
tavzif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, nebati yağların, hesap ve muamelelerini vaktü zamanında ifa ederek gerekli işlemle
rin yapılması ve devre nihayetinde bilanço kâr ve zarar hesaplarının çıkarılması geçmiş senelerde ol
duğu gibi bu sene de birlik bünyesi dâhilinde bulunan Devlet Yağları Servisi tarafından yapılmıştır. 

a) idare ve teşkilât: 
izmir'de incir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nezdinde kurulmuş olan Devlet 

Yağları Servisinin 1946 yılı zarfındaki nazari ve fiilî kadroları aşağıda gösterildiği gibidir: 

Memuriyet mahalli 

Merkezde maaşlı 
» '% 25 ler 
» yevmiyeli 

Mümessilliklerde maaşlı 
» yevmiyeli 

Kooperatiflerde maaşlı 
» % 25 ler 
» yevmiyeli 

Kuşat fabrikası 
Çuko - birlik maaşlı 
istanbul yaş meyve maaşlı 

» » » % 25 ler 
Bursa Koza Birliği maaşlı 

» » » :% 25- ler 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn 

1946 yüı 
Nazari 

127 
16 

• — 

•143 
25 
2 

27 
52 
173 
1 

226 
4 
46 
34 
2 
37 
2 

kadrosu 
Fiilî 

90 
13 
50 

• 
153 
27 
_ 

27 
32 
184 
2 

218 
5 
56 
34 
5 
41 
2 

Fark 

— 37 
— 13 
+ 50 

+ 10 
+ 2 
-. 2 

—. 
_ 20 
+ 11 
4- ı 
— 8 
+ 1 
+ 10 

— 
4- 3 
4- 4 * 

—— 

Birlikler yekûnu 

Umumi yekûn 

121 138 

521 541 

4- 17 

+ 20 

1946 yılında istihdam olunan personel için ödenen % 15» munzam ücret miktarının 43.001,16 lira 
olduğu ve daimî olarak nebati yağ işlerinde kullanılan memurlara tediye Qİunan bir yıllık tahsi
sat miktarının 343.384,24 liradan ibaret bulunduğu ve yevmiyelilere verilen mebaliğin de 70.237,35 
liraya baliğ olmak suretiyle memur masraflarının ceman 456.622,75 liraya ulaştığı müşahede edil
miştir. 

b) işletme faaliyeti : • 
393 sayılı Koordinasyon karariyle Birliğe tevdi edilmiş olan görevleri : 
1. Nebati yağ mubayaatı, 
2. Rafine yağ-imalâtı, 
3. Sabun imalâtı, 

.4. Bilûmum satışlar, 
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Olmak üzere, başlıca dört grupta toplamak mümkündür. . 
Mubayaat : 
393 sayılı Koordinasyon ksirariyle nebati yağlardan alınmakta olan % 15 Devlet hissesi, 

31-. VIII . 1945 tarihinde yürürlüğe giren K/604 sayılı kararla % 25 e çıkarılmıştır. 
Bu itibarla geçen sene mubayaa olunan nebati yağlardan : . 
% 25 Devlet hissiesi, 
% 15 Muamele Vergisi, 
% 10 Toprak Mahsulleri Vergisi (zeytin tanesi olup normal olarak 10 kilodan iki kilo yağ elde 

edilmektedir). 
Olmak suretiyle el koyma bu nispetlere inhisar etmiş bulunmakta idi. 
İstihsal olunan nebati yağların % 25 i Devlet hissesi ve % 15 i Muamele vergisi ola

rak ceman % 40 a el konmuş bulunması itibariyle bakiyesini teşkil eden % 60 nisbetinm de K/510 
sayılı kararın 18 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Ticaret Bakanlığınca yayınlan
mış bulunan 14.. IV • 1945 tarih ve 14 sayılı sirküler ile toptancıların ellerinde bulunan bilûmum 
nebati yağların birliğe devrini sağlamıştır. 

Bundan bagka, ticaretin tanzimine-ve ihtikârla mücadeleye dair yayınlanan 7 . IX . 1945 tarih 
ve 23 sayılı sirkülerle de 1945 - 1946 yılı mahsulü çiğitlerin tohumluk haricinde kalan kısmının, Ba
kanlıkça gösterilecek pamuk yağı imalâthanelerine veya Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine 
satılması mecburiyeti müstahsıla tahmil edilmiş bulunmaktadır. 

Bu esas ve nispetler dairesinde geçen-sene olduğu gibi. bu sene de Birlikçe nebati yağ müba-
yaatına devam edilirken 11 . X . 1946 tarihinde yayınlanan 665 sayılı Koordinasyon karariyle 
nebati yağlardan alınmakta olan Devlet hissesinin yürürlükten kaldırıldığı anlaşılmıştır. 

19.45 yılı mübayaatı-12.271.576.124 kiloya inhisar etmişken bu yıl 3.240.290,501 kilo fazlasiyle 
mübayaatm 15.511.866,625 kiloya ulaştığı görülmüştür. 

1946 yılı mübayaatı, geçen seneki mübayaatla birlikte, mukayeseye imkân vermek üzere, mik-" 
tar vo kıymet itibariyle aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır: 

Vasati 
Yılı Mubayaat miktarı Mubayaat bedeli Kilo fiyatı 

Kilo TL Kuruş 

1946 .15.511.867 29.029.546,— 187,15 
1945 12.271.576 16.923.898,— 137,91 

Fark 3.240.291 12.105.648,— 49,24 

Bu tablonun tetkikından anlaşılacağı veçhile, 1946 yılında vasati kilo mubayaa fiyatı geçen 
seneye nazaran 49,24 kuruş fazlasiyle 187,15 kuruşa yükselmiştir. 

Bu; yükselişe 393, 546, 572 sayılı kararlara ek olarak yayınlanan 31 . VIII . 1945 tarih ve 604 
sayılı Koordinasyon kararının yürürlüğe girmesi neticesinde alım fiyatlarının bir hayli artmış 
olması, sebeb olmuştur. 

Tetkik mevzuumuzu teşkil eden bu devre zarfında satmalman nebati yağların mubayaa 
kaynaklarının dağılışı şöyledir: 

, Kilo T.'L. 

1 - Devlet hissesi 6.934.816,679 • 12.955.467,18 
2 - Muamele Vergisi 3.986.328,026 7.468.700,92 
3 - Toprak Mahsulleri Vergisi . 1.595.795,925 3.022.628,41 
4 - Serbest mubayaa 2.994.925,995 5.582.749,85 

.Yekûn . . . . . . . 15.511.866,625 29.029.546,36 
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Bu suretle muhtelif kaynaklardan elde «edilmiş, olan 29.029.546,36 lira tutarındaki 1 
kiloluk nebati yağın, bu konuda görevlendirilmiş bulunan birliklerce cins, miktar 
itibariyle tesellümünü gösterir cetvel aşağıdaki gibidir: 

öb 

Birliğin adı 
Zeytinyağı 

Kilo . Lira 
Pirina yağı 

Kilo Lira 

İzmir Birliği 
Adana Birliği 
Bursa Birliği • 
İstanbul Birliği 

8.373.019,267 16.345.032,35-
944.635,088 1.798.805,94 
138.672,800 258.722,07 
230.301,600 428.812,68 

1.012.668,703 
104.866,322 
164.896,500 

1.367.102,73 
141.569,53 
222.610,27 

Yekûn 9.686.628,755 18.821.373,04 1.282.431,525 1.731.282,55 

s 

OD 

• • : ' : 

Birliğin adı 

îzmir Birliği 
Adana Birliği 
Bursar Birliği. 
İstanbul Birliği 

• 

»••• 

. % • ' • 

Yekûn -

Susam yağı 
Kilo Lira 

23,333,250 47.833,16 
117.027, — 235.448,98 

. 140.360,250 283:282,14 

S o b i § t 
Kilo 

, 44.788.— 

44.788,— 

o k 
Lira 

44.788,— 

44.788,— 



— asr — 
2. Yağ hareketleri : 
1945 - 1946 kampanyasında muhtelif kaynaklardan mubayaa suretiyle elde edilen nebatî yağların 

harekâtını gösterir müfredatlı bir liste aşağıya der cödilmiş bulunmaktadır : 
Girişler : Kilo TL. 

1944 - 1945 yılından devir 
Rafine ithalâtından elde edilen 
Turyağ imalâtından elde edilen 
% 10 toprak mahsulleri 
% 15 Muamele Vergisi 
% 25 Devlet mubayaa hissesi 
% 60 serbest mubayaa. 

Çıkışlar 

Hafine imaline verilen 
Turyağ » » 
Sabun s> * 
Satışlar 
Müteferrik çıkışlar 
1947 satışlarına giren 
1945 yılında satılan 
Rafine imalinde husule gelen fire 

» » ödenen Muamele Vergisi 
Asit tehalüfleri ve fireler 
1. S. B. nin asit tehalüfü 
Muhasebe kayıtları ile merkez deposu arasında hu
sule gelen asit tehalüfü 
1947 yılma müdevver stok 

.Yekûn 

Yukardaki cetvelin tetkikında; 1.023.798,23 liralık geçen senenin devrinden 4.614.343,83 liralık 
rafine ve turyağ imalâtından ve 29.029.546,36 liralık da mubayaattan olmak üzere, 1946 yılında yağ 
ambar girişlerinin, ceman 34.667.§Ş8,42 liraya ulaştığı görülmüştür. 

Diğer taraftan, bu miktara ulaşan nebati yağ girişlerinden 9.545.359,91 liralık kısmının rafine, 
turyağ ve sabun imalâtına verildiği ve 17.205.369,86 liralık kısmının satıldığı ve 791.881,75 liralik kıs
mının da fire ile asit farkı ve müteferrik çıkışlardan mütevellit olduğu anlaşılmıştır. Bu suretle 
müteakip yıla 7.125.076,90 lira kıymetinde 3.668.782,870 kiloluk yağ devredildiği müşahade edilmiş
tir. 1946 satışlarından bir kısmının 1947 yılı hesaplarına intikal ettirilmiş bulunması ve 1945 j ılında 
yapılan bâzı satışlara ait çıkışların da. stok hesabından 1946 yılında tenzil edilmiş olmasına bir. a en 
tedahüle sebebiyet verildiği görülmüştür. 

2. Rafine yağ imalâtı : 
1945/1946 kampanyasında elde edilen asit derecesi yüksek ham yağlardan, Tariş'e ait kuşat, Ada

na'da Cukobirlik-vasıtasiyle Sihal ve İzmir'de Turan Fabrikalarına verilip imâl ettirilen rafine ve 
turyağlarına ait kıymet ve miktar itibariyle müfredatlı bir cetvel aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır: 

686.143,354 
1.022.386,697 
1.242.608,405 
1.595.795,935 
3.986.328,026 
6.934.816,697 
2.994.925,995 

18.463.005,081 

1.064.560, — 
1.242.608,405 
3.255.413,349 
8.485.036,080 
276.230,191 
204.623,800 
107.435,000 
21.482,303 
20.691, — 

116.142,077 

3.668.782,870 

18.463.005,081 

1.023.798,23 
2.153.977,73 
2.460.366,10 
3.022.628,41] 
7.468.700,92 

12.955.467,18 ( 
5.582.749,85^ 

34.667.688,42 

2.041.761,22 
2.323.677,91 
5.179.920,78 

16.588.356,81 
461.461,74 
404.291,75 
212.721,30 

> 
f~~ 

285.589,90 
9.933,09 

34.897,02 
7.125.076,90 

34.667.688,42 

[i] 

[1] 1945 - 1946 yılı mubayaatı 
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• îmaliye Rafiinayağ 
Verilen hamyağ ücreti maliyeti Almam rafına yağı 

Fabrikanın adı Kg. TL. TL. TL. Kg. TL. 

Kuşat Fabrikası (Rafina zeytin
yağı) # 

iskenderun Sihal Fabrikası (Rafi-
nıa susamyağı) 

Rafina yağı yekûnu 
Turan Fab. imal oluınan (Turya-
ğı) 

Umuoıi> imalât yekûnu 

976.915 

87.645 
• 

1.064.560 

1.242,608 

2.307.168 

1.866.471 

175.290 

2.041.761 

2.323.678 

4.365.439 

104.530 

7.686 

112.216 

136.688 

248.904 

1.971.001 

182.976 

2.153.977 

2.460.366 

4.614.343 

841.420 

82.408 

923.828 

1.242.608 

2.166.436 

1.862.306 

' 180.787 

2.043.093 

2.460.366 

4^503.459 

(Tablonuia devamıdır) 
:: . • 

Muamele Vergisi Y e k û ı » • Kilo 
?aayiat . . : —— maliy 

Fabrikanın adı Kilo Kilo Polo TL. Kr~ 

Kuşat Fabrikası (Rafcima zeytpı-
yağı) '20.691 20.023 976.915 1.971.001 221, 
İskenderun S%al Fabrikası (Rafi
na susamc yağı) — 1-459 87.645 182.976 219,3 

Rafina yağı yekûnu 20.691 21.482 1.064.560 2,153.977 
Turan Fab. imal olunan (Turya-
ğı) • 1,242.608 2.460.366 198,— 

Umami imalât yekûnu 20.691 21.482 2.307.168 4.614.343 



hxk cetvele nazaran, İCüşat ve Sihal tasfiyehanelerine verilmiş olan ceman 1.064.560 kilo ham yağa 
mukabil 923.828 kilo rafine yağ, 98.559 kilo tâli hasılat elde edilmiş ve 21.482 kilo zayiat tahassül et-
inekle beraber 20.691 kilo da aynı Muamele Vergisi ödendiği görülmüştür. 

Diğer taraftan, izmir Turan Fabrikasına verilmiş olan 1.242.608 kilo ham yağdan aynı miktarda 
turyağ elde edilmiş olup beher kilo için 11 kuruş hesabiyle 136.688 lira imaliye ücreti ödenmiştir. 

Kuşat Fabrikasına rafine yağ imâl edilmek üzere verilmiş olan ham maddenin beher kilosuna 
imaliye ücreti olarak 10,70 kuruş ödenmiş ve yüz kilo ham yağdan 86,13 kilo rafine yağ elde edilmiş 
olduğundan bir kilo rafine yağını 221,32 kuruşa maledildiği görülmüştür. 

Halbuki Adana Çukobirlik delaletiyle Sihal Fabrikasına verilmiş olan ham maddenin beher kilo
suna 8,77 kuruş imaliye ücreti verilmiş ve yüz kilo ham yağdan 94,01 kilo rafine yağ elde edilmiş ve 
beher kilosunun 219,38 kuruşa maledildiği müşahade edilmiştir. 

Filhakika, Adana Çukobirliğince Sihal Tasfiye Fabrikasında imal ettirilmiş olan rafine yağlar 
için beher kilosuna 8,77 kuruş imaliye ücreti ödenmiş olmasına mukabil Birlikçe Kuşat Fabrikasında 
tasfiye ettirilen beher kilo yağ için, 1,93 kuruş fazlasiyle 10,70 kuruş tediye edilmiş olduğu ve Si; 
hal Fabrikasına nazaran randımanın % 8 nispetinde düşük bulunduğu görülmüştür. 

Kuşat Fabrikası imalâtında gerek randımanın düşüklüğüne ve gerekse maliyet fiyatının yüksek 
oluşuna, Sihal Fabrikasına zeytinyağma mukabil susam yağı verilmesinin ve Muamele Vergisinin de 
nakden ödenmiş olmasının başlıca âmil olduğu söylenebilir. 

Rafinaj neticesinde zuhur eden 98.559 kilo tâli hâsılatın 73.274 kilosunun Sobiştok ve 12.133 ki
losunun toprak polim vel3.152 kilosunun da nötr yağ olduğu anlaşılmıştır. 

3 - Sabun imalâtı : 
1945/46 kampanyasında çeşitli kaynaklardan elde edilmiş olan ve asit dereceleri yüksek bulu

nan nebati yağlardan, Birlikçe mütaaddit fabrikalarda imal ettirilen muhtelif cins sabunlar 
için 5.179.920,78 lira kıymetinde 3.255.413,349 kilo ham yağ verilmiş 332.796,55 lira imaliye 
ücretiyle birlikte yekûnu 5.512.717,33 liraya baliğ olan 4.769.876,671 kilo sabun elde edilmiş 
bulunmaktadır. 

Sabun imalâtı için muhtelif fabrikalara verilen ham yağın beher kilosuna, ortalama olarak, 
çamaşır sabununda 9,5 kuruş, pirina sabunu ile sobiştokta 11 kuruş ve posa sabununda ise 9 

kuruş imaliye ücreti ödenmiştir. 
Bu maksatla imalâta verilen ham yağın miktar ve bedelleriyle imaliye ücretlerini ve elde 

edilen muhtelif cins sabunların miktarlariyle maliyet bedellerini ve vasati fiyatla randımanla
rını gösterir tablo aşağıdaki gibidir: 
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Sabun nevi 

Çamaşır sabunu 
Pirina > 

Posa 

Yekûn.. 

Sabun imalâtına verilen 
ham yağ 

Kg. TL. 

1.962.443,048 
1.134.022,716 

109.213.585 
49.734,— 

. 3.255.413,349 

3.562.261,73 
1.498.498,66 

109.213,59 
9.946,80 

5.179.920,78 

Verilen ima-
liye ücreti 

TL. 

198.340 — 
110.932,91 
17.597,71 
5.925,93 

332.796,55 

Elde edilen sabun 
Kg. TL. 

2.946.948,428 
1.609.925,895 

163.840,045 
49.158,303 

4.769.876,671 

3.760.601,73 
1.609.431,57 

126.811,30 
15.872,73 

5.512.717,33 

Vas 
ma 

K 

w 
Ut 
p. 

00 
OD 

Sabun deposu : 
Geçen seneden devreden 425.042,810 kilo sabun stokuna, 1946 yılı imalâtı olan 

kilonun ilâvesi suretiyle depo mevcudunun 5.195.321,012 kiloya baliğ olduğu görül 
îşbu miktardan 3.869.072,630 kilonun satılmış olduğu, 148.404,481 kilonun fire 

edildiği ve netayici 1946 yılma ait olmaması hasebiyle muvakkat hesaplarda mü 
233.112,210 kilo satış tenzil edildiği takdirde mütaakıp yıla 1.082.011,48 lir 
944.731,691 kilonun stok olarak devredildiği anlaşılmıştır. Sabunların cinsine gö 
ve çıkışlarının miktar ve bedel olarak gösterir müfredatlı bir cetvel aşağıya 
bulunmaktadır -. 



1945 den devir 1946 imalâtı Girişler ye 
İmalâtın cinsi Kilo Gr. Lira Kr. Kilo Gr. Lira Kr. Kilo Gr. 

Çamaşır sabunu 
Pirina » 
Sobistok » 
Toprak Polim 
Posa sabunu 

179.900,283 
186.154,958 
29.170,629 
11.057,524 
18.759,416 

144.981,34 
142.105,17 

35.886,62 
3.501,29 

10.120,39 

2.946.948,428 
1.609.929,895 

164.241,576 

59.158,303 

3.760.601,73 
1.646.077,47 

138.583,68 

35.652,68 

3.126.848,711 
1.790.084,853 

193.412,205 
11.057,524 
67.917,719 

Yekûn 425.042,810 356.594,81 4.770.278,202 5.580.915,56 5.195.321,012 

1946 yılı satışları 
(Maliyet) 

Kilo Gr. Lira Kr. 

2.202.872,630 
1.516.884,— 

125.250,— 

24.066,-

2.739.980,81 
1.503.431,91 

105.293,31 

19.973,50 

3.869.072,630 4.368.679,53 

1947 yılına devreden stoklar 
(Maliyet) 

Kilo Gr Lira Kr. 

626.463,951 
259.541,015 

43.345,960 
89,975 

15.290,790 

758.885,57 
262.476,66 
45.268,49 

89,97 
15.290,79 

F i r e l e r 
Kilo Gr. Lira Kr. 

84.467,910 
19.659,838 
24,816,245 
10.967,549 
8.492,939 

148.404,481 

113.462,99 
22,274,07 
23.908,50 
3.411?32 
3.6$9,5$ 

Netayici 1946 yılına ait olma
dığından muvakart; hesaba 

alınan 
Kilo Gr. Lira Kr. 

213.044,220 

20.067,990 

166.716,46 233.112,210 

293.253,70 

6.849,20 

300.102,90 

944.731,691 1.082.011,48 
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b) Satışlar ve satı§ neticeleri: 
393 ve 604 sayılı Koordinasyon kararları hükümleri gereğince mubayaa olunan yağların bir kıs

miyle imal edilen isabunlar; Ticaret Bakanlığınca yapılan tahsisler dairesinde Tariş Devlet Yağları 
Müdürlüğü tarafından resmî daire ve teşekküllere ve değişmez gelirlilerle halka tevzi edilmiştir.., Ay
rıca Tariş Devlet Yağları Müdürlüğünün kanaviçe torba, varil ve teneke satışları da yapmış oldu
ğa müşahede «dilmiştiı. 

Bu itibarla Devlet Yağları Müdürlüğünce 1946 yılı sarfında yapılan bilûmum satışların satış ve 
maliyet bedelleriyle neticelerini gösterir bir cetvel aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır: 

Cinsi 

Yağ 
Sabun 
Varil 
Teneke 
Kanaviçe torba 
Makine yağı 
Petrol 
Mazot 

Satılan emtianın 
Aded 

_ 
— 
7.912 

232.325 
186.011 

— 
— 
— 

Kg. 

8.485.036,080 
3.869.072,630 

— 
— 
— 
262,— 
142,— 

18.351,— 

Maliyet bedeli 
TL. 

16.588.356,81 
4.368.679,53 

143.640,02 
374.718,34 
84.595,61 

244,83 
35,73 

4.680,84 

21.564.951,71 

Satış bedeli 
TL. 

18,064.930,72 
5.069.514,44 

159.067,— 
396.596,15 
166.832,44 

222,70 
46,57 

3.431,62 

123.860:641,64 

Satış neticesi 

+ 
+ 
4-
.+ 
.+ 
—' 

. + • 
— 

. + ••• 

TL 

1.476.573,91 
700.834,91 
15.426,98 
21.877,81 
82.236,83 

22,13 
10,84 

. 1.249,22 

2.295.689,93 

Yağ satışları 202 - 232 kuruş, çamaşır sabunu 110 - 146 kuruş, pirina sabunu 100 - 118 kuruş, 
Sobiştok sabunu 126 - 135 kurugi arasında ve posa sabunu da 118 kuruşa satılmış olup yağlardan 
% 9 ve sabunlardan da yukarıdaki sıraya göre ;% 10, 78, 27, 47, 47, 81 ve 18 nspetlerinde kâr 
realize edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Sair müteferrik malzeme satışlarından elde edilen satış kârı % 38,05 nispetindedir. 
Bundan başka faaliyetinin icabatı olarak satın almış olduğu makine yağından 22,13 lira ve ma

zottan 1.249,22 lira olmak üzere ceman hâsıl olan 1.271,35 liralık zarardan, petrolden elde edilen 
10,22 liralık kâr tenzil edildikten sonra, akar yakıt satışlarından 1,260,51 lira zarar tahâssül ettiği 
müşahede edilmiştir. 

Hükümetçe akar yakıt fiyatlarında yapılan indirme dolayısiyle evvelce mubayaa edilmiş olan 
bu maddelerin maliyetten aşağı fiyatla satılmış olması işbu zararın meydana gelmesine sebebiyet 
vermiştir. 

c) Muamelât ve Hesap işleri : 
Devlet yağlarının 1946 yılma ait bilanço ile kâr ve zarar hesabi ve bunlarla ilgili defter ve 

vesaikin incelenmesi sarasında görülen önemli noktalar üzerinde aşağıda kısaca durulmuştur: 
Sene sonunda yalnız merkez depoları sayımlarının yapıldığı ve diğer yardımcı birliklerin sa

yımları cihetine gidilmiyerek mevcutlarının muhasebe kayıtlarına göre tesbit edilmiş olduğu ve bir 
kısım ma^emeye ait envanterlerin mütaakıp yıl içinde yapılmak suretiyle sadece bir formalitenin 
yerine getirilmesi sadediyle hareket edildiği görülmüştür. 

Bu vesile ile sayımların bilanço tarihi itibariyle yapılarak zabıtlarının tanzimi hususu evvelki 
senelerde olduğu gibi bu devre de ihmal edildiğini tekrar belirtmek isteriz. 

Diğer taraftan, muavin defterler üzerinde görülen silintiler ve bir kısım yekûnların kurşun 
kalemle yapılması ve ambar kayıtlariyle muhasebe kayıtlarının sene içerisinde muvazi olarak yü 
rütülmemesi ve sene sonunda mutabakat temini maksadiyle birçok mahsup ve imha muameleleri
nin yapılmış olması itibariyle hesap işlerinin tatmin edici olduğunu ifade etmek güçtür. 

1946 yılma ait kâr ve zarar hesabında 34.900,79 liralık aciyo ve havale masraflarının yer aldığı 
görülmektedir. Millî Korunma Kaımnunun istikanı ettiği havaleler dolayısiyle bankaca bir masraf 
talep edilmiyeceği, Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma hükümleri iktiza-

( S. Sayısı: 888 ) 
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sından bulunduğu keyfiyetine, geçmiş seneler raporlarımızda temas edilerek anlaşmaya mugayir ola
rak tahakkuk ve tediye edilen bu gibi masrafların istirdadı cihetine gidilmesine işaret etmemiz üze
rine, birlik bu hususta gerekli teşebbüse geçmiş ve verilen bu kabil paralardan şimdiye kadar (tetki-
katımız tarihi olan Mayıs 1949) 66.360,21 lirasını geri almış bulunmaktadır. 

Arta kalan kısmmm da istirdadı için ilgili makamlarla hâli muhaberede bulunulmakta olduğa 
bittetkik anlaşılmışdır, 

393 sayılı Koordinasyon kararının yürürlüğe girmesi üzerine Ticaret Bakanlığınca Birliğe tebliğ 
olunan 18 . XI . 1942 tarih ve 10216 sayılı Talimatın 16 ncı maddesi hükmüne göre; Millî Korunma 
sermayesiyle mubayaa olunan yağların ve imal olunan sabunlarm satışlarından, hizmet mukabili ola
rak Birliğin bilûmum masraflarını karşılamak üzere, kilo başına üç kuruş komisyon verilmesi esası 
kabul edilmişti. 

Bu maksatla 1946 yılı Bilanço devresinde Birliğe 375.478,05 liralık komisyon tahakkuk ve tediye 
edilmiştir. 

Bu konu üzerinde geçmiş seneler raporlarımızda da durulmuş olduğundan bu mevzua tekrar avdet 
edilmeyip sadece Millî Korunma Kanuniyle tahmil edilen hizmetlerin alelade ticari bir muamele şek
linde mütalâa edilerek bunun ifasından teşekküle maddi bir menfaat sağlamanın Millî Korunma Ka
nunu ile istihdaf olunan gayeye uygun olmıyacağını ve komisyon nispetinin fazlalığını tebarüz et
tirmenin yerinde olacağını açıklamak isteriz. 

Esasen, nebati yağ servisine ait personel ve saire gibi bilûmum masrafların Millî Korunma 
fonundan ödenmiş olduğuna ve Birliğe ait depo, kab ve saire kiralariyle kamyon nakliye ücret
lerinin de keza aynı fondan verilmiş, bulunduğuna göre, kilo başına verilen üç kuruş komüsyon 
nispetini fazla görmemek mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Birlikçe Devlet Yağları Servisi namına mubayaa olunan malzeme için, depo 
ve idare masrafı karşılığı olarak mubayaa bedeline % 5 nispetinde ayrıca bir zam yapıldığı görül
müş ve yukarda mâruz sebeplere binaen bu zammın da fuzuli olarak alındığı neticesine va
rılmıştır. 

1946 yılı bilanço devresinde Birliğe ödenen 375 küsur bin liralık komüsyon meyanında, yağ 
satışlarından dolayı fuzulen ödenmiş olduğu anlaşılan 5.904,22 liranın istirdat edilmesi cihetine, 
tetkikatımız sırasında işaret olunmuştur. Bu tavsiyemize uyan Devlet Yağları Servisinin mez
kûr meblâğın Tarişten tahsili hususunda gereken teşebbüse geçmiş olduğu görülmüştür. 

1946 yılında, ciheti askeriyeye satılan varillerin mubayaa bedelleriyle satış tutarları ara
sındaki farkı teşkil etmekte olan 19.052,60 liralık satış zararının amortismanlar hesabına kaydedil
diği görülmüştür. 

Halbuki, hesapların sıhhati bakımından bu satışlardan mütevellit menfi fiyat farklarının bir 
kısmının, amortismanlar hesabında kayıtlı, satılan varillere isabet eden amortismanlar ile mahsup 
edilmesi ve geri kalanının da netice hesabına intikal ettirilmesi gerekirdi. 

II • Üzüm : 
Doğrudsm doğruya müstahsilmdan incir ve üzüm mubayaası için 22 . VIII . 1942 tarih ve 

K/360 sayılı kararla Ticaret Bakanlığı emrine 2 milyon lira kadar bir mütedavil sermayenin tah
sis edilmiş olduğu ve üzüm fiyatlarının muayyen bir kıymetten aşağı inmemesi gayesiyle, lüzum 
hâsıl oldukça, bu sermayeden müdahale mübayaatmda bulunmak üzere îzmir, incir ve Üzüm Ta
rım Satış Kooperatif leri' Birliğine tahsisat yollanarak müdahale mübayaatmda bulunulmuş oldu
ğu geçen seneki raporumuzda tafsilen açıklanmıştı. 

Bu maksatla Birlikçe 1944 - 1945 mahsul nenelerinde müdahale suretiyle yapılan mubayaata 
1945 yılı zarfında satışı yapılamıyarak mütaakip yıla 7.613,20 lira kıymetinde 16.364 kiloluk muh
telif tipte gayrimamul üzüm stoku devretmiş ve 1946 yılındaki işletme neticesinde 17 kilo baş 
zuhur etmiş ve bu suretle kıymeti 7,621,11 liraya baliğ olan 16.381 kiloluk üzümün bu yıl zarfında 
10.758,94 liraya satılarak tamamen elden çıkarılmış olduğu müşahede edilmiştir. 

( Sr Sayısı : £88 ) 
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îşbu satıştan tahassül eden 3.137,83 liralık gayrisâfi satış kârına 124,65 liralık sair müteferrik 

malzeme satışlarından elde edilen gelir de ilâve edilince bu yılın gelirler yekûnunun 3.262,48 lira
ya ulaştığı görülür. -, 

Müdahale mubayaatı üzümler için, 1946 yılında, Birlik tarafından yapılan masraflardan aşağı
da nevi ve miktarı dercedilen masraf hisseleri ayrılmıştır: 

Masrafın nev'i Lira 

İşletme maisrafları hissesi 
Satış masrafları » 
İdare masrafları hissesi 
Faiz 

Yekûn 2.278,61 

3.262,48 liralık muhtelif gelirlerden 2.278,61 liraya baliğ olan, müfredatı yukarda yazılı, masraf
lar düşüldükten sonra müdahale mubayaatı üzümlerin 1946 yılı tasfiyesi neticesinde bu hesabın 
983,87 liralık safi bir kârla kapandığı görülmektedir. 

Türk Tütün Limitet Şirketi 

Müstahsıldan tütün mubayaası için muhtelif senelerde, mütaaddit koordinasyon kararlariyle, 
Tiearet Bakanlığı emrine tahsis edilen paraların miktarı 1946 yılında on milyon lirayı bulmuştur. 
1944 yılından itibaren Yerli Ürünler Şirketinin Millî Korunma sermayesiyle almış olduğu tütün
lerin satışından mütehassıl kârlar da Millî Korunma' sermayesine ilâveten müdahale mubayaalarına 
hasredilmiş bulunmaktadır. 

/Ticaret Bakanlığı emrine verilmiş olan bu me baliğ, bilindiği gibi, Bakanlığın tesbit ettiği mik
tarlar üzerinden Yerli Ürünler Şirketi ile Türk Tütün Limitet Şirketi tarafından muhtelif tütün 
istihsal bölgelerinde müdahale mubayaalarına hasredilmiş bulunmaktadır. 

1946 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından Karadeniz bölgesinde tütün müdahale mubayaalarına 
memur edilen Türk Tütün Limitet Şirketine, bu maksatla yukarda mevzuubahis edilen paralar
dan 1.881.999,99 lira tahsis edilmiştir. Bu miktar haddizatında bir evvelki sene emrine verilmiş 
olan mütedavil sermayeden Şirketçe kullanılmış olan kısmın 1946 yılı bidayetindeki durumunu 
ifade etmekte ve tütüne bağlanmış bulunmaktadır. Bu para ile müdahale mubayaalarına iştirak 
etmeye imkân hâsıl olmıyacağı için »Şirket Bakanlığın tensibiyle 1945 mahsulünün müdahale yoliyle 
mubayaasına elinde mevcut tütünlerin satışından tahassül eden paralarla bundan evvelki senelerde 
müdahale suretiyle satınalmış olduğu tütünlerin satışından elde edilen kârları tahsis etmiş ve 1946 
yılında Karadeniz bölgesinde ekiciden 749.882 kilo tütün satınalmış, mukabilinde 2.058.065,98 lira 

lemistir. Şirket satınalmış olduğa bu tütünleri yılı içinde tamamiyle işlemiş bulunmaktadır. 
Mubayaalar : . 
Millî Korunma sermayesinden tütün müdahale mubayaaları için Ticaret Bakanlığına tahsis 

edilen mütedavil sermayeden Şirket emrine verilen paralarla 1946 yılında 1945 mahsulünün 
müdahale yoliyle satmalmması için Karadeniz bölgesinde faaliyete geçmiş ve müstahsıldan 
2.058.065,98 lira değerinde 749.882 kilo tütün satmalmıştır. Mahdut merkezlerden satmalmmıs 
olan bu tütünlerin menşeleri itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir: 

1.1VIM 
908,09 
196,33 
61,25 
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Samsun 

Menşe 

Maden 
Evkaf 
Canik 
Çarşamba 
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Kilo, 

162.080 
156.677 
108.324 
19.985 

Lira Vasati fiyat 

493.870,08 
418.873,17 
311.767,68 
48.745,13 

304,71 
267,35 
287,81 
243,92 

447.066 1.273.256,06 284,80 
Bafra 302.816 784.809,92 259,17 

"749.882 2.058.065,98 274,45 

Yukardaki cetvelin tetkikmdan ve satmalınan tütünlerin vasati fiyatından anlaşılacağı veçhi
le Şirket tarafından müdahale suretiyle satmalman tütünler vasıfları itibariyle yüksek vasıflı 
tütünlerden ibaret bulunmaktadır. 

Şirket bu tütünlerin mubayaası için ayrıca 118.506,09 lira mubayaa masrafı yapmış olup 
satmalman tütünlerin beher kilosuna, isabet eden mubayaa masrafı 15,80 kuruştan ibarettir. 1945 
yılında satmalman 1944 mahsulü tütünlerin.beher kilosu için yapılmış olan mubayaa masrafı, 
1946 yılı mubayaa masraflarından 70 santim fazlasiyle 16,50 kurvştu. 

118.506,09 liralık mubayaa masraflarının masraf nevileri itibariyle müfredatı aşağıdaki 
gibidir : 

53.600,86 lira nakliye masrafları 
21.608,89 » amele ücretleri 
11.770.97 » k i r a l a r 
10.616.98 » sigorta primleri 
12.371,42 » maaş ücret ve harcırah 
8.536,97 » diğer mubayaa masrafları 

118.506,09 

Mubayaa masrafları meyanmda 53.600,86 lira ile nakliye masraflarının ön safta yer alması Kara
deniz mmtakasmdan satmalman bu tütünlerin işlenmek üzere ttanbul ve İzmir'e nakledilme zaru
retinden doğmaktadır. v 

îmalât + 
Şirket müdahale voliyle satınalmış olduğu ve mubayaa masraflarının ilâvesiyle değeri 2.176.572,07 

liraya baliğ olan 749.882 kilo tütünü tamamiyle ve fakat bu safhaya kaydedilen 7.625,2 kilo firenin 
tenzilinden sonra 742.256,8 kilo olarak, 167,20 kilo avaryalı tütünün bedelini teşkil eden 430,50 
lira tütünün kıymetinden tenzil edildikten sonra, 2.176.141,67 lira bedelle 1946 yılında işletmeye 
devretmiştir. İşletme safhasına kadar hâsıl olan 7.625,2 kilo fire, bu tütünlerin mubayaadan işlet
meye devredilinceye kadar kaydettiği 10.575 kilo ba§ ile (fazlalık) 18.200,2 kilo fire, avarya çürük 
VP su çürüğü arasındaki farktan ibaret bulunmaktadır. İşletme saflarına kadar kaydedilen firenin 
satmalman tütünlere nispeti % 1,02 den ibaret bulunmaktadır. 

Tamamı 1946 yılında işlenmiş olan bu tütünlerin 1946 sonu itibariyle işletme neticelerini, imalât 
için ihtiyar olunan masrafları ve îmalât sonunda elde edilen randıman ve maliyetleri gösteren tablo 
aşağıya dercedilmiştir: 
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İmalâta verilen tütünler 742.256,8 2.176.141,57 
İmalât masrafları — 445.740,52 

742.256,8 2.621.882,09 
Zayiat (fire, toz, ıskarta) 52.702,8 . 

V-,,.-- _ _ 
689;554,~ 2.621.882,09 

Ortalama kilo maliyeti — 380,34 kuruş 
Mamul tütünün beher kilosuna isabet eden masraf —. 64,66 
Randıman (mamul tütünün imalâta verilen) tütüne nisbeti 92,87 — 

Yukardaki tablonun tetkikmdan: 
1. İşletmeye verilen 742.256,8 kilo tütünden 689.554 kilo mamul tütün elde edilmiş olduğu ve 

işlenme neticesinde fire, toz ve ıskarta olarak 52.702,8 kilo zayiat verildiği görülmektedir. Zayiat 
nisbeti % 7,13 dür. 

2. Mevzuubahis tütünlerin işlenmesi için 445.740,52 lira imalât ve depo masrafı yapılmış oldu
ğu anlaşılmaktadır. Mamul tütünün beher kilosuna isabet eden masraf 64,66 kuruştur. 

3. Mamul tütünün ortalama olarak beher kilosunun 380,34 kuruşa mal olduğu anlaşılmakta
dır. 1946 yılında vasıflı tütün alınmış olması ve esasen müdahale mubayaa fiyatlarının yüksek 
tutulmuş olması neticesinde 1946 mahsulü mamul tütünün maliyeti daha evvelki yıllar mahsulü
nün maliyetinden yüksek olmuştur. 

Yukarda mevzuubahis imalât masraflarının müfredatının- tetkiki sırasında dört bin liraya yakın 
P. T. T. masrafları arasında Şirketçe ödenmiş bulunan bu nevi masraflardan Millî Korunma hesa
bına tahmil edilen 2.200 liralık bir hissenin de yer aldığı görülmüştür. Bundan evvelki raporlarımız
da şirketin umumi masraflarından tefrik suretiyle Millî Korunma hesabına masraf hissesi kaydedil
miş olduğuna ve bu hissenin şirketçe hazırlanmış olan müdahale tütünlerine ait kâr ve zarar hesabı
na geçirilmiş bulunduğuna işaret edilmiş şirket satınaldığı tütünlerin mubayaa bedeli üzerinden yap
tığı hizmet mukabilinde ve masraflarını karşılamak üzere bir komüsyon aldığına göre ayrıca masraf 
hissesi tefrikına mahal olmadığı belirtilmişti. 

1944 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosu hakkındaki raporumuzun T. B. M. Meclisi Sayıştay 
Komisyonunda tetkiki sırasında bu mütalâamız komisyonca da uygun görülmüş ve Bilançonun tasdi-
kma ait (5356) sayılı Kanunun esbabı'mucibe lâyihasında masraf hissesi olarak şirketçe alınmış 
olan bu kabîl mebaliğin iadesine işaret olunmuştur. Daha mahdut masraflara inhisar etmek suretiyle 
aynı mahiyeti arzeden mevzuubahis 2.200 liranın da Şirket tarafından Millî Korunma hesaplarına ia
desi gerektiği kanaatindeyiz. 

* 
Satışlar ve stoklar : 
Türk Tütün Limitet Şirketi, elinde mevcut bulunan 1944 Samsun ve Bafra mahsulü müdahale 

tütünlerinden 788.148,450 kilosunu 1946 yılı içinde satmış olup satış*neticesi aşağıda gösterilmiştir : 
3.500.913,36 lira satılan tütünlerin satış tutarı 
2.962.938,66 » » » maliyet tutarı 

537.974,70 » satış gayrisâfi neticesi 
15.118,97 » satış masrafları 

522.855,73 Satış safi neticesi 

Satılan tütünlerin satış masraflarını teşkil eden 15.118,97 lira arasnıda Şirketin Mısır Bürosu va-
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sıtasiyle satılmış olan tütünler üzerinden mezkûr büroya verilen 4.478,09 lira da yer almaktadır. 

Şirketin Mısır Bürosu vasıtasiyle satılan, tütünlerden bu büroya verilen komisyonun mahiyeti 
üzerinde bundan evvelki raporlarımızda uzun boylu durulmuş ve binnetice bu büro vasıtasiyle sa
tılan tütünler üzerinden komisyon tahakkuk ettirilmesine mahal olmadığı mezkûr raporlarımızda 
belirtilmişti. Durumu tetkik eden T. B. M. Meclisi Sayıştay Komisyonu evvelce mevzuubahis kanu
nun esbabı mucibe lâyihasında bu komisyonların Millî Korunma hesaplarına iadesi icap ettiği kararı
na varmış olduğu cihetle mevzuubahis 4.478,09 liranın da aynı karara uyularak Millî Korunma he
saplarına iadesi gerektiğine işaret olunur. 

Şirket elindeki müdahale tütünlerinin 1946 yılı sonundaki durumu, sene. içindeki hareket de göz-
önünde bulundurulmak kaydiyle, aşağıdaki cetvelde gösterilmiş bulunmaktadır: 

Miktar (kilo) Kıymet (lira) 

1945 den müdevver: 
işlenmiş tütünler 
Konsinyasyondaki tütünler 
1946 yılında mubayaa edilen tütünlerin işlendikten sonra sene so
nundaki durumu 
1945 mahsulüne ait depo ve konsinyasyon masrafı 

Girişlerin yekûnu 

1946 yılı içinde satılan tütünler (maliyet üzerinden) 
1944 mahsulü üzerinden zayiat (fire, ıskarta) 

Çıkışlar yekûnu 

961.178,50 
29.959,— 

689.554,— 

1.680.691,50 

788.148,45 
873,05 

789.021,50 

3.663.648,52 
64.298,82 

2.621.882,09 
87.870.45 

6.437.699,88 

2.962.938,66 

2.962.938,66 

1* 891.670,00 3.474.761,22 

Tamamı işlenmiş bulunan bu tütünlerin : 
852.879,13 lira değerinde 202.116 kilosu 1944 .mahsulü ve 2,621.882,09 lira değerinde 689.554 

kilosu da 1945 mahsulüdür. 
Bilanço ve kâr ve zaraı* hesabı : 
Türk Tütün Limitet Şirketinin müdahale suretiyle satmalman tütünler için 1946 yılı sonu 

itibariyle hazırlamış olduğu bilançosunun tetkiki neticesinde, yukarda arzedilen stok durumundan 
maada başlıca müdahale tütünlerinin sene sonunda Şirketten-1.042.374,70 lira alacağı olduğu sabit 
kıymetler net bedelinin 38.571,83 liraya ulaştığı ve diğer müteferrik alacakları ile birlikte bilanço 
aktif yekûnunun 4.611.016,91 liraya baliğ olduğu (anlaşılmaktadır. Pasifteki mebaliğ ise belli başlı 
T. C. Ziraat Bankasına olan 1.881.999,99 lira borç ile muhtelif yıllarda tütün satışlarından tahassül 
eden 2.717.001,24 lira kârdan ibaret bulunmaktadır. Bu kârın 497.'î 18,08 lirası, 1945 yılında satış 
yapılmamış olduğu için 1944 mahsulünden kaydedilen 25.164,61 liralık zararın mahsubundan sonra 
1946 yılında satılan 1944 mahsulü tütünlerden elde edilen net kârı göstermektedir. 

Yine pasifte 1946 zararı olup 161.732,57 lira üzerinden yer almakta olan bu meblâğ 1946 yılında 
satmalman 1945 mahsulünün satılmamış olmasından ileri gelmektedir. Tamamı işlenmiş olan bu 
tütünler için, kâr ve zarar hesabında da görüldü^ ü veçhile, 121.866,53 lira faiz ve 41.161,32 lira 
komüsyon ödenmiş olması bu zararı doğurmuş bulunmaktadır. Tamamiyle hesabî olan bu zararm, 
bu tütünlerin satışı neticesinde tahassülü mümkün ve muhtemel olan satış kârlarndan mahsup edi
leceği şüphesizdir. 

Bilançonun aktifinde cari hesaplar - Türk Tütün Limitet Şirketi adı altında 1.042.374,70 lira 
hakkında daha evvel bahsedilmişti. Bunun ifade ettiği mâna Türk Tütün Limitet Şirketinin, 
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emrine tahsis edilen Millî Korunma kredilerinden ötürü Millî Korunma camiasına 1.042.374,70 lira 
borçlr. olduğudur. Borcun senelik seyri takip edilecek olursa bakiyesinin 1946 yılı başından Tem
muz bidayetine kadar 100.000 lira ile 700.000 lira arasında değişmiş olduğu ve Temmuzdan yıl so
nuna kadar ise daima bir milyon liranın üstünde olmak üzere 1.600.000 liraya kadar yükseldiği 
görülür. 

Diğer taraftan açılan kredilerden ötürü, müdahale tütünlerinin T. C. Ziraat Bankasına 
1.881.999,99 lira borcu olduğu bilançonun pasifinden anlaşılmaktadır ve bu borç sene içinde 
2.311.980,95 liraya kadar yükselmiştir. % 6 faize tâbi bulunan bu borçtan-ötürü Ziraat Bankasına 
1946 yı.mda ödenmiş bulunan 121.866,53 lira faiz müdahale tütünlerinin 1946 yılı kâr ve zarar 
hesabına kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Müdahale tütünlerinden ötürü Ziraat Bankasına olan borcu, elinde nakit mevcudu olmasına 
rağmen Şirketin kapatmıyarak bu paraları kendi ihtiyaçları için kullanmış olması lüzumsuz yere 
Millî Korunma hesabına faiz ödenmesini intaç etmiş Şirket bu durumdan faydalanma yoluna git
miş ve bir nevi faizsiz kredi temini suretiyle bundan istifade etmiştir. Bu durum muvacehesinde 
Şirketin Millî Korunma kredisi için Ziraat Bankasına ödemiş olduğu faizden kendi işleri için 
kullandığı paralara tekabül eden kısmını müdahale tütünleri hesabına iade etmesi uygun olur ka
naatindeyiz. 

1 - Zirai Kombinalar Kurumu : 
A) Toplu bakış : 
3130 sayılı Kanunun 19 . II . 1937 tasihinde yürürlüğe girmesi üzerine Tarım Bakanlığının 

bir dairesi olarak çalışmakta olan Zirai Kombinalar Kurumu, 3780 sayılı Millî Korunma Kanu
nu hükümlerinden istifade edilerek Bakanlar Kurulunca alman ve 1 . I . 1943 tarihinde me
riyet mevkiine giren K/429 sayılı Kararla asıl hüviyetini almıştır. Bu husus geçmiş yıllara 
ait raporlarımızda da tafsilen açıklanmış bulunmakta idi. 

Üzerinde zeriyat yapılmıyan araziyi işletmek veya ihtiyacı olanlara satmak, parasız, ariyet 
veya kira ile vermek üzere istihsal vasıtalarının vo malzemesinin mubayaası, bunlar için lü
zumlu her türlü yedek parçaların satmalmması ve makine, hangar ve yabancı madde sarnıç
ları inşası ve istihsal vasıtalarının işletilmesi için icabeden mütedavil sermayeye karşılık ol
mak ve gerekli porsonelin temini için sabit ve mütedavil sermaye ile teşkilât ve idare masraf
larını karşılamak üzere bir tahsisat verilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca 1 . X I . 1943 tarih ve K/477 sayıı Kararla da, ziraate elverişli olup yurdun muhtelif 
yerlerinde boş yatan Hazine arazisi üzerinde Devlet çiftlikleri kurmak ve topraklarda Devlet 
ekimi yapmakla görevlendirilen Tarım Bakanlığı emrine ayrılan bilûmum tahsisat miktarının, 
1946 Takvim yılı nihayetine kadar 10.610.015,89 liraya baliğ olduğu ve bütün bu işlerin tedviri 
hususunun da Zirai Kombinala-r Kurumuna tevdi edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu itibarla tetkik mevzulunuzu teşkil eden Zirai Kombinalar Kurumunun 1946 yılı hesap ve 
muameleleri üzerinde yapılan inceleme netayici aşağıda arzedilmiştir. 

B - îdare ve teşkilât: 
Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Kombinalar Kurumunun merkezi Ankara'dadır. 1946 yılında yur

dun muhtelif bölgelerinde 13 zirai işletmesiyle sınai işletme mahiyetinde olan bir de Ankara Gazi 
Çiftliği civarında atelye vo deposu vardır. 

a) Bütçe: ' 
Zirai Kombinalar Kurumunun yıl başlarında önceden tâyin ve tesbit edilmiş muayyen, bir büt

çesi yoktur. Çiftliklerde çalışan memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretleriyle küçük, mikyastaki 
bir kısım iaşe ve levazım maddelerinin tedariki, aylık ihtiyaçlar gözönünde bulundurulmak sure
tiyle, sene içerisinde merkezce açılan kredilerle sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, akar yakıtla tohumluklar merkezden, yedek parça ve malzeme ihtiyaçları ise, 
atelye ve depo amirliğince temin edilmektedir. 
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b) Kadro: 
1946 yılında Zirai Kombinalar Dairesi Keisliğine, 636 sayılı Koordinasyon kararı ile 152 si 

barem içi ve 217 si barem dışı olmak üzere muhtelif derecelerden 369 kişilik bir kadro tahsis edil
miş bulunmaktadır. 

Bu kadronun 173 ü merkeze ve 196 sı da taşra teşkilâtına hasredilmiştir. 
Zirai Kombinalarda çalışan memurların tâyinleri Tarım Bakanlığı tarafmdan yapılmaktadır. 
Aynı zamanda, bakanlık kadrosunda yer alan memurların, bakanın dilediği yerde kullanacağına 

dair Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanununun 18 nci maddesindeki yetkiden de istifade edilerek bakan
lık kadrosunda bulunan bâzı memurların Kombinalarda kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Kurumun 1946 yılı zarfında merkez ve taşra teşkilâtına ait fiilî kadro harekâtını ve fiilî kad
ro ile nazari kadronun mukayesesini gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır: 

Fiilîkad-
1946 bidayetinde fiilî 1946- yılı içinde ' ronun na-

memur mevcudu Grirenıfcr Çıkanlar 1946 sonu 1946 naza- zari kad-
Baırem Barem Barem Barem Barem Barem fiilî kadro ri „kadro roya nıs-

içi dışı içi dışı içi dışı mevcudu adedi peti % 

Merkez 34 76 7 21 4 12 122 173 0,70 
Taşra 29 52 7 28 10 38 68 196 0,35 

Yekûn \ 63 128 14 49 14 50 190 369 0,51 

1946 yılı -zarfında Kombinalar Kurumunun nazari kadrosu üzerinden j % 49 nispetinde bir 
tasarruf sağlandığı görülmektedir. 

Bu itibarla fiilî kadronun nazari kadroya nispeti \% 51 dir. Ayrıca Zirai Kombinalar Kurumu
nun 13 zirai işletmesiyle bir de sınai işletme mahiyetindeki atelye ve depo amirliğinin ve mer
kezdeki bâzı şubelere ait işlerin tedviri hususunda 1946 yılında Tarım Bakanlığının onayiyle 
3.39-3 teknik ve ziraate mütaallik (İdari kadro) işçi kadrosu alınmıştır. 

Sene başında mevcudu 1502 yi bulan bu idari kadroya yıl içinde 357 işçi yeniden alınmıştır. 
Senesi zarfında 671 işçi görevinden ayrılmış olduğu cihetle yıl sonu işçi mevcudu 1188 e inmiş 
bulunmaktadır. 

Binnetice, fiilî kadroda, nazari kadroya nispeten |% 65 bir tasarruf sağlanmıştır. 
Gereik barem içi ve gerekse barem dışı Koordinasyon kadrolarında sene içerisinde oldukça kay

da değer nispelerde giriş ve çıkışlar göze çarpmaktadır. 
Bu vaziyet, Kurum memur kadrosunun henüz istikrar kesbetmediğine bir delil teşkil etmektedir. 
Memur kadrosundaki bu istikrarsızlık, Kurumun istikbali bakımından, memurları tatmin ede 

cek bir durumdan uzak bulunmasından , ileri geldiği söylenebilir. 
Mamafih 1 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5433 sayılı Kanunla Zirai Kombinalar 

Kurumu, .Ziraat işletmeleriyle birleştirilmek suretiyle mülhak bütçeli (Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü) haline getirilecektir. 

Bu itibarla şekli, hüviyeti ve istikbali tavazzuh etmiş bulunan Kurum, bundan böyle kendisini 
daimî olarak müesseseye bağlıyacak memur tedariki hususunda nispeten daha az müşkülâta mâruz 
kalacağını belirtmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

c), işletmeler ve faaliyetleri : 
a) İşletmeler : 
Zirai Kombinalar Kurumunun, 1946 yılında yurdun muhtelif bölgelerinde 13 zirai işletmesiyle 

1 de sınai işletme mahiyetinde olan atelye ve deposunun mevcut olduğu, idare ve teşkilât bahsinde 
belirtilmişti. 

Bu işletmelerin hepsinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, muhtelif zirai faaliyette bulunul* 
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. muş, arazinin bir kısmına güzlükler ve yazlıklar ekilmiş ve mütebaki kısmı da dinlenmeye terkedil
miş ve geçen seneden müdevver ekimlerin de hasadı yapılmış bulunmaktadır. 

Bu zirai faaliyet neticesinde, Gelemen, Keykubat, Gökhöyük, Koçaş ve özden Devlet Çiftlikle
rinden gayrisinin, 1946 yılı hesaplarını kârla kapattığı anlaşılmıştır. 

Gelemen, Koçaş Devlet Çiftliklerinde ir taraftan 1946 senesinde vukuagelen tabiî âfetler ve 
diğer taraftan maliyet fiyatlarının satış baremlerine nazaran yüksek olması yüzünden kâr tenfin 
edilmemiş ve Gökhöyük*le Keykubat işletmelerinde ise; hububat randımanının düşük ve maliyet 
fiyatlarının da keza yüksek olması -dolayısiyle faaliyetleri zararla neticelenmiştir. 

özden işletmesi geçen sene olduğu gibi bu sene de, bilanço kâr ve zarar hesabını zararla ka
patmıştır. Bu zararın meydana gelmesine başlıca âmil bu çiftliğin hayvancılık işleriyle meşgul ol
masıdır. 

Bununla beraber hayvancılık işleriyle meşgul olan çiftliklerin 1945 ve 1946 yıllarında deneme 
ve başlangıç mahiyetinde olduğu ve bunlara ait masrafların hakkiyle tahakkuk ettirilmemesi hase
biyle ilk senelerde rantabl çalışıp çalışmadığının anlaşılamadığı ve mütaakip senelerdeki çalışma
ların verimli olduğu kanaatine varılmıştır. 

Sınai bir işletme mahiyetinde olan Ankara Gazi Çiftliğindeki atelye ve deposu hariçten yurda 
ithalinde müşkülâta mâruz kalman bilûmum yedek parçaları kendi atelyesinde imal ettirmiş olduğu 
gibi diğer taraftan da çiftliklerin mahallerinde tedarik edemedikleri iptidai madde ve yedek par
çaları deposunda stok ederek ihtiyacı olan işletmelere, talepleri nispetinde, sevketniiştir. 

1946 yılında atelyede 652.043,36 liralık malzeme kullanılmış, 264.783,28 liralık işçilik verilmiş 
ve 148.975,50 liralık umumi masraf hissesi ilâve edilmek suretiyle 1.065.802,14 liralık iş vücuda 
getirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

1946 yılında atelyenin 971.697,68 lira personel masrafları, 130.163,06 lira kuvvet santrali, 
394.013,33 lira revizyon ve tamirat masrafları ve 96.185,17 lira amortisman payları ve 105.362,37 
lira sair masraflarla birlikte 1.638.388,68 lira gideri olduğu ve buna mukabil makine satışlarından 
43.448,97 lira, imalât ve tamirattan 160.164,84 lira lojman ve makine kiralarından 1.449,— lira ile 
birlikte 205.062,81 liralık geliri olduğu anlaşılmıştı!. 

Bu durum karşısında atelye 1946 yılı faaliyetini, haddi zatında bir masraf telâkki edilebilen 
1.433.325,87 liralık bir zararla kapatmıştır. 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de atelyede hesap organizasyonunun henüz tamamlanmamış bu
lunması hasebiyle depo ve sevk masraflariyle yapılan bir kısım tamirat ve imalât masraflarınm 
ilgili işletmelere ait işlerin maliyetine intikal ettirilmemesi, atelyenin yukarda sözü geçen zararı
nın meydana gelmesinde bağlıca âmil olduğunun belirtilmesinde fayda görmekteyiz. 

Bu itibarla tamirat ve imalât çin yapılan bir kısım masrafların ait oldukları işlerin maliyetine 
intikal ettirilmemesi dolayısiyle 1946 yılı hububat maliyetlerine de hakiki nazarla bakmak güçtür. 

b) İşletme faaliyetleri: 
Toprak ve ekim işleri: 
Yıl bidayetinde yalnız hafriyat ve ekimi ihtiva eden Kombinalar Kurıımuntın iş programı, 1946 

yılında 834.138 dönüm olarak tesbit edilmişken, sene içerisinde hava şartlarının ekime müsait git
mesi hasebiyle, programın fevkinde umumi olarak 863.802 dönümlük muhtelif zirai faaliyette bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Kombinalar'Kurumunun 1946 yılında tasarrufunda bulunduğu 1.784.268 dönümlük arazinin 
8.559,05 lira değerindeki 34 dönümlük kısmı Kurumca istimlâk edilip intifa hakkı Kuruma ait 
olmak üzere, Hazine namına tapuya bağlanmıştır. 

Ayrıca, 605,111 dönümünün de intifa hakkı Kombinalara ait olmak üzere bilâbedel Hazine 
adına tapuya bağlanmıştır. 605.145 dönümden ibaret olan bu her iki kısım da sabit kıymetler 
hesabına kaydedilmiştir. Sadece 605.111 dönümlük arazi için takdir olunan kıymet üzerinden 
ayrılan 927,181.- liranın da bilançoda karşılıklar hesabında yer aldığı görülmüştür. 
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Arta kalan ve kısmı mühimmini teşkil eden 1.179.122 dönümlük kısmının, 1946 yılında.heııüz 

tapuya kaydedüememiş olması hasebiyle sabit kıymetlerde yer verilmediği müşahede edil
miştir. 

Tetkikatımızı yaptığımız (Haziran 1949) taririhte Balâ, Polatlı ve Başkuyu grupları hariç, di
ğer, işletmelere ait 642.622 dönümlük kısmının da tapuya bağlanmış olduğu tesbit edilmiştir. 
Mütebaki 536.500 dönümlük araziye ait tapuların da alınması hususunda teşebbüse geçildiği 
öğrenilmiştir. • 

1946 yılı zarfında Zirai Kombinalar Kurumu tarafından 143.700 dönüm açma, 498.220 dönüm 
nadas ve 221.882 dönüm de anız bozma olmak üzere ceman 863.802 dönümlük arazinin ilk sür
me ameliyesinin yapıldığı gibi ikileme ve üçleme kabilinden yapılan harfiyatla birlikte yekû
nu 1.779.885 dönüme baliğ olan hazırlık ameliyesinin icra edildiği görülmüştür. 

Bu hafriyatın 858.887 dönümlük kısmının ekildiği ve bu ekimin senesi içinde 9.464 dönüm
lük yazlıkların hasadı yapılmış ve bir kısım da tabiî âfetler dolayısiyle terkin edilmiş ve 
bakiye kalan 784.326 dönümlük kısmının da ekilmiş olarak mütaakıp yıla devredildiği müşahede 
edilmiştir, Diğer taraftan, geçen seneden müdevver ekimler aynı yıl içinde ekilen yazlıklarla 
birlikte yekûnu 873.725 dönüme baliğ olan sahanın hasadı yapılmış ve bu suretle Zirai Kombi
nalar Kurumunun, 1946 yılında 3.512.268 dönümlük zirai faaliyette bulunduğu anlaşılmıştır. 

D) istihsal, maliyet ve randıman hesapları : 
Yurdun muhtelif bölgelerinde zirai faaliyette bulunan Zirai Kombinalar Kurumunun 1946 yı

lında 13 zirai işletmesinde 146 bin küsur ton çeşitli hububat istihsal edilmiştir. Bu istihsalin mik
tar ve kıymeti ile vasati maliyet ve randımanlarım gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiş bulun
maktadır: 

Bir dönü-
Miktarı Kıymeti Maliyeti Hasat sahası me randıman 

Hububatın nevi Külo Lira Kilo Dönüm Kilo 

Buğday 124.164,000 8.934.741, 
Arpa 19.670.000 923.534, 
Yulaf 794,000 92.808, 
Çavdar 1.970.000 149.173, 

Yekûn 146.598,000 10.100.256,— 862.528 

7,20 738.057 168,23 
4,69 100,012 196,68 

11,70 5.746 138,08 
7,58 18,713 105,19 
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İstihsal olunan 146 bin küsur ton hububatın işletmeler itibariyle, nevilerini, randıman ve ma

liyetlerini gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır: 

BUĞDAY ARPA YULAF ÇAVDAR 
Kilo Dönülme Kilo Dönüme Kilo Dönüme Kilo Dönüme 

maliyeti verim maliyeti verim maliyeti verim maliyeti verim 
İşletmeler kuruş kilo "kuruş kilo kuruş kilo kuruş kilo 

Başkuyu 
Bâlâ 
Polatlı 
Gelemem 
Gözlü 
Geylânpınıar 
Malya 
Koçaş 
Keykubat 
Çiçekdağı 
Gökhöyük 
özden 
Ulaş 

6,75 
10,19 
6,52 

29;52 
7,89 
7,11 
5,52 
7,45 

102,83 
8,70 

23,89 
11,77 
14,71 

196 
167 
204 
118 
193 
117 
174 
140 

• 10 
186 
140 
112 

82 

6,01 
9,06 

14,39 
46,19 

5,29 
3,95 
3,49 
2,38 

17,95 
10 
16,11 
8,74 

30,06 

155 
280 
350 

68 
287 
181 
262 
259 

77 
'196 
209 
130 
34 

— 
— 
-U 

61,84 
7,80 

— 
__. 
-~-
— 
— 
32,80 
9,35 

~7 

— 
— 
— 
50 

• 182 
— 
— 
— • 
— 
— 
83 

113 
— 

— 
—. 

9 
— 
—• 
— 

7 
— 
26,64 ' 
— 
— 
— 

9,11 

— 
— 

135 
— 
— 
— 

101 
— 
32 
— 
— 
— 

107 

Vasati [1] 7,20 168 4,69 197 11,70 138 7,58 105' 

Bu ©bloya nazaran, buğday ve çavdarda asgari maliyetin Malya, arpada Koçaş, yulafta özden 
işletmelerinde ve âzami verimin de buğday, arpa ve çavdarda Polatlı ve yulafta Özden Devlet 
Çiftliklerinde elde edildiği anlaşılmıştır. 

Gerek Gelemen ve gerekse Keykubat işletmelerinde buğday hariç, diğer hububat randımanları
nın düşük ve bütün hububat maliyet fiyatlarının yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Gelemen Dev
let Çiftliği arazisinin orman açmasından elde edilmesi hasebiyle ük senelerde bu işletmede masraf
larının yüksek olduğu ileri sürülmektedir. Diğer paraftan arazinin mümbit ve iklim şartlarının 
zeriyata son derece müsait olduğu cihetle istikbalde ünflt veriei neticeler alınacağı bu işle ilgili 
uzmanlar tarafından ifade edilmiştir. . 

Gelemen ve Gökhöyük Çiftliklerinde dönüm verimine göre, kilo maliyetinin yüksek olması 
ehemmiyetle üzerinde durulması -icap eden bjr olaydır. Bu hususta gerekli incelemenin yapılması 
ve maliyetin normal hadde düşürülmesi temenniye §ayan görülmüştür. 

Keykubat İşletmesine gelince,. bu çiftliğin kurulduğu sahanın senelerden beri zirai ve fennî 
usullere rağmen müspet bir netice alınamadığı ve bundan böyle de alınamıyacağı anlaşıl

mıştır. • 
Bu işetmede hüsnü niyeti ve teknik çalışmalar sonucunda randımanın yükseltilmesine hubu

bat kalitesinin ıslahına imkân bulunmadığı ve bu işletmenin bulunduğu bölgede de ziraat er
babına faydalı olmaması hasebiyle adı gçen çiftliğin işletilmesine devamda ısrarın zararlı ola
cağı kanaatindeyiz. . 

E) Stok ve satışlar : 
a) Stoklar : ' % 
Zirai Kombinalar Kurumuna ait 1945 yılından devredilen hububat stoku ile 1946 senesinde 

istihsal olunan muhtelif cins mahsulâtın harekâtı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

[1] Vasati hesapla'n; umumi maliyet tutarının umumi istihsal yekûnuna taksimi suretiyle elde 
edilmiştir, 
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BUĞDAY ARPA YULAF ÇAVDAR 
Giriş ve Miktarı " • Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tuta 
çıkışlar Kilo Lira Kilo Lira Kilo Lira Eölo Lir 

A. Girişler: 

1945 ten devir 6.225,971 1.400.655 2,850,692 225.154 58,905 19.996 334,947 63. 
1945 ambar faz
laları [1] 9,675 3.938 51,079 4.322 70,762 13.183 — — 
1946 istihsali 124.163,855 8.334.741 19.670,230 923.534 793,142 92.808 1.970,752 149. 
1946 mubayaatı 23,411 5.603 616 124 * 408 

Girişler yekûnu 130.422,912 10.344.937 22.572,617 1.153.134 922,809 125.987 2.306,107 213. 

B. Çıkışlar: 

1946 yılı , 
satışları 44.779,116 3.643.302 12.475,568 624.310 78,865 17.372 527,469 78 
Tohumluklar, 
iaşe ve yoldaki 
hububat 10,506,132 854.799 2.663,685 133.519 180,098 39.671 78,606 12 

Çıkışlar yekûnu 55.285,248 

C. 1946 sonu 
stoku 75.137,664 

4.498.101 

5.846.836 

15.139,253 

7.433,364 

757.829 

395.305 

258,963 

663,846 

57.043 606,075 

• 
68.944 1.700,032 

90 

122 

[1] 1945 mahsulü olup 1946 sayımında tesbit edilen ambar fazlası. 
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kombinalar Kurumunun geçen seneden müdevver: ;1.7Q9.p99,— lira kıymetinde 9.470.515 kilo 

stoku' bulunduğu ve 1946 yılında 10.100.614,— lira kıymetinde 146.597.979 kilo hububat istihsal etti
ği ve 5.943,— lira, değerinde 24.435 kilo mubayaatta bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yukarda miktarı yazılı hububattan, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası ve resmî mües
seselerle çiftçilere yapılan satış miktarının 11.927.906—- lira kıymetinde 57.861.018 kiloya ulaştığı 
ve 2.814.112,— lira kıymetindeki 13.428.521 kiloluk hububatın da muhtelif işletmelerce senesi için
de ekilen tohumluklarla kurum teşkilâtının iaşe ihtiyacı için sarf olunanları teşkil ettiği ve 
6.433.455,— lira değerinde 84.934.906 kilo çeşitlihububatm da mütaakıp yıla devredildiği anlaşıl
mıştı?. 

Geçen seneki bilançoda yer alan stok miktariyle, 1946 senesi hesaplarında görülen 1945 yılı «to
ku arasında fark müşahede edilmiştir. 

1945 yılı ambar fazlası namı altında yer alan bu farkların 1946 yıiı içinde tesbit edilen 1945 
yılı mahsulü ambar fazlalarından ileri geldiği görülmüştür. 

Bu vesile ile hububatın ölçülmesi konusıma temasta fayda mülâhaza edilmektedir. Hasat mev
siminde, istihsal- olunan hububatın gerek ambarlara naklinde ve gerekse ambara ithali sırasında öl-
çülmediği ve bilûmum istihsalin satışı yapıldıktan sonra satış miktarından umumî istihsal miktarının 
tesbit edildiği usul ittihaz edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

" Her ne kadar bu derece mühim bir miktara baliğ olan istihsalin tartılması müşkül ise de, her 
türlü suiistimalin olabileceği ihtimallerini goz önünde bulundurarak önleyici tedbirlere müracaat 
etmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

İstihsal olunan hububatın -tartılmasına imkân bulunmadığı takdirde, hiç değilse, mesaha ölçü
leriyle veya diğer usullerle takribi olarak miktarının behemehal tesbit edilmesi icap. etmektedir. 

h) Satışlar : 
Zirai Kombinalar Kurumunca, 1946 yılında yapılan 14.742.018 lira değerindeki 71.289,539 

kiloluk satışın 11.261.264 lira kıymetindeki 54.358-638 liralık kısmı Toprak {Mahsulleri Ofisine ve 
mütebaki 666.642 lira tutarındaki 3.502,380 kiloluk kısmı da, Ziraat Bankası, resmî müesseselerle 
tohumluk ihtiyacı için bâzı çiftçilere satılmış bulunmaktadır. 

Satışların 15 . 6 . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 648 sayılı Koordinasyon Karariyle tesbit 
olunan barem fiyatları üzerinden yapıldığı ve satış üzerinden % 172 nispetinde gayrisâfi satış 
kârı realize edildiği anlaşılmıştır. 

Bu vesile ile, 1946 yılı zarfında satılan hububatın cinsi, satış ve maliyet bedelleri ve bu«satış-
lardan tahassül eden kâr miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

Hububatın Satış Jbedeli Maliyet bedeli Satış kârı 
cinsi Lira Lira Lira 

Buğday 12.254.251 4.498.102 + 7.756.149 
Arpa * 2.339.862 757.829 + 1.582.033 
Yulaf 38.588 57.042 -* zarar 18.459 
Çavdar 109.317 90.671 + 18.646 

* Yekûn 14.742.018 5.403.644 9.338.374 

Bu vaziyete göre; hububat satışlarından yalnız yulaftan zarar edilmiş olup diğerlerinden kâr 
elde edildiği görülmektedir. 

Zararların Gelemen, özden ve Gökhöyük işletmelerinde ekilen yulaf maliyetlerinin satış fiyat
larına nazaran bir hayli yüksek olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
• F - Hesap şleri: 

Bundan evvelki raporlarımızda da tafsilen izah edildiği veçhile, 25 . I . 1944 tarihinde yürürlüğe 

(S . Sayısı :.Ö88) 



giren IÇ/498 sayılı kararla Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği bünyesi dâhilnde bir muhasebe ser
visi kurulmuştur. 

Diğer müstakil muhasebe teşkilâtlı yerler gibi Kombinalar Kurumu da, Millî Korunma serma
yesine ait hesaplar için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe 
bürosuna aylık mizanlarla bilanço kâr ve zarar hesaplarını göndermeye başlamıştır. 

Tetkik konumuzu ve Kombinalar Kurumunun üçüncü bilanço devresini teşkil eden 1946 yılı 
hesap ve muameleleri üzerinde heyetimizce yapılan incelemede; kurum bünyesine dâhil 13 zirai ve 
1 de sınai işletme ile merkez muhasebesi nazdindeki hesaplar ayrı ayrı yürütülmüş' ve merkezden 
gönderilen yardımcı bilanço ekipleri marifetiyle mahallerinde yıl sonu bilançoları, kâr ve zarar 
cetvelleri ile maliyet hesapları çıkarılmıştır. 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de, her işletme hesap fişlerini iki nüsha olarak tanzim etmekte 
ve bir nüshasını aylık mizanlarla birlikte tetkik edilmek üzere, merkeze göndermektedir. 

Merkez de, işletmelerden gelen vesaik ile. yıl sonu bilanço, kâr ve zarar hesaplarını incelemiş ve 
bunların tevhidi suretiyle Kombinalar Kurumunun 1946 yılı bilânçosiyle kâr ve zarar hesabını çı
karmış bulunmaktadır. 

Kombinalar Kurumunun, 1946 yılı aktif ve pasifinin durumu hakkında bir fikir edinmek üzere, 
bu yıla ait blânçosiyle kâr ve zarar hesabının bir sureti raporumuzun sonuna eklenmiştir. 

Kurum bünyesine dâhil 14 işletmeden, özden, Gökhöyük ve Başkuyu işletmelerinde sene sonu 
sayımları yapılmamış ve bilançolarında yer alan ayniyatın muhasebe kayıtlarından çıkarılmış oldu
ğu anlaşılmıştır. Mevcudatın sayılarak, tartılarak ve ölçülerek hakiki bir surette miktarlarının tes-
biti cihetine gidilmesi zaruretini bir def a daha belirtmek isteriz. 

Diğer işletmelerde ise, yıl sonu sayımlarının usulü dairesinde yapıldığı ve muhasebe kayıtları
nın bunlarla mutabakatı temin edilmek suretiyle bilanço, kâr ve zarar hesaplarmm çıkarıldığı 
anlaşılmıştır. 

Kurum teşkilâtında muhasebe kayıtlarının geçmiş senelere nazaran, daha muntazam bir şekilde 
yürütüldüğü memnuniyetle görülmekte ise de, Kurumca bu işe daha fazla itina gösterilmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bununla beraber teşkilâtın diğer şubelerine nazaran muhasebe servisinin daha verimli bir me
totla çalışmış olduğunu ve bu hususta göstermiş olduğu başarılı mesaiyi belirtmek isteriz. 

Raporumuza son vermeden, hammadde ve malzeme ambarı hesabının 683.010,86 .lira üzerinden, 
149*772,77 lira amortismanları tefrik edilmiş olan demirbaşların, badema sabit kıymetler hesapları 
meyanmda gösterilmesi bilançonun vuzuhu bakımından daha yerinde olur kanaatindeyiz. 

'( S. Sayısı : 2Bâ } 
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Zirai Kombinaların 31.331.1946 tarihli Bilançosu 

Aktifler: 

I. 
II. 

III. 

IV. 

V. 
VI. 

VIII 

XIV. 

Sermaye hesapları 
Sabit kıymetler hesabi 
Hammadde ve malzeme 
ambarı hesabı 
Mahsuller ve mamuller 
ambarı hesabı 
İşletme ve maliyet hesabı 
Yapılmakta olan işler ve 
hazırlıklar hesabı 
Müessese alacakları he
sabı 
Transitüvar hesaplar 

Lira Kr. 

10.610.015,89 
7.350.634,43 

3.818.869,45 

6.365.296,61 
7.391.456,89 

6.657.212,53 

7.020.187,35 
1.730.058,— 

Umumi yekûn 50.943.731,15 

Masifler 

Lira Kr. 

I. Sermaye hesabı 10.610.015,89 
VIII. Müessese borçları hesabı 4.494.791,15 

IX. Kasa (T. C. Ziraat Bankası 
U. Md.) hesabı 9.354.808,42 

XIV. Transitüvar hesaplar 3.741.187:18 
XII. Kâr 22.742.928,51 

50.943.731,15 

Kâr ve .zarar tablosu 

Zimmet : 

A) Merkez ve merkez atelyesi 
masrafları: 
1. 
2. 

Merkez masrafları 
Merkez atelyesi ve de
po masrafları 

B) Zirai işletmeler zararları : 
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Hububat satış zararları 
Diğer zirai mahsuller 
zararları 
Hayvancılık şubesi za
rarları 
Semavi âfetten terkin 
zararı 
Değirmen işletmesi zararı 
Diğer muhtelif masraf 
ve zararlar 

Yekûn 
Kâr 

UMUMÎ YEKÛN 

406.140,97 

1.579.355,75 

18.454,81 

340.889,60 

82.782,19 

203.487,02 
4.489,57 

281.931,09 

2.917.531,— 
7.642.525,82 

10.560.056,82 

A) Zirıai İsletmeler kârlan ve ge
lirleri 1' 
1. Hububat satış kârları 
2. Diğer zirai mahsuller 

kârları ve gelirleri 
3. Hayvancılık şubesi ge

lirleri 
4. Halka, çiftçiye yapılan 

işler ve sair işletme ge
liri 

B) Diğer kârlar ve gelirler : 

Matlûp 

9.356.829,09 

232.846,82 

9.299.59 

305.480,14 
655,601,18 

UMUM! YEKÛN 10.560.056,82 
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Yalvaç Deri Fabrikası 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için 3 . IV . 1940 tarih ve 18 sayılı Koordinasyon karariyle Yalvaç 
Deri Fabrikasının işletilmesi Sümerbanka tevdi edilmiş ve bu işin tedviri için adı geçen Banka 
emrine Millî Korunma sermayesinden 150 bin liralık bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. 

Uzun zaman muattal bir halde bulunan Yalvaç Deri Fabrikasının lüzumlu tamir ve noksan
ları ikmal edilmiş ve fabrika, 12 . VII . 1940 tarihinde, Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Mü
essesesi tarafiııdan faaliyete geçirilmiştir. 

16 . X . 1944 tarihinde yürürlüğe giren 543 sayılı Koordinasyon karariyle fabrikanın tas
fiyesi cihetine gidilmişi ve fabrika eski sahipleri olan Yalvaç Sanayi ve Ticaret T. A. Şirketi 
namına Yalvaç Belediyesine devredilmiştir. 

Sümerbank Genel Müdürlüğü ile Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi nezdinde 
yapılan tetkiklerimiz neticesinde Yalvaç Deri Fabrikasının faaliyette bulunduğu beş yıllık müd
det zarfında yaptığı imalâtla satışlarını ve elde edilen gayrlsâfi kârlarını gösterir bir tablo 
aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır: 

Yıl içindeki Yül içindeki deri satışarı Gayrisâfi sa-
deri imalâtı (maliyet bedeli üzerinden) tış kârları 

Yıllar 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Yekûn 

T. L. 

23.945,23 
203.248,68 
273.835,28 
359.171,96 
411.373,63 
251.121,56 

1.522.696,34 

T. L. 

23.656,10 
203.248,68 
338.910,26 
359.152,82 
411.264,74 
260.316,41 

1.596.549,01 

T. L. 

7.152,81 
8.336,27 

60.639,79 
31.328,62 
70.451,09 
22.542,09 

186.145,05 
Bu tablonun tetkikıftdan anlaşılacağı veçhile, Yalvaç Deri Fafrikası faaliyette bulunduğu 

1940 - 1945 yılları zarfında 1.522.696,34 lira kıymetinde deri imâl etmiş, maliyet bedeli üze
rinden 1.596.549,01 liralık satış yapmış ve bu faaliyeti neticesinde 186.145,05 liralık bir gayrisâf i 
kâr elde etmiştir. 

Tasfiye : 
15Ö.ÖÖ0,— liralık mütedavil sermaye ile Sümerbank tarafından işletilmekte olan Yalvaç Deri 

Fabrikasının tasfiyesi 543 sayılı Koordinasyon karariyle takarrür etmiştir. 
Sümerbank Genel Müdürlüğü bu karara istinaden 2 . XI . 1944 tarih- ve 58772 sayılı yazısiyle 

Yalvaç Deri Fabrikasının tasfiyeye tâbi tutulduğunu Deri ve Kundura Sanayii Müessesesine teb
liğ ederken tasfiyede göz önünde tutulması icabeden esaslar hakkında gereken talimatı vermiş 
bulunmaktadır. 

Bu talimata binaen, Deri ve Kundura Sanayii Müessıesesince Yalvac'a gönderilen iki kişiden 
müteşekkil temsil heyeti, 20 . IV . 1945 tarihinde fabrikanın eski sahibi Yalvaç Sanayii ve Ticaret 
T. A. Şirketi namına bu defa muhatap olan Yalvaç Belediyesi ve fabrika mensupları ile temasa 
geçmiştir. 
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Vâki görüşmeler sonunda varılan anlaşmaya göre, fabrikanın tasfiyesi 30 . IV . 1944 tarihinde 

sona ermiş ve neticede: 

1. Millî Korunma sermayesine ait fabrikada mevcut: 

125.283,— lira kıymetinde 18.995,50 kilo mamul deri 
235.877,65 » •» 62.128 » yarı mamul (kuru deri) 

9.275,15 » » muhtelif malzeme 

370.435,80 lira ambar mevcudu 
27.428,16 liralık da henüz fabrika ambarlarına girmemiş bulunan muhtelif cins malzeme ile 

397.863,96 lira kıymetmdeki malzeme, deri ve kundura sanayii müessesesine devredilmiştir. 

2. Fabrikanın Millî Korunma sermayesiyle işletildiği müddet zarfında fabrika bioa ve müş
temilâtında vücuda getirileni: -
15.170,36 lira değerindeki muihtelif einis aabit kıymetle (1945 yılı sonuma kadar tefrik olunar. 

1.373,39 lira amortismanın tenzilinden sonra artakalanm«lblıâğdır.) 
204,87 » kıymetinde 1172 kilo ıraazot ve l 

45,— » kıymetinde 9 aded boş varil ki ceman 

15.420,23 liralık kısmı da Yalvaç Belediyesine devir ve teslim edidmiş bulunmaktadır. 
Deri ve Kundura Sanıayii Müessesesi tarafından Yalvaç Deri Fabrikasının tasfiyesi dolayısiyle 

31. V . 1946 tarihinde hazırlanmış olan tasfiye bilançosu aşağıya dereedilimiştir: 

AKTİF PASİF 

Lira K. Lira K. 

Kâr 21.257,24 
10.473,64 

2.783,60 

Yekûn 21.257,24 Yekûn 21.257,24 

Yalvaç Deri Fabrikasının Millî Korunma sermayesiyle işlıetilmeyo başlandığı tarihten itibaren 
Yalvaç Belediyesine iadesine kadar geçen müddet zarfındaki işletme devresimıe ait gelirleri ihtiva 
eden ve bu defa tasfiyeye tâbi tutultmuş olması- dolayısiyle tasfiye neticesinde zuhur etmiş bulu
nan kâr ve zararları gösterir tablo aşağıda yer almış bulunmaktadır. 

Borçlular : 
Deri ve Samayiâ Müessesesi 
Yalvaç. Müdürlüğü : 
Tahsil olunacak vergiler 
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44 
GÎDERLEE 

1945 yılı satış vergileri 
» > » . masrafları 
» » sermaye fazlası 

1942 yılma ait olup bu sene ta
hakkuk ettirilen Kazanç Vergisi 
Geçmiş senelere ait olup tasfiye 
dolayısiyle bu defa zarar kayde
dilmiş bulunan bâzı masraflar 
1945 yılı kârı üzerinden Maliyeye 
ödenen Kazanç Vergisi 
Tasfiye dolayısiyle ödenen muhte
lif ücret ve tazminat 
10. VII. 1940 tarihiuden 20 . IV , 
1945 tarihine kadar Yalvaç Deri 
Fabrikasının Millî Korunma ser
mayesi ile işletildiği müddet zar
fında elde edilen safi kâr 

TL. 

87.600,33 
7.365,79 
7.325 — 

24.239,51 

1.019,62 

3.909,22' 

2.994,46 

21.257,24 

GELİRLER 

TL. 

1942 yılı kârı 
1944 » » 
1945 > deri satış kârı 

» » malzeme satış kârı 
Mamul deri satış vergileri karşılığı 
Geçmiş senelere ait bâzı kârlar ile 
karşılıklarının tasfiyesi dolayısiyle 
bu defa gelirlere naklolunan 
Tasfiye dolayısiyle zuhur eden mü
teferrik gelirler 

9.406,11 
23.550,35 
22.542,09 

229,49 
87.600,33 

12.023,95 

358,92 

Yekûn 155.711,17 Yekûn 155.711,17 

Yukarıda yer alan gelir ve gider tablosuna göre, fabrikanın Millî Korunma sermayesiyle iş
letildiği yıllar zarfında realize ettiği kârlara ilâveten tasfiye neticesinde zuhur etmiş bulunan 
muhtelif kârlar ile umumi gelirler yekûnunun lı5'5.711,17 liraya (yükseldiği ve 1945 yılı satış 
vergi ve masrafları ile tasfiye dolayısiyle zarar kaydedilen bâzı mebaliğ ve geçmiş senelere ait 
bir kısım vergilerin bu defa zarar kaydedilmesinden umumi giderler yekûnunun da 134.458,93 li
raya ulaştığı ve faaliyetin 21.257,24 lira safi kârla kapandığı görülmüştür. 

/ - Zeytiriburnu Çimento Fabrikası 

Türk Çimento ve Kireci Türk Anonim Şirketine ait Zeytinburnu Çimento Fabrikasına 28 . VII . 
1943 tarihinde yürürlüğe giren 464 sayılı koordinasyon karariyle elfeonmuş ve bu kararın 7 nci mad
desindeki salâhiyete binaen fabrikanın işletilmesi Ekonomi Bakanlığınca Sümer Banka tevdi edil
mişti. Bu fabrika 22 . X . 1945 talihinde mevkii tatbika konan 607 sayılı Koordinasyon karaıriyle 
eski sahiplerine iade edilmiştir. Geçen seneki raporumuzda tasfiye hesapları üzerinde tafsilen durul
muş ve tasfiye sonunda Sümerbank tarafından Türk Çimento ve Kreci Anemim Şirketine devredilme-
yip elde kalan 119.554,45 liralık malzemenin harap ve zayi olmadan bir an evvel nakde tahvili husu
sunda Sümerbaaıkın ciddî teşebbüse geçmesi tavsiye olunmuştu. 1949 yılı sonuna kadar bu malzeme
nin henüz tamamen satılmamış olduğu görülmüştür. 

uf - Bilançonun tetkik ve tahlili : 
31 . XII . 1946 tarihi itibariyle tanzim edihniş; olan 1946 yılı Millî Korunma müesseseleri umu

mi bilançosunun yekûnu, geçen seneye nazaran,9.412.531,68 lira fazlalık kaydederek 243.464.951,26 
liraya ulaşmış bulunmaktadır. 
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1946 yılı Bilançosunun aktif kısımları aşağıda arzedildîği gibidir : 

A - Aktif 
Lira Kr. 

I - Tahsis edilmiyen sermaye 1.189.645,36 
II - Tahsis edilen sermaye 74.210.354,64 

IH - Sermaye tahsisinden borçlular 19.892.496,39 
IV - Muhtelif borçlu (hesaplar) 76,212.815,40 
V , Mutavassıt hesaplar 13.980.206,36 

VI - Stoklar 46.115.176,36 
VII - Sabit kıymetler 11.864.256,75 

243,464.951,26 

I ve II - Tahsis edilmiyen, sermaye ile tahsis edilen sermaye : 
Bu postlar, pasifteki sermaye hesabının kontr partisi olarak aktifte yer almış bulunmaktadır. 

Bu itibarla gereken izahat pasif hesaplarının tetkiki sırasında arzedilecektir. 
III - Sermaye tahsisinden borçlular (19.892.496,39) 
îkraz, mütedavil sermaye ve teşkilât ve idare masrafı olarak Millî Korunma sermayesinden tah

sis mahalleri emrine verilmiş bulunan paralardan 1946 yılı Millî Korunma Bilançosunun hazırlan
ma devresinde tahsis mahallerince hesabı verilmiyen kısmını göstermektedir. 

Millî Korunma sermayesinden Bakanlar Kurulu karariyle 1946 yılı sonuna kadar tahsis edlien 
paraların tutarı 74.210.354,64 lira olup bunun 61.103.569,87 lirası sermaye tahsis mahalleri tara
fından Ziraat Bankasından çekilmiştir. Bu çekilen paranın % 33 ünün hesabı verilmemiştir ki, bu da, 
sermaye tahsisinden borçlular hesabında 19.892.496,39 lira olarak yer almaktadır. Çekilen paradan 
arta kalan 41.211.073,48 liralık kısmına ait evrakı müsbite ve bilanço tahsis (mahallerine Millî Ko
runma Muhasebe Bürosuna gönderildiğinden bu miktarın mahsubu yapılmıştır. 1946 yılmda tahsis 
edilen paralarda 1945 yılma nazaran dokuz milyon liralık bir azalış ve bankadan çekilip de mah
subu yapılmıyan paralarda da sekiz yüz bin liralık bir artış müşahede edilmiştir. 

Sermaye tahsisinden borçlular hesabının 1946 yılı sonu bakiyesinin senelere göre müfredatı ve 
mahsup durumları aşağıdaki gibidir : 

1945 ten devredilen borç bakiyesi 19.084.920,71 
1946 Bilançosunun hazırlanma devresinde hesabı verilen eski senelere ait paralar 7.885.979,72 

.̂ 
11.198.940,99 

1946 yılı içinde tahsis edilen paralardan sene içinde mahsubu yapılimyan + 8.693.555,40 

1946 yılı bakiyesi 19r892.496,39 

Eski senelere ait olu£ 1946 yılı bilançosunun hazırlanma devresinde hesabı verilen paraların 
tahsis nevilerine göre dağılışı şöyledir : 

Mütedavil sermayeden 436.665,81 
İkrazdan 6.655.880,96 
Teşkilât ve idare masraflarından 793.432,95 

YekÛû 7.885.979,72 
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1946 yılı Bilançosunun sermaye tahsisinden borçlular hesabındaki 19.892.496,39 liranın : 

13.616.939,33 lirası mütedâvil sermaye 
322.171,63 » teşkilât ve idare masratları karşılığı 

5.953.385,43 » ikraz bakiyesini teşkil etmektedir. 

19.892.496,39 

Bu meblâğın sermaye tahsis mahallerine göre müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Bakanlığın adı 

Ticaret Bakanlığı 
Ekonomi > 
Adalet » 
Tarım » 
Maliye » 
Dışişleri » 

Yekûn.. 

Mütedâvil 
sermaye 

TL. 

10.018.479,06 
— 
—r 

1.698.460,27 [1] 
— 
— 

. 13.616.939,33 

Teşkilât ve idare 
masrafları 
karşılığı 

TL. 

248.181,94 
— 

73.921,18 
— 

40,50 
28,01 

322.171,63 

î k r a z 

16.091,34 
4.045.186,83 

— 
1.892.107,26 [2] 

— 
— 

5.953.385,43 

Y e k û n 

12.282.752,34 
4.045.186,83 

73.921,18 
3.490.567,53 

40,50 
28,01 

19.892.496,39 

Yukarda tahsis nev'ine göre ve Bakanlıklar sırasiyle yer alan paralar hakkında gerekli bilgi 
aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır: 

1. Mütedâvil sermaye : 13.616.939,33 Ura; 
a) Ticaret Bakanlığı : 
Bu Bakanlık emrine verilen mütedâvil sermayeden 1946 yılında mahsubu yapılmıyan 

12.018.479,06 liralık bakiyenin müesseseler itibariyle dağılışı şöyledir : 

Tariş Devlet yağları 2.624,06 
Türk TülKin Ldt. Şirketi 7.426,22 
Yerli Ürünleri Şirketi 10.431.907,45 
Ticaret Ofisi 9.287,99 
Petrol Ofisi 22.220,09 
İstanbul Mahrukat Ofisi 1.545.013,25 

12.018.479,06 

Yukardaki müesseselerden yerli ürünler ve İstanbul Mahrukat Ofisi hariç, diğerleri 1946 yılı 
bilançolarını Millî Korunma Muhasebe Bürosuna göndermişlerdir. Borçlu göründükleri paralar 1946 
yılı sonundaki kasa mevcutlarını göstermektedir. 

Yerli Ürünler Şiarketi zimmetinde görülen 10.431.907,45 lira mütaaddit Koordinasyon kara-
riyle tahsis edilen mütedâvil sermaye bakiyesini göstermektedir. Gteçen seneki raporumuzda da ar-
zettiğimiz veçhile bu şirketin de diğer mütedâvil sermaye tahsis mahalleri gibi 305 sayılı karar ge-
reğnce Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bilanço göndermesinin zaruri olduğuna tekrar işaret 
etmek isteriz. 

[1] Bu meblâğın tamamı faizdendir. 
[2] Bu meblâğın 942.107,26 lirası faizdendir. 
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İstanbul Mahrukat Ofisinin teşekkülünden itibaren bütün bilânçaolan sahih bir durum aksettir

mediğinden reddedilmişti. Halen tasfiye halinde bulunan bu müessesede tasfiye bilançosu gönder
mediğinden kendisine mütaaddit Koordinasyon karariyle tahsis edilen mütedavil sermaye faiziyle 
birlikte zimmetinde görülmektedir. 

b) Tarım Bakanlığı: 
Bu bakanlık hesabında görülen 1.598.460,27 lira Zirai Kombinalar Kurumunun çekmiş olduğu 

paraların faizini göstermektedir. 
2. Teşkilât ve idare masrafları karşılığı: 322.171,63 lira. 
Bu paralar kararla bir takvim yılı için tahsis olun ar ve yıl bitimiade yeni tahsisat verilir iken 

evvelki sene bakiyesi de yeni kararla iptal edilir. Bu hesapta diğer seneye devir mfivzuubahis olamı-
yaeağma göre kalanının iadesi ve sarf edilenlerin müsbit evrakının gönderilerek mahsubu gerek-

, mektedir. Her ne kadar 1945 yılı bilançosuna nazaran daha az bakiye arzetmekte ise de yine mühim 
bir yekûna baliğ olan bu hesaptaki paralara ait mahsup evrakının geciktirilmeden Millî Korunma 
Muhasebe Bürosuna gönderilmesi için alâkadarların dikkat nazarlarının çekilmesi lüzumuna işa
ret etmek isteriz. 

Ayrıca gönderilecek mahsup evrakının hangi sayılı Koordinasyon karariyle yapılan tahsisten 
mahsubu gerektiğini açıkça belirtmek lâzımdır. Zira 1946 yılı ineelememizde bâzı tahsis mahal
leri tarafından gönderilen mahsup evrakının tahsis miktarından fazla çıktığı, bunun sebebinin 
de aynı Bakanlığa bağlı birkaç teşkilâtın sarf evrakının ve tahsis kararlarının birbirine karıştığı 
anlaşılmıştır. Ziraat Bankası Muhasebe Bürosu da bu karışıklığın içinden çıkamadığından aynı 
Bakanlığa ait bütün teşkilâtın yolladığı mahsup evrakı muhteviyatı tutarını toptan Bakanlığa ait 
teşkilâtların zimmet bakiyesinden düşerek umumi bir zimmet bakiyesi elde etmiştir. Bu şekil mah-

-sup, Millî Korunma Kanununca yapılan tahsisten hangisine ait olduğu ve tahsisat miktarından 
ne kadar borç bakiyesi kaldığı sarahaten anlaşılamadığı için, hatalı olduğu kanaatindeyiz. Ge
lecek yıl bilançolarında her Bakanlığın teşkilâtlarına mahsus Koordinasyon karariyle yaptığı tah
sislerin ayrı ayrı ve aynı kararla yapılan tahsislerden mahsup edilmesinin kanuni bir zaruret 
olduğuna işaret etmek isteriz. 

. Teşkilât ve İdare masraflarından hesabı verilmiyen 322.171,63 liranın Bakanlıklar ve Bakan
lıklara bağlı ûdare ve teşekküllere göre müfredatı aşağıya çıkarılmıştır : 
Ticaret Bakanlığı 

10 Teşekkül (bilançoda umumi tek bakiye gösterilmiştir. (Hangi teşekkülün bakiye , 
verdiği katî değildir.) 248.181,94 

Adalet Bakanlığı 
Millî Korunma mahkemeleri 73.921,18 

Maliye Bakanlığı 
Ticari Kredileri Tanzim Komitesi 40,50 

Dışişleri Bakanlığı 
Ticari ve malî anlaşmalar müzakere heyeti 28,01 

322.171,63 

Yukarıki cetvelde yer alan evrakı müsbitesi gönderilmemiş teşkilât ve idare masrafları hakkın
da aşağıda malûmat arzedilmiştir : 

a) Ticaret Bakanlığı emrindeki 10 teşekkül; bunlar : 
1. Fiyat murakabe ve iaşe; 
2. Ekmeğin kartla tevzii masrafları; 
3. İaşe Müsteşarlığı; 
4. Subaşı yardımcı teşkilâtı; 
5. Hububata elkoyma; 
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6. Halk dağıtma birlikleri; 
7. Valilikler; 
8. Belediyelere yardım; 
9. İhtikârı tetkik komisyonları; 

10. Millî Korunma kontrolörlüklerinden; 
ibarettir., 

Yukarda arzetmiş olduğumuz veçhile bu teşekküllere ait evrakı mıüsbitede Koordinasyon Karar 
numaraları karıştırılmış olduğundan 248.181,94 lira bakiyeden bu teşekküllerden hangilerine ne 
miktar isabet ettiği çıkarılmamıştır. Ticaret 'Bakanlığı emrindeki bu teşekküllerin evrakı müsbi-
telerinin bir an evvel ve Koordinasyon kararlarına göre tasnif edilerek Ziraat Bankası Muhase
be Bürosuna tevdiinin tesrii ve tezelden tasfiyesini tavsiyeye değer buluruz. Zira Ziraat Bankası 
Millî Korunma Muhasebe Bürosunun 31.VUI.İ949 vaziyet cetveline göre bu on teşekkülün ta
mamı halen zimmetli olarak görülmektedir. 

b) Millî Korunma mahkemeleri : 26 . I I . 1942 tarih ve 293 sayılı Koordinasyon Karariyle Ad
liye Bakanlığının lüzum göreceği yerlerde ve verilen kadro dâhilinde sekiz mahkeme kurmaya 
yetki verilmiş ve kadro, idare ve tazminat masrafları karşılığı olarak da ceman 233.000 lira tah
sis olunmuştur. 5 . VI . 1942 tarih ve 344 sayılı Koordinasyon karariyle cürmümeşhut ve hüküm
lerin neşri masratflıarnla karşılık 20.000 lira verilmiş, 1.1.1943 te 417 sayılı kararla 1943 masraf
larıma karşılık 307.600 Mra tahsis edilerek 1942 tahsis bakiyesi iptal edilmiştir..431 sayılı kararla Ad
liye Bakanlığımda bu hesapları tedvir için bir büro kuıruâmuş ve 1943 yılı masrafları karşılığı ola
rak 5.000 lira verilmiştir. 3 . V . 1943 tarih ve 445 sayılı Koordinasyon Karariyle kadroda değişiklik 
yapıldığından 7.000 ve 467 sayılı kararla da kadroya yapulan ilâveyi karşılamak üzere 4.250 lira mun
zam tahsisat verilmiştir. 489 sayılı kararla evvelce verilen tahsisat bakiyeleri iptal edilerek 1944 ^ 
yılı masrafları karşılığı olmak üzere 323.422 lira tahsis edilmiştir. 559 sayılı kararla 1945 yılı 
K/621 ile 1946 ilk altı aylığı, K/649 ile 1946 ikinei altı aylığı masraflarına karşılık olmak üze
re muhtelif miktarlarda tahsisler yapılmış ve bakiyeleri iptal edilmiştir. Bu teşkilât 1948 yılı içinde 
kaldırılmış ve 726 sayılı kararla memurların açık ayılıklarıma ve sair masraflara karşılık olarak 
100.000 lira ödenek verilmiştir. 

c) Maliye Bakanlığıma bağlı Ticari Kredileri Tanzim Komitesi ile Dışişleri Bakanlığına bağlı 
Ticari ve Malî Anlaşmalar Müzakere Heyeti Kefeliği masraflarına karşılık mütaaddit Koordinas
yon kararllariyle yapılan tahsislerden kalan ehemmiyetsiz miktarın da tetıkikatıımızı yaptığımız ta
rihte (Ekim 1949) tamamen tasfiye edildiği görünüştür. 

Teşkilât ve idare masrafları bahsine son vermeden evvel mahsubu basit olan bu hesapta yer alan 
Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına ait teşekküllerin bir an evvel hesaplarını kapatmaları 
için ilgili bakanlıkların dikkat nazarlarının çekilmesimde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

3. ikrazat : 5.953.385,43 lira. 
Millî Korunma sermayesinden ikraz olarak para tathsis edilen müesseseler evrakı müsbite veya 

bilanço göndermek mecburiyetinde olmayıp bunlar istikraz ettikleri paraların faizlerimi ödemek ve 
ikrazı tâyin eden Koordinasyon kararında verilen müddet zarfında (şayet mehil tâyin odllmemişse 
talep edildikte) bu paraları iade etmekle mükellef bulunmaktadırlar. 
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Sermaye tahsisinden borçlular bakiyesinin bir kısmını teşkil eden bu paraların Bakanlıklar ve Te
şekküller itibariyle müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira Kr. 

Ekonomi Bakanlığı : 
Kaput bezi ve pamuk ipliği 45.186,$3 
Etibank - Bakır 3.000.000,00 
Eti Bank - Krom 1.000.000,00 
Tarım Bakanlığı : 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 1.400,000,00 

» » » » (faiz) 492.107,26 
Şahıslar : 
Muammer Alemdar 16.091,34 

Yekûn 5.953.385,43 

a) Kaput bezi ve pamuk ipliği satış ve tevzii: Kaput bezinin satış ye tevzii işleri için 190 sayılı 
Koordinasyon karariyle 400.000 liralık bir mütedavil sermayeye ve pamuk ipliklerinin tevzi ve satı
şı işlerinin düzenlenmesi için de 95 ve 279 sayılı Koordinasyon karariariyle Ekonomi Bakanlığı 
adına iki milyon liralık bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş, Bakanlık bu işlerin görülmesi için ka
rarlarla belirtilen paralan Sümenbank emrine vermiştir. Bu sermayeler 444 sayılı Koordinasyon 
karariyle tahsis tarihlerinden itibaren ikraza kalbedilmiş ve 4.000.000 liraya iblâğ edilmiştir. 2 . 1 . 
1948 tarihinde neşredilen 716 sayılı Koordina&yonkarariyle hariçten ithal edilecek Portland Çimen
tosunun finansmanı için Ekonomi, Ticaret ve Maliye BakanlMarın.ea Millî Korunma fonunun, kullanılma
mış kısmından müştereken tesbit edilecek üç milyon liraya kadar bir sermaye tahsis edilmesi uygu
landığından bu üç milyon liralık mütedavil sermayenin bir milyon lirası Ticaret Bakanlığı emrine 
tahsis edilen mütedavil sermayenin kullanılmıyan kısmından ve iki milyon lirasının da kaput bezi 
ve pamuk ipliğine tahsis edilen krediden karşılanması bakanlıklararası komisyonunca kararlaştı
rılmıştır. Bu durum karşısında 444 sayılı Koordinasyon karariyle 4.000.000 liraya iblâğ edilen ik
raz miktarı 2 000 000 liraya düşmüş bulunmaktadır. 31 . VIII . 1949 tarihli vaziyet cetvelinde bu 
meblâğın tamamen ilgili Bakanlıkça çekildiği görülmüştür. 

b) Krom: Bilûmum Krom İşletmeleri müstahsalâtmıh memleket dışına satışını bir elden tânzim 
ve idare etmek için 9 . III . 1942 tarih ve 283 sayılı Koordinasyon karariyle İktisat Vekâleti he
sabına ve Etibank emrine 1.000.000 • liraya kadar bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş 11.X.1944 
tarih ve 535 sayılı kararla bu para ikraza kalbedilmiştir, 14 . III . 1947 tarih ve 692 sayılı Koor
dinasyon karariyle bu meblâğ «Krom müstahsılları kredisine tahsis olunmak üzere Etibank emri
ne» verilmiştir. 31 . VIII . 1949 vaziyet cetvelinde bu paranın tamamen çekildiği görülmüştür. 

c) Bakır: Bakır stoku vücuda getirmek ve bu stoktan satış yapıldıkça faizle birlikte ödenmek 
şartiyle 230 sayılı Koordinasyon kararı ile Ekonomi Bakanlığı hesabına ve Etibank emrine 3.000.000 
liraya kadar bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş ve bu para 1944 yılında- 535 sayılı Koordinasyon 
karariyle ikraza kalbedilmiştir. 20 . VIII . 1948 târih ve 756 sayılı Koordinasyon karariyle Pet
rol Ofisi emrine Millî Korunma sermayesinin kullanılmıyan kısmından dokuz milyon lira ayrılma
sı kararlaştırılmış ve Maliye Bakanlığının 2 . X . 1948 tarih ve 27/54657 sayılı yazılariyle üç mil
yon lirasının 230 ve 535 sayılı Koordinasyon karariyle bakır stoku vücuda getirmek üzere yapı
lan tahsisten karşılanacağı bildirilmiştir. Bu sebeple tetkikatımız sırasında bu hesap kapanmış 
bulunmakta idi. 

.d) Devlet Ziraat İşletmeleri : İşletmekte olduğu çiftliM'erdeki faaliyetlerinin tevzi ve yeaıi zi
rai işletmeler tesisinde kuMıamlfmak üzere 1940 yılında 37 sayılı Koordinasyon Karariyle dört tak
vim senesi zarfımda dört müsavi taksitte ödenmek,, faiz ve masrafların da Devlıet Ziraat İşletme-
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İlerince tediyesi şaıftîyle Devlet Ziraat istetmeleri Kurumuma 400.000 lana ikrazına karar verilmiş 
1948 yılında işe 271 sayılı Koordinasyon Karariyle bu meblâğ 1.400.000 liraya çukarıltmıştır. 1946 
yılı bilançosunda fak ile Mrlitote 1.892.107,26 liralık bir bakiye arzeden bu hesap 1947 yılında 
ödenmiş bulunmaktadır.' 

e) Muammer Alemdar : 1940 yılında 47 sayılı Koordinasyon Karariıyle Hasankaile'de bâzı te
sisatı noksan olan un fabrikasının tesisatının ikmali için, fabrikanın yarı hissesi borcun ödenme
sine kadar, Hazine namına birinci derece ve sırada ipotek edilmek şartiyle sahibi Muammer Alem
dar'a 15.000 l'iraya kadar bir kredi açılmış ve 86 sayılı Koordinasyon KJarardylle bu tahsisat ve fa
izlerinin beş senede ve on müsavi taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştır. 1946 yılı bilançosunda 16.091,34 
lira bir bakiye arzeden bu ikraz mukabilinde tetkikaltımızı yaptığımız tarihte (Ekim 1949) hiçbir 
tahsilat yapılmamıştır. Bu alacağın tahsâli içki Hazinenin borçlu nezdinde teşebbüste bulunduğu 
öğrenilmiştir. 

IV - Muhtelif borçlu hesaplar: 76.212.815,40 lira. 
1946 yılı sonu itibariyle Millî Korunma camiasının muhtelif şahıs ve müesseselerden alacağını 

gösteren bu hesabın sermaye tahsis mahallerine gööre dağılışı aşağıdaki gibidir: 

TL. 

Ticaret Ofsi 28.032.867,32 
Pazla kârlar fonları 17.780.668,67 
Petrol Ofisi 9.763.010,66 
Zirai Kombinalar Dairesi 8.750.245,35 
Tariş Devlet Yağları 7.316.058,67 
Yerli Ürünler T. A. Şirketi 2.091.281,04 
Zeytinbumu Çimento Fabrikası 1.341.453,06 
Türk Tütün Limitet Şirketi 1.060.246,26 
Yalvaç Deri Fabrikası 39.249,88 
Pamuk - Zarbunk - 31.411,83 
Dağıtma Ofisi 6.322,66 

Yekûn 76.212.815,40 

Bu paraları, borçluların mahiyetine göre, aşağıda gösterildiği şekilde üç grupta toplamak müm
kündür: 

a) Bankalar 32.573.865,63 
b) Borçlu şahıslar 30.728.394,14 
e) Diğer borçlu hesaplar 12.910.555,63 

76.212.815,40 

a) Bankaların borçlarını teşkil eden 32.573.865,63 lira Millî Korunma sermayesinden emirlerine 
para tahsis olunan müessese ve teşekküllerin, muhtelif bankalardaki nakit mevcutlarını göstermekte 
olup tahsis mahallerine göre dağılışı aşağıda yer almış bulunmaktadır: 

(S . Sayısı: Z8$) 
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Lira 

Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi gereğince birikmiş olan fazla kâr
lar farklarından T. C. Ziraat Bankasının borcu 17.780.668,67 

82, 93, 126 sayılı Koordinasyon kararlariyle Ticaret Bakanlığı hesabına, Yerli 
Ürünler T. A. Şirketi emrine tahsis olunan mütedavil sermaye ile 1939 - 1940-, 
1^40 - 1941 ve 1941 - 1942 kampanyalarında yapılan muamelelerden tahassül eden 
kârlardan Ticaret Bakanlığı hissesi olup Ziraat Bankasına yatırılan paralar 2.091.281,04 

Petrol Ofisinin muhtelif bankalardaki alacaklı cari hesaplarının yıl sonu ba
kiyeleri 1.497.780,45 

Zirai Kombinalar Kurumunun Ziraat Bankası nezdindeki alacaklı cari hesabı
nın yıl sonu bakiyesi 19.994,01 

Ticaret Ofisinin muhtelif bankalar . nezdindeki alacaklı cari hesaplarının yıl -so
nu bakiyeleri 9.806.887,35 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasının Sümerbank nezdindeki alacaklı cari hesabı
nın yıl sonu bakiyesini göstermektedir. (Bu meblâğın 1.253.106,99 lirası 1947 yılı 
içerisinde Sümerbank tarafından Millî Korunmaya iade edilmiştir). 1.340.787,83 

Yalvaç Deri Fabrikasının işletilmesine mütevellit Sümerbankm borcu 36.466,28 

32.573.865,63 

b) Muhtelif borçlu şahısların, Millî Korunmaya borçlarını göstermekte olan 30.728.394,14 
liranın, sermaye tahsis mahallerine göre, müfredatı aşağıdaki gibirdir: 

Petrol Ofisinin muhtelif.alacakları 2.409.1,30,81 
Zirai Kombinalar Kurumunun muhtelif alacakları 6.603,374,96 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının muhtelif şahıslardan alacakları 665,23 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Devlet yağlarının muhtelif alacakları 5.940.558,14 
Ticaret Ofisinin muhtelif alacakları 15.768,180,41 
Dağıtma Ofisinin muhtelif alacakları 6.084,59 

30.728.394,14 

c) Verilen avanslardan, açılan akreditiflerden ve yatırılan depozitolardan mütevellit diğer borç
lu hesapların tutarı olan 12.910.555,63 liranın müfredatı aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır : 

Lira Kr. 

Petrol Ofisinin muhtelif depozitolardan, ikraszattan, avanslardan ve sair borçlular
dan alacakları 5.856.099,40 

Zirai KombinalarKurumunun vermiş olduğu avanslardan ve açtırmış olduğu akre
ditiflerden mütevellit alacakları ile Millî KorunmaMuhasebe Bürosu tarafından muta
vassıt hesaplara kaydedileceğine yanlışlıkla borçlular hesabına yatırtlanış olan kombina
ların ambar noksanları, mahallerine maledilen avileri muvakkat ambar ihraçları ve sair 
alacakları 2.126.476,38 

Sümerbank Yalvaç Deri Fabrikasının füzulen Hazineye ödenmiş bulunan vergiden 
mütevellit alacağı (Bu paranın 2.579,56 lirası 1948 senesinde tahsil edilmişti). ' 2.783,60 

Ziraat Bankası pamuk hesabının muhtelif alacakları 31.411,83 
Tariş Devlet yağlarının muhtelif depozitolar ile sair borçlulardan alacakları 1.375.500,53 
Ticaret Ofisinin bayilerden, yatırdığı depozitolardan, açtırmış olduğu akreditifler

den ve diğer borçlulardan alacakları 2,457.799,56 

(S . Sayısı: 288) 
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Lira Kr. 

Dağıtma Ofisinin muhtelif şahıslara verdiği avanslardan mütevellit adacağı 238,07 
Türk Tütün Limitet Şirketinin avanslardan ve diğer borçlulardan alacakları • 1.060,246.26 

12.910.555,63 

Geçen seneki raporumuzda da belirtildiği veçhile, borçlu hesaplarda kayıtlı bulunan paraların 
Millî Korunma: camiasının hakiki alacaklarını göstermesi gerekmektedir. Bu hususta, 1946 yılında 
da Millî Korunma Muhasebe Bürosunca Zirai Kombinalar Kurumuna ait hesapların tasnifinde ol
duğu gibi, icabeden itinanın gösterilmediği görülmüştür. 

V - Mutavassıt hesaplar .: 13.980.206,36 lira. 
Bilançoda mutavassıt hesaplar namı altında yer almakta olan 13.980.206,36 lirayı, aşağıda ya

zılı olduğu üzere, üç grupta mütalâa etmek mümkündür: 

Lira 

1. Gelecek seneye ait masraflar 8.753.246,87 
2. İnşaat hesapları 5.218.742,57 
3. Muhtelif hesaplar 8.216,92 

13.980.206,36 

Bu hesapta yer alan ve gelecek seneye ait masrafları göstermekte olan 8.753.246,87 lira Zirai 
Kombinalar Kurumunun yurdun muhtelif bölgelerindeki zirai işletmelerinin, 1946 yılından mütaa-
kip seneye devrettikleri çeşitli hububat ekim masrafları tutarı ile gelecek yıllar için yapmış olduk
ları muhtelif toprak hazırlıklarım ve fidanlık, bağ ve bahçe kurulması hususunda sarfolunan para
ları göstermektedir. 

İnşaat hesapları adı altında gösterilmekte olan £.218.742,57 lira, Zirai Kombinalar Kurumunun 
muhtelif işletmelerinde, 1946 yılı sonunda henüz ikmal edilmemiş olan muhtelif bina inşaatı ile 
tesisat, muhafaza tertibatı, yol ve köprüler ve soire gibi işler için sarfolunan paraları teşkil et
mektedir. 

Muhtelif Hesaplar namı altında yer alan 8.216,92 lira da, sudkostik hesabının zimmet bakiyesini 
göstermektedir. 

VI - Stoklar : 46.115.176,36 lira. 
Millî Korunma Kanunu gereğince kurulan müesseselerin bu kanunla Millî Korunma sermaye

sinden namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş olan teşekküllerin 1946 yılı sonu itibariyle em
tia mevcudunu göstermekte olan 46.115.176,36 liranın, ait olduuğu sermaye tahsis mahallerine gö
re, müfredatı aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır: 

Lira 

Zirai Kombinalar Kurumu 9.727.507,95 
Ziraat Bankası (Pamuk hesabı) 14.204.425,37 
Ticaret Ofisi 6.719.693,81 
Petrol Ofisi 3.391,241,79 
Tarım Satış kooperatifleri birlikleri (Devlet Yağları) 8.460.896,07 
Türk Tütün Limitet Şirketi 3.491.756,92 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 119.554,45 

46.115.178,36 

( SrSayısı : 288 ) 
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Millî Korunma müesseseleri topluluğunun, 1946 yılı sonu stok mevcudunu gösteren bu meblâ

ğın, emtia nevilerine göre, müfredatı dört grupta toplamak mümkündür: 

Lira 

1 — Ticari emtia 35.345,684,43 
2 — Zirai- i ş t i a l maddeleri 6.365.296,61 
3 — Hammadde ve igletme malzemesi 4.327.515,34 
4 — Yarı mamuller ' 76.679,98 

46.115.176,36 

1. Ticari emtia: 35.345.^84,43 lira. 
Millî Konrunma sermayesinden tahsis olunan mütedavil sermayelerle satınalınmış bulunan ticari 

emtianın ait olduğu müessese ve teşekküller itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir: 

Lira , 

Ziraat Bankası (Pamuk hesabı) 14.204.425,37 
Ticaret Ofisi ' * 6.719.693,81 
Türk Tütün Limitet Şirketi 3.474.761,22 
Petrol Ofisi 2.620.161,20 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Devlet Yağları) 8.207.088,38 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 119.554,45 

Yekûn 35.345.684,43 

Raporumuzun işletme faaliyetleri kısmında, Ticaret -Ofisinin* Petrol Ofisinin Zeytinburnu Çi
mento Fabrikasının stoklariyle Ziraat Bankası pamuk hesabının ve Türk Tütün Limitet Şirketinin 
Millî Korunma ile ilgili sene sonu stokları hakkında gerekli izahat verilmiş olduğundan bu konu
ya burada yeniden avdet edilmemiştir. 

2. Zirai istihsal maddeleri : 6.365.296,61 lira. 
Bilançoda yer ala», 6.365.296,61 lira değerindeki zirai istihsal maddeleri mevcudu, Zirai Kombi 

nalar Kurumunun 19|Ş yılı sonundaki çeş^Jli hupubat,stoklarını göstermektedir. 
3. Hammadde ve işjetme malzemesi : 4.327.51^,34 lfra,. 
Bu hesapta kayıtlv bulunan paraların ajt oldukları m.afeallcr itibariyle müfredatı şöyledir : 

Lira 

Zirai Kombinalar Kurumu 3*285.631,36 
Tarım Satış t Kooperatifîeri Birliği 
(Devlet yağları) 253.807,69 
Petrol Ofisi 771.080,59 
Türk Tütün Limitet Şirketi 16.995^70 

Yekûn 4.327.515,34 

Yukarda bahsedilen müesseselerin 1946 yılı sonu hammadde ve işletme malzemesi stokları hak
kında gereken tafsilât, raporumuzun işletme faaliyetleri kısmında verilmiş olduğu cihetle bu konu
ya burada tekrar temas edilmemiştir. 

( S. Sayısı : 288 ) 
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4. Yarı mamuller : 76.679,98 lira. 
Bilançoda 76.679,98 lira üzerinden yer alan yarı mamuller; Zirai Kombinalar Kurumunun muhte

lif işletmelerinde yapılmakta olan ve 1946 yılı sonuna Kadar henüz ikmal edilememiş bulunan ye
dek parça, alât, edevat ve saire gibi malzeme için sarfolunan paraları göstermektedir. 

VII - Sabit kıymetler : 11.864.256,75 lira. 
Bilançoda sabit kıymetler namı altında yer almakta olan 11.864.256,75 lira, Millî Korunma umu

mi sermayesinden namlarına sabit ve mütedavil sermaye tahsis edilen mahallerin, 1946 yılı sonu 
itibariyle mevcut sabit kıymetlerin net bedellerini ifade etmektedir. 

Sabit kıymetlerin nevilerin^ mubayaa kıymetlerini ve 1946 yılı nihayetine kadar ayrılmış olan 
amortisman miktarlarını ve sabit kıymetler net bedellerini gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmış 
bulunmaktadır. 

Sabit kıymetim nev 'i İktisap bedelli Amortisman Net bedeli 

Arazi ve binalar 3.052.143,01 268.487,70 2.783.655,31 
Sabit makine ve tesisat 1.307.145,48 207.715,34 1.099.430,14 
Menkul maMneter 75.595,85 4.112,03 71.483,82 
Alât ve edevat 1.045.103,26 293.581,87 751,521,39 
Ziraat makineleri * 0,265.847^28 2.052.677,71 3.213.169,52 
Büro demirbaşları ve diğer demirbaşlar 2.821.151,18 803.816,19 2.017,334,94 
Nakil vatıları . 2.858.327,66 965.565,13 1.892.762,53 
îş hayvanları 79.018,22 44.114,12 34.899,10 

Yekûn 16.1504.326,84 4.640.070,09 1(1.864.256,75 

Sabit kıymetlerin yıl sonunda bulundukları teşekkül, müessese ve bakanlık itibariyle iktisap 
bedelleri üzerine sureti tevezzüü aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. 

Lira 

Zirai Kombinalar Kurumu 11.112.666,44 
Petrol Ofisi 3.814.924,00 
Tariş Devlet yağları 645.878,23 
Millî Savunma Bakanlığı (deniz nakil vasıtaları) 418.841,43 
Ticaret Bakanlığı (demirbaş ve nakil vasıtaları) 175.674,09 
Adalet Bakanlığı (büro demirbaş ve mefruşat) 130.002,69 
Ticaret Ofisi 98.877,49 
Türk TÜıtün Limitet Şirketi 51.587,51 
Ziraat Bankası pamuk hesabı 22.164,57 
Dışişleri Bakanlığı (büro demirbaşları) 14.769,30 
Başbakanlıkça Koordinasyon bürosu (büro demir
başları) 10.054,03 
Sair mahaller 8.887,06 

Yekûn 16.504.326,84 

1946 sonunda iktisap bedeli 16.504.326,84 liraya baliğ olan sabit kıymetlerin, nevileri itibariy
le 1945 ve 1946 yılları sonundaki durumlarını ve kaydedilen artış ve azalış farklarını gösterir 
mukayeseli bir tablo aşağıya dercedilmiştir .-

( S. Sayısı : 288 ) 



Sabit kıymetin ,.njey ' i . .1945 yılı şoTtıu 1946 yılı sonu Fark 

Arazî ve binalar 
Sabit makime ve tesisat 
Menkul: makineler 
Alât ve edevat 
Ziraat makineleri 
Büro demirbaşları ve diğer demirbaşlar 
Nakil vasıtaları 
Sarnıç ve hangarlar 
îş hayvanları 

Yekûn 

1.271.392,28 
1,302.223,42 

20.836,04 
1.093.635,81, 

, 5,207.533,32 
1.6/38.746,77 
2.497.804,34 

125.788,73 
54.227,50 

13.212.1^3,21 

3.052.143,01 
1.307.145,48 

75.695,85 
1.045.103,26 
5.265.847,23 
2,821.151,13 
2.858.327,66 

— 
79.013,22 

16.504.326,84 

+ 
+ 
+ 
— 
-f 
+ 
+ 
— 
+ 

+ 

1.780.760,73 
4.922,06 

54.759,81 
48.532,55 
58.313,91 

1.182.404,36 
360.623,32 
125.783,73 
24.785,72 

3.292.143,63 

1945 yılına nispeten bu sene. sabit kıymet]<erin iktisap bedellerinde 3.292.143,63 liralık bir artış 
müşahede ediknektedir. 

a) Arazi ve binalarda kaydolunan 1.780.750,73 liralık artışın, 'bir milyon küsur bin liralık kıs
mı Zirai Kombinalar Kurumunun 1946 yılı zarfında yaptırdığı binalarla satınıaldığı araziden ve ge
ri kalan kısmı da Petrol Ofisinin bu yıl içinde inşa ettirmiş olduğu binalarla satınalmış olduğu ara
ziden ileri geldiği görülmüştür. 

(b) Gecen seneye nazaran sabit makine ve tesisat hesabındaki 4.922,06 liralık ve menkul maki-
nelerdeki 54.759,81 liralık artış 1946 yılında Petrol Ofisi tarafından satınıalünıan muhtelif cins sa
bit kıymetlerden ileri gelmektedir. 

c) Bu sene alât ve edevat bedellerinde görülen azalış, Zirai Kombinalar Kurumunun 1946 
yılı zarfında elden çıkarmış olduğu muıhfteldf cins alât ve edevat bedelinden mütevellittir. 

d) Ziraat makmelıeri, nakil1 vasıtaları ille iş hayvanlarında 1945 yılına nazaran görülen artış
ların mühim bir kısmı Zirai Kombinalar Kurumunun ve diğer kısmı da Petrol Ofisinin 1946 yılı 
içinde satmalmış oldukları sabit laymetlerden meydana gelmiştir. 

e) Bu hesapta görülem 1182.404,36 liralık artışın Petrol Ofisi, Zirai Kombinalar Kurumu, 
Adalet ve Ticaret bakanfoklıarmca 1946 yılı zarfında satmalınan mmhtelâf cins mefruşat ve de
mirbaşlardan ileri gelmiştir. 

Tetkik konumuzu teşkil eden 1946 yılı sonunda kıymeti 2.821.151,13 liraya ulaşmış bulunan 
mefruşat ve demirbaşların ait oldukları sermaye tahsis mahalleri itibariyle müfredatı şöyledir: 

Lira 

Zirai Kombinalar Kurumu 
Tariş Devlet yağları 
Petrol Ofisi 
Ticaret Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Ticaret Ofisi 
Ziraat Bankası pamuk hesabı 
Dışişleri Bakanlığı 
Başbakanlık Koordinasyon Bürosum 

Millî Korunma Muhasebe Bürosu 
Maliye Bakanlığı 
İçişjleri Bakanlığı 

1.266.737,01 
609.054,63 
494.162,90 
174.103,45 
130.002,69 
92.579,49 
22.164,57 
14.769,30 
10.054,03 

5.785,06 
2.512 — 

590,— 

2.821.151,13 
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1945 yılma ait raporumuzda da tefearüz ettirildiği üzere, Ziraat Bankası nezdindeki Millî 
Koruınma Muhasebe Bürosuam sarf evrakı gönderip bilanço yolliamıy&n sermaye tahsis mahalleri-
nin sâtirialmiş oldukları sabit kıymetlere ait yıl sonu sayım zabıtlarını usulüne tevfikan tanzim 
ederek Millî Korunma Muhasebe Bürosuna göndermedikleri ve bilançoda yer almakta olan sabit kıy
metlere Muhasebe Bürosunda kayıtlı bulundukları miktarlar üzerine yer verildiği görülmektedir. 
. " Halbuki bahis mevzuu sermaye tahsis mahalle rinin sene nihayetinde sayım zabıtları tanzim 
etmeleri ve bunları Millî Korunma Muhasebe Bürosuna yollamaları icap etmektedir. Muhasebe Büro
sunca bu envanterlerin kayıtlarla karşliağtırilarak zuhur edecek farkların hesaplara aksettirîlmesi ve 
bu suretle bilançoda sabit kıymetlere•<• hakiki miktarlar üzerinden yer verilmesi zaruretine bir defa 
daha işaret etmek isteriz. 

f) Nakil vasıtalarında görülen 360.523;32 liralık artışın mühim bir kısmını, Petrol Ofisinin 
satınalmış olduğu nakil vasıtaları teşkil etmektedir. 

g) Zirai Kombinalar Kurumunun saftfıç ve hangarlarını göstermekte olan bu hesabın 1946 
sonunda bakiye arzetmemesi bu hesapta kayıtlı bulunan sabit kıymetlerin Kombinalara ait yeni 
hesap sistemine göre başka bir hesaba nakledilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

h) Bu sene iş hayvanları bedelinde görülmekte olan 24.785,72 liralık tezayüt de, Kombinalar 
Kurumuna ait bulunmaktadır. 

Amortisman : 4.640.070,09 lira. 
1946 yılı sonuna kadar, Millî Korunma camiasına ait sabit kıymetler üzerinden tefrik olunan 

amortisman paylarını göstermekte olan 4.640.070,09 liranın, geçmiş senelere göre dağılışı aşağıdaki 
gibidir : 
% Lira 

1940 286.463,54 
194İ 374.640,21 
1942 618:811,54 
1943 767.699,74 
1944 150.503,16 
1945 1.229:562,33 
1946 1.212.389,57 

4.640.070,09 
B) Pasif : 
Millî Korunma umumi bilançosunun pasif postlar, aşağıda arzedilmiş bulunmaktadır: 

VIII - Sermaye 75.400.000,-
IX -Sermaye tahsisliden ala* 

câklılar 61.103.569,87 
X-Muhtelif alacaklı hesaplar 37:286.490,12 
XI - Mutavassıt hesaplar 25.490,66 
XII-Karşılıklar 29.244^50;73 

XIH -Kâr 40.405.149,88 

243;464;95l,26 
VIII - Millî Korunma"üteÖniİ sermayesi? i mtfaddel 4180 sayılı Millî Korunma kanuniyle yüz 

milyon liraya çıkarılmıştı. Türkiye Zirai'©OÎfaltım Kurumunun teşkiline mütedair 4604 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesi üzerine bu sermayeden 14.600.000,- lira'düşürülmüştür. Bilâhara yayın
lanan 4941 sayılı Kanun gereğince de, Devlet Kâğıt ve Basın işleri için 10.000.000,- liranın 
ayrılması neticesinde 1946 yılı sonunda Millî Korunma umumi sermayesi, 75.400.000,- liraya 
tenezzül etmiş bulunmaktadır. 

Bu sermayeden 1946 yılı sonuna kadar muhtelif Koordinasyon kararlariyle tahsis olunan 
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74.210.354,64 lirayı, sermaye tahsis nevilerine göro, müfredatı aşağıda gösterildiği gibi dört 
grupta mütalâa etmek mümkündür: 

Lira 

1 - Sabit sermaye 9.030.786,52 
2 - Mütedavil sermaye 44.843.746,07 
3 - Teşkilât ve idare masrafı .kar

şılığı 10.876.822,05 
4 - îkraz 9.459.000,-

74.210.354,64 
Geçen seneki raporumuzda da. tafşilâtiyle arzedildiğa veçhile, 1945 yılı sonuna, kadar tahsis,olu

nan 83.394.720,85 liralık Millî Korunma sermayesine ilâveten 1946 yılı zarfında, muhtelif Koordi
nasyon kar:.rlariyle yeniden 2.268.000,00 liralık tahsisler yapılarak tahsisat yekûnu 85.662.720,00 li
raya yükseltilmiştir. .Bu meblâğım, 1946 yılı içerisinde, mütaaddit kararlarla 11.452.366,21 lirası ip
tal edilmiş ve yıl sonu bakiyesinin 74.210.354,64 liraya tenezzül ettiği görülmüştür. 

Bilançonun aktifinde yer adan 74.210.354,64 liralık tahsis edilen sermaye ile 1.189,645,36 liralık 
tahsis edilmiyen sermaye pasifinde görülen 75.400.000 lira sermaye hesabının kontr partisini teşkil 
etmektedir. 

IX - Sermaye tahsisinden alacaklılar : 61.103.569,87 lira. 
Bu hesapta yer alan paralar, Millî Korunma umumi sermayesinden tahsis olunan 74.210.354,64 

liradan muhtelif tahsis mahallerinin 1946 yılı içerisinde..; fiilen kullatonış, oldukları mebaliğin topla
mını göstermektedir. B<u mebaliğin temin edildiği kaynaklar itibariyle müfredatı aşağjda yer alınış 
bulunmaktadır: 

Lira Kr. 

Maliye Bakanlığının kefaletini haiz bonoların reeskon
tu suretiyle 47.000.000,— 
T. C. Ziraat Bankasınca açılan-'kredi ile temin: olunan 14.103.969,87 

61.109^69,87 

Milî Korunma sermayesinden muhtelif sarf mahalleri emrine tahsis edilmiş »lan kredilerle İra 
kredilerden fiilen kullanılmış bulunan paralar ve bunlara isabet ederi faizler aşağida gösterilmiştir: 

Krediden kul- Kullanılaaj, kjş-
Sarf mahalleri Açılan kredi laıulan; kısmı minin faizi 

Başbakanlık 
Ticaret Bakanlığı 
Tarım 
Ekonomi 
Adalet 
Millî Savunma 
İçişleri 
Dışişleri 
Maliye 
Ulaştırma 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

444.433,57 
50.256,641,19 
12.039.574,08 
8.178.929,14 
2.328.956,09 

422.786,52 
397.961,78 
93.038,74 
44.657,33 
3.376,20 

445.889,44 
39.743.034,60 
12.845.375,95 
4,212,330,68 
2.360.915,82 

420.843,— 
396.560,63 
92.995,72 

582,247,83 
3.376,20 

24.596,46 
2.200.169,79 

684.526,11 
407,043,98 
123,244,98 
25.250,58 
23.783,67 
5.125,60 

195.376,20 
202,56 

Yekûn 74.210:354,64 61.103.569,87 3.689,319^3 
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Yukardaki tabloya nazaran, Başbakanlık, Tarım, Adalet ve Maliye BakanlıMarı adına açılmış 

olan, Millî Korunma kredilerinde, tahsisat tecavüzü görünmektedir. 
Tarım ve Maliye Bakanlıklarına ait depasmanların, bankaya açılmış olan krediler için tahak

kuk ettirilen sabit ve mütedavil sermaye faizlerinin Millî Korunma sermayesinden yapılmış bir 
tahsis gibi sermaye tahsisinden alacaklılar hesabına kaydedilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlık ve Adalet Bakanlıkları namlarına ait açılan kredilerden husule 
gelen depasmanlar ise, 1947 yılı ilk ayının peşinen tediyesi gerekirken maaşları için tahsisat mev
cut olmadığından 1946 yılma ait tahsisat bakiyelerinin bu gibi masrafları karşılamak üzere kul
lanılmasından bu tahsisat tecavüzünün husule geldiği anlaşılmıştır. Mütaakıp yıla ait teşkilât ve 
idare masrafları bölümünden bu fazlalıkların mahsup edilmiş olduğu müşahede edilmiştir. 

X - Muhtelif Alacaklı Hesaplar : 37.286.490,12 lira. 
Bu hesapta yer alan paralar, Millî Korunma camiasının 1946 yılı sonundaki borçlarını göster

mekte olup bunları aşağıda yazılı olduğu üzere, üç grupta toplamak mümkündür: 

Lira 

1. Bankalar 1.458.283,51 
2. Alacaklı şahıslar 25.566.491,03 
3. Diğer alacaklı hesaplar 10.261.715,58 

37.286.490,12 

1. Bankaların alacağını göstermekte olan 1.458.283,51 lira, Ticaret Ofisinin, T. C. Ziraat Ban
kasına olan borcunu teşkil etmektedir. 

2. Şahısların alacağını ifade eden 25.566.491,03 lira, aşağıda isimleri yazılı, sermaye tahsis 
mahallerinin borçlarından terekküp etmektedir. 

Lira 

Yerli Ürünler Şirketinin 1939-1940, 1940-1941, 1941-1942 yıllarında Ticaret Bakanlı
ğı ile müştereken müdahale yoliyle mubayaa etmiş olduğu tütünlerden mütahassıl 
kârdan Bakanlığın hissesi. 2.091.281,04 
Tariş Devlet yağlarının muhtelif şahıs ve müesseselere olan borçlariyle satın almış 
olduğu nebati yağlardan mütevellit borcu. 9.591.009,58 
Ticaret Ofisinin muhtelif şahıslara olan borçleriyle alman depozitolar ve ödenecek 
vergiler gibi sair borçları. 9.140.250,02 
Zirai Kombinalar Kurumunun mütaahhit istihkaklarından, maaş ve ücretlerden, te
kaüt aidatından olan borçlariyle resmî daire ve şahıslara olan sair borçları 2.166.443,96 
Ziraat Bankası pamuk hesabının Çukobirlik, Sümerbank ile sair şahıslara olan borç
ları. 1.565.170,24 
Petrol Ofisinin muhtelif şahıs, müessese ve acentalara olan borçları 994.343,55 
Henüz tasfiyesi sona ermemiş bulunan Millî Korunma Muhasebe Bürosunca zuhu-
len Yalvac'ın kârı olarak gösterilen bu meblâğ haddizatında Deri ve Kundura Sa
nayiinin Millî Korunmaya olan borcuna mukabil yatırılan paraları teşkil etmekte
dir. Bu meblâğın mütaakıp yıl Deri, K. Sanayii borcundan mahsup edilmesi ica-
betmektedir. 17.992,64 

25.566.491,03 

Alacaklı hesapların tahlili vesilesiyle 1944 ve 1945 yıllarına ait raporlarımızda da açıklanmış 
olduğu veçhile, Ticaret Bakanlığının Yerli Ürünler T. A. Şirketiyle müştereken yapmış olduğu 
1939 - 1941 yılları mahsulü tütün müdahale mubayaatı satışlarından realize edilen kâr, T. C. Zi-
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raat Bankasınca yapılan taksim neticesinde 3.009,05 lira noksaniyle 1.945.492,86 lira hesap edildi
ği görülmüş ve aradaki kâr miktarının tashih edilmesi temenni edilmişti Henüz ıslâhı ciheti
ne gidilmediği anlaşılan bu tashih muamelesi üzerine bir defa daha nazarı dikkati celbetmekte 
fayda mülâhaza edilmektedir. 

3. Diğer alacaklı hesaplar namı altında yer almakta olan 10.261.715,08 liranın ait olduğu te
şekkül ve müesseseler itibariyle dağılışı aşağıdaki gibidir ; 

Lira 

Zirai Kombinalar ^Kurumunun depozitolardan, vergilerden, faturası gelmiyen mal
lardan ve mahallerine maledilecek hesaplarla sair emanet paralardan mütevellit 
borçları 5.968.145,56 
Petrol Ofisinin depozitolardan, vergilerden ve icra tevkifatmdan ve diğer alacak
lardan dolayı borçları 2.466.625,52 
Ticaret Ofisinin depozitolardan, vergilerden borçları ile sair borçları 926.456,26 
Ziraat Bankası pamuk hesabının muhtelif borçları Tariş Devlet yağlarının almış ol
duğu depozitolarla sair borçları " 209.500,36 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince, Millî Korunma hesabına 1944/1945 yılların
da müdahale suretiyle mubayaa olunan üzüm ve incir satışlarından tahassul eden 
zarardan mütevellit Millî Korunmanın birliğe olan borcu 91.088,53 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasınca ayrılmış olan memurin ikramiyesi ile maaş ve 
sair karşılıkları 28.300,— 
Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan kuru fasulye, kuş yemi ve bakla mubayaasın^ 
dan tahassul eden zarardan mütevellit olup Toprak Ofisinin Millî Korunmadan 
alacağı 2.349,93 
Ekonomi Bakanlığının teşkilât ve idare masrafları faslından zuhulen Millî Ko, 
runma hesabına yatırmış olduğu paralardan mütevellit alacağı 1.217,11 

10.261.715,58 

Geçen seneki raporumuzda da alacaklı hesaplar vesilesiyle arzedilımiş olduğu reçhile, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, kuru fasulye, kuşyemi ve bakla mubayaatmdan mütahassıl zararlardan 2.349,93 
lira Millî Korunmadan alacaklı görünmekte ise de; heyetimizce evvelce yapılmış olan inceleme
lerde, Ofisin Millî Korunmaya borçlu bulunduğu neticesine varılmıştır. Zira, bu hesabın meb-
deini teşkil eden Ofisin 1943 yılı hesapları 14 . IV . 1948 tarih .ve 5193 sayılı Kanunla reddedil
miş bulunmaktadır. 

Tetkikatımızın yapıldığı (Ekim 1949) tarihinde, reddedilen bu hesapların Ofisçe yeniden tan
zim edilerek Millî Korunana Muhasebe Bürosuna hâlâ gönderilmediği anlaşıldığından senelerden 
beri sürüncemede kalan bu mevzuun bir an evvel neticelendirilmesi zaruretine, tekrar ehemmiyet
le işaret etmek isteriz. 

Diğer taraftan, bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda da belirtildiği veçhile alacaklı he
saplarla ilgisi bulunmıyan mutavassıt hesaplarla karşılıklar hesabına alınması icabeden bâzı pa
ralara, bu hesapta yer verilmesinin doğru olmıyacağını bir defa daha belirtmek isteriz. 

XI - Mutavassıt hesaplar : 25.490,66 lira. 
Bu hesapta yer alan 25.490,66 liranın 16.402,37 lirası Zirai Kombinalar Kurumuna ait faiz ba

kiyesi olduğu ve ger iye kalan 9.088,29 lirası da halen tasfiye edilmemiş sudkostik hesabının geç 
miş seneler zararı bulunduğu anlaşılmıştır. 

XI I - Karşılıklar : 29.244.250,73 lira. 
Bilançoda karşılıklar namı altında yer almakta olan 29.244.250,73 liramın müfredatı aşağıdaki 

gibidir : 
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1. Fazla kârlar fonları 17.742.264,26 
2. Kok kân 88.404,41 
3: Pamuk kârı 6.631.197,6? 
4. Teşkilât masrafları karşılığı 322.171,63 
T > . Diğer karşılıklar 4.510.212,80 

29.244.250,73 

1. Fazla bârlar fonlarını gösteren bu paralar Millî Korumana Kanununun 27 uci maddesi gere-
ğince, Hükümetçe aikdolunan mukaveleler veya ittihaz edilen tedbirler dol ay isiyle bir mailin dahilî 
satış fiyatı ile harrdcî satış fiyatı arasında tahassül eden fazla kâri arın bu hesaba kaydedilmesin
den ileri gelmektedir. 

' Lira 

Fazla kârlar fonları hesabında 1945 yuh sonuna kadar teraküm eden paralar olup 
1946 yılına devren gelenler 14.870.018,35 
1946 yılında bu hesaba yeniden girenler 17.607.193,91 

Yekûn 32.476.212,26 
1946 yılı içinde bu hesaptan ödenenler 270,67 

v_ 
32.476.941,59 

1946 yılı bidayetine kadar bu hesaptan ödenen ve çıkan meblâğ yekûnu 14.734.677,33 

Fazla kârlar fon hesabının 1946 yılı matlup bakiyesi olup 1947 yılına devreden 
•Miktar 17.742.264,26 

Ynlkarda 'kaydedildiği üzere, fazla kârlar fonları hesabının 1946 yılı tahsilat miktarını teşkil 
eden 17.607.193,91 teranın, 17.1532.560,74 lirası ithalât eşyasından alınanı primlerden, 56.122,73 
lirası canlı hayvan ihracından ve 18.510,44 lirası da 1946 yılı faizlerinden -ileri geliniektedir. 270,67 
lira çıkış da, fazla kârlar fonları hesabına İzmir, İncir ve Üzüm Tanım Satış Kooperatifleri Birli
ğince zühulen (kaydedilmiş, olan faizin bu defa tashih edilmesindıen ifLeri geldiği anlaşılmıştır. 

2. Karşılıklar hesabında kok kârı olarak gösterilen 38.404,41 lira, geçmiş yıllara ait raporları
mızda da belirtildiği veçhile, 5 sayılı Koordinasyon karariyle kömür stoku yapmak üzere, Millî Ko
runma sermayesinden Etibanık emrine verilen mütedavil sermayenin işletilmesinden realize edilen 
kârdan ibaret bulunmatktadır. Senelerdenberi sürüncemede kalan bu paranın katî tasfiyesi yapıla
rak bu hesabın kapatılması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

3. Karşılıklar hesaDinda kayıtlı bulunan 6.631.197,63 lira da Millî Korunma Sermayesinden pa.1-
muk müdahale mubayaatı için T. C. Ziraat Bankası emrine tahsis olunan mütedavil sermaye ile 
alınan pamukların satışından elde edilen pamuk kârını göstermektedir. Pamuk hesabının tasfiye
sine talikan netice Millî Korunma umumi kâr ve zaırar hesabına intikal ettirilecektir. 

4. Teşkilât ve idare masrafları karşılığı namı altında yer almakta olan 322.171,63 lira, sermaye 
tahsis mahallerince sarf olunup 1946 yılı nihayetine kadar, henüz evrakı müsbitesi Millî Korunma 
Muhasebe Bürosuna gönderilmemiş bulunan paralar için tefrik olunan karşılıklardan ibaret bulun
maktadır. 
, 5. Diğer karşılıkların yekûnunu göstermekte olan, 4.510.212,80 lira da, Millî Korunmaya ait 
muhtelif müessese ve teşekküllerin 1946 yılı sonuna kadar karşılık olarak ayrrmış oldukları mebaliği 
teşkil etmektedir. 
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Bu paraların ait oldukları tahsis mahalleri itibariyle dağrtıhşı aşağıdaki gibidir: 

Lira Kr. 

Petrol Ofisi 
Zirai Kombinalar Kurumu 
Tariş Devlet yağlan 
Zeytmbtüfrıu Çimento Fabrikası 

2.662.681,48 
992.659,12 
675.271,68 
179.600,52 

4.510.212,80 

XII - Kâr: 40.405.149,88 lira. 
Millî Korunma umumi sermayesinden namlarına mütedavil sermaye tahsis olunan müessese ve te

şekkülleri kuruluşlarından 1945 ytfı nihayetine kadar realize ettikleri kârlara ilâveten 1946 yılı 
içinde elde edilen 8.210.571,04 Ura-kârla birlikte 41.652.171,15 lira kâr elde edilmiştir. 

Bu müessese ve teşekküllerin 1940 ve 1941 yıllarına ait 826.115,84 liralık zararlarına ilâveten Zi
rai Donatım Kurumunun, 1943 yılı kârı olup 4604 sayılı Kanun gereğince, sözü geçen Kuruma 
iade olunan 98.733,80 lira ile 5034 sayılı Kanun gereğince de teşkilât ve idare masrafları karşılığı 
olarak tefrik olunan 322.171,63 lira1 ki ceman 1.247.021,27 liranın yukarda sözü geçen, kârdan ten
zilinden sonra Millî Korunma camiasının 1946 yılı sonu safi kâr miktarının 40.405.149,88 liraya 
tenezzül ettiği anlaşılmıştır. 8.23.0.571,04 liralık 1946 yılı kârının meydana gelmesi hakkında ge
reken izahat, kâr ve zarar hesabının incelenmesi vesilesiyle, verilecektir. 

IV - Kâr ve zarar hesabının incelenmesi 

31 . XII . 1946 tarihi itibariyle hazırlanmış olan 1946 yılı Millî Korunma umumi kâr ve zarar 
hesabı aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır: 

Zimmet TL. 

Ticari işletmeler masrafları 
Sınai » •» 
Zirai » 3» 
Teşkilât ve idare » 

5.053.720,62 
151.589,— 

2.917.531,— 
2.863.967,— 

10.986.807,62 
Kâr 8.210.571,04 

19.197.378,66 

Matlup TL. 

Ticari işletmeler gelirleri 
Sınai » » 
Zirai » » 
Müteferrik gelirler 

8.514.316.61 
122.754,71 

10.560.056,82 
250,52 

19.197.378,66 

Yukardaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı veçhile, Millî Korunma camiasının, 1946 yılı 
faaliyeti neticesinde 19.197.378,66 liralık bir gelir sağladığı ve buna mukabil umumi masraf yekû
nunun 10.986.807,62 liradan ibaret bulunduğu görülmekte ve bu iki yekûn arasındaki 8.210.571,04 
liralık farkın da 1946 yılı kârını teşkil ettiği müşahede edilmektedir, 

Kâr ve zarar hesabında yer almakta olan gelir ve giderlere dair gereken izahat, bu hesabın zim
met ve matlubunda yer alan paraların tahlili vesilesiyle temas edilecektir. 

A - Zimmet: 
a) Ticari işletmeler masraf ve-saraîa»: 5.053.720,62'lira. 
Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesine müsteniden, kurulmuş olan müesseselerle Millî Ko-
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runma umumi sermayesinden namlanna mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan muhtelif teşek
küllerin 1946 yılı faaliyetleri neticesinde yapmış oldukları masrafla rai: ve hâsıl olam zararların ye
kûnu 5.053.720,62 liraya baliğ olmaktadır. 

Bu masraf ve zararların tahsis mahallerine göre müfredatı aşağıda dercedilmiş bulunmaktadır : 

Lira 

et yağları 

Tütün Limitet Şirketi 

Ofisi 
Ofiti 

Tariş Dev 
Ticaret 
Petrol 
Türk 
Zerbank I^amuk 
Dağıtma 
Tariş üzüıh hesabı 

2,491.724,81 
1.184.708,— 
1.124.641,36 

178.146,82 
65.144,98 
7.076,04 
2.278,61 

5.053.720,62 

Ticari işletmelerin, 1946 yılı makraf ve zararla rmın 5.053.720,62 lira üzerinden kâr ve zarar hesa
bına intikal ettirildiği görülmekte ise de, Ziraat Bankası Pamuk hesabının 1946 kâr ve zarar hesa
bından mutavassıt hesaplara naklinde kâr ve zararın matlubundaki sair çıkışlara kaydedilmesi 
icap ederken zimmetindeki teşkilât ve idare masraflarına matlup kaydedilmiştir. 

Bu tarz kayıt kâr ve zarar hesabının Millî Korunma camiasının bilûmum faaliyetini aksettirmek 
imkânını sağlıyamadığına işaret etmek isteriz. 

Yekûnu 5.053.720,62 liraya baliğ olan 1946 yılı Tirari işletmelerin masraf ve zararlarının masrat' 
hâmillerine göre sureti tevezzüü şöyledir : 

'• 'Lira 

Maaş ve ücretler 
İkramiyeler 
Harcirahlar 
Kiralar 
Isıtma, aydınlatma-ve su 
Posta, Telgraf ve Telefon 
Basılı kâğıtlar ve kırtasiye 
Vergi ve resimler 
Sigorta masrafları 
Sair müteferrik masraflar 
Satış ve diğer zararlar 
Karşüıklajr 
Verilen faizler 
Amortismanlar 
Depo ve satış mastrfcfları 

1.318.032,16 
113.223,52 
83.836,46 
17.290,04 
24.776,70 
89.990,15 
50.467,17 
32.821,83 
70.494,05 

168.590,29 
1.135.416,50 

126.747,88 
891.192,23 
270.909,44 
659.932,20 

5.053.720,62 

Satış zararları ile diğer zararları teşkil eden 1.135.416,50 liranın sureti tertibi hakkında gerek
li izahata, işletme faaliyetleri vesilesiyle temas edilmiş olduğu cihetle burada bu konuya tekrar 
avdet edilmemiştir. 

Sınai İşletmeler masrafları : 1^1.589,— lira. 
Bu hesapta görülmekte olan paralar, Yalvaç Deri Fabrikasının 1946 yıh zarfındaki muhtelif 

işletme masraflarından terekküp itmektedir. 
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Bu meblâğın masraf nevilerine göre müfredatı aşağıda yer almış bulunmaktadır. 

Lira 

Sigorta masrafları 2.490,53 
Vergi ve resimler 87.600,33 
Geçen sene zararları 42.394,20 
Verilen faizler 7.325,— 
Satış zararları 4.875,26 
Diğer zararlar 6.903,68 

151.589,— 

Yukarda sözü geçen masraflar hakkında gereken izahat, raporumuzun işletme faaliyetleri bah
sinin Yalvaç Deri Fabrikasına ait kısmında temas edilmiştir. 
C) Zirai İşletmeler zarar ve masrafları : 2.917.531,— lira. 

Muhtelif Koordinasyon kararlariyle Tarım Bakanlığı nam ve hesabına Zirai Kombinalar Kuru
mu emrine verilmiş olan sermayelerin işletilmesinden mütevellit masraflarla bu işler neticesinde 
tahassül eden zararların nevilerine göre dağılışı aşağıdaki gibidir : 

• • , L i r a 

îdare masrafları 
Amortismanlar 
Faizler 
Depo ve satış masrafları 
Geçen sene zararları 
Satış zararı ve diğer zararlar 
Ekim, hasat ve yazlık masrafları 
Hayvancılık işletmesi zararları 

1.683.180,49 
111.291,99 
187.367,41 
36.895,03 
28.302,08 

243.510,89 
544.200,92 
82.782,19 

2.917.531,00 

Satış zararları ile diğer zararlar tutarı olan 243.510,89 liranın mühim bir kısmını, kuvvet sant
ralinin işletilmesinden hâsıl olan menfi fiyat farkı ile İ946 yılı zarfında Zirai Kombinalar Kuru
muna ait bâzı çiftliklerde istihsal olunan çeşitli hububat maliyetlerinin satış fiyatından yüksek 
oîması neticesinde meydana gelen satış zararları teşkil etmektedir. 

d) Teşkilât ve idare masrafları : 2.863.967,00 lira. 
Bu hesapta yer almakta olan 2.863.967,00 liranın masraf nevilerine göre sureti tevezzüü aşağı

daki gibidir: 

( S. Sayısı r 288 ) 



-H 
Lira 

Maaş ve ücretler 1.640.213,88 
Harcırahlar 59.957,28 
Kiralar , 26.176,99 
Isıtma ve aydınlatma 16.834,03 
Posta, telgraf ve telefon 28.347,60 
Basıh kâğıtlar, kırtasiye 86.414,16 
Amortismanlar 47.161,35 
Faizler 330.754,38 
Müteferrik masraflar 643.996,25 
Ekspertiz ve ehlivukuf ücretleri 12.866,30 
İkramiyeler 8.719,39 

2.801,441,61 
Sabit sermayeye ait amortismanlar 62*525,39 

2.863.967,00 

Teşkilât ve idare masraflarının 1946 yılı sonu bakiyesini göstermekte olan 2.863.967,— liranın 
2.801.441,61 lirası, Millî Korunma umumi sermayesinden namlarına teşkilât ve idare masrafları 
karşılığı olarak tahsis edilmiş bulunan paraların, tahsis mahallerince 31. XII . 1946 tarihine ka
dar Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmiş olan evrakı müsbite tutarını göstermektedir. 

Arta kalan 62.525,39 lirası da, namlarına sabit sermaye tahsis edilmiş olan sarf mahallerinin 
1946 yılı nihayetine kadar satmalmıs oldukları demirbaş, mefruşat ve saire için tefrik edilen 
amortisman paylarından ibaret bulunmaktadır. 

Yekûnu 2.801.441,61 liraya baliğ olan teşkilât ve idare masraflarının, sarf mahalleri itibariyle, 
müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Lira Kr. 

Başbakanlık Koordinasyon Bürosu, Millî Korunma Muhasebe Bürosu 75.784,15 
Ticaret Bakanlığı, iaşe Müsteşarlığı, subaşı ve yardımcı teşkilât^ belediyelere yar

dım, hububata el koyma ve saire 1.587.776,37 
Ekonomi Bakanlığı, Kâğıt ve Matbuayı Düzenleme Bürosu teşkilât ve kadro masraf

ları 24.650.67 
Adalet Bakanlığı, Millî Korunma mahkemeleri masrafları 754.564,26 
Maliye Bakanlığı, Ticari Krediler Tanzim Komitesi ve faizler 314.805,07 
Dışişleri Bakanlığı, Ticari ve Malî Anlaşmalar Müzakere Heyeti 42.954,56 
Ulaştırma Bakanlığı, kadro ve idare masrafları 757,53 
İçişleri Bakanlığı, belediyeler 59,00 

2.801,441,61 

e) Kâr. 8.210.571,04 lira. 
Bu para, 1946 yılı Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesabının gelir ve gider yekûnları arasın

daki farkı - gelir fazlasını - teşkil etmektedir. 
B) Matlup 
Ticari işletmeler gelirleri : 8.514.316,61 lira. 
İştigal mevzuları itibariyle ticari birer işletme mahiyetinde bulunan mütedavil sermaye tahsis 
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mahallerinin, 1946 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirlerini teşkil eden 8.514.316,61 liranın, 
ait olduğu müessese ve teşekküllere göre dağılışı aşağıda yer almış bulunmaktadır : 

Lira 

Ticaret Ofisi 2.081.318,40 
Petrol Ofisi 3.334.552,87 
Türk Tütün Limitet Şirketi 539.296,94 
Tariş.üzüm 2.278,61 
Tariş Devlet yağları 2.491.724,81 
Ziraat Bankası pamuk hesabı 65.144,98 

8.514.316,61 

Ticari iletmeler gelirlerini teşkil eden 8.514.316,61 liranın, 7.366.200 lirası, emtia ve mahsul satış
larından 277.520,39 lirası alınan faiz ve komüsyonlardan ve 870.596,22 lirası da diğer gelirlerden 
elde edilmiştir. 

Sınai işletmeler gelirleri : 122.754,71 lira. 
Sınai işletme mahiyetinde olan Yalvaç Deri Fabrikasının 1946 yılı faaliyeti neticesinde elde 

edilen 122.754,71 liralık gelirinin 110.142,42 liralık kısmı emtia satışlarından ve 12.612,29 liralık 
kısmı da, diğer gelirlerinden terekküp etmektedir. 

Zirai işletmeler gelirleri : 10.560.056,82 lira. 
Zirai Kombinalar Kurumunun 1946 gayesi itibariyle, muhtelif gelirlerini göstermekte olan 

10.560.056,82 liranın gelir kaynaklarına göre müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Lira 

Emtia ve mahsul satış gelirlerinden 9.589.675,93 
Ziraat makina ve al ât satış kârlarından 65.339,72 
Hazırlık, ekim ve hasat nev'i zirai işler hasılatından 79.405,58 
Geçmiş senelere ait olup bu yıl hesaplarına alınan irat hayvanları gelirleri ile 

terkin edilen demirbaş amortismanları ve geçen yıl1 ar masraflarından istirdat olunan 
paralardan 183.807,54 
Müspet fiyat farkları ile ambar fazlaları ve müteferrik gelirlerden 641.828,07 

10.560.056,82 

Müteferrik gelirler : 250,52 lira. 
Bu meblâğ geçmiş yıllar zarfında teşkilât ve idare masrafları faslından ödenmiş olup 1946 

yılında nakden iade edilen paralardan terekküp etmektedir. 

N,stice ve teklifler 

1946 faaliyet yılma ait Millî Korunma Bilançosuna cfair takxüm edilen raporumuzun muhtelif 
fasıllarında yer alan müşahede, temenni ve tekliflerimizden esaslılarını aşağıda hulâsa etmekteyiz. 

1. Ticaret Ofisi : 
a) Muhtelif Koordinasyon kararlariyle Ofiseverilen kadrolarda münhaller bulunduğu halde 

uzun süren işler için yevmiye ile memur almaktan imkân nispetinde vazgeçilmesini; 
b) Bir kısım Ofis depolarında sene sonu envanter sayımları yapılmadığı, zabıtlara depo ka

yıtlarında yer alan miktarın geçirildiği görülmüştür. Bilançonun sıhhati bakımından sene sonu 
sayımlarının yapılması ve zuhur edecek farkların muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesini; 
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e) Fuzuli olarak Hazineye ödenmiş olan taahhüt vergilerinin istirdadı hususunda Ofisin an

cak 1949 yılında teşebbüse geçtiği görülmüştür. 
Senelerdenberi sürüncemede kalmış olan bu konunun bir an evvel intaç edilmesini; 
d) Ofisin Bankalar nezdindeki cari hesaplarında mevcut parası bulunduğu halde, bankalardan 

borç para almak suretiyle Ofise faiz külfetinin yükletilmemesini; 
Temenniye değer buluruz. 
2. Petrol Ofisi : 
a) Ofis memurlarına ait sicil dosyalarının incelenmesinde, sicil ile ilgisi bulunmıyan bâzı ve

saikin bu dosyalar meyanında yer aldığı ve lüzumlu evrakın da gayrimuntazam bir şekilde bulundu
ğu görülmüştür. 

Bunlrm usulü dairesinde tanzimi zaruretine; 
b) Hesap vaziyetlerinin bilûmum Ofis faaliyetini göstermesi gerekli bulunduğundan şubeler 

hesaplarının merkez hesaplarına yalnız bakiyeler üzerinden intikal ettirilmeyip bu hesapların yıl 
içinde gördükleri harekâtı aksettirecek şekilde yani zimmetli matluplu olarak merkez hesapla
rına alınması suretiyle vaziyet çıkarılması icabettiğine; 

c) Ofisin hesap plânına 'göre, mubayaa ve satış hesaplarına ait tashihlerin başka hesaplara 
intikal ettirildiği 'görülmüştür. 

Bu durum binnetice, Ofis hesaplarının hakiki mubayaa ve satış miktarlarını göstermesine 
imkân vermediğinden bu tashihlerin badema ait oldukları bu hesaplardan dolaştırılmak suretiyle 
kayıtların yürütülmesine; 

d) Stok hesabında görülen acenteler nezdindeki akar yakıtın sene sonu sayım zabıtlariyle mu
hasebe kayıtları arasında bâzı farklara tesadüf edilmiştir. Bu farkların yolda olup henüz acen-
telerce teslim edilememiş bulunan akar yakıtlar mevcutlarından ileri ıgeldiği anlaşılmıştır. Stok 
hesabının sihhatini ihlâl eden bu gibi farkların bilanço mütemmim devresi zarfında izalesi cihe
tine gidilmesine ve bunların stoklar hesabında açılacak (yoldaki mallar) ismi altındaki bir tâli 
hesapta gösterilmesi lüzumuna; 

e) 53 aded sarnıçlı vagon için 1946 yılı sonunda amortisman tefrik edilmediği görülmüştür. 
Yıl sonlarında mevcut bilûmum sabit kıymet bedelleri üzerinden amortisman paylarının tef

rik edilmesine, işaret etmeyi faydalı buluruz. 
3. Tariş Devlet yağları : 
a) Sene sonunda yalnız merkez depoları sayımlarının yapılmasiyle iktifa edilip diğer yar

dımcı depolar sayımlarının yapılmadığı ve mevcutların muhasebe kayıtlarına göre tesbit edilmiş 
olduğu, bir kısım malzemeye ait envanter sayımlarının mütaakıp yıl içinde yapılmak suretiyle 
sadece bir formalitenin yerine getirilmiş olduğu görülmüştür. 

Bu itibarla sayımların bilanço tarihi itibariyle yapılarak hakiki sayım zabıtlarının tamızimi hu
susuma, * • £ • . ' » > " ' 

b) Muavin defterler üzerinde görülen silintiler ve bir kısım yekûnların kitrelin kalemle yapıl
ması ve ambar kayıtlariyle muhasebe kayıtlarının sene içerisinde muvazi olarak yürütüknemesi ve 
sene «onunda mutabakat temini maksaddyle birçok malısup ve iraba muamelelerimin yapılmış olması 
itibariyle hesap işlerine gereken ehemmiyettin verilmediğine, 

e) Nebati yağ servisinle ait personel ve saire gibi bilûmum masrafların Millî Korunma fonun
dan ödenmiş olduğuna, Birliğe ait depo, kab ve saire 'Mralariyle kamyon nakliye ücretlerinin de 
koza aynı fondanı verilmiş builıunduğuma göre Birliğe kilo başına wrilmıiş olan üç kuruş komüsyon 
nispetinin fazlalığıma, 

d) Birlikçe Devlet Yağları ıServisi narama mubayaa olunan malzeme için, depo ve idare mas
rafları karşılığı olarak mubayaa bedeline % 5 nispetinde ayrıca bir zam yapıldığı görülmüştür. 

Bu zammın da, aynı sebeplerden dolayı fuzuli olduğuna, 
e) 1946 yılı bilanço sıemesi zarfında Birliğe ödenmiş olan 375 bin küsur liralık komüsyon me

yanında fuaulen tediye edildiği anlaşılan 5.904.22 liranın Millî Korunana fonu hesafoma iadesine. 
f) 1946 yılında ciheti askeriyeye satılan varillerin mubayaa bedelleriyle satış tutarları ar-asun-
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dairi, farkı tenkil etmekte olan 19.052,60 lâra'hfe satış zararının aynıen amortismanlar hesabına kay
dedildiği görülmüştür. Halbuki bu satışlardan mütevellit zarardan bir kusmıaiMi, amortismanlar 
hesabında kayıtlı oluıp satılan bu varillere isabet eden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra 
geri kalanının netice hesabına intikal ettirdi meşine. 
işaret etmek isteriz. 

4. Türk Tütün Limitet Şirketi : 
a) 1946 yılında Şirketçe ödenmiş olan P. T. T. masraflarından 2.200 liralık bir hissenin Millî 

Korunma hesaplarına tahmil edildiği görülmüştür. Şirkete benzeri masrafları karşılamak için esıa-
, sen bir komisyon verilmekte olduğundan Millî Korunma sermayesinden ödenmiş olan bu gibi 

masrafların iadesi 1944 yılma ait Millî Korunma umumi bilançosunun tasdikına mütedair 5356 sa
yılı Kanunun esbabı mucibe lâyihasında işaret edilmiştir. Binaenaleyh aynı mahiyeti haiz 2.200 li
ranın da Şirket tarafından Millî Korunma hesaplarına iadesi, 

b) Şirketin Mısır Bürosu vasıtasiyle sattırmış olduğu tütünler için btı büroya verilen 4.478,09 
liranın da yukarda bahsi geçen kanunun mucip sebepler lâyihasında zikredilen esasa müsteniden 
MiLî Korunma hesaplarına iadesi, 

c) Şirketin Millî Korunma kredisi için Ziraat Bankasına ödemiş olduğu faizden kendi işleri 
için kullandığı paralara tekabül eden kısmının müdahale tütünleri hesabına nakli icabetmektedir. 

5. Zirai Kombinalar Kurumu : 
a) Tamir atelyesi hesap işlerinin iyi organize edilmemesi dolayısiyle mühim bir yekûna baliğ 

olan depo ve sevk masraflariyle yapılan bir kısım tamirat ve imalât masraflarının ait oldukları 
çiftlik işletmeleri hesaplarına intikal ettirilmediği ve bu yüzden 1946 yılı atelye hesaplarının bir 
buçuk milyon liraya yakın bir zarar irae etmekte olduğu görülmüştür. Bu durumun ıslahı cihetine 
gidilmesini, 

b) Umumi istihsal miktarının, bütün istihsalin satışı yapıldıktan sonra satış miktarından tes-
bit edildiği anlaşılmaktadır. 

İstihsal miktarının vaktinde tesbiti için nakil ve ambarlama sıralarında tartı ve ölçü imkânla
rının temin edilmesinin lüzumlu olduğunu, 

c) Kurum bünyesine dâhil 14 işletmeden özden, Oökhöyük, Başkuyu işletmelerinde sene 
sonu sayımları yapılmamış ve bilançolarında yer alan mevcudatın muhasebe kayıtlarından 
çıkarılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Ayniyatın yıl sonlarında sayılarak, tartılarak ve ölçülerek miktarlarının tesbit edilmesini; 
d) Kurum teşkilâtında muhasebe kayıtlarının geçmiş seneere nazaran daha muntazam yürü

tüldüğü memnuniyetle görülmekte ise ,de, yine Kurumca bu işe daha iazla itina gösterilmesini; 
e) Hammadde ve malzeme ambarı hesabında kayıtlı bulunan 683.010,86 liralık demirbaşla

rın, sabit kıymetler hesapları meyanında gösterilmesi bilançonun vuzuhu bakım mdan gerekli 
olduğunu; 

f) Gelemen ve Gökhöyük çiftliklerinde dönüm verimine göre kilo maliyetinin yüksek olma
sının ehemmiyetle üzerinde durulacak bir konu olduğunu; 

g) Keykubat îşletmes'.nde, senelerden beri zirai ve fennî usullere rağmen randımanın yük
seltilmesine ve hububat, kalitesinin ıslahına imkân bulunmadığı ve bu işletmenin bulunduğu 
bölgede ziraat erbabına da faydalı olmadığı anlaşıldığından bu çiftliğin işletilmesine devam edil
mesinin zararlı olacağını; 

Burada belirtmeyi faydalı görmekteyiz. 
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III Millî Korunma Umumi bilançosunun tetkik ye tahlili 

a) Yerli Ürünler Şirketi zimmetinde görülen 10.431.907,45 lira mütaaddit Koordinasyon Ka-
rariyle tahsis edilen mütedavil sermaye bakiyesini göstermektedir. 

Geçen seneki raporumuzda da arzettiğimiz veçhile bu şirketin de diğer mütedavil sermaye tah
sis mahalleri gibi 305 sayılı karar gereğince Millî Korunma Muhasebe Bürosuna bilanço gönder
mesinin zaruri olduğuna; 

b) 1946 yılma ait incelemelerimizde, bâzı tahsis mahalleri tarafından gönderilen mahsup 
evrakının bir kısmının tahsis miktarından fazla çıktığı ve bunun da aynı Bakanlığa bağlı birkaç 
teşkilâta ait sarf evrakı ile tahsis kararlarının birbirine karıştırılmasından ileri geldiği anlaşıl
mıştır. Millî Korunma Muhasebe Bürosu bu karışıklığın içinden çıkamadığından aynı Bakanlığa 
ait bütün teşkilâtın yolladığı mahsup evrakı muhteviyatının tutarım toptan Bakanlığa ait teşek
küllerin zimmet bakiyesinden düşerek umumi bir zimmet bakiyesi elde etmiştir. Bu şekil mahsup, 
sarfiyatın Millî Korunma Kanununca yapılan tahsisten hangisine ait olduğunu ve tahsisat mik
tarından ne kadar borç bakiyesi kaldığını tâyine imkân vermemektedir. 

1947 yılı bilançosunda, her bakanlığın muhtelif teşkilâtına ait sarfiyatın o teşkilâta mütaal-
lik tahsislerle mahsup edilmesi için icabeden tedbirin alınmasına; 

c) Borçlu hesaplarda kayıtlı bulunan paraları Millî Korunma camiasının hakiki alacaklarını 
göstermesi icabederken bâzı mutavassıt hesaplardaki erkanım borçlu hesaplara karıştırıldığı mü
şahede edilmiştir. Bu itibarla Millî Korunma Muhasebe Bürosunda bu alacakların umumi bilan
çoya intikalinde icabeden itinanın gösterilmesine; 

d) Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma -Muhasebe Bürosuna yalnız sarf evrakı gönde
rip bilanço yollamıyan sermaye, tahsis mahallerinin satmalmış oldukları sabit kıymetlere ait yıl 
sonu sayım zabıtlarını usulüne tevfikan tanzim ederek Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gön
dermelerine; 

e) Toprak Mahsulleri Ofisinin, kuru fasulye, kuşyemi ve bakla mübayaatından mütehassıl 
zararlardan 2.349,93 lira Millî Korunmadan alacağı görünmekte ise de, Heyetimizce evvelce yapıl
mış olan incelemelerde, Ofisin Millî Korunmaya borçlu bulunduğu neticesine varılmıştır. 

Bu mebaliğin başlangıcına ait muameleler Ofisin, 1943 yılı hesaplarına dâhil olup mezkûr yıl 
hesapları da reddedilmiş bulunmakta olduğundan senelerdenberi sürüncemede kalan bu mevzuun 
bir an evvel neticelendirilmesi zaruretine; 

f) Alacaklı hesaplarla bir ilgisi bulunmıyaiı ve mutavassıt hesaplarla karşılıklar hesabına 
alınmaları icabeden bâzı paralara bu hesapta yer verilmesinin doğru olmadığına; 

<g) Ticari işletmelerin 1946 yılı masraf ve zararlarının 5.053.720,62 lira üzerinden kâr ve za
rar hesabına intikal ettirildiği görülmekte ise de, Ziraat 'Bankası pamuk hesabının 1946 kâr ve za
rar hesabından mutavassıt hesaplara naklinde, kâr ve zararın matlubundaki sair çıkışlara kay
dedilmesi icabederken zimmetindeki teşkilât ve idare masraflarına matlup kaydedilmiştir. 

Bu tarz kaydın, kâr ve zarar hesabının Millî Korunma camiasının bilûmum faaliyetini akset
tirmek imkânım vermediğinden, yerinde olmadığına işaret etmek isteriz. 

31 XII . 1946 tarihi itibariyle tanzim edilmiş olan 1946 yılma ait Millî Korunma umumi bilân-
çosiyle kâr ve zarar hesabını saygı ile yüksek tasvibinize arzederiz. 

Başbakanlık 
, ' * u - ^ ' * * ;; * ' - • *s • « • Umumi Murakabe Heyeti 

, . "•••,• \ Başkam 
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T. G. 17 .III . 1950 

içişleri Bakanlığı 
tiler îd. G. M. 

2. Ş. M. 
Sayı: 22464/5, 2446 

özü: 1946 yılı ]\pllî Ko
runma bilançosu 

Yüksek Başkanlığa 

7 . 1 . 1950 gün ve Muamelât Um. Md. Kararlar Md. 32 - 40/6 - 89 sayılı buyurukları karşı
lığıdır: 

1946 yılı Millî Korunma Bilançosu kâr ve zarar hesapları hakkında Umumi Murakabe Heyeti 
tarafından hazırlanan raporun 30 ncu sayfasında yer alan istanbul Mahrukat Ofisi, heyetince de 
açıklandığı veçhile hali tasfiyede bulunup bu raporda yer almadığı tesbit edilmiş bulunduğuna 
göre bu hususa bakanlığımızca ilâve edilecek bir mütalaamız olmadığını saygıyle arzederim. 

İçişleri Bakanı T. 
/. Aker 

15 .II . 1950 

özü : 1946 takvim yılı Millî 
Korunma Bilançosuna ait 
Umumi Murakabe Heyeti-
raporu hakkında. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Muamelât Umum Müdürlüğü ifadesiyle alınan 7 . 1 . 1950 tarih ve 32 - 40/6 - 89 sayılı tezkere* 
leri cevabıdır. 

Tezkerelerine merbut 1946 takvim yılı Millî Korunma Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 
mütaallik Umumi Murakabe Heyetinin raporu tetkik olundu. 

Bakanlığımızı ilgilendiren sihetlere mütaallik Umumi Murakabe Heyetinin raporu tetkik 
maddesinin ikinci fıkrasına müsteniden aşağıda arzolunmuştur. 

Millî Korunma Kanununun yedinci tatbik senesi olan 1946 takvim yılında Koordinasyon Heyeti
nin mütaaddit kararlariyle, muhtelif Bakanlık ve müesseseler namına 3780 sayılı Kanunun muaddel 
43 ncü maddesi gereğince tesis edilen sermayeden 74.210.354,64 liralık tahsis yapılmış ve bu mikta
rın faizler hariç 61.103.569,87 lirası kullanılmıştır. 

Kullanılan bu sermayenin 47.000.000 lirası Millî Korunma Kanununun 45 nci maddesinin Ç fıkra
sı gereğince reeskont yolu ile 14.103.569,87 lirası ise aynı maddenin C fıkrası gereğince Ziraat Banka
sının kendi menabiin,den karşılanmışta*. 

Umumi Murakabe Heyeti raporunda bahsedilen diğer işlerden Bakanlığımızı ilgilendiren bir mev
zu bulunmadığını saygılarımla arzederim. 

Maliye Bakanı Y, 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Hazine Genel Müdürlüğü 
İçborçlar 

Sayı: 54657/2, 6459 
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T. C. 

Ekonomi ve TLaxet Bakanlığı Ankara, 11 Mart 1945 
Teşkilâtlandırma Gn. Md. 

Ş. II 
Sayı: Genel: 1264 özel: 6 özeti: 1946 yılı Millî Korun

ma bilançosu hakkında. 
Başbakanlık Yüksek Makarnana 

Muamelât Umu ı Müdürlüğü ifadeli 7 . 1 . 1950 tarih v<3 32/40 sayılı buyrukları cevabıdır: 
1946 Takvim yılı Millî Korunma bilançosu, kâr ve zarar hesaplarının Umumi Murakabe He

yeti tarafından tetkiki neticesinde hazırlanan raporda tenkit konusu edilen ve Bakanlığımızı 
ilgilendiren hususlara mütedair cevaplar ekli olarak Yüksek ıttılaınıza saygıyle sunulmuştur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedad Dicleli 

1946 yılı Millî Korunma Bilançosu hakkında Umumi Murakabe Heyetinin raporuna karşı Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının mütalâası 

1946 yılında Millî Korunma fonundan yapılan sarfiyat hakkında Yüksek Başbakanlık Umumi 
Murakabe Heyetince düzenlenen raporun Başkanlığımızı ilgilendiren kısımlarına verilen cevaplar 
aşağıda arzolunmuştur. 

Ticaret Ofisi : 
Umumi Murakabe Heyeti raporunda, Ofisin 1946 yılında Koordinasyon Heyeti kararı ile tes-

bit edilen nazari kadrosunda % 13 nisbetinde münhal bulunduğu halde, kadroda derpiş edilmiyen 
ayrıca 75 yevmiyeli memur kullanıldığı belirtilmekte ve bu durum tenkid olunmaktadır. 

Umumi Murakabe Heyetinin, Ofisin 1945 yılı muamelâtı hakkındaki raporunda da temas edi
len bu noktaya geçen yıl verilen Bakanlık mütalâasında da tebarüz ettirildiği gibi, Ofis kadro arı 
yapılması derpiş edilen işlere göre tanzim edilmiş bulunmaktadır. Halbuki yıl içinde Ticaret Ofisi
ne, kuruluş maksadına uygun olmakla beraber bâzı munzam ve geçici vazifeler verilmektedir. Ev
velden kestirilemiyen bu işler için Ofisin esas kadrosuna ilâveler yapmak mümkün görülmemekte 
ve geçici mahiyetleri göz önünde bulundurularak, bu çeşit, yeni işler verildikçe esas kadronun da 
değiştirilmesi mahzurlu sayılmaktadır. Raporda belirtildiği gibi, Ofisin 1946 yılı başında 75 aded 
olan yevmiyeli memur ededinin sene sonunda 35 e indirmiş olmasından da anlaşılacağı üzere, yev
miyeli memur istihdamı keyfiyeti iş durumuna göre ayarlanmakta, iş olunca alınmakta, iş azalmca 
veya hitam bulunca alâkaları kesilmektedir. Yevmiyelilerin alâkalarının kolayca kesilmesine mu
kabil, kadroya tâyin edildiği takdirde alâka kesilmesi birçok kanuni icapların tekemmül ettirilme
sini ve hattâ tazminat dahi verilmesini icabettirdiğinden, yevmiyeli kullanmak suretiyle tasarruf 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu mucip sebepler altında adı geçen müessesenin munzam ve geçici mahiyetteki işlerinin yürü
tülebilmesi için geçici olarak yevmiyeli müstahdem çalıştırması muvafık görülmektedir. 

2. Umumi Murakabe Heyeti raporunda, bir kısım Ofis depolarında sene sonu envanter sayım
ları yapılmadığı ve zabıtlara depo kayıtlarında yer alan miktarların geçirildiği belirtilerek, bu 
durum, bilançonun sıhhati bakımımdan, tenkid olunmaktadır. 

Umumi Murakabe Heyetinin bu husustaki tenkidi yerinde görülmüş ve sene sonu sayımlarının ya
pılması ve zuhur edecek farkların Muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi hususu Ofise tebliğ edil
miştir. 

3. Raporda, fuzuli olarak Hazineye ödenmiş olan taahhüt vergilerinin istirdadı hususunda 
teşebbüse geçildiği belirtilmekte ve bu işin bir an evvel intaç edilmesi temenni edilmektedir. 

Murakaba Heyeti raporunda da tebarüz ettirildiği gibi, Ofisçe, fuzuli olarak ödenmiş olan taah-
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hüt vergilerinin istirdadı için gerekli teşebbüslere geçilmiş olup halen takibatta bulunulmaktadır. 

4. Raporda, Ticaret Ofisinin bankalar nezdindeki cari hesaplarında mevcut parası bulunduğu 
halde, bankalardan borç almasiyle Ofis lehine faiz farkından istifade etmek imkânlarını araştır
mamış olması tenkid edilmektedir. 

Filhakika Ticaret Ofisinin 1946 yılı Bilançosunda, bankalar hesabınm aktifinde mevcut 
9.806.887.35 liraya mukabil, pasif kısmında, 8.837.030,05 liralık alacak yekûnu bulunmaktaddır. 
Ancak, pasifteki bu miktarın, 1.458.282,51 lirası, Bakanlığımız hesabına mubayaa edilen tiftikler 
için Ziraat Bankası nezdihde açılmış olan kredi hesabının kullanılan kısmından, 7.002.219,44 li
rası da Ziraat Bankası tarafından îzmir Tarım Satış Kooperatifleri lehine açılmış bulunan kredi 
hesabının 1946 yılı sonuna kadar kullanılmış olan kısmı ile bu hesabın 331.468,31 lira tutarındaki 
faizinden terekküp etmektedir. 

Mahiyetleri izah edilen bu kredi hesaplarının faizleri taalluk eylediği hesapların zimmetine ge
çirilmiş bulunduğundan, bu meblâğlar Ofisin netice hesaplarını ilgilendirmemektedirler. 

5. Umumi Murakaba Heyeti raporunda, Ofis Bilançosunda ayrıldığı görülen 12.219,58 lira ih
tiyat akçasının, Millî Korunma mevzuatı bakımından tefrikma lüzum bulunmadığı bildirilmektedir. 

Umumi Murakaba Heyetinin Ofisin 1945 yılı muamelâtına ait raporunda da temas edilen bu 
noktaya geçen yıl verilen Bakanlığımız mütalâasında da belirtildiği üzere, Ticaret Ofisi, Millî Ko
runma Kanununda alım ve satım neticesinde hâsıl olan müspet farkların ne gibi bir muameleye tâbi 
tutulacağı hakkında sarih bir hüküm bulunmaması sebebiyle, bu hususta 3460 sayılı Kanun hüküm
lerine göre hareket etmiş ve bir ihtiyat akçası ayırmış bulunmaktadır, ihtiyat akçalarının her hangi 
beklenmiyen bir zararı karşılama bakımından oynıyacağı faydalı rol gözönünde tutulursa, Ofisin 
bu suretle hareketinin uygun olduğu anlaşılır. 

Petrol Ofisi: 
1. Umumi Murakaba Heyeti raporunda, Ofis memurlarına ait sicil dosyalarında sicil ile ilgisi 

bulunmıyan bâzı vesaikin bulunduğu belirtilmekte ve lüzumlu evrakın da gayrimuntazam bir şe
kilde bulunması tenkid edilmektedir. 

Ofisin sicil dosyaları yeniden tasnif ve tertip edilmiş bulunmaktadır. 
2. Umumi Murakaba Heyeti raporunda, Petrol Ofisi şube hesaplarının, merkez hesaplarına 

yalnız bakiyeler üzerinden intikal .ettirilmesi tenkidi mucip görülmüştür. 
Ofis Murakabe Heyetinin bu tenkidini gözönünde tutarak 1948 yılı Bilançosunda şube hesapları

nı merkez hesaplarına zimmet ve matlup yekûnları üzerinden intikal ettirmiş bulunmaktadır. 
3. Umumi Murakabe Heyetince, mubayaa ve tashih hesaplarına taallûk eden muamelelerin 

başka hesaplara intikal ettirilmesi, Ofis hesaplarının hakiki mubayaa ve satış miktarlarını göster
mesine imkân vermediğinden, bedema mubayaa ve tashihlere ait muamelâtın bu hesaplardan do
laştırılması tavsiye edilmektedir. 

Petrol Ofisince badema bu yolda işlem yürütülecektir. 
4. Raporda, stok hesabında görülen acentalar nezdindeki akar yakıtın sene sonu sayım za-

bıtlariyle muhasebe kayıtları arasında bâzı farklara tesadüf edildiği bildirilmekte ve bu fark
ların mutavassıt bir hesapla izalesi cihetine gidilmesi zarureti belirtilmektedir. 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün bu mevzuda verdiği cevapta, acentalarfi-f envanter cet
vellerine 31 Aralık tarihinde yolda bulunan mallar da dâhil bulunduğundan ve bu yoldaki mal
lar muhasebe kayıtlarında stoklar hesabının «Yoldaki mallar» tâli hesabında göründüğünden, acen-
ta stok envanterleriyim muhasebe kayıtlarındaki stok mevcutarını gösteren stok hesabı arasında yol
daki mallar kadar fark zuhur ettiği, haddi zatında «Yoldaki mallar» tâli hesabiyle aceııta stok 
lan bir arada mütalâa edildiği takdirde bu farkın görülmiyeceği belirtilmekte ve fradema yoldaki 
malların acenta stok envanterlerine dâhil edilmiyeceği bildirilmektedir. 

5. Raporda, Petrol Ofisinin bankalar nezdinde \ alacağı bulunduğu halde, Ziraat Bankasın
da borçlu hesap açtırarak buradan faizle borç almış olması tenkid edilmektedir. 

Ofisin Ziraat Bankasındaki 477.123,84 lira borç bakiyesi veren hesabı yeni açılmış, bir hesap 
değildir; K/103 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle Ofise tanınan 2,5 milyon liralık sermaye 
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limitinin hesabıdır. Ve 17 . 1 . 1947 tarihinde tamamiyle kapatılmış bulunmaktadır. Ziraat ban-
kasınm,mezkûr hesap Ofis lehine alacak bakiyesi verdiğinde faiz ödemiyeceği anlaşıldığından 
faiz almak için ayrıca bir. alacaklı cari hesap açtırılmış ve müesseseye faizden mütevellit bir 
gelir temin edilmiştir. 

Borçlu hesaptaki mebaliğ için 11.370,31 lira faiz ödenmesine mukabil alacaklı hesaba 
98.368,03 lira faiz tahakkuk ettirilmiş olmakla Ofisin lehine hareket edilmiştir. Ofis acentaları-
nra gönderdikleri akar yakıt bedelleri alacaklı hesaplarda toplanmakta ve borçlu hesapta ba
kiye mevcutsa bu hesaba nakledilmektedir. 

ti. Umumi Murakabe l'tyetince fon hesabının tanzimi ve tashihi hususunda ileri sürülen 
mütalâalar Petrol Ofisi Genel Mürürlûğü tarafından göz önünde tutularak 1947 senesi hesapla
rında lüzumlu tashihler yapılmak suretiyle hakiki fon, masraf tasarrufu ve kâr hesapları belir
tilmiştir. 

7. 1946 yılı, sonunda amortismanlarının tefrik edilmemesi Umumi Murakabe Heyetince ten
kidi mucip görülen 53 aded sarnıçlı vagonun 1947 yılı sonunda amortismanları yapılarak hesaba 
geçirilmiştir. 

İzmir încir ve Üzüm Tarım Satış. Kooperatifleri Birliği : 
Muamelât ve hesap işleri : 
Sene sonlarında Devlet yağlarının bulunduğu depolardan yalnız merkez depoları sayımının 

yapılarak bu işlerle vazifeli bulunan yardımcı birliklerdeki yağ mevcutları sayımlarının yapılma
dığı raporda tenkid edilmiştir. 

Muhtelif raporlarda bulunan zeytinyağı mahsulünün vezni birçok muamelelere (boşaltma, dol
durma ve tekrar boşaltma ameliyelerine) ihtiyaç göstermekte ve kâfi miktarda kab bulunamaması 
yapılacak masrafların çokluğu ve aktarma ameliyeleri esnasında vukubulacak fireler gibi bir takım 
sebepler muvacehesinde bunların yıl sonlarında vezni suretiyle envanterlerinin yapılması cihetine 
gidilmemiştir. 

Netekim, yağ işlerinin tasfiyesi ânına kadar geçen 5 senelik bir devre zarfında 45.777 tonluk 
bir iş hacmine mukabil ancak % 0,51 gibi cüzi bir nispette fire zuhur ettiği göz önünde bulundu
rulacak olursa, bilanço tarihindeki mevcut zeytinyağının sayımlarının yapılmamış olmasından mas
raf bakımından fayda sağlandığı anlaşılır. 

Alman Komüsyolnlar : 
Yağ işlerinden dolayı birliğe verilmiş olan komüsyon mevzuu üzerinde geçen senelerde yapı

lan tenkide karşılık olmak üzere verdiğimiz cevaplar Büyük Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca 
muhik görülerek kabul edilmiş olduğundan, bu yıl da tekrar edilen tenkide cevap olarak, geçen 
seneki mütalâamıza ilâve edilecek bir husus bulunmamaktadır. 

Malzeme bedellerine yapılan zamlar : 
Birlikçe Devlet Yağları Servisi için mubayaa edilen bilcümle malzeme için depo ve idare mas

rafları karşılığı olarak alış fiyatlarına yüzde bir miktar ilâve yapılması Bakanlığımızca tabiî telâk
ki edilmektedir. 

Satılan varil zararları : 
1946 yılında satılan bir miktar varilden zuhur eden zararın bir kısmının amortismanlar, diğer 

bir kısmının ise, netice hesabına kaydedilmesi gerekirken, bu zararın kamilen amortisman hesabına 
alındığı hakkındaki tenkide gelince, 

Yağ işleri için muhtelif tarihlerde satmalınau varillerden hangi partinin ne miktarda amortis
mana tâbi tutulduğu ve satılanların alman hangi parti varillerden olduğu bilinemediği cihetle, Bir
liğin varil zararlarının amortisman hesabından mahsup edilmesi cihetine gidilmemiştir. Ancak 
evvelce ayrılmış olan 19 bin küsur liralık amortisman da Devlet yağları hesabında kayıtlı bulundu
ğuna göre bu tarzda muamele yürütülmüş bulunması neticeye müessir görülmemiştir. 

Türk Tütün Limitet Şirketi : 
a) Şirket 1946 yılında gerek kendi namına, gerekse Millî Korunma hesabına sağladığı iş hacmi 

itibariyle masraflarını bir nispet tahtında tevzie tâbi tutmamıştır. 
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Bu itibarla, 1946 yılında müdahale tütünleri manipülâsyon masrafları zümresinden olan 3.915,57 

liralık muhabere masrafı arasında 2.200 liralık kısr.unın Şirkete aidiyeti hususu, tesbit edile
memiştir. 

Keyfiyet Şirketten sorulmuştur. Alınacak cevaba göre i§lem yapılacaktır. 
b) Mısır'da satılan tütünler dolayisiyle Mısır Şubesine ödenen 4.478,09 liralık komüsyon Millî 

Korunma hesaplarına iadesi gelince; 
Bu şekilde alman komüsyonlar, Şirketin şubesi bulunmayan her hangi bir dış memlekette yapa

cağı tütün satışları için vereceği komüsyon mahiyetinde telâkki edildiğinden bunların iadesi cihe
tine gidilmemiştir. 

Esasen şirket Mısır'da tesis, ettiği şubesine* kendi tütünlerinin satışından da bizzat % 3 komüsyon 
vermekte ve bu şube aldığı komüsyonlarla masraflarını karşılamaya çalışmaktadır. 

Mısır şubesinin teşekkül tarihi olan 1937 yılından 1948 yılının sonuna kadar 12 senelik uzunca 
bir faaliyet devresi neticesinde şube aldığı komüsyonlarla. dahi masraflarını kapayamıyarak 
152.698,58 liralık zarara mâruz kalmış bulunmaktadır. , 

c) Satış hâsıllarının Ziraat Bankasındaki % 6 faizli borçlu cari hesaptaki borç bakiyesinin itfa
sına tahsis edilecek yerde, Şirket nezdinde mahfuz tutulduğu ve şirketin bundan istifade ederek bir 
kısım Millî Korunma paralarını kendi işlerinde kullandığı, bu itibarla Millî Korunma hesabına olan 
borç bakiyesinden mütevellit Bankanın tahakkuk ettirdiği faizlerden bir kısmının şirkete aidiyeti ge
rektiği hakkındaki mütalâaya gelince; 

Evvelki senelerde de izah edildiği veçhile, yapılacak müdahalenin'miktarı önceden kestirilemediği 
cihetle, her zaman derhal kullanılabilecek ve miktarı piyasaea bilinmiyen bir paranın elde buliunma-
sı lüzumlu addedilmiş ve buna mukabil, millî bir müessese olan Ziraat Bankasına verilen faiz bir 
kayıp mahiyetinde telâkki edilmemiştir. 

• Müdahale zaruretleri ortadan kalktıktan sonra likit vaziyette olan, Millî Korunma paralarijle satı
lacak tütün hâsılalarının Ziraat Bankasındaki Millî Korunma hesabına yatırılması için 1947 yılının 
Nisan ayında Şirkete gerekli talimat verilmiştir. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı ' 20.1.1950 

Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği 
Şube : Hesap İş. 

Sayı: Genel: 1034 
Özel : 472 

özü:Umumi (Murakabe Heyetinin 
Millî Korunma 1946 raporunun 
cevabı hakkında 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

7.1.1950 tarih, (Muamelât Umum Müdürlüğü - Kararlar 'Müdürlüğü) 32/40 - 6/89 sayıli 
emirleri karşılığıdır : 

Umumi Murakabe Heyeti tarafından Millî Korunma 1946 bilançosuna dair olarak düzenlenen 
raporun Zirai Kombinalara ait kısımları hakkındaki mütalâanın ilişikte sunulduğunu saygılarım
la arzederim. 

Tarım ©akanı Y. 
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Millî (Korunma 1946 yılı bilançosu hakkında Umumi Murakabe Heyeti raporunun cevabı : 
Raporun II . İşletme faaliyetleri bahsinde Zirai Kombinalara ait kısım 64 - 79 neu sahif elerde 

yer almıştır. 
1. Raporun 64 - 66 neı sahif elerinde A-Toplu bakış ve B - idare ve teşkilât bahisleri cevabı 

mutazammın değildir. 
2. Raporun 67 nci sahif esinden başlıyan (C- işletmeler ve faaliyeti) bahsinin 68 nci sahif esin

de ve (Netice ve teklifler) bahsinin 125. sahif esin deki 6 ncı maddenin (a) fıkrasında; merkez atel 
yesi hesap işlerinin iyi organize edilmemesi dolayısiyle masrafların çiftlik işletmeleri masrafları
na intikal ettirilmediği zikredilerek bu durumunıslahı cihetine gidilmesi bildirilmiştir. 

1947 senesinde merkez atelye ve depo amirliği masrafları üzerinde esaslı surette durulmuş; de
po masraflarının buradan işletmelere yapılan sevkiyatın yüzde onuna, atelye umumi idare mas
raflarının da yaptığı imal ve tamirler işçiliklerinin yüzde yüz ellisine tekabül ettiği tesbit oluna
rak 1.1.1948 den itibaren atelye maliyet hesaplarının buna göre yürütülmesi sağlanmıştır. Böy
lece; Umumi Murakabe Heyetince tavsiye edilen islâh işi iki sene evvel yerine getirilmiş bulun
maktadır. 

3. Raporun 69 ve 70 nci sahifelerinde işletme faaliyetlerinin izahına ait kısım da cevabı ta-
zammun etmemektedir. 

4. Raporun 71 nci sahifesinden başlıyan (D- istihsal, maliyet ve randımanlar) bahsinin 72 
nci sahif esinde ve (netice ve teklifler) bahsinin 126 ncı sahif esindeki (f) fıkrasında; Gelemen ve 
G-ökhüyük çiftliklerinin dönüm verimine göre kilo maliyetinin yüksek olmasının üzerinde duru
lacak bir konu olduğu tebarüz ettirilmiştir. 

a) Gelemen 'Devlet Çiftliği fundalık ve bataklıklardan ibaret ormandan açma arazide faaliyet
te bulunmuştur. Muhitin fazla yağışlı ve toprak altı sularının da yakın oluşundan, ilk defa kül
tür altma alınmakta olan bu tarlaların devamlı bir şekilde ağaç filizi getirmesi ve otlanması sü
rüm ve bakım masraflarını dolayısiyle bir dekara düşen maliyeti yükseltmektedir. Bu masrafla
rın seneden seneye azalmak suretiyle normal haddine düşeceği tabiîdir. 

b) Gökhüyük Devlet Çiftliğinin 1946 senesinde üzerinde faaliyette bulunduğu toprakların ıs
lâha muhtaç olması ve yer yer çorak arızaları göstermesi bakımından ilk senelerde mezkûr arazinin 
ıslâhı olağanüstü masrafları istilzam etmekte, buna inzimam eden o senenin yağış durumu da ya
bani ot getirimini çoğaltmak yoliyle masrafları kabartmış bulunmaktadır. Bunları önleyici ted
birler alınmakta ve maliyetin normale indirilmesine çalışılmaktadır. 

5. Raporun yine (D-istihsal, maliyet ve randımanlar) bahsinin 73 ncü sahifesinde ve (netice 
ve teklifler) bahsinin (ıg)' fıkrasında; Keykubat Devlet Çiftliğinde zirai ve fennî usullere rağmen 
randımanın yükseltilmesine ve hububat kalitesinin ıslâhına imkân bulunmadığının ve bu işletme
nin bulunduğu bölgede ziraat erbabına da faydalıolmadığmm anlaşıldığı ve bu çiftliğin işletilme
sine devam edilmesinin zararlı olacağı ifade edilmiştir. 

Keykubat Devlet Çiftliğinin ' kuruluşunda Hazineye ait olması hasebiyle işletmeye tahsis edilen 
ve o vakte kadar hiç işlenmiyen arazinin, işletmenin açılmasından sonra bu arazi üzerinde hak id
dia edenlerin müracaati ve kadastro mahkemelerinde iddialarını ispat ve ilâma rapteylemeleri so
nucunda işletme arazisinin mühim kısmı elden çıkmış, faaliyeti çok mahdut bir sahaya inhisar 
eden çiftliğin verimi de bu yüzden azalmıştır. 

Yukarıdaki durumu mütaakıp bu. işletmenin kadrolarında ve alelûmum işletme ve idare masraf
larında 1946 yılından itibaren âzami tasarruf tedbirleri alınmış, bu cümleden olarak 1947 bidaye
tinden itibaren işletmenin bütün muhasebe, mubayaa, ambar ve sair bilcümle idare işlerinin kı
saltılarak bir tek memura gördürülmesine kadar varılmıştır. 

Muktazası yeni Füzyon Kanununun meriyete girdiği 1 . I I I . 1950 tarihinde teemmül edilmek 
üzere, ayrı tedbirler ittihazına da geçilmiştir. 

6. Raporun 73 ncü sayfasından başlıyan (E - Stok ve satışlar) bahsinin 75 nci sayfa beşinci 
paragrafında ve (Netice ve teklifler) bahsinin 125 nci sayfa 6 ncı maddenin (b) fıkrasında; çok 
mühim bir miktara baliğ olan istihsalin tartılarak tesbitindeki müşkülât kabul edilmekle beraber, 
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istihsal miktarının vaktimde tesbiti için nakil ve ambarlama saralarında tartı ve ölçü imkânlarının 
temin edilmesinin lüzumlu olduğu belirtilmiştir. 

Bilhassa geniş arazi üzerinde ziraat yapan işletmeler istihsallerinin hasat anında tartılmak su
retiyle tesbitleö tatbikat bakımından filhakika mümkün olmamakla beraber, istihsal edilen hubu
batın muayyen yerlerde ve belli ölçüler dâhilinde yığınlanmakta ve bunların miktarları hacımdan 
intikal yoliyle esasen tesbit edilmektedir. 

Diğer taraftan, birkaç büyük çiftlik müstesna, diğerlerinin istihsal miktarları hasadı' müteakip 
tartıya müstenit olarak da tesbit olunmaktadır. 

Ayrıca belirli hacim ölçüleri bulunan biçer *döğer depoları adedi ve bu depoları boşaltan kam
yonların sefer adedi ile de istihsal miktarı kontrol edilmektedir, 

7. Raporun 77 nci sayfasında başlıyan (F - Hesap işleri) bahsinin 78 nci sayfadaki ilk para
grafında ve (Netice ve teklifler), bahsinin 126 ncısayfa (c) fıkrasında; Kombinaların 14 işletmesin
den 11 inde 1946 yılı sonu itibariyle fiilî sayım yapıldığı, bunlardan yalnız özden, Gökhöyük ve 
Başkuyu işletmelerinde sene.sonu sayımlarının yapılmadığı, ayniyatın yıl sonlarında sayılarak, 
tartılarak, ölçülerek miktarlarının tesbit edilmesibeyan olunmuştur. 

Yıl sonlarında bütün ayniyatın behemehal sayılarak, tartılarak ve ölçülerek sayım zabıtlarına 
geçirilmesi konusu daha evvel ele alınmış, bu hususta hazırlanan teknik esaslar idarenin 11 . XI . 
1947 tarih 240 sayılı genelgesiyle bütün işletmelere yollanmış, 1947 yılı sonunda mer
kezde ve işletmelerin hepsinde her türlü mevcutlar mezkûr esaslar dairesinde sayıl
mak, ölçülmek ve tartılmak suretiyle sayım zabıtlarına geçirilmiş, mütaakıp seneler de aynı usulün 
tatbiki idare tarafından hassasiyetle takip ve temin olunmuştur. 

8.- Raporun 78 nei sayfasının üçüncü ve dördüncü paragraflarında; Kombinalar teşkilâtında 
muhasebe kayıtlarının geçmiş nenelere nazaran daha muntazam bir şekilde yürütüldüğünün mem
nuniyetle görüldüğü zikrolunmakla beraber kurumca bu işe daha fazla itina gösterilmesinde 
fayda mülâhaza edildiği bildirilmiş, bununla beraber muhasebe servisinin verimli bir metotla ça
lıştığı ve başarılı mesai gösterdiği belirtilmiş, (Netice ve teklifler) bahsinin 126 nci sayfa (d) fık
rasında da; Kurum teşkilâtında muhasebe kayıtlarının.geçmiş senelere nazaran daha muntazam 
yürütüldüğünün umumiyetle görüldüğü, yine. de kurumca bu işe daha fazla itina gösterilmesi ifa
de edilmiştir. 

Kombinaların muhasebe işlerine nasıl başladığı bu idarenin 1944 bilanço raporunda etrafiyle 
açıklanmıştır. Hesap kuruluşunun gecikmesinde, bu idarenin 1940 yılından 1944 yılma kadar olan 
hesaplarının o vakit mevzuat icabı olarak Millî Korunma Muhasebesinde temerküz ettirilmesine 
çalışılmasının ve kendi bünyesinde o vakte kadar hesap organizasyonuna yer verilmemiş olması
nın en mühim âmil olduğu Umumi Murakabe Heyeti tarafından da görülmüş ve raporlarında be
lirtilmiştir. 

Bu raporun mevzuu olan 1946 bilançosu, idarenin bütün eski tecrübeleri ve tatbikatı göz önün
de tutarak hazırladığı hesap plânının ilk tatbik yılının bilânçosudur. Mütaakıp yılların hesap 
.kayıtlarının ve bilançolarının tetkikmda hesap işlerinin daha iyi gelişmiş olduğu müşahede edile
cektir. 

Kombinalar İdaresi hesap işlerinin iyi çalışabilmesi için lüzumlu ve mümkün olan her itinayı 
göstermektedir. 

9. Raporun 78 nci sayfasının'son paragrafında ve (Netice ve teklifler) bahsinin 126 nci sayfa 
(e) fıkrasında; bilançoda hammadde ve malzeme ambarı hesabında kayıtlı bulunan demirbaşların 
sabit kıymetler hesabı meyanında gösterilmesinin, bilançonun vuzuhu bakımından, gerekli olduğu 
belirtilmiştir. 

Bahis konusu demirbaşlar, merkez atelye ve deposunun (ambar içi) demirbaşlarıdır. Bunların 
bir kısmı tiplerinin değiştirilmiş ve yenilerinin gönderilmiş olması sebebiyle işletmelerden müte
rakim amortismanlariyle beraber merkez deposuna mal edilen makineler, bir kısmı da deponun 
stok bulundurduğu ve ihtiyaç hâsıl olan işletmelere peyderpey sevkedegeldiği demirbaşlardır. 
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Böyle olmakla, beraber, bunlar 1947 bilançosunda tavsiye gereğince sabit kıymetler hesabı me-

yanma alınmış ve mütaakıp seneler bilançolarında da böyle yapılması için ilgililere gerekli notlar 
verilmiştir. 

T. C. 
İşletmeler Bakanlığı 17.1.1950 

Sayı: Genel 48 ! 
Özü : 1946 yılı Millî Ko
runma Bilançosu H. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

7 . 1 . 1950 tarihli ve 32/40 - 6,89 yazılarına : 
1946 yılı Millî Korunma Bilançosu ile kâr ve zarar hesabı hakkında Umumi Murakabe Heyeti 

tarafından hazırlanan raporun Bakanlığımızı ilgilendiren Yalvaç Deri Fabrikasiyle Zeytinburnu 
Çimento Fabrikasına ait kısımları incelendi. 

Yalvaç Deri Fabrikasının tasfiyesi sona ermiş bulunduğundan bu hususta serdedilecek bir mü
talâamız bulunmamaktadır. .3$ 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasının tasfiyesi sonuma Sümerbank elinde kalmış olan malzemenin 
raporda tavsiye edildiği veçhile, bir an evvel paraya tajîvili hususunda anılan Bankaya gerekli tali
matın verilmiş bulunduğunu, Millî Korunma Kamınujfurı 51 nci maddesinin 2 nci fıkrası gere
ğince, üstün saygılarımla bilgilerine arzederim. f 

f İşletmeler Bakanı 
İ Münir Birsel 

T. C. j* 
Ziraat Bankası jf 21 .2 . 1950 
M. K. M. B. Ü 

T/mum Müdürlük ]. 
O. H/l No. 4 f-

Yüksek Başbakanlığa 
i ' 

Koordinasyon Bürosu ifadesiyle alman 7 . 1 . 1950 tarih ve 32/40 - 6/89 sayılı emirleri ceva
bıdır : i 

1946 senesi Millî Korunma bilançosu ile kâr ve zara| hesabının incelenmesi sonunda Umumi Mu
rakabe Heyetince hazırlanan rapora, ilgili konularda, ceirap ve mütalâamız ilişik olarak yüksek huzur
larına sunulmuştur. 

Bu vesileyle en derin saygılarımızın kabulünü rica ederiz. 
Türkiye Cumhuriyeti 

' Ziraat Bankası 
% 

$ 
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1946 yılı Millî Korunma Bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı hakkında Umumi Murakabe Heyetin

ce hazırlanarak Yüksek Başbakanlığa sunulan rapora - ilgili konularda - bankamızm mütalâa ve ce
vabı aşağıda arz olunmuştur: 

I - Genel durum 

Millî Korunma umumi bilançosunun tanzimindeki gecikme - raporda Umumi murakabe Heyetin
ce de işaret ve kabul buyrulduğu veçhile - muhtelif şekillerde Millî Korunma sermayesi tahsis 
olunan mahallerden evrakı müsbite ve bilançoların zamanında bankamıza gönderilmemesinden ileri 
gelmektedir. 

II - işletme faaliyetleri 

D) Ziraat bankası pamuk hesabı 
(Sayfa: 33) 

Umumi Murakabe Heyetinin faiz ve komisyonlarla diğer bâzı masrafların maliyete ilâve edil-
miyerek doğrudan doğruya kâr ve zarar hesabına geçirilmesi yolundaki mütalâası Millî Korunma 
Kanununun 49 cu maddesinde bahsi geçen Muhasebe talimatnamesinin tâdilini gerektirdiğinden 
keyfiyet Maliye Bakanlığına yazılmıştı. -

Maliye Bakanlığından alınan 28 . XY . 1949 tarih ve 40391 sayılı tezkerede halen tatbik edil
mekte olan muamelenin neticeye tesiri olmadığından mevzuatın, tâdiline zaruret hissedilmediği bil
dirilmiştir. Diğer taraftan, 5034 sayılı Kanuna ait Sayıştay Komisyonu kararında yer almış bulu
nan bu hususun kanunun 24 . IV . 1947 tarihinde yayınlanmış bulunması dolayısiyle bu tarihten 
evvel yürütülmüş olan 1946 ve 1947 seneleri hesaplarında tatbiki mümkün olamamış ve Maliye Ba
kanlığının yukarda sözü geçen cevabına intizar edildiği için 1948 senesi hesaplarında da Umumi 
Murakabe Heyetinin temenni ve tavsiyeleri dâhilinde muamele yapılamamıştır. 

Pamuk faiz ve komüsyonlariyle diğer bâzı masrafların doğrudan doğruya kâr ve zarara geçiril
mesi noktasında İsrar buyurulduğu takdirde müteakip yulara ait pamuk hesaplarında bu cihet na
zarı dikkate alınacaktır. 

(Sayfa: 35) 
Mubayaa olunan demirbaşlar, müteakip seneler pamuk bilançolarında iştira bedellerinden 

amortisman paylarının tenzili suretiyle safi kıymetleri üzerinden gösterilecektir. 
E) îzmir încir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 

""""rM^T^ (Devlet yağları) 
1. Nebati yağlar 
b) İşletme faaliyeti 

(Sahife : 52) 
Millî Korunma kredisiyle ilgili muamelelerde yanlışlıkla alınmış olan aciyolardan henüz iade 

edilemiyen cüzi bir miktarın da geri verilmesi hususu Genel Müdürlüğümüzce takip olunmak
tadır. , 

Yakında tamamının tasfiye edilmiş olacağını umuyoruz. 

III - Bilançonun tetkik ve tahlili 

A) Aktif 
III - Sermaye tahsisinden borçlular: 19.892.496,39 lira 
1. Mütedavil sermaye: 13.6116.939,33 lira 
a) Ticaret Bakanlığı 

Yerli Ürünler Şirketi 
(iSahife : 87) 

Namına tahsis olunan mütedavil sermayeden dolayı bilanço tanzim ederek Millî Korunma Mü-
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hasebe Bürosuna göndermesi hususunda Yerli Ürünler Şirketine talimat verilmiştir. 

3. îkrazat: '5.953.38'5,43 
e) Muammer Alemdar 

* (Sahife : 93) 
Muammer Alemdar 86 sayılı Koordinasyon Kararma, göre taksite bağlanan borcunu ödemedi

ğinden Hazinece icra yoliyle takibe (geçilmiş, icra merciinden alman karar - borçlunun itirazı üze
rine - Yargıtayca vazife noktasından bozulmuştu. 

Sonradan, Asliye Mahkemesi nezdinde takibin açılması teemmül edildiği sırada yeniden, taksit
le tesviye teklifinde bulunmuş, Hazinecede buna muvafakat edilmiş olduğundan borçlu tarafın
dan on bin lira yatırılmıştır. 

Hazinece kabul buyrulan yeni şartlar ve mukavelename hakkında Bakanlığın emri gelince 
mahsubu yapılmak üzere muvakkat hesapta tutulmaktadır. 

Bu safhadan Yüksek Başkanlığa da malûmat verilmiştir. 
17. Muhtelif borçlu hesaplar 76.212.815,40 lira. 
C) Diğer borçlu hesaplar 

(Sayfa : 96). 
Sermaye tahsis mahallerinden gelen bilanço ve envanterlerde kayıtlı bulundukları hesaplara1 gö

re - Bankamızca - Millî Korunma umumi Bilançosunda ilgili kısma ithal edilmişlerdir. 
VII - Sabit kıymetler : 11.854.256,75 Ura. 
e) Mefruşat ve büro demirbaşları. 

(Sayfa : 103, 104) 
Namlarına teşkilât ve idare masrafı tertibinden kredi açılan ve Bankamıza evrakı müsbite gön

dermekle mükellef tutulan, mahallerden sabit kıymetlere ait sene sonu sayım zabıtları ve envan
terler - taleplerimize rağmen - alınamamaktadır. 

Bu sebeple, sabit kıymetlerdeki vukuu muhtemel değişikliklerin tesbiti mümkün olamamış mef
ruşat ve demirbaş eşya umumi bilançoya, Muhasebe büromuz kayıtlarına göre geçirilmiştir. 

B) Pasif 
X - Muhtelif alacaklı hesaplar : 37.2'86.490,12 üra. 
2. Alacaklı şahıslar 

(Sayfa : 109). 
Umumi Murakabe Heyetinin 1945 Millî Korunma Bilançosuna verdiğimiz cevapta da belirtildiği 

üzere 1939 - 1941 yılları müdahale mubayaaları neticesinde tahassül eden kârın taksiminde Ticaret 
Bakanlığı hesabına noksan geçirildiği anlaşılan 3009,05 lira Merkez Müdürlüğümüzce « Ticaret Ba
kanlığı tütün işleri ihtiyat fonu » hesabına nakledilmiş bulunmaktadır. 

3. Diğer alacaklı hesaplar 
(Sayfa: 110). 

5193 sayılı Kanuna ait Sayıştay Komisyonu karariyle reddedildiği için yeniden tanzimi gereken 
kuru fasulye, kuş yemi ve bakla hesapları Toprak Mahsulleri Ofisinden henüz aiinamamıştır. 

Aynı (kısımda, Umumi Murakabe Heyetince, muhtelif alacaklı hesaplarda mutavassıt hesaplar ve 
karşılıklar hesabı ile ilgili miktarların kaydedilmiş olmasma işaret edilmektedir. 

Sermaye tahsis mahallerinden gelen bilanço ve envanterlerde alacaklı hesaplar grupunda kayıt
lı bulunan bu miktarların Bankamızca umumi bilançoya intikal ettirilirken aynı mahiyetteki he
saplara kaydı zaruri olmuştur. 

XII - Karşılıklar : 29.244.250,73 lira, 
2. Kok kârı. 

(Sayfa : 112) 
Kok kömürüne ait tasfiye bilançoları birçok müracaatlarımıza rağmen Etibanktan alınamamış 

keyfiyet Maliye Bakanlığına yazılmıştır. 
Tasfiye bilançolarının Bankamıza gönderilmesi hususu Maliye Bakanlığınca takip olunmaktadır. 
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IV - Kâr ve zarar hesabının incelenmesi 

A — Zimmet : 
a) Ticari işletmeler masraf ve zararları : 5.053.720,62 lira. 

(Sayfa : 115) 
Mütaakıp seneler bilançolarında pamuk masraflarının kâr ve zarar hesabına kaydı Umumi Mu

rakabe Heyetince tavsiye olunan şekilde yapılacaktır. 
Bilanço ve kâr ve zarar hesabının sermaye tahsis olunan mahallerden Bankamıza gönderilen 

vesaika istinat eylediğini, Umumi Murakabe Heyetince - Bankamız Millî Korunma hesaplarını 
ilgilendiren veçhede - üzerinde tevakkufa değer mahiyette görülen hususatın yukarıda sözü geçen 
mahallerden gelen donelerin eksikliğinden ileri geldiğini ve sermaye tahsis olunan mahalleree 
evrakı müsbite ve bilançoların kanunen muayyen müddetler zarfında Bankamıza gönderilmesine 
mütaallik tedbirlerin alınması keyfiyetinin, Millî Korunma umumi bilançosunun miadında hazır
lanabilmesi noktasından, Bankamızca da arzu edildiğini en derin saygılarımızla arzeyleriz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Sayıştay Komisyonu 25 . VII . 1951 

Esas No. 3/45 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

1946 yılı Millî Korunma bilançosu ile buna 
ait olup 3780 sayılı Kanunun 51 nci maddesi 
gereğince hazırlanmış bulunan Başbakanlık 
Umumi Murakabe Heyetinin raporu ve iş
lerle ilgili Bakanlıkların düşüncelerini taşı
yan cevaplardan ibaret 22 . III . 1950 gün ve 
3/507 sayı ile komisyonumuza havale buyuru-
lan dosya; 

Umumi Murakabe Heyeti, Ziraat Bankası 
ve murakabeye tâbi teşekküllerin temsilcileri 
huzuriyle okunup lâzımgelen izahat alındık
tan sonra yapılan inceleme neticeleri aşağıda 
arzedilmiştir 

1. Olağanüstü hallerde Devletin bünyesini 
Ekonomi ve millî savunma yönlerinden tak
viye maksadiyle Bakanlar Kuruluna bâzı yet
kiler ve görevler veren 3780 sayılı Millî Ko
runma Kanununun 4945 sayılı Kanunla deği
şen 51 nci maddesinde «Her yıl bilançosu ve 
Umumi Murakabe Heyeti raporu işlerle ilgili 
Bakanlığın mütalâası ile birlikte hesabın taal
lûk ettiği yılın sonundan itibaren' en geç bir 
yıl içinde Başbakanlıkça Büyük Millet Mecli
sine gönderilir» denilmekte ve bu değişiklikten 
evvelki müddet ise 6 aydan ibaret bulunmasına 

rağmen 1946 yılı bilançosu ancak 21 . III . 
1950 tarihinde Büyük Millet Meclisine takdim 
edilmiştir. Alâkalı müesseeslerin daha hassas 
davranarak kanuni mehil içinde bilançolarını 
vermeleri lüzumuna ehemmiyetle işaret ederiz. 

2. Millî Korunma Kanunu ile derpiş edi
len işlerde kullanılmak üzere tahsis olunan ser
mayenin 1946 sonundaki yekûnu 74.210.354,64 
liradan ibarettir. Tahsis mahallerinin Ziraat Ban
kasından çektikleri miktar 61,103,569,87 liradır. 
Fakat bundan 19.892.496,39 lira hesaplarının 
Millî Korunma Muhasebe Bürosuna verilme
miş olduğu görülmüştür. 

3. Tahsis mahallerince Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasından çekilen. 61.103.569,87 
liralık tediyenin 14.103.569,87 lirasını banka 
kendi kaynaklarından', 47.000.000 lirasını da 
Hazine kefaletini haiz bonolarını reeskont ettir
mek suretiyle Merkez Bankasından temin etmiş
tir. Bankadan çekildiği bildirilen ve muhtelif 
bankalara tahsis edilımiş olan bu para bankala
ra izafeten Millî Korunana Kanununa istinaden' 
kuruılîmuş. bulunan müesseselere mütedavil ser-
nuaye olarak verilmiştir. Uonumi Murakabe He
yeti raporunda IbumHanm kuşanılma tarzları 
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Ve sarf şekilleri hakkında etraflı malûmat mev
cut olduğundan raporumuzda teferruat hususun'-
da Yüksek Meclise arzı analûm&ıttan cekinilmiş-
tir. 

4. Millî Konmana camiasunun 1946 yılı so
nunda; 

A) 76.212.815,40 lira alacaMarı 
37,286.490,12 lira borçları 
46.115.176,36 liralık stoklar] 
16.504.326,84 lira brüt sa>bitt kıymetleri 
4.640.070,09 lira sabit kıymet birikmiş 

amortismanları ve 
29.244.250,73 lira karşılıkları bulunduğu. 

B) Millî Korunma eamiasunı-n 1946 yılı so
mundaki kârımun; 

LİTa 

1940 - 1941 yılları sararını 'tesşîkdl 
•eden 
Zirai Donatım Kurumumun'1943 yı
lı kârı olup 4604 sayılı Kanun gtere-
ğince tenzil edilen 
Teşkilât ve idare masnaflıarmdan 
hesapları 'verilmemiş olduğu için 
karşılık ayrılan 

826.116,84 

98.733,80 

322.171,63 

1.247.021,27 
olmak üzere ceman 1.247.021,27 liranın tenzilin
den sonra 40.405.149,88 lira olduğu ve bunun 
8.210.571,04 lirasının 1946 yılı safi kârı teşkil 
'ettiği anlaşılmıştır. 

5. Tahsis edilen paraların, bu paraları kul
lanan alâkalı Bakanlara göre müfredatı aşağı
daki cetvellerde gösterilmiştir : 

Kredinin kul-
Sarf mahalleri Açılan kredi lanılan kısmı 

Başbakanlık 
Ticaret Bakanlığı 
Tarım » 
Ekonomi » 
Adalet » 
Millî S. » 
İçişleri » 
Dışişleri » 
Maliye » 
Ulaştırma » 

444.433,57 
50.256.641,19 
12.039.574,08 
8.178.929,14 
2.328.956,09 

422.786,52 
397.961,78 

93.038,74 
44.657,33 

3.376,20 

445.889,44 
39.743.034,60 
12.845.375,95 
4.212.330,68 
2.360.915,82 

420.843,— 
396.560,63 

92.995,72 
582.247,83 

3.376,20 

Yekûn 74.210.354,64 61.103.569,87 

6. Umumi olarak Millî Korunma Kanunu
nun hükümlerine göre tesis ve kendilerine bu 
kanunla konulan fondan döner sermaye tahsis 
edilen teşekküller iş programları mevcut olma
dan bakanlıkların umumi ve prensibe ait emir
leri ve kendilerinin takdirleri ile iş görmektedir
ler. kâffesinin nazari kadroları aştıkları ve yev
miye ile devamlı olarak memur kullandıkları tes-
bit edilmiştir. 

7. İhtiyat akçesi mevcut olmıyan muhassas 
17 milyon liralık bir kredi ile iş gören Ticaret 
Ofisinin resmî dairelere sattığı mallar bedelinden! 
kesilen taahhüt vergilerinin 10 . VI . 1942 gün 
ve 1302 sayılı B. M. M. Kararı gereğince istir
dadı icap ettiği ^neticesine bu teşekkülün 1943 
yılı Bilmçosu incelenirken varılmış ve belirtil
miştir; taahhüt vergilerinin istirdadına Ofisin 
1949 yılında teşebbüs ettiği görülmüştür. 

8. 2,5 milyon lira sermaye ile iş gören Pet
rol Ofisin yıl sonlarında bilûmum sabit kıymet 
bedelleri üzerinden amortisman paylarının tef
rik edilmesine işaret etmeyi lüzumlu addederiz. 

9. Zirai Kombinalar Kurumu tamir atelye-
si hesap işlerinin iyi organize edilmemesi dola-
yısiyle mühim bir yekûna baliğ olan depo ve 
sevk masrafları ile yapılan bir kısım tamirat 
ve imalât masraflarının ait oldukları çiftlik iş
letmeleri hesaplarına intikal ettirilmediği ve bu 
yüzden 1946 yılı atelye hesaplarının 1,5 milyon 
liraya yakin bir zarar irae etmekte olduğu gö
rülmüştür. Bu durumun ıslahı cihetine gidilme
si lüzumuna işaret etmek isteriz. 

10. Mahrukat Ofisi 742 sayılı Koordinasyon 
kararı ile tasfiyeye tâbi tutulmuş olduğu cihet
le ve 1945 yılı Millî Korunma bilançosunda bun
dan bahsedildiği için bu mevzua burada tekrar 
temas zait addedilmiştir. 

11. Zeytinburnu Çimento Fabrikasına 
28 . VII . 1943 tarihinde yürürlüğe giren 464 
sayılı Koordinasyon kararı ile elkonmuş ve bu 
kararın 7 nci maddesindeki salâhiyete binaen 
fabrikanın işletilmesi Ekonomi Bakanlığınca 
Sümerbanka tevdi edilmişti. Bu fabrika 22.X. 
1945 tarihinde mevkii tatbika konan 607 sayılı 
Koordinasyon kararı ile eski sahiplerine iade 
edilmiştir. Başbakanlık Umumi Murakabe He
yetince 1945 yılı raporunda tasfiye hesapları 
üzerinde tafsilen durularak tasfiye sonunda el
de kalan 119.554,45 liralık malzemenin harap 
ve zayi olmadan bir an evvel nakde tahvili tav-
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«iye edilmiş ise de, bu malzemenin henüz tama
men satılmamış olduğu tesbit edilmiştir. Bu 
noktayı belirtmeyi faydalı buluruz. 

12. Tariş Devlet yağları; 
Sene sonunda yalnız merkez depoları sayım

larının yapılması ile iktifa edilip, diğer yardım
cı depolar sayımlarının yapılmadığı ve mevcut
ların muhasebe kayıtlarına göre, tesbit edil
miş olduğu, bir kısım malzemeye ait envanter 
sayımlarının mütaakıp yıl içinde yapılmak su
retiyle sadece bir formalitenin yerine getiril
miş olduğu görülmüştür. Bu itibarla sayımla
rın bilanço tarihi itibariyle yapılacak hakiki 
sayım zabıtlarının tanzimi hususuna dikkat 
edilmesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

13. Türk Tütün Limitet Şirketinin 1946 
yılında şirketçe ödenmiş olan P. T. T. masraf
larından 2 200 liralık bir hissenin Millî Korun
ma hesaplarına nakledildiği görülmüştür. Şir
kete esasen benzeri- masrafları karşılamak için 
bir komüsyan verilmekte olduğundan, Millî Ko
runma sermayesinden ödenmiş olan bu gibi 
masrafların ve şirketin Mısır bürosu vasıtasiy-
le sattırmış olduğu tütünler için bu büroya ve
rilen 4.478,09 liranın Millî Korunma hesapları
na iadesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

14. Türk Tütün Limitet Şirketi; 
Ticaret Kanununun bilançoların tanzimine 

dair 328 nci maddesi, sabit kıymetlere, iştira 
bedellerinden amortisman paylarının tenzilin
den sonra bakiye kalan safi kıymetler üzerin
den, aktifte yer verilmesini âmir bulunmakta 
olduğu halde kanunun mutlak olan bu hükmü
nün yerine getirilmemiş olması keyfiyetine dik

kati çekmek isteriz. 
15. Yerli ürünler şirketi zimmetinde görü

len 10.431.907,45 lira mütaaddit Koordinasyon 
Kararı ile tahsis edilen mütedavil sermaye 
bakiyesini göstermektedir. Bu şirketin de di
ğer mütedavil sermaye tahsis mahalleri gibi 306 
sayılı karar gereğince Millî Korunma Muhase
be Bürosuna bilanço göndermesinin zaruri ol
duğuna ve borçlu hesaplarda kayıtlı bulunan 
paraları Millî Korunma camiasının hakiki ala
caklarını göstermesi icabederken bâzı mutavas
sıt hesaplardaki rakamların borçlu hesaplara. 
karıştırılmasına dikkati çikmek isteriz. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonunda 
Umumi Murakabe Heyeti tarafından tadilen ha
zırlanan 1946 yılı Millî Korunma bilançosu ile 
kâr ve zarar hesaplarının Millî Korunma, kayıt
larına uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Bu muaddel bilanço, kâr ve zarar hesabı ve 
bunların tasdikma mütedair hazırlanan kanun 
tasarısı ile birlikte Yüksek Meclise arzedilmek 
üzere Yüce Başkanlığa sunulur. 
Sayıştay Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Siird İsparta 

Ş. Türkdoğan S. Bilgiç 
Kâtip 
Mardin Malatya 

A. Bayar M. Kulu 
îmzada bulunamadı. 

Muş Samsun Siird 
H. Dadı H. Alişan C. Yard%m 

Tekirdağ Tokad 
H. Bingül H. Koyutürk 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre ya-
pümış olan harcamalra ait 1946 takvim yüı 
bilançosunun onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununa göre ilişik cetvelde gösterilmiş olan 
harcamalara ait 1946 takvim yılı Bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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AKTÎF 

1946 ytlı Millî Korunma muaddel Bilançosu 

PASİF 
TL. 

I - Tahsis edılmiyen sermaye 1.189.645,36 VIII - Sermaye 
II - Tahsis edilen sermaye 74.210.354,64 

I I I - Sermaye tahsisinden 1x>rç 19.892.496,39 
IV - Muhtelif borçlu hesaplar 76.212.815,40 

V .- Mutavassıt hesaplar 18.980.206,36 
VI - Stoklar 46.115.176,36 

VÎI - Sabit kıymetler 11.864.256,75 

Yekûn 243.464.951,26 

IX - Sermaye tahsisinden ala-
caklciar 

X - Muhtelif alacaklı H. 
XI - Mutavassıt hesaplar 

XI I - KarşüMar 
XI I I - Kâr 

TL 

75.400.000,— 

61.103.569,87 
37.286.490,12 

25.490,66 
29.244.250,73 
40.405.149,88 

Yekûn 243.464.951,26 

ZİMMET 

1946 yılı Millî Korunma muaddel kâr ve zarar hesabı 

MATLUP 

Ticari işletmeler -masrafları 
Sınai işletmeler masrafları 
Zirai işletmeler masrafları 
TeşMlât ve idare masrafları 

TL 

5.053.720,62 
151.589,— 

2.9U7.531,— 
2.863.967,— 

10.986.807,62 
8.210.571,04 

Yekûn 19.197.378,66 

Ticari işletmeler gelirleri 
.•Sınai işletmeler «gelirleri 
Zirai işletmeler gelirleri 
Müteferrik gelirler 

TL. 

8.514.316,61 
122.754,71 

10.560.056,88 
250,52 

Yekûn 19.197.378,66 
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